
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลนาสิงห์
อําเภอ ศรีวิไล   จังหวัดบึงกาฬ

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 42,088,890 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 8,415,680 บาท
งบบุคลากร รวม 5,083,980 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,139,120 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท
เงินเดือนนายก อบต.เดือนละ20,400 บาท/เงินเดือนรองนายก อบต. 
จํานวน 2 คน เดือนละ11,220 บาท จํานวน 12 เดือน

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก อบต. เดือนละ 1,750 บาท /เงิน
เดือนรองนายก อบต.จํานวน 2 คน เดือนละ 880 บาท จํานวน 12 เดือน

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก อบต. เดือนละ 1,750 บาท /เงินเดือนรอง
นายก อบต.จํานวน 2 คน เดือนละ 880 บาท จํานวน 12 เดือน

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

เงินค่าตอบแทนเลขานุการนายก อบต. เดือนละ 7,200 บาท จํานวน 12
 เดือน

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,454,400 บาท
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,944,860 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,236,800 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล และเงินปรับปรุงประจําปีของ
พนักงานส่วนตําบล

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 24,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆของพนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิได้รับ เช่น
เงินเพิมตามคุณวุฒิเงินเพิมค่าครองชีพ

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 252,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิได้รับ

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 372,060 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัวไป

วันทีพิมพ์ : 30/10/2561  11:29:20 หน้า : 1/43



เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้างและเงินเพิมอืน
ตามสิทธิทีได้รับ

งบดําเนินงาน รวม 2,869,100 บาท
ค่าตอบแทน รวม 586,100 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 416,100 บาท

1.เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วน
ตําบลตําบลและพนักงานจ้างทีมีสิทธิได้รับ จํานวน 326,100 บาท
2.เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิก อปพร.ทีได้รับคําสังช่วยปฎิบัติหน้าที
ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือการรักษาความสงบเรียบร้อย
ของประชาชนตามกฎหมายจากผู้บริหารท้องถิน จํานวน 90,000 บาท

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตําบลผู้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน
และได้เช่าทีอยู่อาศัย

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล

ค่าใช้สอย รวม 1,827,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการจ้างโฆณาและเผยแพร่ข้อมูลข่าว
สาร เช่น เอกสารสรุปผลการดําเนินงาน และแบบพิมพ์ต่างๆ

ค่าจ้างงานบริการ จํานวน 639,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างบริการ เช่น ค่าจ้างคนงานทําความสะอาดอาคาร
สํานักงาน(แม่บ้าน)ค่าจ้างบริการเจ้าหน้าทีบันทึกข้อมูล ค่าจ้างบริการ
เจ้าหน้าทีหน่วยกู้ชีพ ค่าจ้างบริการประเมินความพึงพอใจการให้
บริการของประชาชนหรือจ้างเหมาบริการหรือจ้างบริการอืนทีเป็น
ประโยชน์กับ อบต.

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียม ของคณะผู้บริหารท้องถิน 
สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง และผู้มีสิทธิ
ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการอบรมสัมมนา

ค่าบอกรับวารสาร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบอกรับวารสาร  หนังสือพิมพ์ หรือเอกสารทางวิชาการอืนๆ
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รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 98,000 บาท
ค่ารับรอง ตังไว้ 58,000 บาท ดังนี
-ค่ารับรอง ตังไว้ 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลโดยจ่ายเป็นค่า
อาหาร ค่าเครืองดืม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายเกียวเนืองกับ
การรับรอง
-ค่าเลียงรับรอง ตังไว้ 28,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเลียงรับรองในการประชุมสภา อบต. หรือการประชุมใน
โอกาสต่างๆ เช่นค่าอาหาร ค่าเครืองดืม ค่าอาหารว่าง และค่าบริการที
เกียวเนืองกับการรับรอง
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่า
วัสดุ อุปกรณ์ทีเกียวกับงานรัฐพิธี เช่นวันเฉลิมพระชนพรรษา วันปิยมหา
ราช

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตังนายก อบต.และสมาชิกสภา อบต. จํานวน 500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการในการจัดการเลือกตังนายก อบต.และ
สมาชิกสภาอบต. เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าป้ายโครงการฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 6 พ.ศ.2552  
-เป็นไปตามพระราชกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542  

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่นค่าพาหนะ 
ค่าเช่าทีพัก ค่าเบียเลียง ของผู้บริหารท้องถินสมาชิกสภา อบต. 
พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง หรือบุคคล คระบุคคลทีได้
รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพือประชุม ฝึกอบรม 
อบรมสัมมนา ดูงาน หรือไปติดต่อราชการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555 และแก้ไข
เพิมเติมถึง(ฉบับที 3) พ.ศ.2559  

โครงการจัดทําและทบทวนแผนพัฒนา อบต. จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการจัดทําและทบทวนแผนพัฒนา 
อบต.เช่น ค่าจัดซือวัสดุ ค่าอาหารอาหารว่างและเครืองดืม ค่าจ้างเหมา
บริการอืนๆ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) 
พ.ศ.2559  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 108 
ลําดับที 4  
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โครงการทัศนศึกษาดูงานคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตําบล 
พนักงานจ้าง ผู้นําชุมชน

จํานวน 250,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการทัศนศึกษา ดูงานผู้บริหาร 
สมาชิกสภา พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง ผู้นําชุมชน เช่น 
ค่าจ้างเหมารถโดยสาร ค่าเช่าทีพัก ค่าวัสดุ อุปกรณ์ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าสมนาคุณวิทยากรค่าป้ายโครงการ ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองทีดี พ.ศ.2546  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2557  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 107
ลําดับที 2  

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและเพิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
และเพิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบ
ต.
พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างเช่น ค่าวัสดุเครืองเขียน ค่าอาหาร ค่า
อาหารว่างและเครืองดืม ค่าสมนาคุณในการดูงาน ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองทีดี พ.ศ.2546  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2557  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 107 
ลําดับที 1  

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ 
เช่น เครืองพิมพ์ โต๊ะ เก้าอี
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก 
ที มท0808.2/ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน  
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว3523 
ลงวันที  20 มิถุนายน 2559 เรืองหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย
และค่าสาธารณูปโภค  

ค่าวัสดุ รวม 320,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสิงของเครืองใช้ต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม 
ปากกา สมุดบันทึก เครืองเขียน แบบพิมพ์ โต๊ะ เก้าอี ตู้ ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น นํายาล้างห้องนํา 
ไม้กวาด แปรง ผงซักผ้า แก้วนํา จานรองแก้ว จาน ชาม ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุทีใช้สําหรับบํารุงรักษารถยนต์ 
รถจักรยานยนต์ เช่นแบตเตอร์รี ยางนอก ยางในฯลฯ
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วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนทีใช้กับรถยนต์ รถ
จักรยานยนต์ เครืองตัดหญ้าฯลฯ เช่น นํามันดีเซล เบนซิน นํามันหล่อลืน

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่างๆ เช่น กระดาษโพสเตอร์ 
พู่กัน สี แปลงทาสี ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกเครืองพิมพ์ แผ่น
ดิสก์ ฯลฯ

วัสดุอืน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสําหรับบริโภค เช่นนําดืม สําหรับบริการ
ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ รวมทังพนักงานและผู้ปฏิบัติงานใน
ทีทําการ อบต.

ค่าสาธารณูปโภค รวม 136,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าทีทําการ อบต.นาสิงห์

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์โทรสารสํานักงาน และโทรศัพท์หน่วยกู้ชีพ 
ตลอดจนค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม

งบลงทุน รวม 252,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 252,600 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เครืองขัดพืน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองขัดพืน จํานวน 1 เครือง คุณลักษณะพืนฐาน 
ดังนี
1)มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 16 นิว  
2)ใช้ไฟฟ้า  
3)ราคาพร้อมอุปกรณ์  
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134  
ลงวันที 9 มิถุนายน 2558  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)ฉบับเพิมเติม  
/เปลียนแปลง ครังที 1 หน้าที 89 ลําดับที 17  
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เครืองดูดฝุ่น จํานวน 14,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร จํานวน 1 เครือง
คุณลักษณะพืนฐาน ดังนี
1)สามารถดูดฝุ่นและนํา  
2)เป็นราคาพร้อมอุปกรณ์  
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134  
ลงวันที 9 มิถุนายน 2558  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)ฉบับเพิมเติม  
/เปลียนแปลง ครังที 1 หน้าที 94 ลําดับที 36  

ชุดไมค์โครโฟนประชุม จํานวน 66,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือชุดไมค์โครโฟนประชุม จํานวน 1 ชุด ประกอบด้วย
1)เครืองควบคุมชุดไมโครโฟนห้องประชุม  1  เครือง
คุณสมบัติ ดังนี    
-สามารถเปิดใช้งานไมโครโฟนผู้เข้าประชุมพร้อมกันทังหมด หรือกําหนด
ให้เปิดใช้งานแค่ 1,3,6 ตัวพร้อมกันก็ได้     
-เครืองควบคุมสามารถรองรับชุดไมโครโฟนประชุมได้ 60 ตัว และ
สามารถขยายได้สูงสุดถึง 5,000 ตัวโดยเพิมเครืองขยายสัญญาณ 
-มีช่องต่อสัญญาณเสียงขาออกแบบ XLR, TR-PHONE 6.3" สําหรับ
เชือมต่อไปยังเครืองขยายเสียงภายนอก พร้อมมีช่องต่อสัญญาณ
เสียง แบบ RCA สําหรับต่อเครืองบันทึกเสียงภายนอก และรับสัญญาณ
เสียงจากเครืองเล่นภายนอก หรือ คอมพิวเตอร์เป็นต้น      
-มีฟังก์ชันควบคุมการทํางานชุดประชุม 6 โหมด    
1. CHAIRMAN mode: พูดได้เฉพาะประธาน    
2. FIFO mode: ไมค์ผู้ร่วมเมือตังค่าไว้ที 1-6 ตัว เมือมีตัวที 7 เข้า
มา ตัวไมค์ผู้ร่วมตัวที 1 จะโดนตัดสัญญานไป      
3. LIFO mode: ไมค์ผู้ร่วมเมือตังค่าไว้ที 1-6 ตัว เมือมีตัวที 7 เข้า
มา ตัวไมค์ผู้ร่วมตัวที 6 จะโดนตัดสัญญาณไป      
4. LIMIT mode: จํากัดสิทธ์ในการใช้ไมค์ประชุม    
5. FREE mode: โหมดอิสระ ตัวไมค์ประชุมสามารถกดพูดได้อย่าง
อิสระ6. TEST mode: โหมดทดสอบระบบชุดไมค์ประชุมก่อนการใช้
งาน       
2) ชุดไมค์ประชุมสําหรับประธาน จํานวน 1 ตัว   
-ระบบสัญญาณเสียงแบบดิจิตอล (Fully Digital)    
-มีลําโพงในตัวและก้านไมโครโฟนสามารถถอดออกจากฐานได้ ขนาด
ยาวไม่น้อยกว่า 40 ซ.ม. พร้อมไฟวงแหวนแสดงสถานะการทํางาน  
-มีไฟวงแหวนสีแดงแสดงสถานะการใช้เปิดการใช้งานบริเวณคอของก้าน
ไมค์ และมีไฟทีฐานของไมโครโฟน     
-ไมโครโฟนชนิดคอนเดนเซอร์ มีความไวในการรับเสียงให้คุณภาพเสียง
ทีชัดเจน     
-ป้องการสัญญารรบกวนจากโทรศัพท์มือถือ     
-ไมโครโฟนประธานมามีปุ่มกด Priority Key สําหรับปิดการทํางาน
ไมโครโฟนผู้ร่วมประชุม     
-มีปุ่มควบคุมการทํางาน 2 ปุ่ม ได้แก่     
1.ปุ่มหยุดการทํางานไมโครโฟนผู้ร่วมประชุม, 2.ปุ่มเปิดไมโครโฟนของ
ตนเอง     
-ไมโครโฟนประธานสามารถจัดวางไว้ส่วนไหนของระบบก็ได้
-ไมโครโฟนประธานสามารถใช้งานกีตัวก็ได้     
-ไมโครโฟนประธานจะเป็นอิสระจากการควบคุม    
-ฐานไมโครโฟนวัสดุผลิตจากเหล็กเพืออายุการใช้งานทียาวนาน  
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3)ไมค์ประชุมสําหรับผู้เข้าร่วมประชุม  จํานวน 10 ตัว   
-ระบบสัญญาณเสียงแบบดิจิตอล (Fully Digital)    
-มีลําโพงในตัวและก้านไมโครโฟนสามารถถอดออกจากฐานได้ ขนาด
ยาว 40 ซ.ม.พร้อมไฟวงแหวนแสดงสถานะการทํางาน    
-มีไฟวงแหวนสีแดงแสดงสถานะการใช้เปิดการใช้งานบริเวณคอของก้าน
ไมค์ และมีไฟทีฐานของไมโครโฟน     
-ไมโครโฟนชนิดคอนเดนเซอร์ มีความไวในการรับเสียงให้คุณภาพเสียง
ทีชัดเจน     
-ป้องการสัญญารรบกวนจากโทรศัพท์มือถือ     
-มีปุ่มควบคุมการทํางาน 1 ปุ่ม ได้แก่ ปุ่มเปิดไมโครโฟนของตนเอง
-ไมโครโฟนผู้ร่วมประชุมสามารถจัดวางไว้ส่วนไหนของระบบก็ได้
-ฐานไมโครโฟนวัสดุผลิตจากเหล็กเพืออายุการใช้งานทียาวนาน 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134  
ลงวันที 9 มิถุนายน 2558     
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)ฉบับเพิมเติม 
/เปลียนแปลง ครังที 1 หน้าที 89 ลําดับที 20     

ตู้แสดงผลงาน จํานวน 15,000 บาท
เพือเป็นค่าจัดซือตู้แสดงผลงาน จํานวน 1 หลัง คุณลักษณะ ดังนี
1.ตู้แสดงผลงานกระจกดาวไลน์ ขนาดไม่น้อยกว่า ยาว 120 ซ.ม. 
กว้าง 40 ซ.ม. สูง 180 ซ.ม.  
2.มีไฟในตัว(หลังกระจก)  
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134  
ลงวันที 9 มิถุนายน 2558  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)ฉบับเพิมเติม  
/เปลียนแปลง ครังที 1 หน้าที 89 ลําดับที 16  

โต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี จํานวน 100,000 บาท
เพือเป็นค่าจัดซือโต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี คุณลักษณะ ดังนี
1. โต๊ะประชุม ขนาดไม่น้อยกว่า ยาว 150 ซ.ม. กว้าง 60 ซ.ม. 
สูง 75 ซ.ม. จํานวน 8 ตัว  
2.โต๊ะต่อโค้งชุดประชุม กว้าง 150 ซ.ม. สูง 75 ซ.ม.  
3.วัสดุไม้เมลานิน  
4. มีเก้าอี 20 ตัว  
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134  
ลงวันที 9 มิถุนายน 2558  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)ฉบับเพิมเติม  
/เปลียนแปลง ครังที 1 หน้าที 89 ลําดับที 18  
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว) จํานวน 32,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์สําหรับสํานักงาน จํานวน 2
 เครือง คุณลักษณะพืนฐาน ดังนี
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกา พืนฐานไม่น้อยกว่า3.3 GHz หรือดีกว่า 
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  
- มีช่องเชือม(interface)แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์    
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มีContrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1
 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว จํานวน 1 หน่วย    
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที 9 มิถุนายน 2558   
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)ฉบับเพิมเติม  
/เปลียนแปลง ครังที 1 หน้าที 85 ลําดับที 1   

เครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 5,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า จํานวน 2 เครืองคุณลักษณะพืน
ฐาน ดังนี
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)  
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที 9 มิถุนายน 2558  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)ฉบับเพิมเติม  
/เปลียนแปลง ครังที 1 หน้าที 85 ลําดับที 3  

งบเงินอุดหนุน รวม 210,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 210,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
โครงการศูนย์ปฏิบัติการในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน อําเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ

จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุน อบต.นาสะแบง ตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน อําเภอศรีวิไล 
จังหวัดบึงกาฬ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)ฉบับเพิมเติม  
/เปลียนแปลง ครังที 1 หน้าที 68 ลําดับที 1  
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เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการจัดงานรัฐพิธี จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอศรีวิไลตามโครงการ
จัดงานรัฐพิธี
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 119 
ลําดับที 2  

โครงการซ่อมแซมหอกระจายข่าว จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการซ่อมแซมหอกระจายข่าวหมู่บ้าน 
หมู่ที 1,2,3,4,6
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559  
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด 
ที มท 0810.4/ว1161 ลงวันที 13 มิถุนายน 2560  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิมเติม
/เปลียนแปลง ครังที 1 หน้าที 68 ลําดับที 2 หน้าที 69 ลําดับที 3,4,5 
หน้าที 70 ลําดับที 6  

โครงการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอําเภอศรีวิไล(ศป
.ปส.อ.ศรีวิไล)

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอศรีวิไลตามโครงการ
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอําเภอศรีวิไล
(ศป.ปส.อ.ศรีวิไล)
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 117 
ลําดับที 1  

โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยแก่ผู้ประสบความเดือด
ร้อน

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสํานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ ตาม
โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยแก่ผู้ประสบความ
เดือดร้อน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 119 
ลําดับที 1  

งานบริหารงานคลัง รวม 2,184,600 บาท
งบบุคลากร รวม 862,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 862,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 748,600 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลและเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปีของพนักงานส่วนตําบล

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 72,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมของพนักงานส่วนตําบล เช่น เงินเพิมการครองชีพชัว
คราวของพนักงานส่วนตําบล และเงินเพิมตามคุณวุฒิของพนักงานส่วน
ตําบล
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งพนักงานส่วนตําบล ตําแหน่งผู้อํานวยการ
กองคลัง 

งบดําเนินงาน รวม 1,310,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 190,600 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 115,000 บาท

1.เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์กับองค์การ
บริหารส่วนตําบล ตังไว้ 50,000 บาท
2.เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษให้กับพนักงาน
ส่วนตําบล พนักงานจ้างทีมีสิทธิได้รับ ตังไว้ 65,000 บาท

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตําบลผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าเช่า
บ้าน และได้เช่าบ้านเพืออยู่อาศัย

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 33,600 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล
ค่าใช้สอย รวม 1,004,400 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าจ้างบริการ จํานวน 824,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างบริการบุคคลภายนอกเพือปฏิบัติงานบัญชีการเงินและ
พัสดุ ค่าจ้างบริการจัดเก็บค่านําประปา และจ้างบริการหรือจ้าง
เหมาบริการอืนๆ
ค่าลงธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ จํานวน 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)อืนๆทีเกียวเนืองกับโครงการดังกล่าว
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6 พ.ศ. 2552
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
-เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองทีดี พ.ศ. 2546
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 109 
ลําดับที 6

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆเช่น เครือง
คอมพิวเตอร์ เครืองถ่ายเอกสาร เครืองพิมพ์ดีด เครืองปรับอากาศ ฯลฯ
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ค่าวัสดุ รวม 105,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสิงของเครืองใช้ต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม 
ปากกา หมึกเครืองถ่ายเอกสาร เครืองเขียนค่าแบบพิมพ์ต่างๆ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนทีใช้กับรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง
วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์เพือใช้ในการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนตําบล เช่น แผ่นดิสก์ แผ่นซีดี หมึกเครืองพิมพ์ ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือดวงตราไปรษณีย์ ค่าจัดส่งหนังสือราชการ 
ค่าโทรสาร

งบลงทุน รวม 12,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 12,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ตู้เก็บเอกสาร จํานวน 12,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็ก 2 บานเปิด ขนาดไม่น้อย
กว่า 91.4 x 45.8 x 183 เซนติเมตร จํานวน 2 หลัง
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท.0808.2/ว 1134 
ลงวันที 9 มิถุนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 127 
ลําดับที 5

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 55,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 55,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 55,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการซ้อมแผนป้องกันและระงับ
อัคคีภัยในสถานศึกษา เช่น ค่าอาหารอาหารว่างและเครืองดืม ค่า
วัสดุ อุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 74 
ลําดับที 2  
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โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของ
คนในชุมชน

จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการ
สร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชุมชน เช่น ค่าอาหาร 
อาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 74 
ลําดับที 2  

โครงการอบรมวันอปพร.(22 มีนาคมของทุกปี) จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมวันอปพร.
(22 มีนาคมของทุกปี)เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและเครืองดืม ค่า
วัสดุ อุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 75 
ลําดับที 5  

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 230,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 221,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 5,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่าง
เทศกาลเช่น ค่าจัดสถานที ค่าไฟฟ้า ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
พ.ศ.2560  
-เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่ง
ชาติว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย พ.ศ.2560  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 75 
ลําดับที 6  

ค่าวัสดุ รวม 216,000 บาท
วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 216,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือชุดปฏิบัติการ อปพร. ประกอบ
ด้วย หมวก เสือ กางเกง เข็มขัด รองเท้า จํานวน 120 ชุด
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งบลงทุน รวม 9,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 9,000 บาท
ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง
ชุดดับเพลิง จํานวน 9,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือชุดดับเพลิงนอกอาคาร จํานวน 1 ชุด
คุณลักษณะ ดังนี  
1)ชุดคลุมดับเพลิงแบบเสือกางเกง ผลิตจากผ้าใบ(cotton)ผสมใย
สังเคราะห์ ไม่อุ้มนํา กระดุมแบบขอสับหน้า ตัวเสือยาวคลุมเอวถึง
เข่า คาดแถบสะท้อนแสงพีวีซี  
2)หมวกดับเพลิง ผลิตจากไฟเบอร์กลาส มีสายรัดคาง   
3)รองเท้า ผลิตจากยางสังเคราะห์ หัวเหล็กและเสริมแผ่นเหล็กทีพืน
รองเท้า 
4)ถุงมือหนังมีบุชันใน ปลายแขนเย็บขอบ  
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134  
ลงวันที 9 มิถุนายน 2558  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)ฉบับเพิมเติม  
/เปลียนแปลง ครังที 1 หน้าที 97 ลําดับที 49  

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 4,136,950 บาท
งบบุคลากร รวม 2,937,450 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,937,450 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,295,390 บาท
เงินเดือนพนักงานส่วนตําบล ตังไว้ 349,320 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล และเงินปรับปรุงประจําปีของ
พนักงานส่วนตําบล
เงินเดือนครู ตังไว้ 1,946,070 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงประจําปีของครู จํานวน 8 อัตรา 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานส่วนตําบล
เงินวิทยฐานะ จํานวน 168,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะของครู 
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 372,060 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัวไป

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้างและเงินเพิมอืน
ตามสิทธิทีได้รับ

งบดําเนินงาน รวม 1,179,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 550,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 460,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วน
ตําบลตําบลและพนักงานจ้างทีมีสิทธิได้รับ 
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 90,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบลและครู

ค่าใช้สอย รวม 524,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าจ้างบริการ จํานวน 324,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างแรงงานต่างๆ เช่น จ้างบริการผู้ดูแลเด็ก จ้างบริการ
รักษาความปลอดภัยให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทัง 2 แห่ง

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆของพนักงานส่วน
ตําบล ครู ศพด. พนักงานจ้างและผู้มีสิทธิได้รับอนุญาตให้เข้ารับ
การอบรมสัมมนา

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียง ค่าพาหหนะค่าเช่าทีพักและค่าใช้จ่ายอืนๆ ในการ
เดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบล ครู และ
พนักจ้าง หรือผู้ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปราชการ

โครงการทีอ่านหนังสือท้องถินรักการอ่าน จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการทีอ่านหนังสือท้องถินรักการอ่าน 
-เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองทีดี พ.ศ.2546  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการค่าใช้จ่ายในการจัด
งานการจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิมเติม  
/เปลียนแปลง ครังที 1 หน้าที 6 ลําดับที 3  

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์พืนฐาน จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์
พืนฐาน ประจําปี 2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการค่าใช้จ่ายในการจัด
งานการจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2557  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิมเติม  
/เปลียนแปลง ครังที 1 หน้าที 5 ลําดับที 1  

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินวัสดุครุภัณฑ์ต่างๆ เช่น
เครืองคอมพิวเตอร์ เครืองพิมพ์ เครืองปรับอากาศ โต๊ะ เก้าอี ฯลฯ
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ค่าวัสดุ รวม 45,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช่จ่ายในการซือสิงของเครืองใช้ต่างๆ เช่น ปากกา ดินสอ
กระดาษ แฟ้มเอกสาร ไม้บรรทัด ตรายาง และหรืออืนๆ ทีเกียวข้อง

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

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุต่างๆ ทีเกียวข้องกับคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับ
หมึก แผ่นดิสก์ แฟล์ชไดฟ และอืนๆ ทีเกียวข้อง

ค่าสาธารณูปโภค รวม 60,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าฟ้าทีใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทัง 2 แห่ง

งบลงทุน รวม 20,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 20,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ตู้เก็บเอกสาร จํานวน 10,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เก็บเอกสารตู้เหล็กบานเลือนกระจก ขนาดไม่น้อย
กว่า 118.8 x 45.7 x 183 ซ.ม. จํานวน 1 หลัง  ตังไว้ 7,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เก็บเอกสารตู้เหล็กบานเลือนกระจก ขนาดไม่น้อย
กว่า 87.7 x 40.8 x 87.7 ซม. จํานวน 1 หลัง ตังไว้ 3,500 บาท
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134  
ลงวันที 9 มิถุนายน 2558  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)ฉบับเพิมเติม  
/เปลียนแปลง ครังที 1 หน้าที 95 ลําดับที 41,42  

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
เครืองทํานําอุ่น จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองทํานําอุ่นจํานวน 1 เครือง พร้อมติดตัง เพือใช้
ในกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทัง 2 แห่ง
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที 9 มิถุนายน 2558  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)ฉบับเพิมเติม  
/เปลียนแปลง ครังที 1 หน้าที 96 ลําดับที 47  

วันทีพิมพ์ : 30/10/2561  11:29:20 หน้า : 15/43



งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 5,285,500 บาท
งบดําเนินงาน รวม 2,769,500 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,328,500 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมการป้องกันเด็กจมนําในเด็กปฐมวัย จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมอบรมให้กับครู และผู้ปกครองเด็ก
ปฐมวัย ค่าวัสดุ/อุปกรณ์และค่าใช่จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องในการดําเนิน
กิจกรรม
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2557  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการค่าใช้จ่ายในการจัด
งานการจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนทีสุด ที มท 0816.4/ว 2419
ลงวันที 8 พฤศจิกายน 2560  

โครงการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัยเกมส์ ประจําปี 2562 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านนาทรายเจริญสุข

จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัยเกมส์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาทรายเจริญสุข เช่น เงินรางวัล ค่าวัสดุ 
ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องในการดําเนินโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการค่าใช้จ่ายในการจัด
งานการจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 58 
ลําดับที 9  

โครงการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัยเกมส์ประจําปี 2562 ศูนย์อบรมเด็กเกณฑ์
วัดสอนเจริญราษฎร์

จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัยเกมส์
ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดสอนเจริญ ราษฎร์ เช่น เงินรางวัล 
ค่าวัสดุุ ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องในการดําเนินโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการค่าใช้จ่ายในการจัด
งานการจัดการ แข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 58 
ลําดับที 9  

โครงการค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาทราย
เจริญสุข

จํานวน 112,200 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดซือวัสดุอุปกรณ์เกียวกับการ
จัดการเรียนการสอนสําหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาทรายเจริญ
สุข จํานวนเด็ก 66 คนๆ ละ 1,700 บาท/คน
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0816.2/ว 3274  
ลงวันที 19 มิถุนายน 2561  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 56 
ลําดับที 6  
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โครงการค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดสอน
เจริญราษฎร์

จํานวน 139,400 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดซือวัสดุอุปกรณ์เกียวกับการจัด
การเรียนการสอนสําหรับเด็กศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดสอนเจริญ
ราษฎร์ จํานวนเด็ก 82 คนๆ ละ 1,700 บาท/คน
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0816.2/ว 3274 
ลงวันที 19 มิถุนายน 2561  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 56 
ลําดับที 6  

โครงการงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิน จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการต่างๆ และนําเด็กนักเรียน ครู  
บุคลากร ทางการศึกษาเข้าร่วมงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิน 
ประจําปี 2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการค่าใช้จ่ายในการ
จัดงานการจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 55 
ลําดับที 3  

โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจําปี 2562 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
นาทรายเจริญสุข

จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาทรายเจริญ สุข เช่น ค่าอาหารและเครืองดืม 
เงินรางวัล ค่าจัดซือวัสดุอืนๆ ทีเกียวข้องในการดําเนินโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการค่าใช้จ่ายในการ
จัดงานการจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 58 
ลําดับที 10  

โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจําปี 2562 ศูนย์อบรมเด็กก่อน
เกณฑ์วัดสอนเจริญราษฎร์

จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดสอนเจริญ ราษฎร์ เช่น ค่าอาหารและ
เครืองดืมเงินรางวัล ค่าจัดซือวัสดุอืนๆ ทีเกียวข้องในการดําเนินโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการค่าใช้จ่ายใน
การจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 58 
ลําดับที 10  

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี 2562 ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กทัง 2 แห่ง เช่นเงินรางวัลค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวข้อง
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการค่าใช้จ่ายในการจัด
งานการจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 54 
ลําดับที 2  
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โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาทราย
เจริญสุข

จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านนาทรายเจริญสุข จํานวน 5 คนๆ ละ 2,000 บาท/ปี
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2557  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 55 
ลําดับที 4  

โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดสอน
เจริญราษฎร์

จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก 
ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดสอนเจริญราษฎร์ จํานวน 5 คนๆ 
ละ 2,000 บาท/ปี
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2557  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 55 
ลําดับที 4  

โครงการพิธีบายสีสู่ขวัญสนุกสุขสันต์วันปิดเทอม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
นาทรายเจริญสุข

จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการบายสีสู่ขวัญสนุกสุขสันต์
วันปิดเทอม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาทรายเจริญสุข เช่น ค่าอาหาร 
ค่าเอกสาร และวัสดุอืนๆ ทีเกียวข้องในการดําเนินโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการค่าใช้จ่ายใน
การจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 57 
ลําดับที 8  

โครงการพิธีบายสีสู่ขวัญสนุกสุขสันต์วันปิดเทอม ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์
วัดสอนเจริญราษฎร์

จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการบายสีสู่ขวัญสนุกสุขสันต์วัน
ปิดเทอม ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดวัดสอนเจริญราษฎร์ เช่น ค่าอาหาร
ค่าเอกสาร และวัสดุอืนๆ ทีเกียวข้องในการดําเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการค่าใช้จ่ายในการจัด
งานการจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 57 
ลําดับที 8  
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โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที ประจําปี 2562 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้าน
นาทรายเจริญสุข

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถาน
ทีสําหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาทรายเจริญสุข เช่น 
ค่าวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าอาหารและเครืองดืมและวัสดุอืนๆ 
ทีเกียวข้องในการดําเนินโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการค่าใช้จ่ายในการจัด
งานการจัดการ แข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 57 
ลําดับที 7  

โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที ประจําปี 2562 ศูนย์อบรมเด็ก
เกณฑ์
วัดสอนเจริญราษฎร์

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก
สถานทีสําหรับเด็กปฐมวัยศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดสอนเจริญราษฎร์ 
เช่น ค่าวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าอาหารและเครืองดืมและวัสดุอืนๆ 
ทีเกียวข้องในการดําเนินโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการค่าใช้จ่ายในการ
จัดงานการจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 57 
ลําดับที 7  

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในสถานศึกษา (ค่าเครืองแบบนักเรียน) เด็ก
ปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาทรายเจริญสุข

จํานวน 12,300 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือเครืองแบบนักเรียนสําหรับเด็กปฐมวัย
(อายุ 3 - 5 ปี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาทรายเจริญสุข จํานวนเด็ก 
41 คนๆ ละ 300 บาท/ปี
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0816.2/ว 3274 
ลงวันที 19 มิถุนายน 2561  

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน) เด็กปฐมวัย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาทรายเจริญสุข

จํานวน 8,200 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือหนังสือเรียนสําหรับเด็กปฐมวัย
(อายุ 3 - 5 ปี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาทรายเจริญสุข จํานวน
เด็ก 41 คนๆ ละ 200 บาท/ปี
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0816.2/ว 3274  
ลงวันที 19 มิถุนายน 2561  

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในสถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน) 
เด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาทรายเจริญสุข

จํานวน 8,200 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซืออุปกรณ์การเรียนสําหรับเด็กปฐมวัย
(อายุ 3 - 5 ปี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาทรายเจริญสุข จํานวน
เด็ก 41 คนๆ ละ 200 บาท/ปี
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0816.2/ว 3274  
ลงวันที 19 มิถุนายน 2561  
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในสถานศึกษา(ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
เด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาทรายเจริญสุข

จํานวน 17,630 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสําหรับเด็กปฐมวัย
(อายุ 3 - 5 ปี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาทรายเจริญสุข จํานวนเด็ก
41 คนๆ ละ 430 บาท/ปี
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0816.2/ว 3274  
ลงวันที 19 มิถุนายน 2561  

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในสถานศึกษา(ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)เด็ก
ปฐมวัยศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดสอนเจริญราษฎร์

จํานวน 21,070 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสําหรับเด็กปฐมวัย
(อายุ 3 - 5 ปี) ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดสอนเจริญราษฎร์ 
จํานวนเด็ก 49 คนๆ ละ 430 บาท/ปี
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0816.2/ว 3274 
ลงวันที 19 มิถุนายน 2561  

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในสถานศึกษา(ค่าเครืองแบบนักเรียน)เด็ก
ปฐมวัยศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดสอนเจริญราษฎร์

จํานวน 14,700 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือเครืองแบบนักเรียนสําหรับเด็กปฐมวัย
(อายุ 3 - 5 ปี) ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดสอนเจริญราษฎร์ จํานวน
เด็ก 49 คนๆ ละ 300 บาท/ปี
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0816.2/ว 3274 ลงวัน
ที 19 มิถุนายน 2561  

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในสถานศึกษา(ค่าหนังสือเรียน)เด็กปฐมวัยศูนย์
อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดสอนเจริญราษฎร์

จํานวน 9,800 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือหนังสือเรียนสําหรับเด็กปฐมวัย
(อายุ 3 - 5 ปี) ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดสอนเจริญราษฎร์ จํานวน
เด็ก 49 คนๆ ละ 200 บาท/ปี
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0816.2/ว 3274  
ลงวันที 19 มิถุนายน 2561  

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในสถานศึกษา(ค่าอุปกรณ์การเรียน)
เด็กปฐมวัยศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดสอนเจริญราษฎร์

จํานวน 9,800 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซืออุปกรณ์การเรียนสําหรับเด็กปฐมวัย
(อายุ 3 - 5 ปี) ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดสอนเจริญราษฎร์ จํานวน
เด็ก 49 คนๆ ละ 200 บาท/ปี
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0816.2/ว 3274  
ลงวันที 19 มิถุนายน 2561  

โครงการอาหารกลางวันสําหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาทราย
เจริญสุข

จํานวน 323,400 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสําหรับเด็กทีอยู่ใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาทรายเจริญสุข จํานวนเด็ก 66 คน
คนละ 20 บาท/วันจํานวน 245 วัน
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0816.2/ว 3274 
ลงวันที 19 มิถุนายน 2561  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 56 
ลําดับที 5  
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โครงการอาหารกลางวันสําหรับเด็กศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดสอนเจริญ
ราษฎร์

จํานวน 401,800 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสําหรับเด็กทีอยู่ในศูนย์
อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดสอนเจริญราษฎร์จํานวนเด็ก 82 คน
คนละ 20 บาท/วัน จํานวน 245 วัน
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0816.2/ว 3274 
ลงวันที 19 มิถุนายน 2561  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 56 
ลําดับที 5  

ค่าวัสดุ รวม 1,441,000 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,441,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารเสริม (นม)สําหรับเด็กนักเรียนโรงเรียน
สังกัด สพฐ.และ ศพด. ดังนี 
- โรงเรียนบ้านนาสิงห์ เด็กนักเรียน จํานวน 350 คน 
- โรงเรียนบ้านนาทราย เด็กนักเรียน จํานวน 254 คน 
- ศพด.วัดสอนเจริญราษฎร์ เด็กนักเรียน จํานวน 82 คน
- ศพด.บ้านนาทรายเจริญสุข เด็กนักเรียน จํานวน 66 คน
รวมทังสินจํานวน 752 คนๆ ละ 7.37 บาท/วัน จํานวน 260 วัน

งบเงินอุดหนุน รวม 2,516,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,516,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการเกษตรกรน้อย จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านนาทรายตามโครงการเกษตรกรน้อย
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 111 
ลําดับที 3  

โครงการพัฒนาสุนทรียภาพนักเรียน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านนาสิงห์ตามโครงการพัฒนา
สุนทรียภาพนักเรียน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 111 
ลําดับที 4  

โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ. จํานวน 2,416,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัด สพฐ. 
ดังนี
- โรงเรียนบ้านนาสิงห์ เด็กนักเรียนจํานวน 350 คน 
- โรงเรียนบ้านนาทราย เด็กนักเรียนจํานวน 254 คน 
รวมทังสิน 604 คนๆ ละ 20 บาท/วัน จํานวน 200 วัน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559  
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0816.2/ว 3274 
ลงวันที 19 มิถุนายน 2561  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 110 
ลําดับที 1,2  
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 1,897,500 บาท
งบบุคลากร รวม 1,058,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,058,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 656,400 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกอง
สาธารณสุขฯ และ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน สังกัดกองสาธารณสุข
และสิงแวดล้อม

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานส่วนตําบล เช่นเงินประจํา
ตําแหน่งผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 324,000 บาท
เพือเป็นค่าตอบแทนพนักงานเก็บขยะ พนักงานจ้าง ในสังกัดกองสาธารณ
สุขและสิงแวดล้อม

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้างและเงินเพิม
อืนๆตามสิทธิทีได้รับ

งบดําเนินงาน รวม 813,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 192,600 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษให้กับพนักงานส่วน
ตําบล พนักงานจ้างทีมีสิทธิได้รับ

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 27,600 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบลสังกัดกองสาธารณสุข
และสิงแวดล้อม 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 45,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบลสังกัด
กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม 

ค่าใช้สอย รวม 451,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าจ้างบริการ จํานวน 266,000 บาท
เพือเป็นค่าจ้างบริการ เช่น จ้างบริการพนักงานประจํารถบรรทุกขยะ/ผู้
ช่วยเจ้าหน้าทีธุรการ หรือจ้างเหมาบริการ เช่น จ้างเหมาบริการตรวจสอบ
คุณภาพนําอุปโภค บริโภค ฯลฯ
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆของพนักงานส่วน
ตําบล พนักงานจ้างและผู้มีสิทธิได้รับอนุญาตให้เข้าอบรมสัมมนา

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการ จํานวน 35,000 บาท
เพือเป็นค่าใช่จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าพาหนะ ค่าเช่าที
พัก ค่าเบียเลียงสําหรับพนักงานส่วนตําบลทีได้รับอนุญาตเดินทางไป
ราชการ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ารักษาและบํารุงครุภัณฑ์ เช่น เครืองพ่นหมอกควัน เครือง
เสียง รถบรรทุกขยะ ฯลฯ
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ค่าวัสดุ รวม 170,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสิงของ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ฯลฯ
วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านํามันเชือเพลิงและหล่อลืน สําหรับรถยนต์บรรทุกขยะ 
รถกู้ชีพกู้ภัย เช่น นํามันดีเซล นํามันหล่อลืน ฯลฯ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าจัดซือวัสดุทางการแพทย์หรือวิทยาศาสตร์ เช่น ถุงมือ ยาสามัญ
ประจําบ้าน ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์และโฆษณาเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเพือใช้ในการปฏิบัติราชการ เช่น แผ่นดิสก์ หมึก
เครืองพิมพ์ ฯลฯ

งบลงทุน รวม 25,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 25,500 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์ All In One จํานวน 23,000 บาท
เพือเป็นค่าจัดซือคอมพิวเตอร์ ตามลักษณะพืนฐาน ตามทีระเบียบ
กําหนด    
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) 
โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พืนฐานไม่น้อยกว่า 2.4 GHz จํานวน 1
หน่วย และมีเทคโนโลยีเพิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีทีต้อง ใช้ความ
สามารถในการประมวลผลสูง – หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วย
ความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB 
– มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึง หรือดีกว่า ดังนี 
1) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่บนแผงวงจรหลักทีมีความ
สามารถในการใช้ หน่วยความจําแยกจากหน่วยความจําหลักขนาดไม่น้อย
กว่า 2 GB 
2) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพทีมีความสามารถในการใช้หน่วย
ความจําหลักในการแสดง ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
– มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB 
– มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย 
– มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย 
– มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
– มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง 
– มีแป้นพิมพ์และเมาส์
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที 9 มิถุนายน 2558  
แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 – 2564) ฉบับเพิมเติม/เปลียนแปลง
ครังที 1 หน้าที 87 ลําดับที 9 
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เครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 2,500 บาท
- เพือเป็นค่าจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ราคา 2,500 บาท 
คุณลักษณะพืนฐาน ดังนี
 – มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) 
– สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 – 2564) ฉบับเพิม
เติม/ เปลียนแปลงครังที 1 หน้าที 87 ลําดับที 9

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 598,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 438,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 438,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการแก้ไขปัญหามลภาวะจากขียางพารา จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการแก้ปัญหามลภาวะเป็นพิษจาก
ยางพารา เช่น ค่าอาหารผู้เข้าอบรม ,วัสดุทีใช้ในการอบรม ฯ
-เพือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการสธารณสุข พ.ศ.2535 หมวด 5 
เรือง เหตุรําคาญ มาตรา 25 ถึง 28
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 – 2564)หน้าที 71 
ลําดับที 1

โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจําปี 2562
ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า 
ตามพระปณิธาน ศาสตราจาร์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

จํานวน 68,000 บาท

เพือใช้จ่ายในการดําเนินโครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า ประจําปี 2562 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจาร์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
เช่น ค่าวัคซีน , ค่าชุดฉีด ,ค่าสํารวจฯลฯ
-เป็นไปตาม พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.2535 กรมควบคุม
โรค กระทรวงสาธารณสุขประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที 109 
ตอนที 9 หน้าที 24 วันที 12 ก.พ.2535
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 61
ลําดับที 2
โครงการคัดแยกขยะ สะสมเงินทอง คุ้มครองอนาคตลดปัญหาสิงแวดล้อม จํานวน 60,000 บาท
-เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการคัดแยกขยะ สะสมเงินทอง คุ้ม
ครองอนาคต ลดปัญหาสิงแวดล้อม เช่น ค่าวัสดุ ,ตราชัง ตาข่ายเขียว ฯลฯ
-เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมหน้าบ้านน่ามอง เช่น 
ค่านํามันเชือเพลิง ,ค่าปุ๋ยฯลฯ
-เป็นไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรือง การจัดการขยะมูลฝอย 
พ.ศ.2560 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึง และ
มาตรา 34/1 วรรคสอง วรรคสามและวรรคเจ็ด  แห่ง พรบ.รักษาความ
สะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที 2) 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ ง หน้า 2 วันที 1 
พ.ย.2560
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 – 2564)หน้าที 70 
ลําดับที 1
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โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทางสาธารณะ จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมทาง
สาธารณะ เช่น ค่าพันธุ์ไม้ , ปุ๋ย ,นํามันเชือเพลิง ฯลฯ
-เพือเป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
ของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และกฎกระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2535 
ตามมาตรา 5 และมาตรา 10วรรคสอง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 –2564)หน้าที 71 
ลําดับที 6

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บ่อขยะ จํานวน 35,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บ่อขยะ เช่น 
ค่าฝังกลบขยะ ,ค่าต้นไม้ ฯลฯ
-เป็นไปตาม กฎกระทรวงสาธารณสุข เรือง สุขลักษณะการจัดการมูลฝอย
ทัวไป พ.ศ.2560  หมวด 4 การจัดการมูลฝอยทัวไปโดยอาศัยอํานาจตาม
ความในมาตรา 5 วรรคหนึงและมาตรา 6 ซึงแก้ไขเพิมเติมโดยพระราช
บัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที 2) พ.ศ. 2550 ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา หน้า 32 เล่มที 134 ตอนที 44 ก วันที 29 เม.ย.2560
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 – 2564)หน้าที 70 
ลําดับที 3

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จํานวน 120,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก เช่น 
ค่าทรายอะเบท , ค่านํายาเคมีพ่นหมอกควัน , ค่าตอบแทน อสม.ฯลฯ
-เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข อาศัยอํานาจตามความใน
มาตรา 25(5) แห่ง พรบ.การสาธารณสุข ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เล่มที 119 ตอนพิเศษ 62 ง วันที 8 ก.ค.2545
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561 –2564)หน้าที 62 
ลําดับที 3

โครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาด จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรค
ระบาดและโรคอุบัติใหม่ เช่น ทรายอะเบท , นํายากําจัดพาหะนําโรค ,
ผ้าปิดปาก ปิดจมูก ฯลฯ
-เป็นไปตาม พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 กรมควบคุมโรค 
กระทรวงสาธารณสุขประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที 132 
ตอนที 86
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561 – 2564)หน้าที 61 
ลําดับที 1

โครงการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ จํานวน 15,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันโรคเอดส์ เช่น 
ป้ายรณรงค์ , ค่านํา ค่าอาหาร ค่าวัสดุ ฯลฯ
-เป็นไปตาม พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 กรมควบคุมโรค 
กระทรวงสาธารณสุขประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที 132 
ตอน 86 ก วันที 8 ก.ย. 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 –2564)หน้าที 62 
ลําดับที 4
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โครงการส่งเสริมการออกกําลังกายด้วยวิธีการเต้นบาสะโลบ จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมการออกกําลังกาย
ด้วยวิธีเต้นแอโรบิกส์ เช่น ค่านํา ค่าวัสดุ ฯลฯ
-เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองท้องถิน พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 – 2564)หน้าที 62 
ลําดับที 5

โครงการส่งเสริมการออกกําลังกายด้วยวิธีการเต้นแอโรบิกส์ จํานวน 20,000 บาท
-เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมการออกกําลังกายด้วย
วิธีเต้นแอโรบิกส์ เช่น ค่านํา ค่าวัสดุ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองท้องถิน พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 – 2564)หน้าที 62 
ลําดับที 5

โครงการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์นําจืด จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์นําจืด
เช่น ค่ากระชังปลา ค่าอาหาร ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชกําหนดการประมง พ.ศ.2558 หมวดที 5 
มาตรการอนุรักษ์และบริหารจัดการ มาตรา 55 ถึง 72
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 –2564)หน้าที 72 
ลําดับที 1

โครงการอบรมฟืนฟูอาสาสมัครท้องถินรักษ์โลก จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมฟืนฟูอาสาสมัครท้องถิน
รักษ์โลก
- เพือให้เป็นไปตาม หนังสือ ที มท.0808.2/ว 2874 เรือง การฝึกอบรม
อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.)
และอาสาสมัครท้องถินรักษ์โลก (อถล.) ลงวันที 20 ธ.ค.2560
- เพือให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรือง การจัดการ
ขยะมูลฝอย พ.ศ.2560 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึง 
และมาตรา 34/1 วรรคสอง วรรคสามและวรรคเจ็ด  แห่ง พรบ.
รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
(ฉบับที 2) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ ง 
หน้า 2 วันที 1 พ.ย.2560
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งบเงินอุดหนุน รวม 160,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 160,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์
เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 160,000 บาท
เป็นเงินอุดหนุนให้หมู่บ้านๆ ละ 20,000 บาท จํานวน 8 หมู่บ้าน เพือขับ
เคลือนโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข ในกิจกรรมต่างๆ  เช่น 
ค่าใช้จ่ายสําหรับการอบรม การประชุม การสัมมนา การรณรงค์ 
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ หรือกิจกรรมอืนๆทีเกียวข้องกับภารกิจ
ของแต่ละโครงการ เช่น โครงการอบรมหมอชาวบ้านในพระราช
ประสงค์  โครงการสืบสานพระปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้า
นม โครงการ
ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)ฉบับเพิมเติม
/เปลียนแปลงครังที 1 หน้าที 67 ลําดับที 1

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 984,760 บาท
งบบุคลากร รวม 664,960 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 664,960 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 622,960 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล และเงินปรับปรุงประจําปีของ
พนักงานส่วนตําบล

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งพนักงานส่วนตําบล

งบดําเนินงาน รวม 277,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 64,800 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษให้กับ
พนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิได้รับ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 4,800 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล

ค่าใช้สอย รวม 173,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าจ้างบริการ จํานวน 108,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างบริการหรือจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่าจ้างบุคคลเพือ
ปฏิบัติงานธุรการ ฯลฯ
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ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียม ของพนักงานส่วนตําบล ทีได้
รับการอนุญาตให้เข้ารับการอบรมสัมนา

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมนาของ
พนักงานส่วนตําบล หรือู้ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบีย
เลียง ค่าพาหนะ ค่าทีพัก ฯลฯ

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

ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสิงของเครืองใช้สํานัก
งาน เช่น แฟ้ม ปากกา กระดาษ ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกเครืองพิมพ์ แฟลชไดร์ฟ 
แผ่นซีดี ฯลฯ

งบลงทุน รวม 42,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 42,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เก้าอีทํางาน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีทํางาน สําหรับนักพัฒนาชุมชน จํานวน 2 ตัว
คุณลักษณะพืนฐาน ดังนี
1) พนักพิงและทีนังบุฟองนําหุ้มหนัง สีดํา  
2) ทีวางแขนผลิตจากพลาสติกขึนรูป สีดํา  
3) โครงขาเหล็ก 5 แฉก ล้อ PP หรือ PU สีดํา  
4) ปรับระดับเก้าอีระบบ GAS Lifting  
5) ขนาดไม่น้อยกว่า (W) 62 x (D) 72 x (H) 115 ซม.  
6) รองรับนําหนักได้ไม่น้อยกว่า 100 กก.  
7) สินค้ารับประกันคุณภาพอย่างน้อย 1 ปี  
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที 9 มิถุนายน 2558  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)ฉบับเพิมเติม  
/เปลียนแปลง ครังที 1 หน้าที 94 ลําดับที 38  
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ตู้เก็บเอกสาร จํานวน 7,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เก็บเอกสาร 2 บานเลือน จํานวน 2 ตัว คุณลักษณะ
พืนฐาน ดังนี
1) โครงสร้างแข็งแรง สามารถเก็บแฟ้มเอกสาร หรือเก็บเครืองมือ
อุปกรณ์ต่างๆ ได้  
2) โครงตู้ผลิตจากเหล็กหนา 0.6 มม. เคลือบสารป้องกันสนิม  
3) บานเลือนกระจก 2 บาน พร้อมกุญแจล็อค  
4) มีแผ่นขันวางเอกสารสามารถปรับระดับสูง-ตํา ได้  
5) สีเทา  
6) ขนาดไม่น้อยกว่า (W) 118 x (D) 40 x (H) 88 ซม.  
7) ฐานรองเป็นเหล็กพ่นสี  
8) สินค้ารับประกันคุณภาพอย่างน้อย 1 ปี  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที 9 มิถุนายน 2558  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)ฉบับเพิมเติม  
/เปลียนแปลง ครังที 1 หน้าที 94 ลําดับที 39  

โต๊ะทํางาน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะทํางานสําหรับนักพัฒนาชุมชน จํานวน 1 ตัว
คุณลักษณะพืนฐาน ดังนี
1) ขนาดโต๊ะไม่น้อยกว่า (W) 120 x (D) 60 x (H) 75 ซม.  
2) แผ่นหน้าโต๊ะ (Top) ผลิตจากไม้ พาร์ติเคิลบอร์ด เกรด A หนา
ไม่น้อยกว่า 25 มม. ปิดขอบด้วย PVC  
3) เคลือบผิวด้วย Melamine กันนํา ทนความร้อน และรอยชีดข่วนได้ดี 
4) กล่องลินชักด้านขวาไม่ตํากว่า 2 ลินชัก มือจับอะลูมิเนียม พร้อม
กุญแจล็อคลินชักทังชุด  
5) กล่องลินชักใช้ชุดรางเลือนเหล็กเคลือบสี ลูกล้อไนล่อน แข็งแรงทนทาน
6) สินค้ารับประกันคุณภาพอย่างน้อย 1 ปี  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134  
ลงวันที 9 มิถุนายน 2558  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)ฉบับเพิมเติม  
/เปลียนแปลง ครังที 1 หน้าที 94 ลําดับที 37  
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์แบบพกพา จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์แบบพกพา จํานวน 1 เครือง
คุณลักษณะพืนฐาน ดังนี
1) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) 
จํานวน 1 หน่วย  
2) มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB  
3) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB 
หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB 
จํานวน 1 หน่วย  
4) มีจอภาพทีรองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel 
และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิว  
5) มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตังภายใน (Internal) หรือ
ภายนอก (External) จํานวน 1 หน่วย  
6) มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
7) มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า 
ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง  
8) มีช่องเชือมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
9) สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth  
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที 9 มิถุนายน 2558  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)ฉบับเพิมเติม 
/เปลียนแปลง ครังที 1 หน้าที 94 ลําดับที 38  

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 80,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการสืบสานประเพณีรดนําขอพรผู้สูงอายุ จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมประเพณีรดนําขอพรผู้สูงอายุ
เนืองในวันสงกรานต์ ประจําปี พ.ศ.2562
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 63 
ลําดับที 1  

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 2,933,000 บาท
งบบุคลากร รวม 1,392,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,392,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลและเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี ของพนักงานส่วนตําบล
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เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพและเงินปรับคุณวุฒิของพนักงานส่วน
ตําบล

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานส่วนตําบล

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานทัวไป

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้างและเงินอืนทีมี
สิทธิได้รับ

งบดําเนินงาน รวม 1,506,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 236,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประโยชน์ตอบแทนอืนๆเป็นกรณีพิเศษให้แก่
พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างทีมีสิทธิได้รับ

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบล

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล

ค่าใช้สอย รวม 830,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าจ้างบริการ จํานวน 600,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างบริการ เช่น เปิด-ปิดระบบประปา , ซ่อมแซม
ระบบประปา ,ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า,ค่าจ้างงานบริการผู้ช่วย
เจ้าหน้าทีธุรการ,ค่าจ้างงานบริการผู้ช่วยช่าง และค่าจ้างเหมาบริการอืนๆ

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลง ทะเบียนต่างๆ ของพนักงานตําบล 
พนักงานจ้างและผู้ทีได้รับอนุญาตให้เข้าประชุม อบรม สัมนา

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าพาหนะ 
ค่าเบียเลียงค่าเช่าทีพัก ของพนักงานส่วนตําบล พนักงานนจ้าง 
และผู้ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปราชการ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ เช่น 
เครืองคอมพิวเตอร์ เครืองปรับอากาศ ฯลฯ
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ค่าวัสดุ รวม 440,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นจัดซือวัสดุสิงของเครืองใช้ต่างๆ เช่น ปากกา แฟ้ม กระดาษ
เครืองพิมพ์ ฯลฯ 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าสําหรับซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะและ
ไฟฟ้าต่างๆ

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 140,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้างเช่น ไม้ สี เหล็ก ยางแอลฟัลท์สําเร็จรูป
ปูน หิน ทราย ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ทีใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น แผ่น
ดิสก์
หมึกพิมพ์ ฯลฯ

วัสดุอืน จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุประปาขององค์การบริหารส่วนตําบลนาสิงห์ เช่น
คลอลีน ปูนขาว สารส้ม ฯลฯ
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งบลงทุน รวม 35,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 35,000 บาท
ครุภัณฑ์สํารวจ
กล้องระดับ จํานวน 35,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือกล้องระดับ จํานวน ๑ ตัว ขนาดกําลังขยาย 30 เท่า  
1) เป็นกลอ้งชนิดอตัโนมัติพร้อมขาตัง   
2) กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตังตรงตามธรรมชาติ
3) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเลนส์ปากกล้องไม่น้อยกว่า 30 มิลลิเมตร
4) ขนาดความกว้างของภาพทีเห็นในระยะ 100 เมตรไม่น้อยกว่า 2.30
 เมตร หรือ 1 องศา 20 ลิปดา
5) ระยะมองเห็นภาพชัดใกล้สุดไม่เกิน 2 เมตร
6) ค่าตัวคูณคงที 100
7) มีระบบอัตโนมัติโดยใช้ Compensator ทีมีช่วงการทํางานของระบบ
อัตโนมัติไม่น้อยกว่า +/-12 ลิปดา
8) ความละเอียดในการทําระดับในระยะ 1 กม.ไม่เกิน +/-2 มิลลิเมตร
9) ความไวของระดับนําฟองกลมไม่เกินกว่า 1 กม.ไม่เกินกว่า 10
 ลิปดา ต่อ 2 มิลลิเมตร หรือไวกว่า
10) มีจานองคาอ่านมุมราบ 360 องศา มีขีดกํากับทุกๆ1 องศา
11) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของจานองศาไม่น้อยกว่า 80 มิลลิเมตร
12) อ่านค่ามุมโดยตรงไม่เกิน 1 องศา
13) อ่านค่ามุมโดยประมาณไม่เกิน 6 ลิปดา
14) ต้องได้รับประกาศนียบัตร ISO9001
15) อุปกรณ์ประกอบด้วย  มีกล่องบรรจุกล้องกันสะเทือนได้ , มีขาตัง
กล้องเลือนขึนลงได้ พร้อมลูกดิงและสาย 1 ชุด, มีฝาครอบเลนส์,
มีชุดเครืองมือปรับแก้ประจํา
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที9 มิถุนายน 2558
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)ฉบับเพิม
เติม/เปลียนแปลง ครังที 1 หน้าที 100 ลําดับที 62

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 220,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 180,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 180,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการขับเคลือนสภาเด็กและเยาวชน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมขับเคลือนสภาเด็กและเยาวชน 
เช่น ค่าเอกสาร ค่าอาหาร ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิมเติม
/เปลียนแปลง ครังที 1 หน้าที 14 ลําดับที 11  
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โครงการฝึกอบรมการจัดการโรคและแมลงศัตรูพืชโดยใช้สารสกัดจาก
สมุนไพร

จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดการโรคและแมลงศัตรูพืช
โดยใช้สารสกัดจากสมุนไพร
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิมเติม
/เปลียนแปลง ครังที 1 หน้าที 13 ลําดับที 10  

โครงการฝึกอบรมการพัฒนาคุณภาพและกระบวนการผลิตผ้าทอพืนเมือง จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการพัฒนาคุณภาพและกระบวน
การผลิตผ้าทอพืนเมือง
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิมเติม
/เปลียนแปลง ครังที 1 หน้าที 12 ลําดับที 8  

โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลิกภาพ เทคนิคการแต่งหน้าทําผมเสริม
บุคลิกภาพ

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์
การฝึกอบรม ค่าอาหาร ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิม
เติม/เปลียนแปลง ครังที 1 หน้าที 16 ลําดับที 13  
โครงการฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรการทํากล้วยฉาบ มันฉาบ เผือกฉาบ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์
การฝึกอบรม ค่าอาหาร ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิมเติม
/เปลียนแปลง ครังที 1 หน้าที 15 ลําดับที 12 
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โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ เช่น 
ค่าวัสดุอุปกรณ์กิจกรรมเรียนรู้ตามอัธยาศัย วัสดุเครืองเขียน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 69 
ลําดับที 9  

งบเงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสํานักงานพัฒนาชุมชน อําเภอศรีวิไล 
ตามโครงการขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 114
ลําดับที 1  

โครงการรวมพลังสตรีศรีวิไลเนืองในวันสตรีสากล 8 มีนาคม จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสํานักงานพัฒนาชุมชน อําเภอศรีวิไล 
ตามโครงการรวมพลังสตรีศรีวิไล เนืองในวันสตรีสากล 8 มีนาคม
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 114 
ลําดับที 2  
  

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 100,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนชาวตําบลนาสิงห์ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานแข่งขันกีฬาประชาชนชาวตําบล
นาสิงห์ประจําปี 2562 เพือจ่ายเป็นเงินรางวัลค่าป้าย ค่าจัดซือวัสดุ 
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องในการจัดการแข่งขันกีฬา
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการค่าใช้จ่ายในการ
จัดงานการจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 60 
ลําดับที 1  
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 190,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 110,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดงานวันสงกรานต์ จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสงกรานต์ ประจําปี 2562 เช่น 
การตกแต่งรถขบวนแห่เพือเข้าร่วมขบวนแห่งานสงกรานต์ที
อําเภอศรีวิไลและค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องกับการจัดงานวันสงกรานต์
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการค่าใช้จ่ายในการ
จัดงานการจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 60 
ลําดับที 2  

โครงการสืบสานประเพณีในวันเข้าพรรษา จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสืบสานประเพณีในวันเข้า
พรรษา ประจําปี 2562 เช่น ค่าสนับสนุนริวขบวนแห่เทียนพรรษา 
ค่าจัดซือ วัสดุอุปกรณ์
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการค่าใช้จ่ายในการ
จัดงานการจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 60 
ลําดับที 3  

งบเงินอุดหนุน รวม 80,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 80,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์
อุดหนุนกิจกรรมและงานประเพณีท้องถิน จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนงานประเพณีท้องถินและเป็นค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียว
กับการดําเนินโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 112 
ลําดับที 1  

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 200,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบึงกาฬ จํานวน 200,000 บาท
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภาคจังหวัดบึงกาฬ เพือขยายแนวเขตไฟฟ้า
สายดับในพืนทีตําบลนาสิงห์
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ.2552
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งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน รวม 4,739,100 บาท
งบลงทุน รวม 4,739,100 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 4,739,100 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายวัดป่าดงทอง หมู่ที 6 จํานวน 180,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 3เมตร ยาว 120เมตร 
หนา 0.15 เมตรรายละเอียดตามแบบแปลนที อบต.นาสิงห์กําหนด
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ.2552
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิมเติม
/เปลียนแปลง ครังที 1 หน้า 39 ลําดับที 30

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหนองแฮ่ จํานวน 184,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 90 เมตร 
หนา 0.15 เมตรรายละเอียดตามแบบแปลนที อบต.นาสิงห์กําหนด
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ.2552
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)ฉบับเพิมเติม
/เปลียนแปลง ครังที 1 หน้า 75 ลําดับที 6

โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที 3 จํานวน 189,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. กว้างเฉลีย 1.40 เมตร ยาว 260
 เมตร  หนา 0.15เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที อบต.นาสิงห์กําหนด
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ.2552
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิมเติม
/เปลียนแปลง ครังที 1 หน้า 41 ลําดับที 33

โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที 5 จํานวน 192,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 100เมตร 
หนา 0.15เมตรรายละเอียดตามแบบแปลนที อบต.นาสิงห์กําหนด
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ.2552
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิมเติม
/เปลียนแปลงครังที 1 หน้า 37 ลําดับที 26

โครงการก่อสร้างทางระบายนํา คสล. หมู่ที 1 จํานวน 110,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายนํา คสล.ขนาดกว้าง 0.30 เมตร 
ลึก 0.30 เมตร ยาว 71 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที อบต.นาสิงห์
กําหนด 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ.2552
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิมเติม
/เปลียนแปลง ครังที 1 หน้า 46 ลําดับที  43
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โครงการก่อสร้างทางระบายนํา คสล.หมู่ที 5 จํานวน 388,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าลงท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.30 เมตร 
และท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก 
รวมยาว 324 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที อบต.นาสิงห์ กําหนด
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ.2552
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิมเติม
/เปลียนแปลง ครังที 1 หน้า 42 ลําดับที 36

โครงการก่อสร้างทางระบายนํา หมู่ที 2 จํานวน 143,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าลงท่อระบายนํา คสล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
0.30 เมตร พร้อมบ่อพักรวมยาว 117 เมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนที อบต.นาสิงห์กําหนด
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ.2552
-ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิมเติม/
เปลียนแปลง ครังที 1 หน้า 41 ลําดับที 34

โครงการก่อสร้างทางระบายนํา หมู่ที 6 จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างทางระบายนํา วางท่อคสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์
กลาง 0.30 เมตร จํานวน48 ท่อน พร้อมบ่อพักจํานวน 10 บ่อ 
รายละเอียดตามแบบแปลนที อบต.นาสิงห์กําหนด
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ.2552
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิมเติม
/เปลียนแปลง ครังที 1หน้า 54 ลําดับที  65

โครงการก่อสร้างทางระบายนําศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาทราย จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลนาสิงห์ จํานวน 
2 แห่ง รายละเอียดตามแบบที อบต.นาสิงห์กําหนด
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ.2552
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)ฉบับเพิมเติม
/เปลียนแปลงครังที 1 หน้า 61 ลําดับที 84

โครงการก่อสร้างฝายนําล้น หมู่ที 4 จํานวน 377,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างฝาย คสล. ขนาดสันฝายกว้าง 0.20 เมตร 
ยาว 14 เมตร สูง1.50 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนทีอบต.นาสิงห์
กําหนด
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ.2552
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิมเติม
/เปลียนแปลงครังที 1 หน้า 33 ลําดับที 19
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โครงการก่อสร้างฝายห้วยทราย หมู่ที 2 จํานวน 130,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างฝาย คสล. ขนาดสันฝายกว้าง 0.20 เมตร 
ยาว 8 เมตร สูง 0.80 เมตร ลายละเอียดตามแบบแปลนที อบต.นาสิงห์
กําหนด
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ.2552
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิมเติม
/เปลียนแปลง ครังที 1 หน้า 32 ลําดับที 17

โครงการก่อสร้างรัวสํานักงาน อบต.นาสิงห์ จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรัว คสล. สูง 2.0 เมตร ยาว 85 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนที อบต.นาสิงห์กําหนด
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ.2552
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิมเติม
/เปลียนแปลงครังที 1 หน้า 61 ลําดับที 85

โครงการก่อสร้างห้องนําสํานักงาน อบต.นาสิงห์ จํานวน 240,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างห้องนํา ขนาด 6ห้อง จํานวน 1 หลัง รายละเอียด
ตามแบบแปลนที อบต.นาสิงห์กําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ.2552
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิมเติม
/เปลียนแปลงครังที 1 หน้า 63 ลําดับที 90

โครงการขยายเขตประปา หมู่ที 5 จํานวน 245,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวางท่อประปา ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิว ยาว 711
 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที อบต.นาสิงห์กําหนด
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ.2552
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิมเติม
/เปลียนแปลง ครังที 1 หน้า 64 ลําดับที  1

โครงการขุดลอกทางระบายนําหน้าทีทําการ อบต.นาสิงห์ จํานวน 55,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าขุดลอกทางระบายนําขนาด กว้าง 2เมตร ยาว 540เมตร 
ลึกเฉลีย 1เมตรรายละเอียดตามแบบแปลนที อบต.นาสิงห์กําหนด  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ.2552
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)ฉบับเพิมเติม
/เปลียนแปลง คร้งที 1 หน้า 62 ลําดับที 89

โครงการซ่อมแซมถนนลุกรังสายหนองแฮ่ หมู่ที 8 จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 285 เมตร 
หนา 0.15เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที อบต. นาสิงห์ กําหนด
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ.2552
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)หน้า 87
 ลําดับที 28
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โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายโคกทิดมี หมู่ที 4 จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 280 เมตร 
หนา 0.15เมตรรายละเอียดตามแบบแปลนที อบต.นาสิงห์กําหนด
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ.2552
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 88 
ลําดับที 31

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายโคกปลายนา หมู่ที 6 จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง ขนาดกว้าง 4 เมตร 
ยาว 1,392 เมตร หนา 0.15เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที 
อบต.นาสิงห์กําหนด
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ.2552
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 89 
ลําดับที 33

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายดงคํา หมู่ที 3 จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 380 เมตร 
หนา 0.15เมตรรายละเอียดตามแบบแปลนที อบต.นาสิงห์กําหนด
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ.2552
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 87 
ลําดับที  26

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายถําน้อยนําทิพย์ หมู่ที 5 จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 380 เมตร 
หนา 0.15เมตรรายละเอียดตามแบบแปลนที อบต.นาสิงห์กําหนด
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ.2552
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 90 
ลําดับที 37

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายห้วยจ่า หมู่ที 2 จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรังขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 190 เมตร
หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที อบต.นาสิงห์กําหนด
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ.2552
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า  91 
ลําดับที 39

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายห้วยปอ หมู่ที 7 จํานวน 180,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง ขนาดกว้าง 4 เมตร 
ยาว 2,500 เมตร หนา 0.15เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที 
อบต.นาสิงห์กําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ.2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) หน้า 88 
ลําดับที 29
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โครงการซ่อมแซมลูกรังสายห้วยอีแดด หมู่ที 1 จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง ขนาดกว้าง 3เมตร ยาว 190เมตร 
หนา 0.15เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที อบต.นาสิงห์กําหนด  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ.2552
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 87 ข้อ 27

โครงการปรับปรุงก่อสร้างระบบประปา หมู่ที 1 จํานวน 168,900 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบประปา จํานวน 1 แห่ง รายละเอียดตามแบบ
แปลนทีอบต.นาสิงห์กําหนด
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ.2552
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิมเติม
/เปลียนแปลงครังที 1 หน้า 64 ลําดับที 3

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายนํา หมู่ที 1,3,5,8 จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมรางระบายนํา , ค่าทําความสะอาดรางระบายนํา
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที 1,3,5,8 รายละเอียดตามแบบแปลนทีอบต.นาสิงห์
กําหนด
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ.2552
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า100 
ลําดับที 62

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ทีทําการ อบต.นาสิงห์ จํานวน 731,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงก่อสร้าง อาคารภายในพืนที สํานักงาน อบต.
นาสิงห์ รายละเอียดตามแบบแปลนที อบต.นาสิงห์กําหนด
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ.2552
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิมเติม
/เปลียนแปลงครังที 1 หน้า 61 ลําดับที 86

โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที 1,3,4,5,8 จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าทําความสะอาดท่อส่งนําประประภายในหมู่บ้านหมู่
ที 1,3,4,5,8 รายละ เอียดตามแบบแปลนที อบต.นาสิงห์กําหนด
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ.2552
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 105-106
    ลําดับที 2-6

โครงการปรับปรุงรางระบายนํา หมู่ที 1 จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงรางระบายนําจํานวน  1 แห่ง รายละเอียดตามแบบ
แปลนที อบต.นาสิงห์กําหนด
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ.2552
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)ฉบับเพิมเติม
/เปลียนแปลง ครังที 1 หน้า 43 ลําดับที 38
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แผนงานการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ รวม 70,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 70,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการปลูกต้นไม้ริมถนนสาธารณะ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการปลูกต้นไม้ริมถนน
สาธารณะ เช่น ค่ากล้าไม้ ค่าปุ๋ย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  
ค่าป้ายโครงการฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 72 
ลําดับที 2  

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนืองมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีฐานทรัพยากรท้องถินตําบลนาสิงห์

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
อันเนืองมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรม
ราชกุมารี ฐานทรัพยากรท้องถินตําบลนาสิงห์ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
ค่าอาหาร อาหารว่างและเครืองดืม ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ.2537  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิมเติม
/เปลียนแปลง ครังที 1 หน้าที 19 ลําดับที 2  

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 700,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 700,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค รวม 700,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 700,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าระบบประปาและไฟฟ้าสาธารณะขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลนาสิงห์

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 9,068,800 บาท
งบกลาง รวม 9,068,800 บาท
งบกลาง รวม 9,068,800 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้กับพนักงานจ้างในอัตราร้อย
ละ 5 ของเงินค่าจ้าง
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เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 6,634,800 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบียยังชีพผู้สูงอายุ ทีได้รับการสงเคราะห์
เบียยังชีพ ดังนี
อายุ 60-69 ปื คนละ 600 บาทต่อเดือน จํานวน 12 เดือน 
ตังไว้ 3,585,600 บาท  
อายุ 70-79 ปื คนละ 700 บาทต่อเดือน จํานวน 12 เดือน 
ตังไว้ 1,974,000 บาท  
อายุ 80-89 ปื คนละ 800 บาทต่อเดือน จํานวน 12 เดือน 
ตังไว้ 931,200 บาท  
อายุ 90 ปืขึนไป คนละ 1,000 บาทต่อเดือน จํานวน 12 เดือน 
ตังไว้144,000 บาท  

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 1,632,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบียยังชีพคนพิการ ทีได้รับการสงเคราะห์
เบียยังชีพ

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 48,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ทีได้รับการสงเคราะห์เบีย
ยังชีพ

สํารองจ่าย จํานวน 324,740 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสํารองจ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็นหรือบรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับประชาชน เช่น นําท่วม ไฟไหม้ ภัยแล้ง ฯลฯ

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ จํานวน 104,000 บาท
เพือจ่ายสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลนาสิงห์ อบต.สมทบไม่น้อย
กว่าร้อยละ40 ของเงินทีได้รับการจัดสรรจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 175,260 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน ตัง
จ่ายในอัตราร้อยละ 1 ของเงินงบประมาณรายได้ทีไม่รวมเงินอุดหนุน
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