
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลนาสะแบง

อําเภอ ศรีวิไล   จังหวัดบึงกาฬ

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 46,443,600 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 9,470,670 บาท

งบบุคลากร รวม 7,938,060 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,311,920 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนผู้บริหาร ได้แก นายก อบต.เดือนละ 
20,400 บาท รองนายก อบต. 2 คน เดือนละ 11,220 บาท  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 
และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 (สํานักปลัด)

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 
ได้แก นายก อบต. เดือนละ 1,750 บาท รองนายก อบต. 
จํานวน 2 คนๆ ละ 880 บาท 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 
และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 (สํานักปลัด)   
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เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพิเศษผู้บริหาร ได้แก นายก อบต. 
เดือนละ 1,750 บาท รองนายก อบต. 2 คนๆ ละ 880 บาท 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 
และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 (สํานักปลัด)

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการ
บริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกเลขานุการนายก อบต. 
จํานวน 1 คน เดือนละ 7,200 บาท 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 
และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 (สํานักปลัด) 

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 1,627,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนให้แกบุคคล ดังตอไปนี้
1. เงินคาตอบแทนประธานสภา อบต. เดือนละ 11,220 บาท
2. เงินคาตอบแทนรองประธานสภา อบต. เดือนละ 9,180 บาท
3. เงินคาตอบแทนสมาชิกสภา อบต. จํานวน 16 คน 
    เดือนละ 7,200 บาท
4. เงินคาตอบแทนเลขานุการสภา อบต. เดือนละ 7,200 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 
และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 (สํานักปลัด)
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,626,140 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,911,640 บาท

1. เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล สังกัดสํานักปลัด 
จํานวน 6 อัตรา เป็นเงิน 2,116,140 บาท 
(1) ปลัดองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 อัตรา
(2) รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 อัตรา
(3) หัวหน้าสํานักปลัด จํานวน 1 อัตรา
(4) นักทรัพยากรบุคคล จํานวน 1 อัตรา
(5) นักวิเคราะหนโยบายและแผน จํานวน 1 อัตรา
(6) เจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา
2. เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล สังกัดกองคลัง 
จํานวน 6 อัตรา เป็นเงิน 1,795,500 บาท
(1) ผู้อํานวยการกองคลัง จํานวน 1 อัตรา
(2) นักวิชาการเงินและบัญชี จํานวน 1 อัตรา
(3) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จํานวน 1 อัตรา
(4) เจ้าพนักงานพัสดุ จํานวน 1 อัตรา
(5) เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จํานวน 1 อัตรา
(6) เจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น (สํานักปลัด, กองคลัง)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 129,300 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานสวนตําบล เชน คาตอบ
แทนรายเดือนปลัดองคการบริหารสวนตําบล, เงินเพิ่มคาครองชีพ
ชั่วคราว, เงินเพิ่มตามคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง เป็นต้น
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น (สํานักปลัด, กองคลัง)   
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 210,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของพนักงานสวนตําบล 
ที่ควรได้รับตามระเบียบกําหนด
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น (สํานักปลัด, กองคลัง)  

คาจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 221,760 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างลูกจ้างประจํา ตําแหนง เจ้าพนักงานธุรการ
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น (สํานักปลัด)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,083,840 บาท

1. เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง สังกัดสํานักปลัด
จํานวน 3 อัตรา เป็นเงิน 472,920 บาท
(1) ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 2 อัตรา
(2) พนักงานขับรถยนตสวนกลาง จํานวน 1 อัตรา
2. เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง สังกัดกองคลัง 
จํานวน 4 อัตรา เป็นเงิน 610,920 บาท
(1) ผู้ชวยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จํานวน 1 อัตรา
(2) ผู้ชวยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จํานวน 1 อัตรา  
(3) ผู้ชวยเจ้าหน้าที่พัสดุ จํานวน 1 อัตรา
(4) ผู้ชวยเจ้าหน้าที่ธุรการ จํานวน 1 อัตรา  
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น (สํานักปลัด, กองคลัง)
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 69,600 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจ้าง
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น (สํานักปลัด, กองคลัง)

งบดําเนินงาน รวม 1,484,310 บาท
ค่าตอบแทน รวม 22,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น, และเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษแกพนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557 (สํานักปลัด)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติ
หน้าที่นอกเวลาราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 (สํานักปลัด)

คาเชาบ้าน จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้กับพนักงานสวนตําบล 
ซึ่งมีสิทธิได้รับตามระเบียบของทางราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของ
ข้าราชการสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 (สํานักปลัด)
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้กับ
พนักงานสวนตําบลซึ่งมีสิทธิได้รับตามกฎหมาย
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2549 (สํานักปลัด)

ค่าใช้สอย รวม 496,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างบริการทําความสะอาดสํานักงาน จํานวน 168,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เชน 
คาจ้างทําความสะอาดสํานักงาน 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 68 ลําดับที่ 14 (สํานักปลัด)

คาเชาเครื่องถายเอกสาร จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเป็นรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เชน 
คาเชาเครื่องถายเอกสาร
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 68 ลําดับที่ 14 (สํานักปลัด)
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 50,000 บาท

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ แยกเป็น
1. คารับรอง จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาอาหาร อาหารวางพร้อมเครื่องดื่ม คาของขวัญฯ 
ในการต้อนรับบุคคล กลุมบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน 
ตรวจงาน หรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน
2. คาเลี้ยงรับรอง จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาอาหาร อาหารวางพร้อมเครื่องดื่ม ในการเลี้ยง
รับรองในการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 69 ลําดับที่ 16 (สํานักปลัด)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาจัดทําเว็บไซด คาดูแลเว็บไซดและคาเชาพื้นที่จดทะเบียนเว็บไซด จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดทําเว็บไซด คาดูแลเว็บไซด
และคาเชาพื้นที่จดทะเบียนเว็บไซด 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 67 ลําดับที่ 8 (สํานักปลัด)

คาใช้จายในการจัดกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดบึงกาฬ การ
จัดงานวันสถาปนาจังหวัดบึงกาฬ

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายในการจัดกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดบึงกาฬ 
การจัดงานวันสถาปนาจังหวัดบึงกาฬ เชน คาจ้างเหมารถ 
คาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเบิกจายคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวม
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 60 ลําดับที่ 15 (สํานักปลัด)
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คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ เชน คาเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาลงทะเบียน และคาใช้จายอื่นที่
จําเป็นในการเดินทางไปราชการของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล พนักงานสวนตําบล ลูกจ้างประจําและ
พนักงานจ้าง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555, 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558, (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 67 ลําดับที่ 6 (สํานักปลัด)

คาใช้จายในการเตรียมการรับเสด็จฯ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการเตรียมการ ระหวางการรับเสด็จ 
สงเสด็จ หรือเกี่ยวเนื่องกับการรับเสด็จ สงเด็จ
พระมหากษัตริย พระราชินี พระบรมวงศานุวงศ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 57 ลําดับที่ 3 (สํานักปลัด)

คาใช้จายในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการติดตั้ง ขยาย เชื่อมตอ 
จัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 67 ลําดับที่ 9 (สํานักปลัด)
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คาใช้จายในงานรัฐพิธี จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในงานรัฐพิธี และงานพิธีการตางๆ ได้แก 
คาพวงมาลัย พวงหรีด และพวงมาลาในวันสําคัญตางๆ ธง 
ตราสัญลักษณฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 66 ลําดับที่ 2 (สํานักปลัด)

โครงการฝึกอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและ
ศึกษาดูงาน ขององคการบริหารสวนตําบลนาสะแบง

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมสัมมนา
เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และศึกษาดูงานของ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานสวนตําบล ลูกจ้างประจํา 
พนักงานจ้าง ขององคการบริหารสวนตําบลนาสะแบง โดยมี
คาใช้จายประกอบด้วย คาป้ายโครงการ คาอาหาร คาอาหารวาง
พร้อมเครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ คาจ้าง
เหมารถ คาห้องพัก คาของสมนาคุณและคาใช้จายอื่นๆที่จําเป็น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 66 ลําดับที่ 3 (สํานักปลัด)

โครงการรณรงคให้ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย คนไทยหัวใจเดียวกัน

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการรณรงคให้ความรู้
เกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย คนไทย
หัวใจเดียวกัน เชน คาป้ายโครงการ  คาอาหาร คาอาหารวาง
พร้อมเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 59 ลําดับที่ 10 (สํานักปลัด)
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โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและการมีสวนรวมของประชาชน
ในการพัฒนาท้องถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการอบรมคุณธรรม 
จริยธรรมและการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
เชน คาป้ายโครงการ คาอาหาร คาอาหารวางพร้อมเครื่องดื่ม 
คาวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 67 ลําดับที่ 7 (สํานักปลัด)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน 
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 70 ลําดับที่ 23 (สํานักปลัด)

ค่าวัสดุ รวม 185,310 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 25,310 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ตามหลักการจําแนกประเภท
รายจายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 69 ลําดับที่ 17 (สํานักปลัด)
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ตามหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 
27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 69 ลําดับที่ 18 (สํานักปลัด)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ตามหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 
27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 70 ลําดับที่ 20 (สํานักปลัด)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ตามหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 
27 มิถุนายน 2559 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 69 ลําดับที่ 19 (สํานักปลัด)
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 
27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 70 ลําดับที่ 21 (สํานักปลัด)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 781,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 700,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าในสํานักงาน/ในที่สาธารณะ หรืออาคาร
สถานที่ที่อยูในความดูแลรับผิดชอบขององคการบริหารสวน
ตําบล 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 69 ลําดับที่ 15 (สํานักปลัด)

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ําประปา และน้ําดื่มที่ใช้ในสํานักงาน 
และสถานที่ที่อยูในความดูแลขององคการบริหารสวนตําบล 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 69 ลําดับที่ 15 (สํานักปลัด)

คาบริการโทรศัพท จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโทรศัพทพื้นฐาน คาโทรศัพทเคลื่อนที่ 
ที่ใช้ในการติดตอราชการ รวมถึงคาบริการอินเทอรเน็ต เป็นต้น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 69 ลําดับที่ 15 (สํานักปลัด)
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คาบริการไปรษณีย จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการไปรษณีย คาธนาณัติ 
คาดวงตราไปรษณียากร
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 69 ลําดับที่ 15 (สํานักปลัด)

งบลงทุน รวม 33,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 33,300 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ 
(Ink Tank Printer)

จํานวน 7,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction 
แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) 
จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 7,500 บาท
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 82 ลําดับที่ 2 (สํานักปลัด)

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จํานวน 5,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA 
จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 5,800 บาท
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 82 ลําดับที่ 2 (สํานักปลัด)
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 70 ลําดับที่ 22 (สํานักปลัด)

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

โครงการศึกษาวิจัยการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนที่มี
ตอคุณภาพการให้บริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการศึกษาวิจัยการ
ประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอคุณภาพการให้
บริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น เพื่อเป็นคาจ้างบริการ
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา เป็นหนวยสํารวจประชาชน 
เจ้าหน้าที่ของรัฐ หนวยงานของรัฐ หนวยงานเอกชนที่มารับ
บริการหรือติดตอองคการบริหารสวนตําบลนาสะแบง  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกากฤษฎีกา วาด้วยหลักเกณฑและวิธี
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 68 ลําดับที่ 10 (สํานักปลัด)
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดทําและทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดทําและทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยมีคาใช้จาย
ประกอบด้วย คาป้ายโครงการ คาอาหาร คาอาหารวางพร้อม
เครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0891.4/ว 856 
ลงวันที่ 12 มีนาคม 2553
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 66 ลําดับที่ 1 (สํานักปลัด)

งานบริหารงานคลัง รวม 469,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 448,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 22,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น, และเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษแกพนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557 (กองคลัง)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติ
หน้าที่นอกเวลาราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 (กองคลัง)
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คาเชาบ้าน จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้กับพนักงานสวนตําบล 
ซึ่งมีสิทธิได้รับตามระเบียบของทางราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของ
ข้าราชการสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 (กองคลัง)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้กับ
พนักงานสวนตําบลซึ่งมีสิทธิได้รับตามกฎหมาย
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2549 (กองคลัง)

ค่าใช้สอย รวม 286,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างบริการงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเป็นรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เชน 
คาจ้างบริการงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 68 ลําดับที่ 14 (กองคลัง)

คาจ้างบริการบันทึกข้อมูล จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเป็นรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เชน 
คาจ้างบริการบันทึกข้อมูล
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 68 ลําดับที่ 14 (กองคลัง)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ เชน คาเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาลงทะเบียนตางๆ ที่จําเป็นใน
การเดินทางไปราชการของ พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555, 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558, (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 67 ลําดับที่ 6 (กองคลัง)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน 
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 70 ลําดับที่ 23 (กองคลัง)

ค่าวัสดุ รวม 120,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ตามหลักการจําแนกประเภท
รายจายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 69 ลําดับที่ 17 (กองคลัง)
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 
27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 70 ลําดับที่ 24 (กองคลัง)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ตามหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 
27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 69 ลําดับที่ 19 (กองคลัง)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 
27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 70 ลําดับที่ 21 (กองคลัง)
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 20,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการไปรษณีย คาธนาณัติ คาดวงตรา
ไปรษณียากร คาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหาร
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 69 ลําดับที่ 15 (กองคลัง)

งบลงทุน รวม 21,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 21,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน จํานวน 11,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน 
จํานวน 2 ตู้ๆละ 5,500 บาท
- โดยมีคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ 
ฉบับเดือน ธันวาคม 2562 ดังนี้ 
1) มีมือจับชนิดปิด
2) มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
3) คุณสมบัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 82 ลําดับที่ 1 (กองคลัง)
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED สี 
ชนิด Network แบบที่ 1 จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 10,000 บาท
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 82 ลําดับที่ 2 (กองคลัง)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 3,665,840 บาท

งบบุคลากร รวม 698,340 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 698,340 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 387,240 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล จํานวน 1 อัตรา ดังนี้
(1) เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 1 อัตรา
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น (สํานักปลัด)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 265,680 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 2 อัตรา ดังนี้
(1) ผู้ชวยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
จํานวน 1 อัตรา
(2) พนักงานขับรถบรรทุกน้ําเอนกประสงค จํานวน 1 อัตรา
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น (สํานักปลัด)
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 45,420 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจ้าง
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น (สํานักปลัด)

งบดําเนินงาน รวม 430,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 22,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแกพนักงาน
สวนตําบลและพนักงานจ้าง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557 (สํานักปลัด)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติ
หน้าที่นอกเวลาราชการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 (สํานักปลัด)

คาเชาบ้าน จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้กับพนักงานสวนตําบล 
ซึ่งมีสิทธิได้รับตามระเบียบของทางราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของ
ข้าราชการสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 (สํานักปลัด)

วันที่พิมพ : 25/8/2563  15:03:10 หน้า : 21/95



เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้กับ
พนักงานสวนตําบลซึ่งมีสิทธิได้รับตามกฎหมาย
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2549 (สํานักปลัด)

ค่าใช้สอย รวม 218,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างบริการเจ้าหน้าที่ประจํารถดับเพลิง จํานวน 168,000 บาท

เพื่อจายเป็นรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เชน 
คาจ้างบริการเจ้าหน้าที่ประจํารถดับเพลิง
- เป็นไปตามกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 68 ลําดับที่ 14 (สํานักปลัด)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ เชน คาเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาลงทะเบียนตางๆ ที่จําเป็นใน
การเดินทางไปราชการ ของพนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555, 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558, (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 67 ลําดับที่ 6 (สํานักปลัด)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน 
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 70 ลําดับที่ 23 (สํานักปลัด)
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ค่าวัสดุ รวม 190,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ตามหลักการจําแนกประเภท
รายจายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 69 ลําดับที่ 17 (สํานักปลัด)

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ตามหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 
27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 69 ลําดับที่ 18 (สํานักปลัด)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ตามหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 
27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 70 ลําดับที่ 20 (สํานักปลัด)
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ตามหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 
27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 69 ลําดับที่ 19 (สํานักปลัด)

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 
27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 72 ลําดับที่ 33 (สํานักปลัด)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 
27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 70 ลําดับที่ 21 (สํานักปลัด)
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วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง ตามหลัก
การจําแนกประเภทรายจายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ตามหนังสือกรม
สงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 
27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 71 ลําดับที่ 25 (สํานักปลัด)

งบลงทุน รวม 2,537,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 2,537,500 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน จํานวน 7,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน 
จํานวน 3 ตัวๆ ละ 2,500 บาท
- โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1) เก้าอี้บุนวม
2) มีพนักผิงหลัง 
3) ล้อเลื่อนปรับระดับได้
4) มีที่พักแขนทั้งสองข้าง 
- จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 82 ลําดับที่ 1 (สํานักปลัด)
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ตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน จํานวน 5,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน จํานวน 1 ตู้
- โดยมีคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ 
ฉบับเดือน ธันวาคม 2562 ดังนี้ 
1) มีมือจับชนิดปิด
2) มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
3) คุณสมบัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 82 ลําดับที่ 1 (สํานักปลัด)

โตะทํางาน จํานวน 4,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโตะทํางาน จํานวน 1 ตัวๆ ละ 4,500 บาท  
- โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1) โตะไม้
2) มี 2 บานประตู
3) มี 1 ลิ้นชัก
- จัดหาโดยการสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไมมีตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 82 ลําดับที่ 1 (สํานักปลัด)
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ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

รถบรรทุกน้ําเอนกประสงค จํานวน 2,500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ 
ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 6,000 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต
สูงสุดไมต่ํากวา 170 กิโลวัตต แบบบรรทุกน้ําได้ จํานวน 1 คัน
คันละ 2,500,000 บาท โดยมีคุณลักษณะตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ ฉบับเดือน ธันวาคม 2562 โดยสังเขป ดังนี้
(1) จุน้ําได้ไมน้อยกวา 6,000 ลิตร
(2) น้ําหนักของรถรวมน้ําหนักบรรทุก ไมต่ํากวา 12,000 กิโลกรัม
(3) เป็นราคาพร้อมปั๊มและอุปกรณ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 83 ลําดับที่ 14 (สํานักปลัด)

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 70 ลําดับที่ 22 (สํานักปลัด)

วันที่พิมพ : 25/8/2563  15:03:10 หน้า : 27/95



งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 240,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 240,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 40,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาป่วยการให้แกอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หรือคาใชจายในลักษณะเดียวกัน
กับคาตอบแทนหรือคาป่วยการให้กับผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชนแกองคการบริหารสวนตําบลนาสะแบง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ให้แกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2560 (สํานักปลัด)

ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปีใหม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปีใหม โดยมีคาใช้จายประกอบ
ด้วย คาป้ายโครงการ คาอาหาร คาอาหารวางพร้อมเครื่องดื่ม 
คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ คาจัดเตรียมสถานที่ 
และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0810.4/ว 1123 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 3892 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 54 ลําดับที่ 1 (สํานักปลัด)
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โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต โดยมีคาใช้จาย
ประกอบด้วย คาป้ายโครงการ คาอาหาร คาอาหารวางพร้อม
เครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ คาจัดเตรียม
สถานที่ และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0810.4/ว 1123 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 3892 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 54 ลําดับที่ 2 (สํานักปลัด)

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคการ
บริหารสวนตําบลนาสะแบง

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกอบรม
ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคการบริหารสวนตําบล
นาสะแบง โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาป้ายโครงการ 
คาอาหาร คาอาหารวางพร้อมเครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร 
คาวัสดุอุปกรณ คาจัดเตรียมสถานที่ และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 440 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 85 ลําดับที่ 1 (สํานักปลัด)
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โครงการฝึกอบรมทบทวนความรู้อาสาสมัครจราจร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมทบทวน
ความรู้อาสาสมัครจราจร โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาป้าย
โครงการ คาอาหาร คาอาหารวางพร้อมเครื่องดื่ม คาตอบแทน
วิทยากร คาวัสดุอุปกรณ คาจัดเตรียมสถานที่ และคาใช้จาย
อื่นๆ ที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 57 ลําดับที่ 2 (สํานักปลัด)

โครงการฝึกอบรมทบทวนความรู้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.) ด้านการกู้ชีพกู้ภัยทางน้ํา

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมทบทวน
ความรู้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ด้านการกู้ชีพ
กู้ภัยทางน้ํา โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาป้ายโครงการ 
คาอาหาร คาอาหารวางพร้อมเครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร 
คาวัสดุอุปกรณ และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 54 ลําดับที่ 3 (สํานักปลัด)
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โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.) ด้านการป้องกันอัคคีภัยและการผจญเพลิงเบื้องต้น

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ด้านการ
ป้องกันอัคคีภัยและการผจญเพลิงเบื้องต้น โดยมีคาใช้จาย
ประกอบด้วย คาป้ายโครงการ คาอาหาร คาอาหารวางพร้อม
เครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ และคาใช้จาย
อื่นๆ ที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 54 ลําดับที่ 5 (สํานักปลัด)

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 4,967,500 บาท

งบบุคลากร รวม 4,800,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,800,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,109,880 บาท

1. เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล จํานวน 2 อัตรา 
เป็นเงิน 748,920 บาท
(1) ผู้อํานวยการกองการศึกษาฯ จํานวน 1 อัตรา
(2) นักวิชาการศึกษา จํานวน 1 อัตรา
2. เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานครูองคการบริหารสวนตําบล 
จํานวน 8 อัตรา เป็นเงิน 2,360,960 บาท
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น (กองการศึกษาฯ)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง ผู้อํานวยการกองการศึกษาฯ
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น (กองการศึกษาฯ)
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เงินวิทยฐานะ จํานวน 168,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินวิทยะฐานะครูชํานาญการ
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น (กองการศึกษาฯ)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,400,280 บาท

1. เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง สังกัด 
กองการศึกษาฯ จํานวน 2 อัตรา เป็นเงิน 373,560 บาท
(1) ผู้ชวยเจ้าหน้าที่สันทนาการ จํานวน 1 อัตรา
(2) ผู้ชวยเจ้าหน้าที่ธุรการ จํานวน 1 อัตรา
2. เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างสังกัดศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
ตําแหนง ผู้ดูแลเด็ก จํานวน 7 อัตรา เป็นเงิน 1,026,720 บาท
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น (กองการศึกษาฯ)

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 80,340 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจ้าง, 
ผู้ดูแลเด็ก
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น (กองการศึกษาฯ)
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งบดําเนินงาน รวม 167,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 32,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแกพนักงาน
สวนตําบล, พนักงานครูองคการบริหารสวนตําบล, พนักงานจ้าง
และผู้ดูแลเด็ก
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 (กองการศึกษาฯ)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานสวนตําบล, พนักงานครูองคการบริหารสวนตําบลและ
พนักงานจ้าง ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 (กองการศึกษาฯ)

คาเชาบ้าน จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้กับพนักงานสวนตําบลและพนักงานครู
องคการบริหารสวนตําบล ซึ่งมีสิทธิได้รับตามระเบียบของทาง
ราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาเชาบ้านของ
ข้าราชการสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 (กองการศึกษาฯ)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานสวนตําบล
และพนักงานครูองคการบริหารสวนตําบลซึ่งมีสิทธิได้รับตาม
กฎหมาย
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2549 (กองการศึกษาฯ)

วันที่พิมพ : 25/8/2563  15:03:11 หน้า : 33/95



ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ เชน คาเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาลงทะเบียนตางๆ ที่จําเป็นใน
การเดินทางไปราชการ ของพนักงานสวนตําบล และพนักงานจ้าง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555, 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558, (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 67 ลําดับที่ 6 (กองการศึกษาฯ)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน 
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 70 ลําดับที่ 23 (กองการศึกษาฯ)

ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ตามหลักการจําแนกประเภท
รายจายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 69 ลําดับที่ 17 (กองการศึกษาฯ)
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 
27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 70 ลําดับที่ 21 (กองการศึกษาฯ)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 25,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
ที่อยูในความดูแลขององคการบริหารสวนตําบล
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 69 ลําดับที่ 15 (กองการศึกษาฯ)

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ําประปาและน้ําดื่มของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
ที่อยูในความดูแลขององคการบริหารสวนตําบล
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 69 ลําดับที่ 15 (กองการศึกษาฯ)
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 4,482,428 บาท
งบดําเนินงาน รวม 2,440,428 บาท

ค่าใช้สอย รวม 1,170,010 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการมหกรรมการจัดการ
ศึกษาท้องถิ่น เชน คาป้ายโครงการ คาอาหาร คาอาหารวางพร้อม
เครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ และคาใช้จาย
อื่นๆ ที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 87 ลําดับที่ 1 (กองการศึกษาฯ)

โครงการเรียนรู้รอบด้านพัฒนาการสมวัยของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการเรียนรู้รอบด้าน
พัฒนาการสมวัยของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เชน คาป้ายโครงการ 
คาอาหาร คาอาหารวางพร้อมเครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร 
คาวัสดุอุปกรณ และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 35 ลําดับที่ 1 (กองการศึกษาฯ)

โครงการวันเด็กแหงชาติ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการวันเด็กแหงชาติ 
เชน คาป้ายโครงการ คาอาหาร คาอาหารวางพร้อมเครื่องดื่ม 
คาของรางวัล คาวัสดุอุปกรณ และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 35 ลําดับที่ 2 (กองการศึกษาฯ)
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โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแกเด็กปฐมวัย ผู้
ปกครองและครูผู้ดูแลเด็ก

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมและพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมแกเด็กปฐมวัย ผู้ปกครองและครูผู้ดูแลเด็ก 
เชน คาป้ายโครงการ คาอาหาร คาอาหารวางพร้อมเครื่องดื่ม 
คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 35 ลําดับที่ 3 (กองการศึกษาฯ)

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา (คาจัดการเรียน
การสอน)

จํานวน 232,900 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (คาจัดการเรียนการสอน) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ
องคการบริหารสวนตําบลนาสะแบง จํานวน 4 แหง (เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนคาจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
รายหัว) จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
จํานวน 137 คน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยรายได้และการ
จายเงินของสถานศึกษาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 35 ลําดับที่ 4 (กองการศึกษาฯ)
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา (คาหนังสือเรียน, 
คาอุปกรณการเรียน, คาเครื่องแบบนักเรียน, คากิจกรรมพัฒนาผู้
เรียน)

จํานวน 155,810 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (คาหนังสือเรียน, คาอุปกรณการเรียน, คาเครื่องแบบ
นักเรียน, คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 137 คน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยรายได้และการ
จายเงินของสถานศึกษาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 38 ลําดับที่ 16 (กองการศึกษาฯ)

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา (คาอาหารกลาง
วัน)

จํานวน 671,300 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (คาอาหารกลางวัน) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการ
บริหารสวนตําบลนาสะแบง จํานวน 4 แหง (เงินอุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนอาหารกลางวัน) จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก เป็นเวลา 2 ภาคเรียน  อัตรามื้อละ 20 บาทตอคน 
จํานวน 245 วัน จํานวน 137 คน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยรายได้และการ
จายเงินของสถานศึกษาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 36 ลําดับที่ 5 (กองการศึกษาฯ)
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โครงการสายสัมพันธบัณฑิตน้อย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสายสัมพันธบัณฑิต
น้อย เชน คาป้ายโครงการ คาอาหาร คาอาหารวางพร้อมเครื่อง
ดื่ม คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ คาจ้างบริการและคาใช้
จายอื่นๆ ที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 36 ลําดับที่ 6 (กองการศึกษาฯ)

ค่าวัสดุ รวม 1,270,418 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นวัสดุงานบ้านงานครัว ตามหลักการจําแนกประเภท
รายจายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 70 ลําดับที่ 24 (กองการศึกษาฯ)

คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,250,418 บาท

1. เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออาหารเสริมนมสําหรับ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวนเด็กนักเรียน 137 คน 
จํานวน 260 วัน เป็นเงิน 278,548.40 บาท
2. เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออาหารเสริมนม สําหรับโรงเรียนสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่ จํานวน
เด็กนักเรียน 478 คน จํานวน 260 วัน เป็นเงิน 971,869.60 บาท
- เป็นไปตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 4110 เรื่อง ซัก
ซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่ว
ไปด้านการศึกษาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 36 ลําดับที่ 8 (กองการศึกษาฯ)
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งบลงทุน รวม 100,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 100,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง 
ในการปรับปรุงซอมแซม ตอเติมอาคารเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 36 ลําดับที่ 7 (กองการศึกษาฯ)

งบเงินอุดหนุน รวม 1,942,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,942,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการฝึกอาชีพ เพื่อนักเรียนและชุมชน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการฝึกอาชีพ เพื่อนักเรียน
และชุมชน ให้กับโรงเรียนบ้านนาสะแบง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 37 ลําดับที่ 13 (กองการศึกษาฯ)

อุดหนุนโครงการเลี้ยงปลาเพื่ออาหารกลางวัน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการเลี้ยงปลาเพื่ออาหารกลางวัน 
ให้กับโรงเรียนในตําบลนาสะแบง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 37 ลําดับที่ 13 (กองการศึกษาฯ)
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อุดหนุนโครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน จํานวน 1,912,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน 
ให้กับโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพฐ.) 
จํานวนเด็กนักเรียน 478 คน จํานวน 200 วัน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 38 ลําดับที่ 17 (กองการศึกษาฯ)

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 1,153,300 บาท

งบบุคลากร รวม 748,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 748,800 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 470,640 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล จํานวน 2 อัตรา ดังนี้
(1) นักวิชาการสาธารณสุข จํานวน 1 อัตรา
(2) เจ้าพนักงานสาธารณสุข จํานวน 1 อัตรา
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น (สํานักปลัด)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 230,160 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 2 อัตรา ดังนี้
(1) พนักงานขับรถกู้ชีพ  จํานวน  1  อัตรา
(2) พนักงานขับรถบรรทุกขยะ จํานวน 1 อัตรา
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น (สํานักปลัด)
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจ้าง
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น (สํานักปลัด)

งบดําเนินงาน รวม 369,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 116,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแกพนักงาน
สวนตําบลและพนักงานจ้าง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 (สํานักปลัด)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติ
หน้าที่นอกเวลาราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 (สํานักปลัด)

คาเชาบ้าน จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้กับพนักงานสวนตําบล 
ซึ่งมีสิทธิได้รับตามระเบียบของทางราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาเชาบ้านของ
ข้าราชการสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 (สํานักปลัด)
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้กับ
พนักงานสวนตําบลซึ่งมีสิทธิได้รับตามกฎหมาย
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2549 (สํานักปลัด)

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ เชน คาเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาลงทะเบียนตางๆ ที่จําเป็นใน
การเดินทางไปราชการ ของพนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555, 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558, (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 67 ลําดับที่ 6 (สํานักปลัด)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน 
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 70 ลําดับที่ 23 (สํานักปลัด)
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ค่าวัสดุ รวม 200,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ตามหลักการจําแนกประเภท
รายจายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 67 ลําดับที่ 17 (สํานักปลัด)

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ตามหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 
27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 69 ลําดับที่ 18 (สํานักปลัด)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ตามหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 
27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 70 ลําดับที่ 20 (สํานักปลัด)
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ตามหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 
27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 69 ลําดับที่ 19 (สํานักปลัด)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 
27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 70 ลําดับที่ 21 (สํานักปลัด)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 3,000 บาท
คาบริการโทรศัพท จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโทรศัพทที่ใช้การติดตอราชการ รวมถึงคาใช้จายที่
ต้องชําระพร้อมกัน เชน คาบริการ คาภาษี และคาบริการอินเทอร
เน็ตเป็นต้น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 69 ลําดับที่ 15 (สํานักปลัด)
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งบลงทุน รวม 35,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 35,500 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน จํานวน 2,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน 
จํานวน 1 ตัวๆ ละ 2,500 บาท
- โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1) เก้าอี้บุนวม
2) มีพนักพิงหลัง
3) มีล้อเลื่อนปรับระดับได้
4) มีที่พักแขนทั้งสองข้าง
- จัดหาโดยการสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไมมีตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 82 ลําดับที่ 1 (สํานักปลัด)

ตู้เหล็กขนาด 2 บาน จํานวน 5,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน 
จํานวน 1 ตู้ๆละ 5,500 บาท
- โดยมีคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ 
ฉบับเดือน ธันวาคม 2562 ดังนี้ 
1) มีมือจับชนิดปิด
2) มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
3) คุณสมบัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 82 ลําดับที่ 1 (สํานักปลัด)
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ 
(Ink Tank Printer)

จํานวน 7,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction 
แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) 
จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 7,500 บาท
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 82 ลําดับที่ 2 (สํานักปลัด)

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 70 ลําดับที่ 22 (สํานักปลัด)

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 1,138,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 958,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 144,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 144,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไป 
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พึ่งพิง ได้แก อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยอาสาสมัคร
บริบาลท้องถิ่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นและการเบิกคาใช้
จาย พ.ศ. 2562 (สํานักปลัด)
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ค่าใช้สอย รวม 814,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างบริการผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทยฉุกเฉิน จํานวน 504,000 บาท

เพื่อจายเป็นรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เชน คาจ้างบริการ
ผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทยฉุกเฉิน ที่ปฏิบัติงานประจําชุด
ปฏิบัติการฉุกเฉินขององคการบริหารสวนตําบล เพื่อให้บริการ
ตลอด 24 ชั่วโมง
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 856 
ลงวันที่ 12 มีนาคม 2553
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 68 ลําดับที่ 14 (สํานักปลัด)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายสําหรับสํารวจข้อมูลจํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตว ตาม
โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายสําหรับสํารวจข้อมูลจํานวนสัตวและขึ้น
ทะเบียนสัตว ตามโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย ดร. สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี 
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดสวัสดิภาพสัตวขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 40 ลําดับที่ 9 (สํานักปลัด)
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โครงการคนนาสะแบงหัวใจสีเขียว (หน้าบ้านนามอง) จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการคนนาสะแบงหัวใจ
สีเขียว (หน้าบ้านนามอง) โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาป้าย
โครงการ คาอาหาร คาอาหารวางพร้อมเครื่องดื่ม คาตอบแทน
วิทยากร คาวัสดุอุปกรณ และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 39 ลําดับที่ 1 (สํานักปลัด)

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดสและเพศสัมพันธแกเยาวชนใน
ตําบลนาสะแบง

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาเอดสและเพศสัมพันธแกเยาวชนในตําบลนาสะแบง โดยมี
คาใช้จายประกอบด้วย คาป้ายโครงการ คาอาหาร คาอาหารวาง
พร้อมเครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ และคาใช้
จายอื่นๆ ที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 39 ลําดับที่ 3 (สํานักปลัด)
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โครงการพัฒนางานสุขาภิบาลอาหารในตําบลนาสะแบง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการพัฒนางานสุขาภิบาล
อาหารในตําบลนาสะแบง โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาป้าย
โครงการ คาอาหาร คาอาหารวางพร้อมเครื่องดื่ม คาตอบแทน
วิทยากร คาวัสดุอุปกรณ และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 39 ลําดับที่ 4 (สํานักปลัด)

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นําชุมชน แกนนําสุขภาพในการควบคุม
และป้องกันโรคตําบลนาสะแบง

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้นําชุมชน แกนนําสุขภาพในการควบคุมและป้องกันโรคตําบล
นาสะแบง โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาป้ายโครงการ คา
อาหาร คาอาหารวางพร้อมเครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุ
อุปกรณ และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 40 ลําดับที่ 5 (สํานักปลัด)
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โครงการรณรงคป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการรณรงคป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาป้าย
โครงการ คาป้ายรณรงค คาน้ํายาพนหมวกควัน คาน้ํามันเชื้อ
เพลิง คาอาหาร คาอาหารวางพร้อมเครื่องดื่ม คาตอบแทน
วิทยากร คาวัสดุอุปกรณ คาจัดซื้อทรายอะเบท และคาใช้จาย
อื่นๆ ที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 40 ลําดับที่ 6 (สํานักปลัด)

โครงการรักษาความสะอาดถนนสายหลัก สายรองและชุมชน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการรักษาความสะอาด
ถนนสายหลัก สายรองและชุมชน โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย 
คาป้ายโครงการ คาอาหาร คาอาหารวางพร้อมเครื่องดื่ม คาตอบ
แทนวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 40 ลําดับที่ 7 (สํานักปลัด)

โครงการลดการใช้ถุงพาสติก กลองโฟม ตําบลนาสะแบง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการลดการใช้ถุงพาสติก 
กลองโฟม ตําบลนาสะแบง โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย 
คาป้ายโครงการ คาอาหาร คาอาหารวางพร้อมเครื่องดื่ม คาตอบ
แทนวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 40 ลําดับที่ 8 (สํานักปลัด)
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โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสัตวปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาป้ายโครงการ คา
อาหาร คาอาหารวางพร้อมเครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุ
อุปกรณ คาวัคซีน คาจ้างบริการ และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดสวัสดิภาพสัตวขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 40 ลําดับที่ 9 (สํานักปลัด)

โครงการให้ความรู้และการป้องกันโรคติดตออุบัติใหม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการให้ความรู้และการ
ป้องกันโรคติดตออุบัติใหม โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาป้าย
โครงการ คาอาหาร คาอาหารวางพร้อมเครื่องดื่ม คาตอบแทน
วิทยากร คาวัสดุอุปกรณ และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 41 ลําดับที่ 10 (สํานักปลัด)
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โครงการอบรมการบําบัดน้ําเสียด้วยศาสตรพระราชาหรือภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการอบรมการบําบัดน้ํา
เสียด้วยศาสตรพระราชาหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมีคาใช้จาย
ประกอบด้วย คาป้ายโครงการ คาอาหาร คาอาหารวางพร้อม
เครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ และคาใช้จาย
อื่นๆ ที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 41 ลําดับที่ 11 (สํานักปลัด)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน 
(จังหวัดสะอาด)

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน (จังหวัดสะอาด) โดยมีคาใช้จาย
ประกอบด้วย คาป้ายโครงการ คาอาหาร คาอาหารวางพร้อม
เครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ และคาใช้จาย
อื่นๆ ที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 41 ลําดับที่ 12 (สํานักปลัด)
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษโลก จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
อาสาสมัครท้องถิ่นรักษโลก โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาป้าย
โครงการ คาอาหาร คาอาหารวางพร้อมเครื่องดื่ม คาตอบแทน
วิทยากร คาวัสดุอุปกรณ และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 41 ลําดับที่ 13 (สํานักปลัด)

งบเงินอุดหนุน รวม 180,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 180,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข ให้กับคณะกรรมการหมูบ้าน 
จํานวน 9 หมูบ้าน ตําบลนาสะแบง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 43 ลําดับที่ 24 (สํานักปลัด)
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,493,320 บาท

งบบุคลากร รวม 1,373,820 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,373,820 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,000,980 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล จํานวน 3 อัตรา ดังนี้
(1) ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม จํานวน 1 อัตรา
(2) นักพัฒนาชุมชน จํานวน 1 อัตรา
(3) เจ้าพนักงานธุรการ  จํานวน 1 อัตรา
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น (กองสวัสดิการสังคม)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น (กองสวัสดิการสังคม)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 309,360 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 2 อัตรา ดังนี้
(1) ผู้ชวยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน  จํานวน  1  อัตรา
(2) ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ  จํานวน  1  อัตรา  
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น (กองสวัสดิการสังคม)

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 21,480 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจ้าง
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น (กองสวัสดิการสังคม)
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งบดําเนินงาน รวม 112,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 22,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแกพนักงาน
สวนตําบลและพนักงานจ้าง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 (กองสวัสดิการสังคม)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติ
หน้าที่นอกเวลาราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 (กองสวัสดิการสังคม)

คาเชาบ้าน จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้กับพนักงานสวนตําบล 
ซึ่งมีสิทธิได้รับตามระเบียบของทางราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของ
ข้าราชการสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
(กองสวัสดิการสังคม)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้กับ
พนักงานสวนตําบลซึ่งมีสิทธิได้รับตามกฎหมาย
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2549 (กองสวัสดิการสังคม)
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ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ เชน คาเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาลงทะเบียนตางๆ ที่จําเป็นใน
การเดินทางไปราชการ ของพนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555, 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558, (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 67 ลําดับที่ 6 (กองสวัสดิการสังคม)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน 
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 70 ลําดับที่ 23 (กองสวัสดิการสังคม)

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ตามหลักการจําแนกประเภท
รายจายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 67 ลําดับที่ 17 (กองสวัสดิการสังคม)
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ตามหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 
27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 69 ลําดับที่ 19 (กองสวัสดิการสังคม)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 
27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 70 ลําดับที่ 21 (กองสวัสดิการสังคม)

งบลงทุน รวม 7,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 7,500 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ 
(Ink Tank Printer)

จํานวน 7,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction 
แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) 
จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 7,500 บาท
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 82 ลําดับที่ 2 (กองสวัสดิการสังคม)
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 170,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 140,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 140,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาความรุนแรงตอเด็กสตรีและบุคคล
ในครอบครัว

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการป้องกันและแก้ไข 
ปัญหาความรุนแรงตอเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัว โดยมีคาใช้
จายประกอบด้วย คาป้ายโครงการ คาอาหาร คาอาหารวางพร้อม
เครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ และคาใช้จาย
อื่นๆ ที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 44 ลําดับที่ 1 (กองสวัสดิการสังคม)

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ใสใจสุขภาพ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้สูงอายุ ใสใจสุขภาพ โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาป้าย
โครงการ คาอาหาร คาอาหารวางพร้อมเครื่องดื่ม คาตอบแทน
วิทยากร คาวัสดุอุปกรณ และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 44 ลําดับที่ 2 (กองสวัสดิการสังคม)
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โครงการพัฒนาสตรีและเสริมความเข้มแข็งของครอบครัว จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการพัฒนาสตรีและเสริม
ความเข้มแข็งของครอบครัว โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาป้าย
โครงการ คาอาหาร คาอาหารวางพร้อมเครื่องดื่ม คาตอบแทน
วิทยากร คาวัสดุอุปกรณ และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 44 ลําดับที่ 3 (กองสวัสดิการสังคม)

โครงการสงเสริมพัฒนา คุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมพัฒนา 
คุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาป้าย
โครงการ คาอาหาร คาอาหารวางพร้อมเครื่องดื่ม คาตอบแทน
วิทยากร คาวัสดุอุปกรณ และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 45 ลําดับที่ 6 (กองสวัสดิการสังคม)

โครงการสงเสริมพัฒนาอาชีพตําบลนาสะแบง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมพัฒนาอาชีพ
ตําบลนาสะแบง โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาป้ายโครงการ คา
อาหาร คาอาหารวางพร้อมเครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุ
อุปกรณ และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 45 ลําดับที่ 7 (กองสวัสดิการสังคม)
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โครงการสงเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ สร้างจิตสดใส รางกายแข็งแรง 
และสืบสานองคความรู้ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุ สร้างจิตสดใส รางกายแข็งแรง และสืบสานองคความรู้
ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาป้ายโครงการ 
คาอาหาร คาอาหารวางพร้อมเครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร คา
วัสดุอุปกรณ และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 46 ลําดับที่ 12 (กองสวัสดิการสังคม)

โครงการสานใยสายสัมพันธฮักแพงแบงปันเพื่อเด็กและเยาวชน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสานใยสายสัมพันธ
ฮักแพงแบงปันเพื่อเด็กและเยาวชน โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย 
คาป้ายโครงการ คาอาหาร คาอาหารวางพร้อมเครื่องดื่ม 
คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 44 ลําดับที่ 4 (กองสวัสดิการสังคม)

งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนโครงการวัยเรียน วัยใส รักอยางไรไมให้เสี่ยง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการวัยเรียน วัยใส รักอยางไร
ไมให้เสี่ยง ให้กับสภาเด็กและเยาวชนตําบลนาสะแบง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 45 ลําดับที่ 5 (กองสวัสดิการสังคม)
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าถนน รวม 1,004,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 604,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 554,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างบริการการตรวจสอบคุณภาพน้ําประปา จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เชน 
คาจ้างบริการการตรวจสอบคุณภาพน้ําประปา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 68 ลําดับที่ 14 (กองชาง)

คาจ้างบริการซอมแซมถนนและปรับภูมิทัศนตามไหลทาง จํานวน 252,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เชน 
คาจ้างซอมแซมถนนและปรับปรุงภูมิทัศนตามไหลทาง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 68 ลําดับที่ 14 (กองชาง)

คาจ้างบริการซอมแซมไฟฟ้าและติดตั้งอุปกรณไฟฟ้า จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เชน 
คาจ้างบริการซอมแซมไฟฟ้าและติดตั้งอุปกรณไฟฟ้า
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 68 ลําดับที่ 14 (กองชาง)
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คาจ้างบริการซอมแซมระบบน้ําประปา จํานวน 168,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เชน คาจ้างบริการ
ซอมแซมระบบน้ําประปาหมูบ้าน ของ อบต.นาสะแบง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 68 ลําดับที่ 14 (กองชาง)

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตามหลักการจําแนกประเภท
รายจายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 71 ลําดับที่ 27 (กองชาง)

งบเงินอุดหนุน รวม 400,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 400,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้า หมูที่ 8 บ้านสันทรายงาม จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าในเขต หมูที่ 8 
บ้านสันทรายงาม ตําบลนาสะแบง ให้กับการไฟฟ้าสวนภูมิภาค
จังหวัดบึงกาฬ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 32 ลําดับที่ 1 (กองชาง)
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 436,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 436,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 436,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างบริการงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จํานวน 336,000 บาท

เพื่อจายเป็นรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เชน 
คาจ้างบริการงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 28 ลําดับที่ 14 (สํานักปลัด)

คาธรรมเนียมตางๆ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมในการจัดการสิ่งปฏิกูล
และมูลฝอยทั่วไป
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 28 ลําดับที่ 14 (สํานักปลัด)

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 750,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 580,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 200,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น เชน คาตอบแทนคณะกรรมการ
ประจําหนวยเลือกตั้ง กรรมการเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 3675 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 1705 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563 
(สํานักปลัด)
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ค่าใช้สอย รวม 380,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเลือกตั้งท้องถิ่น จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเลือกตั้งท้องถิ่น เชน 
คาประชาสัมพันธ คาป้ายประชาสัมพันธ คูมือประชาสัมพันธ
ป้ายรณรงค คาวัสดุอุปกรณตางๆ ที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
คาอาหาร คาอาหารวาง คาตอบแทนวิทยากร คาจ้างบริการ
 และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 3675 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 1705 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 53 ลําดับที่ 8 (สํานักปลัด)

โครงการ Big Cleaning Day จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการ Big Cleaning Day 
โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาป้ายโครงการ คาเครื่องดื่ม 
คาวัสดุอุปกรณ และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 52 ลําดับที่ 1 (สํานักปลัด)
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โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยูหัว จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยูหัว โดยมีคาใช้จายประกอบ
ด้วย คาป้ายโครงการ คาเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ และคาใช้จาย
อื่นๆ ที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 52 ลําดับที่ 3 (สํานักปลัด)

โครงการสงเสริมประชาธิปไตยในชุมชน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริม
ประชาธิปไตยในชุมชน โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย 
คาป้ายโครงการ คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 53 ลําดับที่ 7 (สํานักปลัด)

โครงการเสริมสร้างความจงรักภักดีตอสถาบัน บําบัดทุกข บํารุงสุข 
สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการเสริมสร้างความ
จงรักภักดีตอสถาบัน บําบัดทุกข บํารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้
ประชาชน โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาป้ายโครงการ 
คาเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 54 ลําดับที่ 9 (สํานักปลัด)

วันที่พิมพ : 25/8/2563  15:03:11 หน้า : 66/95



งบเงินอุดหนุน รวม 170,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 170,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น

อุดหนุนโครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น อําเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
อําเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ให้กับองคการบริหารสวนตําบลนาแสง 
อําเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 55 ลําดับที่ 13 (สํานักปลัด)

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี ประจําปี 
พ.ศ. 2564 ให้กับที่ทําการปกครองอําเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 33 ลําดับที่ 35 (สํานักปลัด)

อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 ให้กับ
ที่ทําการปกครองอําเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 33 ลําดับที่ 37 (สํานักปลัด)
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อุดหนุนโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยอาชญากรรมและยา
เสพติดในชุมชน

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย
อาชญากรรมและยาเสพติดในชุมชน ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ให้กับสถานีตํารวจภูธรศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 33 ลําดับที่ 37 (สํานักปลัด)

อุดหนุนโครงการสงเสริมการสนับสนุนการดําเนินงานตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง ระดับครัวเรือน ชุมชน

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการสงเสริมการสนับสนุนการดําเนิน
งานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ระดับครัวเรือน ชุมชน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้กับที่ทําการปกครองอําเภอศรีวิไล 
จังหวัดบึงกาฬ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 33 ลําดับที่ 37 (สํานักปลัด)

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน

อุดหนุนเหลากาชาดจังหวัดบึงกาฬ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนเหลากาชาดจังหวัดบึงกาฬ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 33 ลําดับที่ 36 (สํานักปลัด)
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 290,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 220,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 190,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการแขงขันกีฬาต้านยาเสพติด จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการแขงขันกีฬา
ต้านยาเสพติดตําบลนาสะแบง เชน คากรรมการตัดสินการ
แขงขัน คาเงินรางวัลประเภทกีฬา คาถ้วยรางวัล คาจัดเตรียม
สถานที่คาอาหาร คาวัสดุอุปกรณ และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 56 ลําดับที่ 1 (กองการศึกษาฯ)

โครงการนาสะแบงฟุตซอลคัพ สงเสริมสุขภาพตอต้านยาเสพติด จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการนาสะแบง
ฟุตซอลคัพ สงเสริมสุขภาพตอต้านยาเสพติด เชน คาคณะ
กรรมการตัดสิน คาเงินรางวัลประเภทกีฬา คาถ้วยรางวัล 
คาเตรียมสนามสถานที่แขงขัน และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 59 ลําดับที่ 15 (กองการศึกษาฯ)
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โครงการวอลเลยบอลสงเสริมสุขภาพเยาวชนเพื่อความเป็นเลิศ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการวอลเลยบอลสงเสริม
สุขภาพเยาวชนเพื่อความเป็นเลิศ เชน คาคณะกรรมการตัดสิน 
คาเงินรางวัลประเภทกีฬา คาถ้วยรางวัล คาเตรียมสนามสถานที่
แขงขัน และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 60 ลําดับที่ 18 (กองการศึกษาฯ)

โครงการวิ่งเพื่อสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการวิ่งเพื่อสุขภาพเฉลิม
พระเกียรติ เชน คาคณะกรรมการตัดสิน คาเงินรางวัลประเภท
กีฬา คาถ้วยรางวัล คาเตรียมสนามสถานที่แขงขัน และคาใช้จาย
อื่นๆ ที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 59 ลําดับที่ 16 (กองการศึกษาฯ)

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกีฬา ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 31 ลําดับที่ 28 (กองการศึกษาฯ)
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งบลงทุน รวม 50,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 50,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุง ซอมแซม ตอเติมสนามกีฬาฟุตบอล, 
สนามกีฬาฟุตซอลตําบลนาสะแบง เพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 56 ลําดับที่ 3 (กองการศึกษาฯ)

งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการแขงขันกีฬานักเรียนตําบลนาสะแบง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการแขงขันกีฬานักเรียน
ในตําบลนาสะแบง ให้กับโรงเรียนบ้านนาสะแบง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 40 ลําดับที่ 17 (กองการศึกษาฯ)
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 490,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 230,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 230,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการประเพณีงานบุญบั้งไฟ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการประเพณีงานบุญบั้งไฟ เชน 
คาป้ายโครงการ คาวัสดุอุปกรณ และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 58 ลําดับที่ 10 (กองการศึกษาฯ)

โครงการประเพณีลอยกระทง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการประเพณีลอยกระทง 
เชน คาป้ายโครงการ คาวัสดุอุปกรณ และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 58 ลําดับที่ 10 (กองการศึกษาฯ)

โครงการประเพณีวันสงกรานต จํานวน 170,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการประเพณี
วันสงกรานต เชน คาจ้างเหมาตกแตงขบวนรถ คาซื้อ
น้ําดื่มและน้ําแข็ง และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 57 ลําดับที่ 6 (กองการศึกษาฯ)
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งบลงทุน รวม 50,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 50,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการบูรณซอมแซมศาสนสถาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบูรณซอมแซมศาสนสถาน 
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 56 ลําดับที่ 3 (กองการศึกษาฯ)

งบเงินอุดหนุน รวม 210,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 210,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนโครงการทอดเทียนพรรษา จํานวน 160,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการทอดเทียนพรรษา ประจําปี 
พ.ศ. 2564 ให้กับสภาวัฒนธรรมตําบลนาสะแบง อําเภอศรีวิไล 
จังหวัดบึงกาฬ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 59 ลําดับที่ 14 (กองการศึกษาฯ)

อุดหนุนโครงการบุญมหาชาติ (บุญผะเหวด) จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการบุญมหาชาติ (บุญผะเหวด) 
ประจําปี พ.ศ. 2564 ให้กับสภาวัฒนธรรมตําบลนาสะแบง 
อําเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 59 ลําดับที่ 14 (กองการศึกษาฯ)
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อุดหนุนโครงการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจําปี พ.ศ. 2564 ให้กับสภาวัฒนธรรม
ตําบลนาสะแบง อําเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 59 ลําดับที่ 14 (กองการศึกษาฯ)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 1,656,140 บาท

งบบุคลากร รวม 1,242,840 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,242,840 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 680,460 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล จํานวน 2 อัตรา ดังนี้
(1) ผู้อํานวยการกองชาง จํานวน 1 อัตรา
(2) นายชางโยธา จํานวน 1 อัตรา
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น (กองชาง)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานสวนตําบล เชน เงินเพิ่ม
คาครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตามคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง เป็นต้น
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น (กองชาง)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง ผู้อํานวยการกองชาง 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น (กองชาง)
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 465,360 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 3 อัตรา ดังนี้
(1) ผู้ชวยนายชางโยธา จํานวน 2 อัตรา
(2) ผู้ชวยเจ้าหน้าที่ธุรการ จํานวน 1 อัตรา  
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น (กองชาง)

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 31,020 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจ้าง
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น (กองชาง)

งบดําเนินงาน รวม 367,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 112,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

(1) เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
(2) เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงาน
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (กองชาง)
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติ
หน้าที่นอกเวลาราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 (กองชาง)

คาเชาบ้าน จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้กับพนักงานสวนตําบล 
ซึ่งมีสิทธิได้รับตามระเบียบของทางราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของ
ข้าราชการสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 (กองชาง)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้กับ
พนักงานสวนตําบล ซึ่งมีสิทธิได้รับตามกฎหมาย
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2549 (กองชาง)

ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ เชน คาเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาลงทะเบียนตางๆ ที่จําเป็นใน
การเดินทางไปราชการ ของพนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555, 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558, (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 27 ลําดับที่ 6 (กองชาง)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน 
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 30 ลําดับที่ 23 (กองชาง)

ค่าวัสดุ รวม 195,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ตามหลักการจําแนกประเภท
รายจายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 29 ลําดับที่ 17 (กองชาง)

วัสดุกอสร้าง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสร้าง ตามหลักการจําแนกประเภทรายจาย
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 31 ลําดับที่ 26 (กองชาง)
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ตามหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 
27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 30 ลําดับที่ 20 (กองชาง)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ตามหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 
27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 29 ลําดับที่ 19 (กองชาง)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 
27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 30 ลําดับที่ 21 (กองชาง)
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งบลงทุน รวม 46,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 46,300 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน 
จํานวน 4 ตัวๆ ละ 2,500 บาท
- โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1) เก้าอี้บุนวม
2) มีพนักผิงหลัง 
3) ล้อเลื่อนปรับระดับได้
4) มีที่พักแขนทั้งสองข้าง 
- จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 82 ลําดับที่ 1 (กองชาง)

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว)
จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 30,000 บาท
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 82 ลําดับที่ 2 (กองชาง)
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เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สําหรับกระดาษขนาด A3 จํานวน 6,300 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) 
สําหรับกระดาษขนาด A3 จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 6,300 บาท
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 82 ลําดับที่ 2 (กองชาง)

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 4,816,500 บาท
งบลงทุน รวม 4,816,500 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 4,816,500 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบวัดบ้านโนนสวาง หมู
ที่ 7

จํานวน 293,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบวัดบ้าน
โนนสวาง หมูที่ 7 บ้านโนนสวาง กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร ยาวไมน้อยกวา 150.00 เมตร หรือมีพื้นที่
กอสร้างเฉลี่ยรวมไมน้อยกวา 600.00 ตารางเมตร (ตามแบบ
มาตรฐานงานกอสร้างท้องถิ่น ท.1-01(2-3)) พร้อมลงดินลูกรังไหล
ทางทั้งสองข้างทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่
พร้อมปรับแตงเรียบร้อย และติดตั้งป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16
 และมาตรา 17
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 62 ลําดับที่ 7 (กองชาง)
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายที่นางเรียม บริบูรณ 
เป็นจุดเริ่มต้น หมูที่ 4

จํานวน 126,400 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายที่
นางเรียม บริบูรณ เป็นจุดเริ่มต้น หมูที่ 4 บ้านหนองจิก กว้าง
เฉลี่ย 5.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ยาวไมน้อยกวา 53.00
 เมตร หรือมีพื้นที่กอสร้างเฉลี่ยรวมไมน้อยกวา 265.00 ตาราง
เมตร (ตามแบบมาตรฐานงานกอสร้างท้องถิ่น ท.1-01(2-3)) 
พร้อมลงดินลูกรังไหลทางทั้งสองข้างทางกว้างข้างละ 0.50
 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่พร้อมปรับแตงเรียบร้อย และติดตั้ง
ป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16
 และมาตรา 17
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 62 ลําดับที่ 7 (กองชาง)

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายที่นางสุบัน มงคลนํา 
เป็นจุดเริ่มต้น หมูที่ 4

จํานวน 109,500 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายที่
นางสุบัน มงคลนํา เป็นจุดเริ่มต้น หมูที่ 4 บ้านหนองจิก กว้าง
เฉลี่ย 5.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ยาวไมน้อยกวา 46.00
 เมตร หรือมีพื้นที่กอสร้างเฉลี่ยรวมไมน้อยกวา 230.00 ตาราง
เมตร (ตามแบบมาตรฐานงานกอสร้างท้องถิ่น ท.1-01(2-3)) 
พร้อมลงดินลูกรังไหลทางทั้งสองข้างทางกว้างข้างละ 0.50
 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่พร้อมปรับแตงเรียบร้อย และติดตั้ง
ป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16
 และมาตรา 17
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 62 ลําดับที่ 7 (กองชาง)
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายที่นายประสิทธิ์ ชินคํา
หาญ เป็นจุดเริ่มต้น หมูที่ 2

จํานวน 306,200 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายที่
นายประสิทธิ์ ชินคําหาญ เป็นจุดเริ่มต้น หมูที2่ บ้านนาสะแบงทุง 
กว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ยาวไมน้อย
กวา 70.00 เมตร หรือมีพื้นที่กอสร้างเฉลี่ยรวมไมน้อย
กวา 420.00 ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐานงานกอสร้างท้อง
ถิ่น ท.1-01(2-3))  พร้อมรางระบายน้ําขนาด กว้างเฉลี่ย 0.70
 เมตร ยาวไมน้อยกวา 8.00 เมตร (ตามแบบมาตรฐานงานกอ
สร้างท้องถิ่น ท.2-13) พร้อมปรับแตงเรียบร้อย และติดตั้งป้าย
โครงการจํานวน 1 ป้าย
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16
 และมาตรา 17
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 62 ลําดับที่ 7 (กองชาง)

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายที่นายวิชัย มืดพา เป็น
จุดเริ่มต้น หมูที่ 9

จํานวน 293,300 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายที่
นายวิชัย มืดพา เป็นจุดเริ่มต้น หมูที่ 9 บ้านใหมชมภู กว้าง
เฉลี่ย 4.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ยาวไมน้อยกวา 150.00
 เมตร หรือมีพื้นที่กอสร้างเฉลี่ยรวมไมน้อยกวา 600.00 ตาราง
เมตร (ตามแบบมาตรฐานงานกอสร้างท้องถิ่น ท.1-01(2-3)) 
พร้อมลงดินลูกรังไหลทางทั้งสองข้างทางกว้างข้างละ 0.50
 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่พร้อมปรับแตงเรียบร้อย และติดตั้ง
ป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16
 และมาตรา 17
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 62 ลําดับที่ 7 (กองชาง)
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโรงสีชุมชน เป็นจุด
เริ่มต้น หมูที่ 5

จํานวน 404,600 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโรงสีชุมชน 
หมูที่ 5 บ้านหนองบัวงาม กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15
 เมตร ยาวไมน้อยกวา 207.00 เมตร หรือมีพื้นที่
กอสร้างเฉลี่ยรวมไมน้อยกวา 828.00 ตารางเมตร (ตามแบบ
มาตรฐานงานกอสร้างท้องถิ่น ท.1-01(2-3)) พร้อมลงดินลูกรังไหล
ทางทั้งสองข้างทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่
พร้อมปรับแตงเรียบร้อย และติดตั้งป้ายโครงการ
จํานวน 1 ป้าย
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16
 และมาตรา 17
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 62 ลําดับที่ 7 (กองชาง)

โครงการกอสร้างรางระบายน้ําตัวยู สายที่นางมะลิวัลย หวังหมูกลาง 
เป็นจุดเริ่มต้น หมูที่ 1

จํานวน 243,500 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างรางระบายน้ําตัวยู สายที่
นางมะลิวัลย หวังหมูกลาง เป็นจุดเริ่มต้น หมูที่ 1 บ้านนาสะแบง 
กว้างเฉลี่ย 0.55 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ยาวไมน้อย
กวา 140.00 เมตร หรือมีพื้นที่กอสร้างยาวรวมไมน้อย
กวา 140.00 ตารางเมตร (ตามแบบ) พร้อมปรับแตงเรียบ
ร้อย และติดตั้งป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16
 และมาตรา 17
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 64 ลําดับที่ 21 (กองชาง)
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โครงการกอสร้างรางระบายน้ํารูปตัวยู สายที่นายจําลอง ดงเย็น หมู
ที่ 6

จํานวน 408,200 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างรางระบายน้ํารูปตัวยู สายที่
นายจําลอง ดงเย็น หมูที่ 6 บ้านหนองบัวเงิน กว้างเฉลี่ย 0.70
 เมตร ยาวรวมไมน้อยกวา 140.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.57 เมตร 
หรือมีพื้นที่กอสร้างยาวไมน้อยกวา 140.00 เมตร (ตามแบบ
มาตรฐานงานกอสร้างท้องถิ่น ท.2-13(1)) พร้อมปรับแตงพื้นที่ข้าง
รางระบายน้ําเรียบร้อย และติดตั้งป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16
 และมาตรา 17
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 62 ลําดับที่ 7 (กองชาง)

โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ํารูปตัวยู 
สายที่นายนิด เมานกเป็นจุดเริ่มต้น หมูที่ 3

จํานวน 268,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ํา
รูปตัวยู สายที่นายนิด  เมานก เป็นจุดเริ่มต้น หมูที่ 3 
บ้านนาสะแบงสามัคคี ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด
กว้าง ยาว หรือมีพื้นที่กอสร้างเฉลี่ยรวมไมน้อยกวา 224.00
 ตารางเมตร ตามแบบ พร้อมรางระบายน้ํารูปตัวยู เฉลี่ย 0.60
 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.55 เมตร ยาวไมน้อยกวา 78.00 เมตร ตาม
แบบ พร้อมปรับแตงเรียบร้อย และติดตั้งป้ายโครงการ
จํานวน 1 ป้าย
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16
 และมาตรา 17
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 62 ลําดับที่ 7 (กองชาง)
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โครงการปรับปรุงไฟฟ้าเข้าอาคารอเนกประสงคประจําตําบลนา
สะแบง

จํานวน 243,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงไฟฟ้าเข้าอาคารอเนกประสงคประจํา
ตําบลนาสะแบง โดยเดินสายไฟ THW ขนาด 1X95 มม. 
จํานวน 4 เส้น พร้อมอุปกรณใช้งานครบ  (ตามแบบ อบต.
นาสะแบง) พร้อมปรับแตงเรียบร้อย และติดตั้งป้ายโครงการ
จํานวน 1 ป้าย
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16
 และมาตรา 17
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 62 ลําดับที่ 7 (กองชาง)

เงินชดเชยคางานกอสร้าง (คา K) จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 และ
มาตรา 17
2) หนังสือ กค (กวจ.) 0405.2/ว 110 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 66 ลําดับที่ 32 (กองชาง)

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการปรังปรุงซอมแซมหอกระจายขาวประจําหมูบ้าน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงซอมแซมหอกระจายขาวประจําหมูบ้าน 
ภายในตําบลนาสะแบง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16
 และมาตรา 17
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 50 ลําดับที่ 6 (กองชาง)
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โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ภายในตําบลนาสะแบง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16
 และมาตรา 17
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 64 ลําดับที่ 22 (กองชาง)

โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมูที่ 1 จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมูที่ 1
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16
 และมาตรา 17
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 64 ลําดับที่ 22  (กองชาง)

โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมูที่ 2 จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมูที่ 2
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16
 และมาตรา 17
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 64 ลําดับที่ 22  (กองชาง)

โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมูที่ 3 จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมูที่ 3
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16
 และมาตรา 17
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 64 ลําดับที่ 22  (กองชาง)
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โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมูที่ 4 จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมูที่ 4
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16
 และมาตรา 17
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 64 ลําดับที่ 22  (กองชาง)

โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมูที่ 5 จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมูที่ 5
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16
 และมาตรา 17
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 64 ลําดับที่ 22  (กองชาง)

โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมูที่ 6 จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมูที่ 6
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16
 และมาตรา 17
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 64 ลําดับที่ 22  (กองชาง)

โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมูที่ 7 จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมูที่ 7
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16
 และมาตรา 17
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 64 ลําดับที่ 22  (กองชาง)
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โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมูที่ 8 จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมูที่ 8
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16
 และมาตรา 17
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 64 ลําดับที่ 22  (กองชาง)

โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมูที่ 9 จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมูที่ 9
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16
 และมาตรา 17
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 64 ลําดับที่ 22  (กองชาง)

โครงการปรับปรุงซอมแซมประปาหมูบ้านและขยายเขตทอสงน้ํา
ประปา

จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงซอมแซมประปาหมูบ้าน
และขยายเขตทอสงน้ําประปา ภายในตําบลนาสะแบง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16
 และมาตรา 17
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 64 ลําดับที่ 22  (กองชาง)

โครงการปรับปรุงซอมแซมฝายน้ําล้น จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงซอมแซมฝายน้ําล้น 
ภายในตําบลนาสะแบง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16
 และมาตรา 17
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 64 ลําดับที่ 23 (กองชาง)
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โครงการปรับปรุงซอมแซมรางระบายน้ําและระบบระบายน้ํา จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงซอมแซมรางระบายน้ํา
และระบบระบายน้ํา ภายในตําบลนาสะแบง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16
 และมาตรา 17
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 64 ลําดับที่ 23 (กองชาง)

โครงการปรับปรุงซอมแซมสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงซอมแซมสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ภายในตําบลนาสะแบง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16
 และมาตรา 17
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 64 ลําดับที่ 23  (กองชาง)

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้แกเอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภาย
นอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งกอสร้าง

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้แกเอกชน นิติบุคคลหรือบุคคล
ภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งกอสร้าง

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เชน คาออกแบบ 
คาควบคุมงานที่จายให้แกเอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอก 
เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งกอสร้าง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16
 และมาตรา 17
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 28 ลําดับที่ 14 (กองชาง)
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แผนงานการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ รวม 50,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการ"รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผนดิน" จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการ"รวมใจไทย ปลูก
ต้นไม้ เพื่อแผนดิน" เชน คาป้ายโครงการ คาเครื่องดื่ม คาตอบ
แทนวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 47 ลําดับที่ 1  (สํานักปลัด)

โครงการประชารัฐรวมใจ คลองสวยน้ําใสไร้ผักตบชวา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการประชารัฐรวมใจ 
คลองสวยน้ําใสไร้ผักตบชวา เชน คาป้ายโครงการ คาอาหาร 
คาอาหารวางพร้อมเครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุ
อุปกรณ และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 47 ลําดับที่ 2 (สํานักปลัด)
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โครงการปลอยพันธสัตวน้ําสูแหลงน้ําสาธารณะ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการปลอยพันธสัตวน้ํา
สูแหลงน้ําสาธารณะ เชน คาป้ายโครงการ คาเครื่องดื่ม คาตอบ
แทนวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 47 ลําดับที่ 3 (สํานักปลัด)

โครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติตามแนวพระราชดําริ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิม
พระเกียรติตามแนวพระราชดําริ เชน คาป้ายโครงการ คาเครื่อง
ดื่ม คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ และคาใช้จายอื่นๆ 
ที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 47 ลําดับที่ 4 (สํานักปลัด)

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการอนุรักษพันธุกรรม
พืช อันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เชน 
คาป้ายโครงการ คาอาหารวางพร้อมเครื่องดื่ม คาตอบแทน
วิทยากร คาวัสดุอุปกรณ และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0891.4/ว 164 ลงวันที่ 26 มกราคม 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 48 ลําดับที่ 6 (สํานักปลัด)
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แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 224,200 บาท

งบดําเนินงาน รวม 213,200 บาท
ค่าใช้สอย รวม 163,200 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างบริการจดมิตเตอรน้ําประปาและจัดเก็บคาน้ําประปา จํานวน 133,200 บาท

เพื่อจายเป็นรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เชน คาจ้างบริการ
จดมิตเตอรน้ําประปา และจัดเก็บคาน้ําประปา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 68 ลําดับที่ 14 (กองคลัง)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน 
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 70 ลําดับที่ 23 (กองคลัง)

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุอื่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุอื่นๆ ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายสิ่ง
ของที่จัดเป็นวัสดุ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 72 ลําดับที่ 30 (กองคลัง)
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งบลงทุน รวม 11,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 11,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน จํานวน 11,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน 
จํานวน 2 ตู้ๆละ 5,500 บาท
- โดยมีคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ 
ฉบับเดือนธันวาคม 2562 ดังนี้
1) มีมือจับชนิดปิด
2) มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
3) คุณสมบัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 82 ลําดับที่ 1 (กองคลัง)

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 9,456,702 บาท

งบกลาง รวม 9,456,702 บาท
งบกลาง รวม 9,456,702 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในอัตรา
ร้อยละ 5 ของคาจ้างของพนักงานจ้าง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 75 ลําดับที่ 8 (สํานักปลัด)
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เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 
กรณีลูกจ้างประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 75 ลําดับที่ 9 (สํานักปลัด)

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 6,939,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยยังชีพให้แกผู้สูงอายุ ในเขตตําบลนาสะแบง 
ชวงอายุ 60-69 ปี จํานวน 546 คน ชวงอายุ 70-79 ปี 
จํานวน 249 คน ชวงอายุ 80-89 ปี จํานวน 83 คน ชวงอายุ 
90 ปีขึ้นไป จํานวน 10 คน รวมทั้งสิ้น 888 คน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการจายเงิน
สงเคราะห เพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 74 ลําดับที่ 2 (กองสวัสดิการสังคม)

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 1,622,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยยังชีพให้แกคนพิการ จํานวน 169 คน 
ในอัตราคนละ 800 บาทตอเดือน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑการ
จายเบี้ยความพิการให้คนพิการขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 74 ลําดับที่ 3 (กองสวัสดิการสังคม)

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยยังชีพให้แกผู้ป่วยโรคเอดสในเขตตําบล
นาสะแบง จํานวน 8 คน ในอัตราคนละ 500 บาทตอเดือน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการจายเงิน
สงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 75 ลําดับที่ 4 (กองสวัสดิการสังคม)
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สํารองจาย จํานวน 300,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายเพื่อกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือ
บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นสวนรวม หรือ
กรณีการป้องกันและยับยั้งกอนการเกิดสาธารณภัย หรือคาดวา
จะเกิดสาธารณภัยได้ เชน การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย 
น้ําป่าไหลหลาก แผนดินถลม ภัยแล้ง ภัยหนาว วาตภัย อัคคีภัย 
ไฟป่าและหมวกควัน และโรคติดตอ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวย
เหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2560 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 74 ลําดับที่ 1 (สํานักปลัด, กองชาง)

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการตั้งงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น เพื่อสมทบกองทุน 
พ.ศ. 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 75 ลําดับที่ 5 (สํานักปลัด)

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 192,702 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
สวนท้องถิ่น ในอัตราร้อยละ 1 ของประมาณการรายรับ
งบประมาณรายจายประจําปี โดยไมรวมรายได้จากพันธบัตร 
เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้หรือเงินอุดหนุนทั่วไป
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.5/ว 3466 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2561
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.5/ว 2305 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 75 ลําดับที่ 7 (สํานักปลัด)
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