


องคการบริหารสวนตําบลนาสะแบง
เขต/อําเภอ ศรีวิไล    จังหวัดบึงกาฬ
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151 หมู 3  ซอย-  ถนน-  แขวง/ตําบล นาสะแบง
  เขต/อําเภอ ศรีวิไล  จังหวัดบึงกาฬ  38210

พื้นที่ 75.14 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด 6,365 คน
ชาย 3,177 คน

หญิง 3,188 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 7 กันยายน 2564



ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

องคการบริหารส่วนตําบลนาสะแบง
อําเภอศรีวิไล  จังหวัดบึงกาฬ



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลนาสะแบง

           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผูบริหารทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลนาสะแบง จะไดเสนอรางขอบัญญัติงบ
ประมาณรายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลนาสะแบงอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผูบริหารทอง
ถิ่นองคการบริหารสวนตําบลนาสะแบง จึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง 
ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 19,477,615.14 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 18,703,472.41 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 7,681,701.90 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 
บาท

1.1.5 รายการกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 7 โครงการ รวม 826,170.00 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2564 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2.1 รายรับจริง จํานวน 38,541,205.56 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 43,673.03 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 66,828.30 บาท

หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน 106,046.74 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย จํานวน 973,155.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 262,191.00 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 5,269.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 16,462,275.49 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 20,621,767.00 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 11,109,673.00 บาท

2.3 รายจายจริง จํานวน 34,856,025.20 บาท ประกอบดวย



งบกลาง จํานวน 9,101,064.00 บาท

งบบุคลากร จํานวน 12,904,885.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 8,165,016.20 บาท

งบลงทุน จํานวน 2,335,600.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 2,334,460.00 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 15,000.00 บาท

2.4 รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 11,109,673.00 บาท

2.5 มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ จํานวน 0.00 บาท

2.6 รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

2.7 รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลนาสะแบง
อําเภอศรีวิไล  จังหวัดบึงกาฬ

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2563

ประมาณการ
ปี 2564

ประมาณการ
ปี 2565

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 43,673.03 50,000.00 79,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

66,828.30 132,000.00 23,000.00

หมวดรายได้จากทรัพยสิน 106,046.74 99,000.00 53,000.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และ
กิจการพาณิชย

973,155.00 800,000.00 800,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 262,191.00 400,000.00 200,000.00

หมวดรายได้จากทุน 5,269.00 3,000.00 3,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 1,457,163.07 1,484,000.00 1,158,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 16,462,275.49 17,786,200.00 15,478,800.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

16,462,275.49 17,786,200.00 15,478,800.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 20,621,767.00 27,173,400.00 24,044,400.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

20,621,767.00 27,173,400.00 24,044,400.00

รวม 38,541,205.56 46,443,600.00 40,681,200.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลนาสะแบง
อําเภอศรีวิไล  จังหวัดบึงกาฬ

2. รายจาย

รายจาย
รายจายจริง
ป 2563

ประมาณการ
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 9,101,064.00 9,456,702.00 9,736,736.00

งบบุคลากร 12,904,885.00 16,802,360.00 15,993,520.00

งบดําเนินงาน 8,165,016.20 9,508,938.00 8,250,784.00

งบลงทุน 2,335,600.00 7,708,600.00 4,105,760.00

งบเงินอุดหนุน 2,334,460.00 2,952,000.00 2,579,400.00

งบรายจ่ายอื่น 15,000.00 15,000.00 15,000.00

รวมจายจากงบประมาณ 34,856,025.20 46,443,600.00 40,681,200.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายจาย รายจายจริง
ป 2562

ประมาณการ
ป 2563

ประมาณการ
ป 2564

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 8,837,265.00 9,734,918.00 9,456,702.00

งบบุคลากร 13,274,912.00 16,528,290.00 16,802,360.00

งบดําเนินงาน 9,233,546.92 9,957,592.00 9,508,938.00

งบลงทุน 2,430,580.00 5,425,600.00 7,708,600.00

งบรายจ่ายอื่น 15,000.00 15,000.00 15,000.00

งบเงินอุดหนุน 2,501,000.00 2,912,000.00 2,952,000.00

รวมจายจากงบประมาณ 36,292,303.92 44,573,400.00 46,443,600.00

รวม 36,292,303.92 44,573,400.00 46,443,600.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ
องคการบริหารส่วนตําบลนาสะแบง

อําเภอศรีวิไล  จังหวัดบึงกาฬ



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององคการบริหารส่วนตําบลนาสะแบง
อําเภอศรีวิไล  จังหวัดบึงกาฬ

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 9,644,319

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,297,100

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 9,018,385

แผนงานสาธารณสุข 2,103,280

แผนงานสังคมสงเคราะห 1,513,700

แผนงานเคหะและชุมชน 1,465,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 105,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 285,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 5,186,680

แผนงานการเกษตร 30,000

แผนงานการพาณิชย 296,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 9,736,736

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 40,681,200



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องคการบริหารสวนตําบลนาสะแบง

อําเภอศรีวิไล  จังหวัดบึงกาฬ

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 9,736,736 9,736,736
    งบกลาง 9,736,736 9,736,736

หน้า : 1/11



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง

งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รวม

งบบุคลากร 4,400,240 0 2,439,360 339,000 7,178,600
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,052,720 0 0 0 2,052,720

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,347,520 0 2,439,360 339,000 5,125,880

งบดําเนินงาน 1,944,119 10,000 413,000 10,000 2,377,119
    คาตอบแทน 252,000 0 32,000 10,000 294,000

    คาใช้สอย 799,000 10,000 301,000 0 1,110,000

    คาวัสดุ 138,119 0 60,000 0 198,119

    คาสาธารณูปโภค 755,000 0 20,000 0 775,000

งบลงทุน 20,300 0 53,300 0 73,600
    คาครุภัณฑ 20,300 0 53,300 0 73,600

งบรายจ่ายอื่น 0 15,000 0 0 15,000
    รายจายอื่น 0 15,000 0 0 15,000

รวม 6,364,659 25,000 2,905,660 349,000 9,644,319

หน้า : 2/11



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

งานจราจร รวม

งบบุคลากร 716,600 0 716,600
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 716,600 0 716,600

งบดําเนินงาน 411,000 10,000 421,000
    คาตอบแทน 82,000 0 82,000

    คาใช้สอย 199,000 0 199,000

    คาวัสดุ 130,000 10,000 140,000

งบลงทุน 129,500 0 129,500
    คาครุภัณฑ 129,500 0 129,500

งบเงินอุดหนุน 30,000 0 30,000
    เงินอุดหนุน 30,000 0 30,000

รวม 1,287,100 10,000 1,297,100

หน้า : 3/11



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 786,120 3,832,400 4,618,520
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 786,120 3,832,400 4,618,520

งบดําเนินงาน 113,000 2,308,465 2,421,465
    คาตอบแทน 13,000 40,000 53,000

    คาใช้สอย 40,000 1,093,275 1,133,275

    คาวัสดุ 60,000 1,175,190 1,235,190

งบลงทุน 29,000 0 29,000
    คาครุภัณฑ 29,000 0 29,000

งบเงินอุดหนุน 0 1,949,400 1,949,400
    เงินอุดหนุน 0 1,949,400 1,949,400

รวม 928,120 8,090,265 9,018,385

หน้า : 4/11



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบบุคลากร 826,280 826,280
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 826,280 826,280

งบดําเนินงาน 1,097,000 1,097,000
    คาตอบแทน 250,000 250,000

    คาใช้สอย 719,000 719,000

    คาวัสดุ 125,000 125,000

    คาสาธารณูปโภค 3,000 3,000

งบเงินอุดหนุน 180,000 180,000
    เงินอุดหนุน 180,000 180,000

รวม 2,103,280 2,103,280

หน้า : 5/11



แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์

รวม

งบบุคลากร 1,401,700 1,401,700
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,401,700 1,401,700

งบดําเนินงาน 112,000 112,000
    คาตอบแทน 22,000 22,000

    คาใช้สอย 50,000 50,000

    คาวัสดุ 40,000 40,000

รวม 1,513,700 1,513,700

หน้า : 6/11



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานไฟฟ้าและประปา
งานกําจัดขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล
งานบําบัดน้ําเสีย รวม

งบดําเนินงาน 658,000 402,000 5,000 1,065,000
    คาใช้สอย 608,000 402,000 5,000 1,015,000

    คาวัสดุ 50,000 0 0 50,000

งบลงทุน 250,000 0 0 250,000
    คาที่ดินและสิ่งกอสร้าง 250,000 0 0 250,000

งบเงินอุดหนุน 150,000 0 0 150,000
    เงินอุดหนุน 150,000 0 0 150,000

รวม 1,058,000 402,000 5,000 1,465,000

หน้า : 7/11



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบดําเนินงาน 15,000 15,000
    คาใช้สอย 15,000 15,000

งบเงินอุดหนุน 90,000 90,000
    เงินอุดหนุน 90,000 90,000

รวม 105,000 105,000

หน้า : 8/11



แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดําเนินงาน 40,000 55,000 95,000
    คาใช้สอย 20,000 55,000 75,000

    คาวัสดุ 20,000 0 20,000

งบลงทุน 5,000 5,000 10,000
    คาที่ดินและสิ่งกอสร้าง 5,000 5,000 10,000

งบเงินอุดหนุน 0 180,000 180,000
    เงินอุดหนุน 0 180,000 180,000

รวม 45,000 240,000 285,000

หน้า : 9/11



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานก่อสร้าง รวม

งบบุคลากร 1,251,820 1,251,820
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,251,820 1,251,820

งบดําเนินงาน 338,000 338,000
    คาตอบแทน 62,000 62,000

    คาใช้สอย 116,000 116,000

    คาวัสดุ 160,000 160,000

งบลงทุน 3,596,860 3,596,860
    คาครุภัณฑ 62,000 62,000

    คาที่ดินและสิ่งกอสร้าง 3,534,860 3,534,860

รวม 5,186,680 5,186,680
แผนงานการเกษตร

งานงบ งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

รวม

งบดําเนินงาน 30,000 30,000
    คาใช้สอย 30,000 30,000

รวม 30,000 30,000
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แผนงานการพาณิชย์

งานงบ งานกิจการประปา รวม

งบดําเนินงาน 279,200 279,200
    คาใช้สอย 159,200 159,200

    คาวัสดุ 120,000 120,000

งบลงทุน 16,800 16,800
    คาครุภัณฑ 16,800 16,800

รวม 296,000 296,000
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แผนงาน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 9,644,319

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,297,100

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 9,018,385

แผนงานสาธารณสุข 2,103,280

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,513,700

แผนงานเคหะและชุมชน 1,465,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 105,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 285,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 5,186,680

แผนงานการเกษตร 30,000

แผนงานการพาณิชย์ 296,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 9,736,736

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 40,681,200

               โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  อาศัยอํานาจตามความ
ในพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 
มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารสวนตําบลนาสะแบง และโดยอนุมัติ
ของนายอําเภอศรีวิไล

ข้อ 1 ข้อบัญญัติ นี้เรียกวา ข้อบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อ 2 ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เปนต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 40,681,200 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 40,681,200 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารส่วนตําบลนาสะแบง
อําเภอศรีวิไล  จังหวัดบึงกาฬ



ข้อ 5 งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได้ เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้ 

งบ ยอดรวม
รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6 ให้นายกองค์การบริหารสวนตําบลนาสะแบงปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกองค์การบริหารสวนตําบลนาสะแบงมีหน้าที่รักษาการให้เปนไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ......................................................................

(ลงนาม)..................................................

(นายประยูญ  มงคลนํา)

ตําแหนง นายกองค์การบริหารสวนตําบลนาสะแบง

อนุมัติ

(ลงนาม)..................................................

(นายโกเมณ ชาลี)

ตําแหนง นายอําเภอศรีวิไล



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลนาสะแบง
อําเภอศรีวิไล  จังหวัดบึงกาฬ

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565
หมวดภาษีอากร
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 38,376.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีบํารุงทองที่ 122,731.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 0.00 20,345.03 25,000.00 8.00 % 27,000.00
     ภาษีป้าย 19,820.00 23,328.00 25,000.00 108.00 % 52,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 180,927.00 43,673.03 50,000.00 79,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 3,600.00 3,000.00 120,000.00 -95.83 % 5,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 0.00 828.30 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย 700.00 870.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง 720.00 1,000.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     คาปรับการผิดสัญญา 0.00 57,630.00 1,000.00 400.00 % 5,000.00
     คาใบอนุญาตรับทําการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 0.00 0.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00
     คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

1,000.00 1,200.00 1,500.00 -33.33 % 1,000.00

     คาใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน 2,000.00 2,000.00 2,000.00 150.00 % 5,000.00
     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 1,311.40 300.00 1,500.00 -33.33 % 1,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

     คาใบอนุญาตอื่น ๆ 1,144.80 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 10,476.20 66,828.30 132,000.00 23,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     คาเชาหรือบริการ 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00 % 3,000.00
     ดอกเบี้ย 83,286.20 103,046.74 96,000.00 -47.92 % 50,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 83,286.20 106,046.74 99,000.00 53,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์
     รายไดจากประปา 790,840.00 973,155.00 800,000.00 0.00 % 800,000.00

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ 790,840.00 973,155.00 800,000.00 800,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจาง 257,000.00 139,500.00 150,000.00 -33.33 % 100,000.00
     รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 254,740.00 122,691.00 250,000.00 -60.00 % 100,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 511,740.00 262,191.00 400,000.00 200,000.00
หมวดรายได้จากทุน
     คาขายทอดตลาดทรัพยสิน 0.00 5,269.00 3,000.00 0.00 % 3,000.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 0.00 5,269.00 3,000.00 3,000.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีรถยนต 259,655.55 378,020.23 260,000.00 -23.08 % 200,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 9,186,042.06 8,534,263.09 9,200,000.00 -2.17 % 9,000,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ 2,291,020.52 2,299,240.14 2,300,000.00 -13.04 % 2,000,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 60,551.16 30,159.58 61,000.00 -18.03 % 50,000.00
     ภาษีสรรพสามิต 5,505,644.81 4,823,644.50 5,600,000.00 -28.57 % 4,000,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

     คาภาคหลวงแร 43,694.43 41,738.84 44,000.00 -20.45 % 35,000.00
     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 48,520.68 42,777.81 49,000.00 -59.18 % 20,000.00
     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

121,107.00 311,180.00 270,000.00 -37.04 % 170,000.00

     คาธรรมเนียมและคาใชน้ําบาดาล 580.00 0.00 1,000.00 160.00 % 2,600.00
     ภาษีจัดสรรอื่น ๆ 1,280.40 1,251.30 1,200.00 0.00 % 1,200.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 17,518,096.61 16,462,275.49 17,786,200.00 15,478,800.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป 19,685,287.00 20,621,767.00 27,173,400.00 -11.51 % 24,044,400.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 19,685,287.00 20,621,767.00 27,173,400.00 24,044,400.00
รวมทุกหมวด 38,780,653.01 38,541,205.56 46,443,600.00 40,681,200.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลนาสะแบง

อําเภอศรีวิไล  จังหวัดบึงกาฬ

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 40,681,200   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 79,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 27,000 บาท

- ประมาณการมากกวาปงบประมาณที่ผานมา

ภาษีป้าย จํานวน 52,000 บาท

- ประมาณการมากกวาปงบประมาณที่ผานมา

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 23,000 บาท
คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 5,000 บาท

- ประมาณการน้อยกวาปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 1,000 บาท

- ประมาณการเทากับปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย จํานวน 1,000 บาท

- ประมาณการเทากับปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง จํานวน 1,000 บาท

- ประมาณการเทากับปงบประมาณที่ผานมา

คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 5,000 บาท

- ประมาณการมากกวาปงบประมาณที่ผานมา

คาใบอนุญาตรับทําการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย จํานวน 2,000 บาท

- ประมาณการเทากับปงบประมาณที่ผานมา

คาใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

จํานวน 1,000 บาท

- ประมาณการน้อยกวาปงบประมาณที่ผานมา

คาใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน จํานวน 5,000 บาท

- ประมาณการมากกวาปงบประมาณที่ผานมา
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คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 1,000 บาท

- ประมาณการน้อยกวาปงบประมาณที่ผานมา

คาใบอนุญาตอื่น ๆ จํานวน 1,000 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 53,000 บาท
คาเชาหรือบริการ จํานวน 3,000 บาท

- ประมาณการเทากับปงบประมาณที่ผานมา

ดอกเบี้ย จํานวน 50,000 บาท

- ประมาณการน้อยกวาปงบประมาณที่ผานมา

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ รวม 800,000 บาท
รายได้จากประปา จํานวน 800,000 บาท

- ประมาณการเทากับปงบประมาณที่ผานมา

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 200,000 บาท
คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง จํานวน 100,000 บาท

- ประมาณการน้อยกวาปงบประมาณที่ผานมา

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จํานวน 100,000 บาท

- ประมาณการน้อยกวาปงบประมาณที่ผานมา

หมวดรายได้จากทุน รวม 3,000 บาท
คาขายทอดตลาดทรัพยสิน จํานวน 3,000 บาท

- ประมาณการเทากับปงบประมาณที่ผานมา

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 15,478,800 บาท

ภาษีรถยนต จํานวน 200,000 บาท

- ประมาณการน้อยกวาปงบประมาณที่ผานมา

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 9,000,000 บาท

- ประมาณการน้อยกวาปงบประมาณที่ผานมา

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 2,000,000 บาท

- ประมาณการน้อยกวาปงบประมาณที่ผานมา

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 50,000 บาท

- ประมาณการน้อยกวาปงบประมาณที่ผานมา
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ภาษีสรรพสามิต จํานวน 4,000,000 บาท

- ประมาณการน้อยกวาปงบประมาณที่ผานมา

คาภาคหลวงแร จํานวน 35,000 บาท

- ประมาณการน้อยกวาปงบประมาณที่ผานมา

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 20,000 บาท

- ประมาณการน้อยกวาปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 170,000 บาท

- ประมาณการน้อยกวาปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมและคาใช้น้ําบาดาล จํานวน 2,600 บาท

- ประมาณการมากกวาปงบประมาณที่ผานมา

ภาษีจัดสรรอื่น ๆ จํานวน 1,200 บาท

- ประมาณการเทากับปงบประมาณที่ผานมา

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 24,044,400 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 24,044,400 บาท

- ประมาณการน้อยกวาปงบประมาณที่ผานมา
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 176,940 170,274 200,000 0 % 200,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 7,660 7,232 20,000 0 % 20,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 6,461,200 6,663,600 6,939,600 3.42 % 7,177,200

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,627,200 1,600,000 1,622,400 -3.55 % 1,564,800

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000

เงินสํารองจาย 189,139 273,240 300,000 0 % 300,000

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

0 0 0 100 % 332,736

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแหง
ชาติ

0 0 0 100 % 100,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารสวนตําบลนาสะแบง
อําเภอศรีวิไล    จังหวัดบึงกาฬ
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เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแหง
ชาติ

163,600 161,000 150,000 -100 % 0

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

169,526 183,718 385,404 -100 % 0

รวมงบกลาง 8,837,265 9,101,064 9,659,404 9,736,736
รวมงบกลาง 8,837,265 9,101,064 9,659,404 9,736,736
รวมงบกลาง 8,837,265 9,101,064 9,659,404 9,736,736

รวมแผนงานงบกลาง 8,837,265 9,101,064 9,659,404 9,736,736
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

514,080 514,080 514,080 -100 % 0

คาตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 514,080

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 42,120 42,120 42,120 0 % 42,120

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 42,120 42,120 42,120 0 % 42,120

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารสวนตําบล

86,400 86,400 86,400 0 % 86,400
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คาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

1,512,000 1,368,000 1,627,200 -15.93 % 1,368,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,196,720 2,052,720 2,311,920 2,052,720
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 1,633,200 2,405,167 2,200,138 -37.73 % 1,370,040

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

84,000 28,304 69,300 21.21 % 84,000

เงินประจําตําแหนง 126,000 91,452 95,000 76.84 % 168,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 197,940 209,040 221,760 5.03 % 232,920

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 437,640 1,017,552 1,083,840 -54.74 % 490,560

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 40,620 67,854 69,600 -97.13 % 2,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,519,400 3,819,369 3,739,638 2,347,520
รวมงบบุคลากร 4,716,120 5,872,089 6,051,558 4,400,240

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 17,200 57,750 298.27 % 230,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 1,000 0 % 1,000

คาเชาบ้าน 0 0 1,000 0 % 1,000

วันที่พิมพ์ : 7/9/2564  12:49 หน้า : 3/73



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 20,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 10,400 16,500 30,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 10,400 33,700 89,750 252,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างทําป้าย 0 0 0 100 % 10,000

คาจ้างบริการทําความสะอาดสํานักงาน 154,000 154,000 168,000 0 % 168,000

คาจ้างบริการผู้ปฏิบัติงานรักษาความ
ปลอดภัยอาคารที่ทําการ อบต.นาสะแบง

49,000 0 0 100 % 108,000

คาเชาเครื่องถายเอกสาร 48,000 48,000 48,000 0 % 48,000

คาเบี้ยประกัน 0 0 0 100 % 5,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 32,125 27,250 50,000 20 % 60,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาจัดทําเว็บไซด์ คาดูแลเว็บไซด์และคาเชา
พื้นที่จดทะเบียนเว็บไซด์

0 0 0 100 % 10,000

คาจัดทําเว็บไซด์ คาดูแลเว็บไซด์และคาเชา
พื้นที่จดทะเบียนเว็บไซด์

7,000 8,000 10,000 -100 % 0
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คาใช้จายในการจัดกิจกรรมสงเสริมการทอง
เที่ยวจังหวัดบึงกาฬ การจัดงานวันสถาปนา
จังหวัดบึงกาฬ

0 0 20,000 -100 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 178,948 148,932 50,000 -100 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 20,000

คาใช้จายในการเตรียมการรับเสด็จฯ 0 0 20,000 -100 % 0

คาใช้จายในการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ
สํานักงานองค์การบริหารสวนตําบลนา
สะแบง

0 0 60,000 -100 % 0

คาใช้จายในการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ

0 0 10,000 -100 % 0

คาใช้จายในการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ

0 0 0 100 % 10,000

คาใช้จายในการเลือกตั้ง 0 0 0 100 % 300,000

คาใช้จายในงานรัฐพิธี 31,875 1,000 50,000 -100 % 0

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 20,000

โครงการคาใช้จายในการจัดงานพิธีรับพระ
ราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาท
สมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัว และ
สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องใน
โอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
พุทธศักราช 2562

0 42,980 0 0 % 0
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โครงการจัดการเลือกตั้งนายกองค์การ
บริหารสวนตําบลและสมาชิกสภาองค์การ
บริหารสวนตําบลนาสะแบง

36,729 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงห้องประชุมสภาองค์การ
บริหารสวนตําบลนาสะแบง (จัดซื้อเครื่อง
ขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์)

50,000 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและศึกษาดูงาน 
ขององค์การบริหารสวนตําบลนาสะแบง

0 0 250,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและศึกษาดูงาน
ขององค์การบริหารสวนตําบลนาสะแบง

0 0 0 100 % 10,000

โครงการรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการเมือง
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย คน
ไทยหัวใจเดียวกัน

0 0 20,000 -100 % 0

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและการมี
สวนรวมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

20,000 20,000 20,000 -100 % 0

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและการมี
สวนรวมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

0 0 0 100 % 10,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 26,629.77 28,750 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 634,306.77 478,912 796,000 799,000
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ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 42,495 25,347.45 85,310 -71.73 % 24,119

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 3,980 0 0 % 0

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 3,250 5,000 100 % 10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 73,806 63,430 110,000 -23.64 % 84,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 4,810 9,500 20,000 -100 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 45,500 37,400 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 166,611 142,907.45 240,310 138,119
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 656,356.62 642,744.06 700,000 0 % 700,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 15,820 24,340 0 0 % 0

คาบริการโทรศัพท์ 42,543.2 42,442.62 50,000 0 % 50,000

คาบริการไปรษณีย์ 0 1,672 6,000 -16.67 % 5,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 714,719.82 711,198.68 756,000 755,000
รวมงบดําเนินงาน 1,526,037.59 1,366,718.13 1,882,060 1,944,119

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ทํางาน 2,500 5,000 0 0 % 0

เครื่องปรับอากาศ 25,900 0 0 0 % 0
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ตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน 5,500 0 0 0 % 0

โต๊ะทํางาน 4,500 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เพาเวอร์แอมป์ 32,000 0 0 0 % 0

ไมค์ประชุมแบบไร้สาย ระบบดิจิตอล UHF 26,000 0 0 0 % 0

ลําโพงติดผนัง ขนาด 10 นิ้ว 5,000 0 0 0 % 0

ลําโพงฮอร์น 40,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
สํานักงาน

0 0 0 100 % 16,000

เครื่องปริ้นเตอร์ 5,200 0 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

0 0 7,500 -100 % 0

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer)

0 0 0 100 % 4,300

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA 0 0 5,800 -100 % 0

อุปกรณ์อานบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card Reader)

0 1,400 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 15,400 0 20,000 -100 % 0
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รวมค่าครุภัณฑ์ 162,000 6,400 33,300 20,300
รวมงบลงทุน 162,000 6,400 33,300 20,300

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

อุดหนุนเหลากาชาดจังหวัดบึงกาฬ 20,000 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 20,000 0 0 0
รวมงบเงินอุดหนุน 20,000 0 0 0

งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น

โครงการศึกษาวิจัยการประเมินผลความพึง
พอใจของประชาชนที่มีตอคุณภาพการให้
บริการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

15,000 15,000 15,000 -100 % 0

รวมรายจ่ายอื่น 15,000 15,000 15,000 0
รวมงบรายจ่ายอื่น 15,000 15,000 15,000 0

รวมงานบริหารทั่วไป 6,439,157.59 7,260,207.13 7,981,918 6,364,659
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการจัดทําและทบทวนแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

29,240 0 20,000 -100 % 0

โครงการจัดทําและทบทวนแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 29,240 0 20,000 10,000
รวมงบดําเนินงาน 29,240 0 20,000 10,000

งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น

โครงการศึกษาวิจัยการประเมินความพึงพอ
ใจของผู้รับบริการจาก อบต.นาสะแบง

0 0 0 100 % 15,000

รวมรายจ่ายอื่น 0 0 0 15,000
รวมงบรายจ่ายอื่น 0 0 0 15,000

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 29,240 0 20,000 25,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 1,227,415 0 0 100 % 1,732,320

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

2,497 0 0 100 % 10,000

เงินประจําตําแหนง 42,000 0 0 100 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 566,400 0 0 100 % 635,040

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 62,220 0 0 100 % 20,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,900,532 0 0 2,439,360
รวมงบบุคลากร 1,900,532 0 0 2,439,360

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 10,000 0 % 10,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 26,040 30,240 1,000 0 % 1,000

คาเชาบ้าน 0 0 1,000 0 % 1,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 8,200 4,000 15,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 34,240 34,240 27,000 32,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างทําป้าย 0 0 0 100 % 5,000

คาจ้างบริการงานจัดเก็บรายได้ และงานอื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย

0 21,600 0 0 % 0

คาจ้างบริการงานแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

0 0 108,000 0 % 108,000

คาจ้างบริการบันทึกข้อมูล 99,000 99,000 108,000 0 % 108,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 175,448 96,988 50,000 -60 % 20,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 20,000

โครงการ อบต.เคลื่อนที่ บริการจัดเก็บภาษี
ประชาชน

0 0 0 100 % 20,000

โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

4,400 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 12,500 18,550 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 291,348 236,138 286,000 301,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 58,638 75,110 65,000 -69.23 % 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 58,283 27,138 40,000 -50 % 20,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 1,350 0 10,000 -100 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 119,300 95,640 125,000 -84 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 237,571 197,888 240,000 60,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการไปรษณีย์ 3,375 7,222.2 30,000 -33.33 % 20,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 3,375 7,222.2 30,000 20,000
รวมงบดําเนินงาน 566,534 475,488.2 583,000 413,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน 0 11,400 0 100 % 2,500

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน 0 0 51,800 -100 % 0

ตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน 33,000 33,000 11,000 50 % 16,500

โต๊ะทํางาน 0 0 0 100 % 4,500
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล

0 0 0 100 % 22,000

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด 
Network แบบที่ 1

0 0 10,000 -100 % 0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดํา 0 0 0 100 % 7,800

รวมค่าครุภัณฑ์ 33,000 44,400 72,800 53,300
รวมงบลงทุน 33,000 44,400 72,800 53,300

รวมงานบริหารงานคลัง 2,500,066 519,888.2 655,800 2,905,660
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 339,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 339,000
รวมงบบุคลากร 0 0 0 339,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 10,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 10,000

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0 0 0 349,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 8,968,463.59 7,780,095.33 8,657,718 9,644,319

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 349,320 366,360 387,240 -100 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 112,800 243,860 265,680 -100 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 24,000 43,635 45,420 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 486,120 653,855 698,340 0
รวมงบบุคลากร 486,120 653,855 698,340 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 10,000 -100 % 0

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 1,000 -100 % 0

คาเชาบ้าน 0 0 1,000 -100 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 0 22,000 0
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างบริการเจ้าหน้าที่ประจํารถดับเพลิง 154,000 154,000 168,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 3,024 20,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 50,595 30,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 154,000 207,619 218,000 0
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 16,324 28,529 20,000 -100 % 0

วัสดุยานพาหนะและขนสง 6,500 0 10,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 22,250 25,900 100,000 -100 % 0

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 10,000 -100 % 0

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 39,000 30,000 -100 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 10,000 10,000 -100 % 0

วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 45,074 103,429 190,000 0
รวมงบดําเนินงาน 199,074 311,048 430,000 0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ทํางาน 2,500 0 0 0 % 0

เก้าอี้สํานักงาน 0 0 7,500 -100 % 0

ตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน 0 0 5,500 -100 % 0

โต๊ะทํางาน 4,500 0 4,500 -100 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

รถบรรทุกน้ําเอนกประสงค์ 0 0 2,000,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับสํานัก
งาน

0 16,000 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 73,580 0 20,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงซอมแซมเปลี่ยนถังรถ
บรรทุกน้ําเอนกประสงค์

0 0 500,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 80,580 16,000 2,537,500 0
รวมงบลงทุน 80,580 16,000 2,537,500 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 765,774 980,903 3,665,840 0
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 406,440

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 275,160

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 35,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 716,600
รวมงบบุคลากร 0 0 0 716,600
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

49,000 28,000 56,000 25 % 70,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 1,000

คาเชาบ้าน 0 0 0 100 % 1,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 49,000 28,000 56,000 82,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างทําป้าย 0 0 0 100 % 10,000

คาจ้างบริการเจ้าหน้าที่ประจํารถบรรทุกน้ํา
เอนกประสงค์

0 0 0 100 % 84,000

คาเบี้ยประกัน 0 0 0 100 % 5,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 10,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ชวงเทศกาลปีใหม

0 0 0 100 % 20,000

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ชวงเทศกาลปีใหม

13,500 15,580 21,500 -100 % 0

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ชวงเทศกาลสงกรานต์

13,500 0 12,500 -100 % 0

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ชวงเทศกาลสงกรานต์

0 0 0 100 % 20,000

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองค์การบริหารสวนตําบลนา
สะแบง

0 0 100,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมทบทวนความรู้อาสา
สมัครจราจร

0 0 10,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมทบทวนความรู้อาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ด้าน
การกู้ชีพกู้ภัยทางน้ํา

0 0 10,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ด้าน
การกู้ชีพกู้ภัยทางน้ํา

0 0 0 100 % 5,000

โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ด้าน
การปฐมพยาบาลและการกู้ชีพเบื้องต้น

0 0 0 100 % 5,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ด้าน
การป้องกันอัคคีภัยและการผจญเพลิงเบื้อง
ต้น

0 0 0 100 % 5,000

โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ด้าน
การป้องกันอัคคีภัยและการผจญเพลิงเบื้อง
ต้น

0 0 20,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมอัคคีภัยในโรงเรียน 0 0 0 100 % 5,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 27,000 15,580 174,000 199,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 100 % 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 0 100 % 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 0 100 % 50,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 20,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 130,000
รวมงบดําเนินงาน 76,000 43,580 230,000 411,000
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องสูบน้ํา 0 0 0 100 % 9,000

เลื่อยโซยนต์ 0 0 0 100 % 8,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

โครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) 
พร้อมติดตั้ง

0 219,500 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

0 0 0 100 % 7,500

โครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) 
พร้อมติดตั้ง

0 0 0 100 % 100,000

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 219,500 0 129,500
รวมงบลงทุน 0 219,500 0 129,500
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด

0 0 0 100 % 30,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 30,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 30,000

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 76,000 263,080 230,000 1,287,100
งานจราจร

งบดําเนินงาน
ค่าวัสดุ

วัสดุจราจร 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 10,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 10,000

รวมงานจราจร 0 0 0 10,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 841,774 1,243,983 3,895,840 1,297,100
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 2,201,760 3,104,880 -88.56 % 355,320

เงินประจําตําแหนง 0 0 42,000 0 % 42,000

เงินวิทยฐานะ 0 101,500 168,000 -100 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 346,200 1,336,285 1,400,280 -72.23 % 388,800

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 13,980 54,736 80,340 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 360,180 3,694,281 4,795,500 786,120
รวมงบบุคลากร 360,180 3,694,281 4,795,500 786,120

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 6,200 10,000 0 % 10,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 1,000 0 % 1,000

คาเชาบ้าน 0 0 1,000 0 % 1,000
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 1,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 13,000 20,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 19,200 32,000 13,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างทําป้าย 0 0 0 100 % 5,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 30,788 16,368 50,000 -80 % 10,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 2,600 0 20,000 -75 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 33,388 16,368 70,000 40,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 20,000 26,000 25,000 -20 % 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 71,605 0 0 100 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 23,600 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 115,205 26,000 45,000 60,000
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ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า 16,150.41 15,145.09 20,000 -100 % 0

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 638 745 5,000 -100 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 16,788.41 15,890.09 25,000 0
รวมงบดําเนินงาน 165,381.41 77,458.09 172,000 113,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน 0 0 0 100 % 5,500

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
สํานักงาน

0 0 0 100 % 16,000

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

0 0 0 100 % 7,500

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 29,000
รวมงบลงทุน 0 0 0 29,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 525,561.41 3,771,739.09 4,967,500 928,120
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 1,410,840 0 0 100 % 2,446,400

เงินวิทยฐานะ 84,000 0 0 100 % 252,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 963,600 0 0 100 % 1,062,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 58,920 0 0 100 % 72,000

เงินเดือนพนักงานถายโอน 692,520 0 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,209,880 0 0 3,832,400
รวมงบบุคลากร 3,209,880 0 0 3,832,400

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 10,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 30,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 33,000 0 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 33,000 0 0 40,000
ค่าใช้สอย
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 24,436 0 0 100 % 20,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 20,000

โครงการมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการเรียนรู้รอบด้านพัฒนาการสมวัย
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

0 35,000 20,000 -100 % 0

โครงการเรียนรู้รอบด้านพัฒนาการสมวัย
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

0 0 0 100 % 10,000

โครงการวันเด็กแหงชาติ 0 0 0 100 % 30,000

โครงการวันเด็กแหงชาติ 30,000 30,000 20,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมแกเด็กปฐมวัย ผู้ปกครองและครูผู้
ดูแลเด็ก

20,000 20,000 20,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมแกเด็กปฐมวัย ผู้ปกครองและครูผู้
ดูแลเด็ก

0 0 0 100 % 10,000

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (คาจัดการเรียนการสอน)

0 0 0 100 % 222,700

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (คาจัดการเรียนการสอน)

226,100 219,300 232,900 -100 % 0
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (คาหนังสือเรียน, คาอุปกรณ์
การเรียน, คาเครื่องแบบนักเรียน, คา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)

170,630 94,920 155,810 -100 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (คาหนังสือเรียน, คาอุปกรณ์
การเรียน, คาเครื่องแบบนักเรียน, คา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)

0 0 0 100 % 148,030

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (คาอาหารกลางวัน)

0 0 0 100 % 622,545

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (คาอาหารกลางวัน)

693,180 664,880 681,300 -100 % 0

โครงการสายสัมพันธ์บัญฑิตน้อย 0 0 0 100 % 10,000

โครงการสายสัมพันธ์บัณฑิตน้อย 0 0 20,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 1,164,346 1,064,100 1,170,010 1,093,275
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 50,000 20,000 5,775.95 % 1,175,190

คาอาหารเสริม (นม) 1,141,285.68 1,044,452.08 1,250,418 -100 % 0

วัสดุกอสร้าง 61,200 0 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 1,202,485.68 1,094,452.08 1,270,418 1,175,190
รวมงบดําเนินงาน 2,399,831.68 2,158,552.08 2,440,428 2,308,465
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งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

0 0 100,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 100,000 0
รวมงบลงทุน 0 0 100,000 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการแขงขันกีฬานนักเรียนใน
ตําบลนาสะแบง

0 20,000 0 0 % 0

อุดหนุนโครงการแขงขันกีฬาโรงเรียนนา
สะแบง

30,000 0 0 0 % 0

อุดหนุนโครงการฝึกอาชีพ เพื่อนักเรียนและ
ชุมชน

0 0 20,000 -100 % 0

อุดหนุนโครงการเลี้ยงปลาเพื่ออาหารกลาง
วัน

0 0 10,000 -100 % 0

อุดหนุนโครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน 2,111,000 1,864,460 1,912,000 -100 % 0

อุดหนุนโครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน 0 0 0 100 % 1,919,400
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อุดหนุนโรงเรียนในเขตพื้นที่ตําบลนา
สะแบง

0 0 0 100 % 30,000

รวมเงินอุดหนุน 2,141,000 1,884,460 1,942,000 1,949,400
รวมงบเงินอุดหนุน 2,141,000 1,884,460 1,942,000 1,949,400

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 7,750,711.68 4,043,012.08 4,482,428 8,090,265
รวมแผนงานการศึกษา 8,276,273.09 7,814,751.17 9,449,928 9,018,385

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 421,860 444,420 370,640 -100 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 112,800 216,360 230,160 -100 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 24,000 35,000 48,000 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 558,660 695,780 648,800 0
รวมงบบุคลากร 558,660 695,780 648,800 0
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

49,500 8,050 2,250 -100 % 0

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 85,800 86,800 100,000 -100 % 0

คาเชาบ้าน 0 0 1,000 -100 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 5,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 135,300 94,850 108,250 0
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างบริการงานสาธารณสุขและสิ่งแวด
ล้อม

231,000 269,966 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 25,300 9,304 60,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 3,600 15,800 20,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 259,900 295,070 80,000 0
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 20,000 19,992 20,000 -100 % 0

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 20,000 -100 % 0
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 50,270 43,006.2 150,000 -100 % 0

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 4,500 0 20,000 -100 % 0

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 37,800 0 0 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 16,080 20,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 94,770 116,878.2 230,000 0
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการโทรศัพท์ 0 0 3,000 -100 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 3,000 0
รวมงบดําเนินงาน 489,970 506,798.2 421,250 0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ทํางาน 5,000 0 0 0 % 0

เก้าอี้สํานักงาน 0 0 2,500 -100 % 0

ตู้กระจกบานเลื่อน 3,500 0 0 0 % 0

ตู้เหล็กขนาด 2 บาน 0 5,500 5,500 -100 % 0

โต๊ะทํางาน 4,500 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องพนหมอกควัน 0 59,000 0 0 % 0
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับสํานัก
งาน

0 16,000 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

0 0 7,500 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 26,600 0 20,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 39,600 80,500 35,500 0
รวมงบลงทุน 39,600 80,500 35,500 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 1,088,230 1,283,078.2 1,105,550 0
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 543,180

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 235,100

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 48,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 826,280
รวมงบบุคลากร 0 0 0 826,280
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 144,000 0 % 144,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 100,000

คาเชาบ้าน 0 0 0 100 % 1,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 144,000 250,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างทําป้าย 0 0 0 100 % 10,000

คาจ้างบริการผู้ปฏิบัติการในระบบการ
แพทย์ฉุกเฉิน

371,000 462,000 504,000 0 % 504,000

คาเบี้ยประกัน 0 0 0 100 % 5,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการดําเนินการกําจัดขยะมูล
ฝอย

0 3,748.5 0 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 10,000
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คาใช้จายสําหรับสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์
และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระ
เจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วร
ขัตติยราชนารี

0 0 0 100 % 5,000

คาใช้จายสําหรับสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์
และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จ
พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

0 0 10,000 -100 % 0

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 10,000

โครงการคนนาสะแบงหัวใจสีเขียว (หน้า
บ้านนามอง)

12,500 0 15,000 -100 % 0

โครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) 0 54,000 0 0 % 0

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์และ
เพศสัมพันธ์แกเยาวชนในตําบลนาสะแบง

24,200 0 20,000 -100 % 0

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์และ
เพศสัมพันธ์แกเยาวชนในตําบลนาสะแบง

0 0 0 100 % 5,000
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โครงการพัฒนางานสุขาภิบาลอาหารใน
ตําบลนาสะแบง

0 0 0 100 % 5,000

โครงการพัฒนางานสุขาภิบาลอาหารใน
ตําบลนาสะแบง

0 0 10,000 -100 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นําชุมชน แกนนํา
สุขภาพในการควบคุมและการป้องกันโรค 
ตําบลนาสะแบง

0 0 0 100 % 5,000

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นําชุมชน แกนนํา
สุขภาพในการควบคุมและป้องกันโรคตําบล
นาสะแบง

0 0 20,000 -100 % 0

โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้
เลือดออก

252,796 126,466 100,000 -100 % 0

โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้
เลือดออก

0 0 0 100 % 100,000

โครงการรักษาความสะอาดถนนสายหลัก 
สายรองและชุมชน

0 0 10,000 -100 % 0

โครงการรักษาความสะอาดถนนสายหลััก 
สายรองและชุมชน

24,000 0 0 0 % 0

โครงการลดการใช้ถุงพาสติก กลองโฟม 
ตําบลนาสะแบง

0 0 20,000 -100 % 0
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โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

0 0 0 100 % 30,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน 
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้า
ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

66,130 0 0 0 % 0

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี

0 55,000 50,000 -100 % 0

โครงการให้ความรู้และการป้องกันโรค
ติดตออุบัติใหม

0 0 20,000 -100 % 0

โครงการให้ความรู้และการป้องกันโรค
ติดตออุบัติใหม

0 0 0 100 % 10,000

โครงการอบรมการบําบัดน้ําเสียด้วยศาสตร์
พระราชาหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น

0 0 15,000 -100 % 0

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการ
ขยะมูลฝอยในชุมชน (จังหวัดสะอาด)

0 60,000 20,000 -100 % 0
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอาสาสมัคร
ท้องถิ่นรักษ์โลก

42,580 20,000 20,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 793,206 781,214.5 834,000 719,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 100 % 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 0 100 % 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 0 100 % 50,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 0 0 100 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 125,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการโทรศัพท์ 0 0 0 100 % 3,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 3,000
รวมงบดําเนินงาน 793,206 781,214.5 978,000 1,097,000
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์พักคอย/โรง
พยาบาลสนาม เพื่อดูแลผู้ป่วยโควิด อําเภอ
ศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ

0 0 200,000 -100 % 0

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข

180,000 180,000 180,000 -100 % 0

อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข

0 0 0 100 % 180,000

รวมเงินอุดหนุน 180,000 180,000 380,000 180,000
รวมงบเงินอุดหนุน 180,000 180,000 380,000 180,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 973,206 961,214.5 1,358,000 2,103,280
รวมแผนงานสาธารณสุข 2,061,436 2,244,292.7 2,463,550 2,103,280

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 829,260 751,800 990,980 -100 % 0

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 42,000 -100 % 0
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง 287,160 297,360 309,360 -100 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 31,680 21,480 21,480 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,190,100 1,112,640 1,363,820 0
รวมงบบุคลากร 1,190,100 1,112,640 1,363,820 0

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 20,000 -100 % 0

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 1,000 -100 % 0

คาเชาบ้าน 0 0 1,000 -100 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 4,200 2,100 10,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 4,200 2,100 32,000 0
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 36,856 40,920 30,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 5,000 1,800 10,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 41,856 42,720 40,000 0
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ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 8,566 19,981 30,000 -100 % 0

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 10,000 -100 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 16,250 19,270 20,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 24,816 39,251 60,000 0
รวมงบดําเนินงาน 70,872 84,071 132,000 0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ทํางาน 0 7,500 0 0 % 0

ตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน
0 11,000 0 0 % 0

โต๊ะทํางาน 0 4,500 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับสํานัก
งาน

0 16,000 0 0 % 0

เครื่องปริ้นเตอร์ 7,000 0 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

0 8,000 7,500 -100 % 0
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อุปกรณ์อานบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card Reader)

0 700 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 7,000 47,700 7,500 0
รวมงบลงทุน 7,000 47,700 7,500 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 1,267,972 1,244,411 1,503,320 0
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 1,036,860

เงินประจําตําแหนง 0 0 0 100 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 321,840

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 1,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 1,401,700
รวมงบบุคลากร 0 0 0 1,401,700

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 10,000
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 1,000

คาเชาบ้าน 0 0 0 100 % 1,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 22,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างทําป้าย 0 0 0 100 % 5,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 10,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 10,000

โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาความ
รุนแรงตอเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัว

0 0 20,000 -100 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ใสใจ
สุขภาพ

0 0 20,000 -100 % 0

โครงการพัฒนาสตรีและเสริมความเข้มแข็ง
ของครอบครัว

0 22,630 20,000 -100 % 0

โครงการพัฒนาสตรีและเสริมความเข้มแข็ง
ของครอบครัว

0 0 0 100 % 5,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการสงเสริมพัฒนา คุณภาพชีวิต ผู้สูง
อายุ

0 0 0 100 % 5,000

โครงการสงเสริมพัฒนา คุณภาพชีวิต ผู้สูง
อายุ

0 0 20,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมพัฒนาอาชีพตําบลนา
สะแบง

0 0 20,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมพัฒนาอาชีพตําบลนา
สะแบง

0 0 0 100 % 5,000

โครงการสงเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ สร้างจิต
สดใส รางกายแข็งแรง และสืบสานองค์
ความรู้ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ

0 0 20,000 -100 % 0

โครงการสานใยสายสัมพันธ์ฮักแพงแบงปัน
เพื่อเด็กและเยาวชน

0 0 20,000 -100 % 0

โครงการสานใยสายสัมพันธ์ฮักแพงแบงปัน
เพื่อเด็กและเยาวชน

0 0 0 100 % 5,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 0 22,630 140,000 50,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 100 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 40,000
รวมงบดําเนินงาน 0 22,630 140,000 112,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

อุดหนุนโครงการวัยเรียน วัยใส รักอยางไร
ไมให้เสี่ยง

0 0 30,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 30,000 0
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 30,000 0

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 0 22,630 170,000 1,513,700
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,267,972 1,267,041 1,673,320 1,513,700

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 333,060 0 0 0 % 0

เงินประจําตําแหนง 42,000 0 0 0 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 431,280 0 0 0 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 46,980 0 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 853,320 0 0 0
รวมงบบุคลากร 853,320 0 0 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

319,250 0 0 0 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 9,800 0 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 329,050 0 0 0
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คารังวัดที่ดินขององค์การบริหารสวนตําบล
นาสะแบง

23,460 0 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 82,448 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 9,090 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 114,998 0 0 0
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 20,000 0 0 0 % 0

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 46,439 0 0 0 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 0 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 86,439 0 0 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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รวมงบดําเนินงาน 530,487 0 0 0
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 25,100 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 25,100 0 0 0
รวมงบลงทุน 25,100 0 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 1,408,907 0 0 0
งานไฟฟ้าและประปา

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างบริการการตรวจสอบคุณภาพน้ํา
ประปา

12,000 0 50,000 -60 % 20,000

คาจ้างบริการซอมแซมถนนและปรับภูมิ
ทัศน์ตามไหลทาง

246,398 231,000 252,000 -33.33 % 168,000

คาจ้างบริการซอมแซมไฟฟ้าและติดตั้ง
อุปกรณ์ไฟฟ้า

33,850 77,000 84,000 0 % 84,000

คาจ้างบริการซอมแซมระบบน้ําประปา 14,452 146,582 224,000 50 % 336,000

รวมค่าใช้สอย 306,700 454,582 610,000 608,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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ค่าวัสดุ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 159,955 169,910 50,000 0 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 159,955 169,910 50,000 50,000
รวมงบดําเนินงาน 466,655 624,492 660,000 658,000

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการปรับปรุงซอมแซมประปาหมูบ้าน
และขยายเขตทอสงน้ําประปา

0 0 0 100 % 200,000

โครงการปรับปรุงซอมแซมหอกระจายขาว
ประจําหมูบ้าน

0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 250,000
รวมงบลงทุน 0 0 0 250,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการ
เกษตรภายในตําบลนาสะแบง

0 0 0 100 % 150,000
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ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้า หมูที่ 8 
บ้านสันทรายงาม

0 0 400,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 400,000 150,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 400,000 150,000

รวมงานไฟฟ้าและประปา 466,655 624,492 1,060,000 1,058,000
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คากําจัดขยะหรือสิ่งปฎิกูล 0 0 0 100 % 36,000

คาจ้างบริการงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล

0 0 336,000 0 % 336,000

คาธรรมเนียมตางๆ 0 0 100,000 -100 % 0
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) 0 0 0 100 % 5,000

โครงการรักษาความสะอาดถนนสายหลัก 
สายรองและชุมชน

0 0 0 100 % 10,000

โครงการลดการใช้ถุงพลาสติก กลองโฟม 
ตําบลนาสะแบง

0 0 0 100 % 5,000

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการ
ขยะมูลฝอยในชุมชน (จังหวัดสะอาด)

0 0 0 100 % 5,000

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอาสาสมัคร
ท้องถิ่นรักษ์โลก

0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 436,000 402,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 436,000 402,000

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 0 0 436,000 402,000
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งานบําบัดน้ําเสีย
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการอบรมการบําบัดน้ําเสียด้วยศาสตร์
พระราชาหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น

0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 5,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 5,000

รวมงานบําบัดน้ําเสีย 0 0 0 5,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 1,875,562 624,492 1,496,000 1,465,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 200,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 0 200,000 0
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ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเลือกตั้งท้องถิ่น 0 0 300,000 -100 % 0

โครงการ Big Cleaning Day 15,000 27,500 20,000 -100 % 0

โครงการ Big Cleaning Day 0 0 0 100 % 10,000

โครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส
มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

263,630 0 0 0 % 0

โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยูหัว

0 0 20,000 -100 % 0

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 135,500 0 0 0 % 0

โครงการศูนย์ปฏิบัติการรวมในการชวย
เหลือประชาชนขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น อําเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ

168,500 0 0 0 % 0

โครงการสงเสริมประชาธิปไตยในชุมชน 0 0 0 100 % 5,000

โครงการสงเสริมประชาธิปไตยในชุมชน 0 20,000 20,000 -100 % 0

โครงการเสริมสร้างความจงรักภักดีตอ
สถาบัน บําบัดทุกข์ บํารุงสุข สร้างรอยยิ้ม
ให้ประชาชน

50,000 0 20,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 632,630 47,500 380,000 15,000
รวมงบดําเนินงาน 632,630 47,500 580,000 15,000
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น อําเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ

0 30,000 30,000 -100 % 0

อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น อําเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ

0 0 0 100 % 30,000

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี 0 0 30,000 0 % 30,000

อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด

0 30,000 30,000 -100 % 0

อุดหนุนโครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร
ป้องกันภัยอาชญากรรมและยาเสพติดใน
ชุมชน

0 0 30,000 -100 % 0

อุดหนุนโครงการสงเสริมการสนับสนุนการ
ดําเนินงานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
ระดับครัวเรือน ชุมชน

0 30,000 30,000 0 % 30,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

อุดหนุนเหลากาชาดจังหวัดบึงกาฬ 0 20,000 20,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 110,000 170,000 90,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 110,000 170,000 90,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 632,630 157,500 750,000 105,000
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รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 632,630 157,500 750,000 105,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการแขงขันกีฬาต้านยาเสพติด 240,000 0 100,000 -100 % 0

โครงการนาสะแบงฟุตซอลคัพ สงเสริม
สุขภาพตอต้านยาเสพติด

30,000 30,000 30,000 -100 % 0

โครงการนาสะแบงฟุตซอลคัพ สงเสริม
สุขภาพตอต้านยาเสพติด

0 0 0 100 % 10,000

โครงการวอลเลย์บอลสงเสริมสุขภาพเพื่อ
ความเป็นเลิศ

0 0 0 100 % 5,000

โครงการวอลเลย์บอลสงเสริมสุขภาพ
เยาวชนเพื่อความเป็นเลิศ

0 0 30,000 -100 % 0

โครงการวิ่งเพื่อสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ 0 0 30,000 -100 % 0

โครงการวิ่งเพื่อสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ 0 0 0 100 % 5,000

โครงการวิ่งให้สุด มาหยุดที่เส้นชัย ถวาย
องค์ราชัน

40,000 0 0 0 % 0
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โครงการสนับสนุนการแขงขันกีฬา 20,000 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 330,000 30,000 190,000 20,000
ค่าวัสดุ

วัสดุกีฬา 0 0 30,000 -33.33 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 30,000 20,000
รวมงบดําเนินงาน 330,000 30,000 220,000 40,000

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

0 0 50,000 -90 % 5,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 50,000 5,000
รวมงบลงทุน 0 0 50,000 5,000
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการแขงขันกีฬานักเรียนตําบล
นาสะแบง

0 0 20,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 20,000 0
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 20,000 0

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 330,000 30,000 290,000 45,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการประเพณีงานบุญบั้งไฟ 0 0 0 100 % 5,000

โครงการประเพณีลอยกระทง 0 0 30,000 -100 % 0

โครงการประเพณีวันสงกรานต์ 173,700 0 170,000 -100 % 0

โครงการประเพณีวันสงกรานต์ 0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 173,700 0 200,000 55,000
รวมงบดําเนินงาน 173,700 0 200,000 55,000
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งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการบูรณซอมแซมศาสนสถาน 0 0 50,000 -90 % 5,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 50,000 5,000
รวมงบลงทุน 0 0 50,000 5,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

อุดหนุนโครงการทอดเทียนพรรษา 0 0 0 100 % 160,000

อุดหนุนโครงการทอดเทียนพรรษา 160,000 160,000 160,000 -100 % 0

อุดหนุนโครงการบุญมหาชาติ (บุญผะเหวด) 0 0 30,000 -66.67 % 10,000

อุดหนุนโครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น

0 0 20,000 -50 % 10,000

รวมเงินอุดหนุน 160,000 160,000 210,000 180,000
รวมงบเงินอุดหนุน 160,000 160,000 210,000 180,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 333,700 160,000 460,000 240,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 663,700 190,000 750,000 285,000
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 355,980 609,460 -100 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 24,000 -100 % 0

เงินประจําตําแหนง 0 42,000 42,000 -100 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 447,240 465,360 -100 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 31,020 31,020 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 876,240 1,171,840 0
รวมงบบุคลากร 0 876,240 1,171,840 0

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 318,700 100,000 -100 % 0

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 1,000 -100 % 0

คาเชาบ้าน 0 0 1,000 -100 % 0
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 7,600 10,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 326,300 112,000 0
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 15,076 30,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 58,790 40,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 73,866 70,000 0
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 19,977 20,000 -100 % 0

วัสดุกอสร้าง 0 150,000 50,000 -100 % 0

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 36,400 100,000 -100 % 0

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 5,000 -100 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 19,800 25,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 226,177 200,000 0
รวมงบดําเนินงาน 0 626,343 382,000 0
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน 0 0 10,000 -100 % 0

ตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน 0 11,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง 0 38,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2

0 0 30,000 -100 % 0

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) 
สําหรับกระดาษขนาด A3

0 0 6,300 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 49,000 46,300 0
รวมงบลงทุน 0 49,000 46,300 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 0 1,551,583 1,600,140 0
งานก่อสร้าง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 700,620

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 0 100 % 24,000
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เงินประจําตําแหนง 0 0 0 100 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 484,200

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 1,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 1,251,820
รวมงบบุคลากร 0 0 0 1,251,820

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 50,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 1,000

คาเชาบ้าน 0 0 0 100 % 1,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 62,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างทําป้าย 0 0 0 100 % 5,000

คาจ้างที่ปรึกษา, คาจ้างออกแบบ, คา
รับรองแบบ

0 0 0 100 % 20,000

คาจ้างบริการทําความสะอาดสํานักงาน 0 0 0 100 % 36,000
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คาเบี้ยประกัน 0 0 0 100 % 5,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 15,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 15,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 116,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 100 % 20,000

วัสดุกอสร้าง 135,358.24 0 0 100 % 50,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 0 100 % 60,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 135,358.24 0 0 160,000
รวมงบดําเนินงาน 135,358.24 0 0 338,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน 0 0 0 100 % 19,500

โต๊ะทํางาน 0 0 0 100 % 9,000
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ครุภัณฑ์กอสร้าง

เครื่องตบดิน 0 0 0 100 % 21,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องทําน้ําร้อน-น้ําเย็น แบบถังคว่ํา 0 0 0 100 % 4,000

ตู้เย็น 0 0 0 100 % 8,500

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 62,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายหนองตีนภู หมูที่ 7 บ้านโนนสวาง

0 0 0 100 % 290,900

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 2 บ้านนาสะแบงทุง

0 0 0 100 % 252,400

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 5 บ้านหนองบัวงาม

0 0 0 100 % 290,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 8 บ้านสันทรายงาม

0 0 0 100 % 290,900

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 9 บ้านใหมชมภู

0 0 0 100 % 290,900

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํารูปตัวยู หมูที่ 
6 บ้านหนองบัวเงิน

0 0 0 100 % 262,300
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โครงการกอสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 4 บ้านหนองจิก

0 0 0 100 % 297,400

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
รอบวัดบ้านโนนสวาง หมูที่ 7

0 0 293,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายที่นางเจนรินทร์ อรกุล หมูที่ 4

0 227,500 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายที่นางพิมพ์ชนก ภาแก้ว หมูที่ 2

0 68,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายที่นางเรียม บริบูรณ์ เป็นจุดเริ่มต้น หมู
ที่ 4

0 0 126,400 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายที่นางสุบัน มงคลนํา เป็นจุดเริ่มต้น หมู
ที่ 4

0 0 109,500 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายที่นางเสี้ยน บุตรนาม หมูที่ 2

0 39,900 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายที่นายประสิทธิ์ ชินคําหาญ เป็นจุดเริ่ม
ต้น หมูที่ 2

0 0 306,200 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายที่นายวิชัย มืดพา เป็นจุดเริ่มต้น หมูที่ 
9

0 0 293,300 -100 % 0
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายที่นายวิชัย ราษี หมูที่ 9

0 297,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายที่นายสมบูรณ์ นาเวียง หมูที่ 7

0 233,700 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายโรงสีชุมชน เป็นจุดเริ่มต้น หมูที่ 5

0 0 404,600 -100 % 0

โครงการกอสร้างรางระบายน้ําตัวยู สายที่
นางมะลิวัลย์ หวังหมูกลาง เป็นจุดเริ่มต้น 
หมูที่ 1

0 0 243,500 -100 % 0

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํารูปตัวยู สาย
ที่นายจําลอง ดงเย็น หมูที่ 6

0 0 408,200 -100 % 0

โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมรางระบายน้ํารูปตัวยู สายที่นายนิด 
เมานกเป็นจุดเริ่มต้น หมูที่ 3

0 0 268,200 -100 % 0

โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายที่นางพลอย ชินวงษา หมูที่ 1

0 40,200 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงไฟฟ้าเข้าอาคาร
อเนกประสงค์ประจําตําบลนาสะแบง

0 0 243,600 -100 % 0

เงินชดเชยคางานกอสร้าง (คา K) 0 0 100,000 -100 % 0

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการปรังปรุงซอมแซมหอกระจายขาว
ประจําหมูบ้าน 

100,000 0 100,000 -100 % 0
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โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก

0 0 50,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก

0 0 0 100 % 40,000

โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตร

1,383,300 82,800 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตร หมูที่ 1

0 0 50,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตร หมูที่ 2

0 0 70,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตร หมูที่ 3

0 0 200,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตร หมูที่ 4

0 0 200,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตร หมูที่ 5

0 0 150,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตร หมูที่ 6

0 0 150,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตร หมูที่ 7

0 0 200,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตร หมูที่ 8

0 0 150,000 -100 % 0
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โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตร หมูที่ 9

0 0 150,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตรภายในตําบลนาสะแบง

0 0 0 100 % 880,060

โครงการปรับปรุงซอมแซมประปาหมูบ้าน
และขยายเขตทอสงน้ําประปา

0 0 400,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงซอมแซมฝายน้ําล้น 91,000 0 100,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงซอมแซมฝายน้ําล้น 0 0 0 100 % 40,000

โครงการปรับปรุงซอมแซมรางระบายน้ํา 
ระบบระบายน้ําและขุดลอกรางระบายน้ํา
สาธารณะ หมูที่ 1 บ้านนาสะแบง

0 0 0 100 % 350,000

โครงการปรับปรุงซอมแซมรางระบายน้ํา
และระบบระบายน้ํา

0 0 0 100 % 100,000

โครงการปรับปรุงซอมแซมรางระบายน้ํา
และระบบระบายน้ํา

0 0 50,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงซอมแซมสะพานคอนกรีต
เสริมเหล็ก

0 0 50,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงซอมแซมสะพานคอนกรีต
เสริมเหล็ก

0 0 0 100 % 100,000

โครงการปรับปรุงตอเติมโรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 
ตําบลนาสะแบง

0 350,000 0 0 % 0
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โครงการปรับปรุงทอสงน้ําประปา หมูที่ 2 
บ้านนาสะแบงทุง

0 499,000 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงทอสงน้ําประปา หมูที่ 3 498,000 0 0 0 % 0

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K)

เงินชดเชยคางานกอสร้าง (คา K) 0 0 0 100 % 50,000

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้แกเอกชน 
นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งกอ
สร้าง

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้แก
เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้
ได้มาซึ่งสิ่งกอสร้าง

0 0 200,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2,072,300 1,838,100 5,066,500 3,534,860
รวมงบลงทุน 2,072,300 1,838,100 5,066,500 3,596,860

รวมงานก่อสร้าง 2,207,658.24 1,838,100 5,066,500 5,186,680
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2,207,658.24 3,389,683 6,666,640 5,186,680
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งบดําเนินงาน
ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 0 5,280 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 5,280 0 0
รวมงบดําเนินงาน 0 5,280 0 0

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 0 5,280 0 0
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการ"รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผน
ดิน"

10,000 0 10,000 -100 % 0

โครงการ"รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผน
ดิน"

0 0 0 100 % 10,000

โครงการคนนาสะแบงหัวใจสีเขียว (หน้า
บ้านนามอง)

0 0 0 100 % 10,000

โครงการประชารัฐรวมใจ คลองสวยน้ําใสไร้
ผักตบชวา

0 0 20,000 -100 % 0
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โครงการปลอยพันธ์สัตว์น้ําสูแหลงน้ํา
สาธารณะ

0 0 5,000 -100 % 0

โครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติตาม
แนวพระราชดําริ

0 0 5,000 -100 % 0

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมา
จากพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี

0 0 10,000 -100 % 0

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมา
จากพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี

0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 10,000 0 50,000 30,000
รวมงบดําเนินงาน 10,000 0 50,000 30,000

รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 10,000 0 50,000 30,000
รวมแผนงานการเกษตร 10,000 5,280 50,000 30,000
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แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างบริการจดมิตเตอร์น้ําประปาและจัด
เก็บคาน้ําประปา

86,100 121,330 133,200 4.5 % 139,200

คาจ้างบริการซอมแซมระบบน้ําประปา 63,000 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 30,000 -33.33 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 149,100 121,330 163,200 159,200
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 8,200 8,200 25,000 -60 % 10,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 0 100 % 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 22,000 -54.55 % 10,000

วัสดุอื่น 481,270 874,313 710,000 -92.96 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 489,470 882,513 757,000 120,000
รวมงบดําเนินงาน 638,570 1,003,843 920,200 279,200
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน 11,000 11,000 11,000 0 % 11,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบ
แครยาว

0 23,000 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA 0 0 0 100 % 5,800

รวมค่าครุภัณฑ์ 11,000 34,000 11,000 16,800
รวมงบลงทุน 11,000 34,000 11,000 16,800

รวมงานกิจการประปา 649,570 1,037,843 931,200 296,000
รวมแผนงานการพาณิชย์ 649,570 1,037,843 931,200 296,000

รวมทุกแผนงาน 36,292,303.92 34,856,025.2 46,443,600 40,681,200
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลนาสะแบง

อําเภอศรีวิไล   จังหวัดบึงกาฬ

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 40,681,200 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 9,736,736 บาท
งบกลาง รวม 9,736,736 บาท

งบกลาง รวม 9,736,736 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในอัตรา
ร้อยละ 5 ของคาจ้างของพนักงานจ้าง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 75 ลําดับที่ 8 (สํานักปลัด)

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 
กรณีลูกจ้างประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2561 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 75 ลําดับที่ 9 (สํานักปลัด)
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 7,177,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยยังชีพให้แกผู้สูงอายุ ในเขตตําบลนาสะแบง 
ชวงอายุ 60-69 ปี จํานวน 557 คน ชวงอายุ 70-79 ปี 
จํานวน 259 คน ชวงอายุ 80-89 ปี จํานวน 87 คน 
ชวงอายุ 90 ปีขึ้นไป จํานวน 13 คน รวมทั้งสิ้น 916 คน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการจายเงิน
สงเคราะห เพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 74 ลําดับที่ 2 (กองสวัสดิการสังคม)

เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 1,564,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยยังชีพให้แกคนพิการ จํานวน 163 คน 
ในอัตราคนละ 800 บาทตอเดือน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑการ
จายเบี้ยความพิการให้คนพิการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 74 ลําดับที่ 3 (กองสวัสดิการสังคม)

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยยังชีพให้แกผู้ป่วยเอดสในเขตตําบล
นาสะแบง จํานวน 7 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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เงินสํารองจาย จํานวน 300,000 บาท

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

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 332,736 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
สวนท้องถิ่น ในอัตราร้อยละ 2 ของประมาณการรายรับ
งบประมาณรายจายประจําปี โดยไมรวมรายได้จากพันธบัตร 
เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้หรือเงินอุดหนุนทั่วไป
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 75 ลําดับที่ 7 (สํานักปลัด)

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการตั้งงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น เพื่อสมทบกองทุน 
พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 74 ลําดับที่ 5 (สํานักปลัด)
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 6,364,659 บาท

งบบุคลากร รวม 4,400,240 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,052,720 บาท
คาตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 514,080 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนผู้บริหาร ได้แก นายก อบต.
เดือนละ 20,400 บาท รองนายก อบต. เดือนละ 11,220 บาท  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (สํานักปลัด)

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 
ได้แก นายก อบต. เดือนละ 1,750 บาท รองนายก อบต. 
เดือนละ 880 บาท 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (สํานักปลัด)   

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพิเศษผู้บริหาร ได้แก นายก อบต. 
เดือนละ 1,750 บาท รองนายก อบต. เดือนละ 880 บาท 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (สํานักปลัด)
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คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกเลขานุการนายก อบต. 
เดือนละ 7,200 บาท 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (สํานักปลัด) 

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 1,368,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนให้แกบุคคล ดังตอไปนี้
1. เงินคาตอบแทนประธานสภา อบต. เดือนละ 11,220 บาท
2. เงินคาตอบแทนรองประธานสภา อบต. เดือนละ 9,180 บาท
3. เงินคาตอบแทนสมาชิกสภา อบต. จํานวน 12 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 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (สํานักปลัด)
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,347,520 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,370,040 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล จํานวน 6 อัตรา
(1) ปลัดองคการบริหารสวนตําบล
(2) รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล
(3) หัวหน้าสํานักปลัด
(4) นักทรัพยากรบุคคล
(5) นักวิเคราะหนโยบายและแผน
(6) เจ้าพนักงานธุรการ
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น (สํานักปลัด)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 84,000 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)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 168,000 บาท

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

คาจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 232,920 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)
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 490,560 บาท

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

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 2,000 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 1,944,119 บาท
ค่าตอบแทน รวม 252,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 230,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ได้แก เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษ, คาสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือกฯ, คาตอบแทนเจ้า
หน้าที่ในการเลือกตั้ง ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
คัดเลือกพนักงานและลูกจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 1705 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563 (สํานักปลัด)
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานสวนตําบล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง ที่ได้รับอนุมัติ
ให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 (สํานักปลัด)

คาเชาบ้าน จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้กับพนักงานสวนตําบล 
ซึ่งมีสิทธิได้รับตามระเบียบของทางราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของ
ข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
(สํานักปลัด)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้กับ
พนักงานสวนตําบลและลูกจ้างประจํา ซึ่งมีสิทธิได้รับตามกฎหมาย
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2563 (สํานักปลัด)

ค่าใช้สอย รวม 799,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างทําป้าย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างทําป้าย
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 68 ลําดับที่ 14 (สํานักปลัด)
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คาจ้างบริการทําความสะอาดสํานักงาน จํานวน 168,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างทําความสะอาดสํานักงาน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 68 ลําดับที่ 14 (สํานักปลัด)

คาจ้างบริการผู้ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยอาคารที่ทําการ อบต
.นาสะแบง

จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างบริการผู้ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยอาคาร
ที่ทําการ อบต.นาสะแบง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 68 ลําดับที่ 14 (สํานักปลัด)

คาเชาเครื่องถายเอกสาร จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาเครื่องถายเอกสาร
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 68 ลําดับที่ 14 (สํานักปลัด)

คาเบี้ยประกัน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจและภาคบังคับ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 68 ลําดับที่ 14 (สํานักปลัด)
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 60,000 บาท

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ แยกเป็น
1. คารับรอง (รายจายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น) จํานวน 40,000 บาท
2. คาใช้จายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี จํานวน 10,000 บาท
3. คาใช้จายในการประชุมราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาอาหาร คาอาหารวางพร้อมเครื่องดื่ม คาใช้จายพิธี
ทางศาสนา/รัฐพิธี และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 69 ลําดับที่ 16 (สํานักปลัด)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

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)

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 67 ลําดับที่ 6 (สํานักปลัด)
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คาใช้จายในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการติดตั้ง ขยาย เชื่อมตอ 
จัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 67 ลําดับที่ 9 (สํานักปลัด)

คาใช้จายในการเลือกตั้ง จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเลือกตั้งท้องถิ่น เชน 
คาประชาสัมพันธ คาป้ายประชาสัมพันธ คูมือประชาสัมพันธ
ป้ายรณรงค คาวัสดุอุปกรณตางๆ ที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
คาอาหาร คาอาหารวาง คาตอบแทนวิทยากร คาจ้างบริการ
 และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0820.2/ว 1187 ลงวันที่ 16 เมษายน 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 5013 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 58 ลําดับที่ 8 (สํานักปลัด)

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 67 ลําดับที่ 6 (สํานักปลัด)
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โครงการฝึกอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและ
ศึกษาดูงานขององคการบริหารสวนตําบลนาสะแบง

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมสัมมนา
เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และศึกษาดูงานของ
องคการบริหารสวนตําบลนาสะแบง โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย 
คาป้ายโครงการ คาอาหาร คาอาหารวางพร้อมเครื่องดื่ม 
คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ คาจ้างเหมารถ 
คาห้องพัก คาของสมนาคุณและคาใช้จายอื่นๆที่จําเป็น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 66 ลําดับที่ 3 (สํานักปลัด)

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและการมีสวนรวมของประชาชน
ในการพัฒนาท้องถิ่น

จํานวน 10,000 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)
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ค่าวัสดุ รวม 138,119 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 24,119 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ตามหลักการจําแนกประเภท
รายจายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- 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 ตามหนังสือกรม
สงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 
28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 69 ลําดับที่ 18 (สํานักปลัด)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ตามหนังสือกรม
สงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 
28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 70 ลําดับที่ 20 (สํานักปลัด)
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 
28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 70 ลําดับที่ 21 (สํานักปลัด)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 755,000 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)

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)

คาบริการไปรษณีย จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการไปรษณีย คาธนาณัติ 
คาดวงตราไปรษณียากร
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 69 ลําดับที่ 15 (สํานักปลัด)
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งบลงทุน รวม 20,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 20,300 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุก สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 16,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุก 
สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 16,000 บาท
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 82 ลําดับที่ 2 (สํานักปลัด)

เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 4,300 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 4,300 บาท
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 82 ลําดับที่ 2 (สํานักปลัด)
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 25,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดทําและทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) จํานวน 10,000 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)

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

โครงการศึกษาวิจัยการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการจาก 
อบต.นาสะแบง

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อเป็นคาจ้างบริการสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
เป็นหนวยสํารวจประชาชน เจ้าหน้าที่ของรัฐ หนวยงานของรัฐ 
หนวยงานเอกชนที่มารับบริการหรือติดตอ
องคการบริหารสวนตําบลนาสะแบง  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกากฤษฎีกา วาด้วยหลักเกณฑและวิธี
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 68 ลําดับที่ 10 (สํานักปลัด)
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,905,660 บาท
งบบุคลากร รวม 2,439,360 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,439,360 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,732,320 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล จํานวน 6 อัตรา
(1) ผู้อํานวยการกองคลัง 
(2) นักวิชาการเงินและบัญชี 
(3) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
(4) เจ้าพนักงานพัสดุ 
(5) เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
(6) เจ้าพนักงานธุรการ 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น (กองคลัง)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานสวนตําบล เชน เงินเพิ่มคา
ครองชีพชั่วคราว, 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 (กองคลัง)   

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของพนักงานสวนตําบล 
ที่ควรได้รับตามระเบียบกําหนด
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น (กองคลัง)  
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 635,040 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 4 อัตรา
(1) ผู้ชวยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
(2) ผู้ชวยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
(3) ผู้ชวยเจ้าหน้าที่พัสดุ 
(4) ผู้ชวยเจ้าหน้าที่ธุรการ 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น (กองคลัง)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 20,000 บาท

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

งบดําเนินงาน รวม 413,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 32,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ได้แก เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 (กองคลัง)
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 1,000 บาท

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

คาเชาบ้าน จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้กับพนักงานสวนตําบล 
ซึ่งมีสิทธิได้รับตามระเบียบของทางราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของ
ข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (กองคลัง)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้กับ
พนักงานสวนตําบลซึ่งมีสิทธิได้รับตามกฎหมาย
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2563 (กองคลัง)

ค่าใช้สอย รวม 301,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างทําป้าย จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างทําป้าย
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 68 ลําดับที่ 14 (กองคลัง)
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คาจ้างบริการงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างบริการงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 68 ลําดับที่ 14 (กองคลัง)

คาจ้างบริการบันทึกข้อมูล จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างบริการบันทึกข้อมูล
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 68 ลําดับที่ 14 (กองคลัง)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 67 ลําดับที่ 6 (กองคลัง)
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 67 ลําดับที่ 6 (กองคลัง)

โครงการ อบต.เคลื่อนที่ บริการจัดเก็บภาษีประชาชน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการ อบต.เคลื่อนที่ 
บริการจัดเก็บภาษีประชาชน โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย 
คาป้ายโครงการ คาอาหาร คาอาหารวางพร้อมเครื่องดื่ม 
คาวัสดุอุปกรณ และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 68 ลําดับที่ 12 (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)
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ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ตามหลักการจําแนกประเภท
รายจายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 69 ลําดับที่ 17 (กองคลัง)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 
28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 70 ลําดับที่ 24 (กองคลัง)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 
28 พฤษภาคม 2564
- 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 53,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 53,300 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน จํานวน 2,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน 
จํานวน 1 ตัวๆ ละ 2,500 บาท
- โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1) เก้าอี้บุนวม
2) มีพนักผิงหลัง 
3) ล้อเลื่อนปรับระดับได้
4) มีที่พักแขนทั้งสองข้าง 
- จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 82 ลําดับที่ 1 (กองคลัง)
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ตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน จํานวน 16,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน 
จํานวน 3 ตู้ๆ ละ 5,500 บาท
- โดยมีคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ 
ฉบับเดือน ธันวาคม 2563 ดังนี้ 
1) มีมือจับชนิดปิด
2) มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
3) คุณสมบัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 82 ลําดับที่ 1 (กองคลัง)

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 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 82 ลําดับที่ 1 (กองคลัง)
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ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุก สําหรับ
งานประมวลผล จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 22,000 บาท
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 82 ลําดับที่ 2 (กองคลัง)

เครื่องพิมพเลเซอรหรือ LED ขาวดํา จํานวน 7,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอรหรือ LED ขาวดํา
(18 หน้า/นาที) จํานวน 3 เครื่องๆ ละ 2,600 บาท
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 82 ลําดับที่ 2 (กองคลัง)

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 349,000 บาท
งบบุคลากร รวม 339,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 339,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 339,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล จํานวน 1 อัตรา
(1) นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
- 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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งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ได้แก เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 (สํานักปลัด)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 1,287,100 บาท

งบบุคลากร รวม 716,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 716,600 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 406,440 บาท

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

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 275,160 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 2 อัตรา ดังนี้
(1) ผู้ชวยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(2) พนักงานขับรถบรรทุกน้ําเอนกประสงค
- 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 ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 35,000 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 411,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 82,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ได้แก เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษ, คาป่วยการ อป.พร., คาตอบแทนบุคคลหรือคณะ
กรรมการที่ได้รับแตงตั้งตามกฎหมายวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ให้แกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2560 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงาน
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (สํานักปลัด)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 1,000 บาท

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

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้กับพนักงานสวนตําบล 
ซึ่งมีสิทธิได้รับตามระเบียบของทางราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของ
ข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
(สํานักปลัด)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้กับ
พนักงานสวนตําบลซึ่งมีสิทธิได้รับตามกฎหมาย
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2563 (สํานักปลัด)

ค่าใช้สอย รวม 199,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างทําป้าย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างทําป้าย
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 68 ลําดับที่ 14 (สํานักปลัด)

คาจ้างบริการเจ้าหน้าที่ประจํารถบรรทุกน้ําเอนกประสงค จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างบริการเจ้าหน้าที่ประจํารถบรรทุกน้ํา
เอนกประสงค
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 68 ลําดับที่ 14 (สํานักปลัด)
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คาเบี้ยประกัน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจและภาคบังคับ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 68 ลําดับที่ 14 (สํานักปลัด)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 67 ลําดับที่ 6 (สํานักปลัด)

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 67 ลําดับที่ 6 (สํานักปลัด)
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โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปีใหม จํานวน 20,000 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)

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต จํานวน 20,000 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)
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โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.) ด้านการกู้ชีพกู้ภัยทางน้ํา

จํานวน 5,000 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)

โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.) ด้านการปฐมพยาบาลและการกู้ชีพเบื้องต้น

จํานวน 5,000 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 4 (สํานักปลัด)
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โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.) ด้านการป้องกันอัคคีภัยและการผจญเพลิงเบื้องต้น

จํานวน 5,000 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 55 ลําดับที่ 5 (สํานักปลัด)

โครงการฝึกอบรมอัคคีภัยในโรงเรียน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมอัคคีภัยใน
โรงเรียน 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 55 ลําดับที่ 9 (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 130,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ตามหลักการจําแนกประเภท
รายจายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 69 ลําดับที่ 17 (สํานักปลัด)

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ตามหนังสือกรม
สงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 
28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 69 ลําดับที่ 18 (สํานักปลัด)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ตามหนังสือกรม
สงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 
28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 70 ลําดับที่ 20 (สํานักปลัด)
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วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 
28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 72 ลําดับที่ 33 (สํานักปลัด)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 
28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 70 ลําดับที่ 21 (สํานักปลัด)

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง ตามหลัก
การจําแนกประเภทรายจายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ตามหนังสือกรม
สงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 
28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 71 ลําดับที่ 25 (สํานักปลัด)
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งบลงทุน รวม 129,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 129,500 บาท
ครุภัณฑการเกษตร

เครื่องสูบน้ํา จํานวน 9,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสูบน้ํา เครื่องยนตเบนซิน
จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 9,000 บาท
 - จัดหาโดยการสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไมมีตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 82 ลําดับที่ 5 (สํานักปลัด)

เลื่อยโซยนต จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเลื่อยโซยนต เครื่องยนตเบนซิน
พร้อมใบเลื่อย จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 8,000 บาท
- จัดหาโดยการสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไมมีตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 82 ลําดับที่ 5 (สํานักปลัด)

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

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 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 82 ลําดับที่ 2 (สํานักปลัด)
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โครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 59 ลําดับที่ 12 (สํานักปลัด) 

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 5,000 บาท

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

งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 ให้กับ
ที่ทําการปกครองอําเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 73 ลําดับที่ 37 (สํานักปลัด)
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งานจราจร รวม 10,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุจราจร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุจราจร ตามหลักการจําแนกประเภทรายจาย
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 69 ลําดับที่ 17 (สํานักปลัด)

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 928,120 บาท

งบบุคลากร รวม 786,120 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 786,120 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 355,320 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล จํานวน 2 อัตรา 
(1) ผู้อํานวยการกองการศึกษาฯ 
(2) นักวิชาการศึกษา 
- 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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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 388,800 บาท

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

งบดําเนินงาน รวม 113,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 13,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ได้แก เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
คัดเลือกพนักงานและลูกจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (กองการศึกษาฯ)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 1,000 บาท

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

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้กับพนักงานสวนตําบล ซึ่งมีสิทธิได้รับ
ตามระเบียบของทางราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของ
ข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
(กองการศึกษาฯ)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานสวน
ตําบล ซึ่งมีสิทธิได้รับตามกฎหมาย
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2563 (กองการศึกษาฯ)

ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างทําป้าย จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างทําป้าย
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 68 ลําดับที่ 14 (กองการศึกษาฯ)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 67 ลําดับที่ 6 (กองการศึกษาฯ)

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 67 ลําดับที่ 6 (กองการศึกษาฯ)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน 
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 70 ลําดับที่ 23 (กองการศึกษาฯ)
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ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ตามหลักการจําแนกประเภท
รายจายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 69 ลําดับที่ 17 (กองการศึกษาฯ)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นวัสดุงานบ้านงานครัว ตามหลักการจําแนกประเภท
รายจายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 70 ลําดับที่ 24 (กองการศึกษาฯ)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 
28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 70 ลําดับที่ 21 (กองการศึกษาฯ)
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งบลงทุน รวม 29,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 29,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน จํานวน 5,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน 
จํานวน 1 ตู้ๆละ 5,500 บาท
- โดยมีคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ 
ฉบับเดือน ธันวาคม 2563 ดังนี้ 
1) มีมือจับชนิดปิด
2) มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
3) คุณสมบัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 82 ลําดับที่ 1 (สํานักปลัด)

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุก สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 16,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุก 
สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 16,000 บาท
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 82 ลําดับที่ 2 (กองการศึกษาฯ)
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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 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 82 ลําดับที่ 2 (กองการศึกษาฯ)

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 8,090,265 บาท
งบบุคลากร รวม 3,832,400 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,832,400 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 2,446,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานครูองคการบริหารสวนตําบล 
จํานวน 8 อัตรา
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น (กองการศึกษาฯ)

เงินวิทยฐานะ จํานวน 252,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินวิทยะฐานะครูชํานาญการ ครูชํานาญการพิเศษ
- 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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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,062,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างสังกัดศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
ตําแหนง ผู้ดูแลเด็ก จํานวน 7 อัตรา
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น (กองการศึกษาฯ)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 72,000 บาท

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

งบดําเนินงาน รวม 2,308,465 บาท
ค่าตอบแทน รวม 40,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ได้แก เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษ, คาสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือก ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 (กองการศึกษาฯ)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานครู
องคการบริหารสวนตําบล ซึ่งมีสิทธิได้รับตามกฎหมาย
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2563 (กองการศึกษาฯ)
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ค่าใช้สอย รวม 1,093,275 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 67 ลําดับที่ 6 (กองการศึกษาฯ)

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 67 ลําดับที่ 6 (กองการศึกษาฯ)

โครงการเรียนรู้รอบด้านพัฒนาการสมวัยของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 10,000 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)
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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)

โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแกเด็กปฐมวัย ผู้
ปกครองและครูผู้ดูแลเด็ก

จํานวน 10,000 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 222,700 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (คาจัดการเรียนการสอน) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ
องคการบริหารสวนตําบลนาสะแบง จํานวน 4 แหง (เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนคาจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
รายหัว) จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
จํานวน 121 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 148,030 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (คาหนังสือเรียน, คาอุปกรณการเรียน, คาเครื่องแบบ
นักเรียน, คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 121 คน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยรายได้และการ
จายเงินของสถานศึกษาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 38 ลําดับที่ 16 (กองการศึกษาฯ)

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา (คาอาหารกลาง
วัน)

จํานวน 622,545 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (คาอาหารกลางวัน) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการ
บริหารสวนตําบลนาสะแบง จํานวน 4 แหง (เงินอุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนอาหารกลางวัน) จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก เป็นเวลา 2 ภาคเรียน  อัตรามื้อละ 21 บาทตอคน 
จํานวน 245 วัน จํานวน 121 คน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยรายได้และการ
จายเงินของสถานศึกษาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 36 ลําดับที่ 5 (กองการศึกษาฯ)
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โครงการสายสัมพันธบัญฑิตน้อย จํานวน 10,000 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 1,175,190 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 1,175,190 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (อาหารเสริม (นม)) 
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ 
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
1. เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออาหารเสริมนม สําหรับ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวนเด็กนักเรียน 121 คน 
จํานวน 260 วัน เป็นเงิน 246,017.20 บาท
2. เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออาหารเสริมนม สําหรับโรงเรียนสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่ จํานวน
เด็กนักเรียน 457 คน จํานวน 260 วัน เป็นเงิน 929,172.80 บาท
- เป็นไปตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 เรื่องซัก
ซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่ว
ไปด้านการศึกษาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 36 ลําดับที่ 8 (กองการศึกษาฯ)
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งบเงินอุดหนุน รวม 1,949,400 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,949,400 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน จํานวน 1,919,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน 
ให้กับโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพฐ.) 
จํานวนเด็กนักเรียน 457 คน จํานวน 200 วัน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 38 ลําดับที่ 17 (กองการศึกษาฯ)

อุดหนุนโรงเรียนในเขตพื้นที่ตําบลนาสะแบง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนในเขตพื้นที่ตําบลนาสะแบง 
ให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่ตําบลนาสะแบง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 37 ลําดับที่ 13 (กองการศึกษาฯ)

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 2,103,280 บาท

งบบุคลากร รวม 826,280 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 826,280 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 543,180 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล จํานวน 2 อัตรา ดังนี้
(1) นักวิชาการสาธารณสุข 
(2) เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
- 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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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 235,100 บาท

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

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 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 1,097,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 250,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 144,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ได้แก เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษ, คาป่วยการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยอาสาสมัคร
บริบาลท้องถิ่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นและการเบิกคา
ใช้จาย พ.ศ. 2562 (สํานักปลัด)
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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 พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
(สํานักปลัด)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้กับ
พนักงานสวนตําบลซึ่งมีสิทธิได้รับตามกฎหมาย
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2563 (สํานักปลัด)

ค่าใช้สอย รวม 719,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างทําป้าย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างทําป้าย
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 68 ลําดับที่ 14 (สํานักปลัด)
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คาจ้างบริการผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทยฉุกเฉิน จํานวน 504,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างบริการผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทยฉุกเฉิน 
ที่ปฏิบัติงานประจําชุดปฏิบัติการฉุกเฉินขององคการบริหารสวน
ตําบล เพื่อให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0819.2/ว 2103 
ลงวันที่ 8 เมษายน 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 68 ลําดับที่ 14 (สํานักปลัด)

คาเบี้ยประกัน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจและภาคบังคับ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 68 ลําดับที่ 14 (สํานักปลัด)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 67 ลําดับที่ 6 (สํานักปลัด)
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คาใช้จายสําหรับสํารวจข้อมูลจํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตว ตาม
โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตาม
ปณิธานศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี

จํานวน 5,000 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)

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 67 ลําดับที่ 6 (สํานักปลัด)
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โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดสและเพศสัมพันธแกเยาวชนใน
ตําบลนาสะแบง

จํานวน 5,000 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)

โครงการพัฒนางานสุขาภิบาลอาหารในตําบลนาสะแบง จํานวน 5,000 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)
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โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นําชุมชน แกนนําสุขภาพในการควบคุม
และการป้องกันโรค ตําบลนาสะแบง

จํานวน 5,000 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)

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)
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โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตาม
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 10,000 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)

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 125,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ตามหลักการจําแนกประเภท
รายจายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- 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 ตามหนังสือกรม
สงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 
28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 69 ลําดับที่ 18 (สํานักปลัด)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ตามหนังสือกรม
สงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 
28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 70 ลําดับที่ 20 (สํานักปลัด)
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วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย ตามหลัก
การจําแนกประเภทรายจายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ตามหนังสือกรม
สงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 
28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 72 ลําดับที่ 34 (สํานักปลัด)

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 
28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 72 ลําดับที่ 33 (สํานักปลัด)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 
28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 70 ลําดับที่ 21 (สํานักปลัด)
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 3,000 บาท
คาบริการโทรศัพท จํานวน 3,000 บาท

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

งบเงินอุดหนุน รวม 180,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 180,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข ให้กับคณะกรรมการหมูบ้าน 
จํานวน 9 หมูบ้าน ตําบลนาสะแบง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 43 ลําดับที่ 24 (สํานักปลัด)

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 1,513,700 บาท

งบบุคลากร รวม 1,401,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,401,700 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,036,860 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล จํานวน 3 อัตรา ดังนี้
(1) ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
(2) นักพัฒนาชุมชน 
(3) เจ้าพนักงานธุรการ  
- 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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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 321,840 บาท

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

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 1,000 บาท

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

งบดําเนินงาน รวม 112,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 22,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ได้แก เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษ, คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแตงตั้ง
ตามกฎหมายวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงาน
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (กองสวัสดิการสังคม)
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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 พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(กองสวัสดิการสังคม)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้กับ
พนักงานสวนตําบลซึ่งมีสิทธิได้รับตามกฎหมาย
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2563 (กองสวัสดิการสังคม)

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างทําป้าย จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างทําป้าย
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 68 ลําดับที่ 14 (กองสวัสดิการสังคม)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 67 ลําดับที่ 6 (กองสวัสดิการสังคม)

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 67 ลําดับที่ 6 (กองสวัสดิการสังคม)

โครงการพัฒนาสตรีและเสริมความเข้มแข็งของครอบครัว จํานวน 5,000 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)
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โครงการสงเสริมพัฒนา คุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ จํานวน 5,000 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 5,000 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)

โครงการสานใยสายสัมพันธฮักแพงแบงปันเพื่อเด็กและเยาวชน จํานวน 5,000 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)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 5,000 บาท

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

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

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ตามหลักการจําแนกประเภท
รายจายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 67 ลําดับที่ 17 (กองสวัสดิการสังคม)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 
28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 70 ลําดับที่ 21 (กองสวัสดิการสังคม)
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าและประปา รวม 1,058,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 658,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 608,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างบริการการตรวจสอบคุณภาพน้ําประปา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เชน 
คาจ้างบริการการตรวจสอบคุณภาพน้ําประปา
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 68 ลําดับที่ 14 (กองชาง)

คาจ้างบริการซอมแซมถนนและปรับภูมิทัศนตามไหลทาง จํานวน 168,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เชน 
คาจ้างซอมแซมถนนและปรับปรุงภูมิทัศนตามไหลทาง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 68 ลําดับที่ 14 (กองชาง)

คาจ้างบริการซอมแซมไฟฟ้าและติดตั้งอุปกรณไฟฟ้า จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เชน 
คาจ้างบริการซอมแซมไฟฟ้าและติดตั้งอุปกรณไฟฟ้า
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 68 ลําดับที่ 14 (กองชาง)
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คาจ้างบริการซอมแซมระบบน้ําประปา จํานวน 336,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เชน คาจ้างบริการ
ซอมแซมระบบน้ําประปาหมูบ้าน ของ อบต.นาสะแบง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- 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 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 71 ลําดับที่ 27 (กองชาง)

งบลงทุน รวม 250,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 250,000 บาท
คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการปรับปรุงซอมแซมประปาหมูบ้านและขยายเขตทอสงน้ํา
ประปา

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงซอมแซมประปาหมูบ้าน
และขยายเขตทอสงน้ําประปา ภายในตําบลนาสะแบง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16
 และมาตรา 17
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 33 ลําดับที่ 7  (กองชาง)
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โครงการปรับปรุงซอมแซมหอกระจายขาวประจําหมูบ้าน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงซอมแซมหอกระจายขาวประจําหมูบ้าน 
ภายในตําบลนาสะแบง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16
 และมาตรา 17
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 33 ลําดับที่ 6 (กองชาง)

งบเงินอุดหนุน รวม 150,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 150,000 บาท
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรภายในตําบลนา
สะแบง

จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร
ภายในตําบลนาสะแบง
ให้กับการไฟฟ้าสวนภูมิภาคจังหวัดบึงกาฬ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 32 ลําดับที่ 1 (กองชาง)

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 402,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 402,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 402,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คากําจัดขยะหรือสิ่งปฎิกูล จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 68 ลําดับที่ 14 (สํานักปลัด)
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คาจ้างบริการงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จํานวน 336,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างบริการงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 68 ลําดับที่ 14 (สํานักปลัด)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการชุมชนปลอด
ขยะ (Zero Waste) 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 2 (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)
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โครงการลดการใช้ถุงพลาสติก กลองโฟม ตําบลนาสะแบง จํานวน 5,000 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)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน 
(จังหวัดสะอาด)

จํานวน 5,000 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)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษโลก จํานวน 5,000 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) 
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งานบําบัดน้ําเสีย รวม 5,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 5,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 5,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการอบรมการบําบัดน้ําเสียด้วยศาสตรพระราชาหรือภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

จํานวน 5,000 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)

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 105,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 15,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 15,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการ Big Cleaning Day จํานวน 10,000 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 57 ลําดับที่ 1 (สํานักปลัด)
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โครงการสงเสริมประชาธิปไตยในชุมชน จํานวน 5,000 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 58 ลําดับที่ 7 (สํานักปลัด)

งบเงินอุดหนุน รวม 90,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 90,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น

อุดหนุนโครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น อําเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
อําเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ให้กับองคการบริหารสวนตําบลนาสิงห 
อําเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 60 ลําดับที่ 13 (สํานักปลัด)

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี ประจําปี 
พ.ศ. 2565 ให้กับที่ทําการปกครองอําเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 73 ลําดับที่ 35 (สํานักปลัด)
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อุดหนุนโครงการสงเสริมการสนับสนุนการดําเนินงานตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง ระดับครัวเรือน ชุมชน

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการสงเสริมการสนับสนุนการดําเนิน
งานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ระดับครัวเรือน ชุมชน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้กับที่ทําการปกครองอําเภอศรีวิไล 
จังหวัดบึงกาฬ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 73 ลําดับที่ 38 (สํานักปลัด)

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 45,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการนาสะแบงฟุตซอลคัพ สงเสริมสุขภาพตอต้านยาเสพติด จํานวน 10,000 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 64 ลําดับที่ 15 (กองการศึกษาฯ)
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โครงการวอลเลยบอลสงเสริมสุขภาพเพื่อความเป็นเลิศ จํานวน 5,000 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 65 ลําดับที่ 18 (กองการศึกษาฯ)

โครงการวิ่งเพื่อสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 5,000 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 64 ลําดับที่ 16 (กองการศึกษาฯ)

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกีฬา ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 71 ลําดับที่ 28 (กองการศึกษาฯ)
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งบลงทุน รวม 5,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 5,000 บาท
คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุง ซอมแซม ตอเติมสนามกีฬาฟุตบอล, 
สนามกีฬาฟุตซอลตําบลนาสะแบง เพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 61 ลําดับที่ 3 (กองการศึกษาฯ)

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 240,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 55,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 55,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการประเพณีงานบุญบั้งไฟ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการประเพณีงานบุญบั้งไฟ เชน 
คาป้ายโครงการ คาวัสดุอุปกรณ และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 63 ลําดับที่ 10 (กองการศึกษาฯ)

โครงการประเพณีวันสงกรานต จํานวน 50,000 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 62 ลําดับที่ 6 (กองการศึกษาฯ)
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งบลงทุน รวม 5,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 5,000 บาท
คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการบูรณซอมแซมศาสนสถาน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบูรณซอมแซมศาสนสถาน 
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 65 ลําดับที่ 20 (กองการศึกษาฯ)

งบเงินอุดหนุน รวม 180,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 180,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

อุดหนุนโครงการทอดเทียนพรรษา จํานวน 160,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการทอดเทียนพรรษา ประจําปี 
พ.ศ. 2565 ให้กับสภาวัฒนธรรมตําบลนาสะแบง อําเภอศรีวิไล 
จังหวัดบึงกาฬ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 64 ลําดับที่ 14 (กองการศึกษาฯ)

อุดหนุนโครงการบุญมหาชาติ (บุญผะเหวด) จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการบุญมหาชาติ (บุญผะเหวด) 
ประจําปี พ.ศ. 2565 ให้กับสภาวัฒนธรรมตําบลนาสะแบง 
อําเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 64 ลําดับที่ 14 (กองการศึกษาฯ)
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อุดหนุนโครงการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจําปี พ.ศ. 2565 ให้กับสภาวัฒนธรรม
ตําบลนาสะแบง อําเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 64 ลําดับที่ 14 (กองการศึกษาฯ)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง รวม 5,186,680 บาท

งบบุคลากร รวม 1,251,820 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,251,820 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 700,620 บาท

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

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 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 484,200 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 ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 1,000 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 338,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 62,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ได้แก เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษ, คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแตงตั้ง
ตามกฎหมายวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- 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 พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (กองชาง)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้กับ
พนักงานสวนตําบล ซึ่งมีสิทธิได้รับตามกฎหมาย
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2563 (กองชาง)

ค่าใช้สอย รวม 116,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างทําป้าย จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างทําป้าย
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 68 ลําดับที่ 14 (สํานักปลัด)

วันที่พิมพ : 7/9/2564  15:00:23 หน้า : 78/93



คาจ้างที่ปรึกษา, คาจ้างออกแบบ, คารับรองแบบ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบุคคลภายนอก เชน คาจ้างที่ปรึกษา, 
คาจ้างออกแบบ คารับรองแบบ ฯลฯ เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งกอสร้าง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 68 ลําดับที่ 14 (กองชาง)

คาจ้างบริการทําความสะอาดสํานักงาน จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างทําความสะอาดสํานักงาน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 68 ลําดับที่ 14 (กองชาง)

คาเบี้ยประกัน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจและภาคบังคับ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 68 ลําดับที่ 14 (กองชาง)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 67 ลําดับที่ 6 (กองชาง)
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 67 ลําดับที่ 6 (กองชาง)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

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

ค่าวัสดุ รวม 160,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ตามหลักการจําแนกประเภท
รายจายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 69 ลําดับที่ 17 (กองชาง)

วัสดุกอสร้าง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสร้าง ตามหลักการจําแนกประเภทรายจาย
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 71 ลําดับที่ 26 (กองชาง)
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 
28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 69 ลําดับที่ 18 (กองชาง)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ตามหนังสือกรม
สงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 
28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 70 ลําดับที่ 20 (กองชาง)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 
28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 70 ลําดับที่ 21 (กองชาง)
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งบลงทุน รวม 3,596,860 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 62,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน จํานวน 19,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคารวม
คาติดตั้ง) แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 12,000 บีทียู 
จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 19,500 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ฉบับเดือน ธันวาคม 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 82 ลําดับที่ 1 (กองชาง)

โตะทํางาน จํานวน 9,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโตะทํางาน จํานวน 2 ตัวๆ ละ 4,500 บาท  
- โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1) โตะไม้
2) มี 2 บานประตู
3) มี 1 ลิ้นชัก
- จัดหาโดยการสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไมมีตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 82 ลําดับที่ 1 (กองชาง)

ครุภัณฑกอสร้าง

เครื่องตบดิน จํานวน 21,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องตบดิน จํานวน 1 เครื่องๆ 
ละ 21,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ ฉบับเดือน ธันวาคม 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 82 ลําดับที่ 15 (กองชาง)
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ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

เครื่องทําน้ําร้อน-น้ําเย็น แบบถังคว่ํา จํานวน 4,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องทําน้ําร้อน-น้ําเย็น 
แบบถังคว่ํา จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 4,000 บาท 
- จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 83 ลําดับที่ 8 (กองชาง)

ตู้เย็น จํานวน 8,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต จํานวน 1 เครื่องๆ 
ละ 8,500 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ ฉบับเดือน ธันวาคม 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 83 ลําดับที่ 8 (กองชาง)
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 3,534,860 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองตีนภู หมูที่ 7 
บ้านโนนสวาง

จํานวน 290,900 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองตีนภู 
หมูที่ 7 บ้านโนนสวาง กว้าง 4.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
ยาวไมน้อยกวา 150 เมตร หรือมีพื้นที่กอสร้างเฉลี่ยรวมไมน้อย
กวา 600.00 ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐานงานกอสร้างท้องถิ่น 
ท.1-01 (2-3)) พร้อมลงดินลูกรังไหลทางทั้งสองข้างทางกว้าง
ข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่พร้อมปรับแตงเรียบร้อย 
และติดตั้งป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16
 และมาตรา 17
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 27 ลําดับที่ 7 (กองชาง)

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 2 บ้านนาสะแบงทุง จํานวน 252,400 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 2 
บ้านนาสะแบงทุง กว้าง 5.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร 
ยาวไมน้อยกวา 80 เมตร หรือมีพื้นที่กอสร้างเฉลี่ยรวม
ไมน้อยกวา 400.00 ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐาน
งานกอสร้างท้องถิ่น ท.1-01 (2-3)) พร้อมปรับแตง
เรียบร้อย และติดตั้งป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16
 และมาตรา 17
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 26 ลําดับที่ 2 (กองชาง)
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 5 บ้านหนองบัวงาม จํานวน 290,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 5 
บ้านหนองบัวงาม กว้าง 4.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
ยาวไมน้อยกวา 150 เมตร หรือมีพื้นที่กอสร้างเฉลี่ยรวม
ไมน้อยกวา 600.00 ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐาน
งานกอสร้างท้องถิ่น ท.1-01(2-3)) พร้อมลงดินลูกรัง
ไหลทางทั้งสองข้างทาง กว้างข้างละ 0.20 เมตร 
หรือตามสภาพพื้นที่พร้อมปรับแตงเรียบร้อย 
และติดตั้งป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16
 และมาตรา 17
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 26 ลําดับที่ 5 (กองชาง)

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 8 บ้านสันทรายงาม จํานวน 290,900 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 8 
บ้านสันทรายงาม กว้าง 4.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
ยาวไมน้อยกวา 150 เมตร หรือมีพื้นที่กอสร้างเฉลี่ยรวม
ไมน้อยกวา 600.00 ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐานงานกอสร้าง
ท้องถิ่น ท.1-01 (2-3)) พร้อมลงดินลูกรังไหลทางทั้งสองข้างทาง
กว้างข้างละ 0.20 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่พร้อมปรับแตง
เรียบร้อย และติดตั้งป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16
 และมาตรา 17
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 27 ลําดับที่ 8 (กองชาง)
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 9 บ้านใหมชมภู จํานวน 290,900 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 9 
บ้านใหมชมภู กว้าง 4.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
ยาวไมน้อยกวา 150.00 เมตร หรือมีพื้นที่กอสร้างเฉลี่ยรวม
ไมน้อยกวา 600.00 ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐาน
งานกอสร้างท้องถิ่น ท.1-01 (2-3)) พร้อมลงดินลูกรังไหลทาง
ทั้งสองข้างทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่
พร้อมปรับแตงเรียบร้อย และติดตั้งป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16
 และมาตรา 17
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 27 ลําดับที่ 9 (กองชาง)

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํารูปตัวยู หมูที่ 6 บ้านหนองบัวเงิน จํานวน 262,300 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างรางระบายน้ํารูปตัวยู หมูที่ 6 
บ้านหนองบัวเงิน กว้างเฉลี่ย 0.70 เมตร ยาวไมน้อยกวา 
100.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.57 เมตร หรือมีพื้นที่กอสร้าง
ยาวไมน้อยกวา 140.00 เมตร (ตามแบบมาตรฐานงาน
กอสร้างท้องถิ่น ท.2-13(1)) พร้อมปรับแตงพื้นที่ข้าง
รางระบายน้ําเรียบร้อย และติดตั้งป้ายโครงการ 
จํานวน 1 ป้าย
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16
 และมาตรา 17
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 29 ลําดับที่ 21 (กองชาง)
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โครงการกอสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 4 บ้านหนองจิก จํานวน 297,400 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 4 
บ้านหนองจิก โดยมีพื้นที่กอสร้างเฉลี่ยรวมไมน้อยกวา 
885.00 ตารางเมตร (ตามแบบ) พร้อมปรับแตงเรียบร้อย 
และติดตั้งป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16
 และมาตรา 17
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 30 ลําดับที่ 29 (กองชาง)

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ภายในตําบลนาสะแบง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16
 และมาตรา 17
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 29 ลําดับที่ 22 (กองชาง)

โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรภายในตําบลนา
สะแบง

จํานวน 880,060 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร 
หมูที่ 1-9 ตําบลนาสะแบง 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16
 และมาตรา 17
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 29 ลําดับที่ 22 (กองชาง)
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โครงการปรับปรุงซอมแซมฝายน้ําล้น จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงซอมแซมฝายน้ําล้น 
ภายในตําบลนาสะแบง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16
 และมาตรา 17
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 29 ลําดับที่ 23 (กองชาง)

โครงการปรับปรุงซอมแซมรางระบายน้ํา ระบบระบายน้ําและขุดลอก
รางระบายน้ําสาธารณะ หมูที่ 1 บ้านนาสะแบง

จํานวน 350,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโครงการปรับปรุงซอมแซมรางระบายน้ํา 
ระบบระบายน้ําและขุดลอกรางระบายน้ําสาธารณะ หมูที่ 1 
บ้านนาสะแบง กว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร หรือ
มีความยาวไมน้อยกวา 300.00 เมตร (ตามแบบ) พร้อม
ปรับแตงเรียบร้อย
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16
 และมาตรา 17
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 29 ลําดับที่ 23 (กองชาง)

โครงการปรับปรุงซอมแซมรางระบายน้ําและระบบระบายน้ํา จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงซอมแซมรางระบายน้ํา
ระบบระบายน้ํา และขุดลอกโคลนภายในรางระบายน้ํา 
ภายในตําบลนาสะแบง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16
 และมาตรา 17
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 29 ลําดับที่ 23 (กองชาง)
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โครงการปรับปรุงซอมแซมสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงซอมแซมสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ภายในตําบลนาสะแบง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16
 และมาตรา 17
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 29 ลําดับที่ 23  (กองชาง)

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K)

เงินชดเชยคางานกอสร้าง (คา K) จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือ กค (กวจ.) 0405.2/ว 110 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 31 ลําดับที่ 32 (กองชาง)

แผนงานการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 30,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

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)
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โครงการคนนาสะแบงหัวใจสีเขียว (หน้าบ้านนามอง) จํานวน 10,000 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)

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 296,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 279,200 บาท
ค่าใช้สอย รวม 159,200 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างบริการจดมิตเตอรน้ําประปาและจัดเก็บคาน้ําประปา จํานวน 139,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างบริการจดมิตเตอรน้ําประปา 
และจัดเก็บคาน้ําประปา
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 68 ลําดับที่ 14 (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 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ตามหลักการจําแนกประเภท
รายจายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 69 ลําดับที่ 17 (กองคลัง)
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วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย (สารส้ม 
คลอรีน) ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 72 ลําดับที่ 34 (กองคลัง)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 
28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 70 ลําดับที่ 21 (กองคลัง)

วัสดุอื่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอื่นๆ (มิเตอรน้ํา, มิเตอรไฟ) 
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 72 ลําดับที่ 30 (กองคลัง)
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งบลงทุน รวม 16,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 16,800 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน จํานวน 11,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน 
จํานวน 2 ตู้ๆละ 5,500 บาท
- โดยมีคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ 
ฉบับเดือนธันวาคม 2563 ดังนี้
1) มีมือจับชนิดปิด
2) มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
3) คุณสมบัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 82 ลําดับที่ 1 (กองคลัง)

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

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 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 หน้า 82 ลําดับที่ 2 (กองคลัง)
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

200,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 20,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 7,177,200

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,564,800

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 42,000

เงินสํารองจาย 300,000

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

332,736

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพแหงชาติ

100,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนรายเดือน
นายก/รองนายกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

514,080

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

42,120

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

42,120

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

200,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 20,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 7,177,200

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,564,800

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 42,000

เงินสํารองจาย 300,000

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

332,736

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพแหงชาติ

100,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนรายเดือน
นายก/รองนายกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

514,080

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

42,120

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

42,120
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

86,400

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,368,000

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

3,441,360 406,440 2,801,720 543,180 1,036,860

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

94,000

เงินประจําตําแหนง 210,000 42,000 42,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 232,920

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,125,600 275,160 1,450,800 235,100 321,840

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

22,000 35,000 72,000 48,000 1,000

เงินวิทยฐานะ 252,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

250,000 70,000 20,000 144,000 10,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

2,000 1,000 1,000 100,000 1,000

คาเชาบ้าน 2,000 1,000 1,000 1,000 1,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

86,400

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,368,000

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

700,620 8,930,180

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

24,000 118,000

เงินประจําตําแหนง 42,000 336,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 232,920

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 484,200 3,892,700

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

1,000 179,000

เงินวิทยฐานะ 252,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

50,000 544,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

1,000 106,000

คาเชาบ้าน 1,000 7,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

40,000 10,000 31,000 5,000 10,000

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างทําปาย 15,000 10,000 5,000 10,000 5,000

คาจ้างบริการงานแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

108,000

คาจ้างบริการทําความ
สะอาดสํานักงาน

168,000

คาจ้างบริการบันทึก
ข้อมูล

108,000

คาจ้างบริการผู้ปฏิบัติ
งานรักษาความ
ปลอดภัยอาคารที่ทํา
การ อบต.นาสะแบง

108,000

คาเชาเครื่องถายเอกสาร 48,000

คาเบี้ยประกัน 5,000 5,000 5,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

60,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

10,000 106,000

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างทําปาย 5,000 50,000

คาจ้างบริการงานแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

108,000

คาจ้างบริการทําความ
สะอาดสํานักงาน

36,000 204,000

คาจ้างบริการบันทึก
ข้อมูล

108,000

คาจ้างบริการผู้ปฏิบัติ
งานรักษาความ
ปลอดภัยอาคารที่ทํา
การ อบต.นาสะแบง

108,000

คาเชาเครื่องถายเอกสาร 48,000

คาเบี้ยประกัน 5,000 20,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

60,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

คาจัดทําเว็บไซด์ คาดู
แลเว็บไซด์และคาเชา
พื้นที่จดทะเบียนเว็บไซด์

10,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

40,000 10,000 30,000 10,000 10,000

คาใช้จายในการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ

10,000

คาใช้จายในการเลือกตั้ง 300,000

คาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม

40,000 10,000 40,000 10,000 10,000

โครงการ อบต.เคลื่อนที่ 
บริการจัดเก็บภาษี
ประชาชน

20,000

โครงการจัดทําและ
ทบทวนแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

คาจัดทําเว็บไซด์ คาดู
แลเว็บไซด์และคาเชา
พื้นที่จดทะเบียนเว็บไซด์

10,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

15,000 115,000

คาใช้จายในการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ

10,000

คาใช้จายในการเลือกตั้ง 300,000

คาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม

15,000 125,000

โครงการ อบต.เคลื่อนที่ 
บริการจัดเก็บภาษี
ประชาชน

20,000

โครงการจัดทําและ
ทบทวนแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรม
สัมมนาเพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพการปฏิบัติ
งานและศึกษาดูงานของ
องค์การบริหารสวน
ตําบลนาสะแบง

10,000

โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมและการมีสวน
รวมของประชาชนใน
การพัฒนาท้องถิ่น

10,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 40,000 20,000 5,000 20,000 5,000

คาจ้างบริการเจ้าหน้าที่
ประจํารถบรรทุกน้ํา
เอนกประสงค์

84,000

โครงการปองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนชวง
เทศกาลปีใหม

20,000

โครงการปองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนชวง
เทศกาลสงกรานต์

20,000

โครงการฝึกอบรมเพื่อ
เพิ่มศักยภาพอาสา
สมัครปองกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.) ด้าน
การกู้ชีพกู้ภัยทางน้ํา

5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรม
สัมมนาเพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพการปฏิบัติ
งานและศึกษาดูงานของ
องค์การบริหารสวน
ตําบลนาสะแบง

10,000

โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมและการมีสวน
รวมของประชาชนใน
การพัฒนาท้องถิ่น

10,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 20,000 20,000 130,000

คาจ้างบริการเจ้าหน้าที่
ประจํารถบรรทุกน้ํา
เอนกประสงค์

84,000

โครงการปองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนชวง
เทศกาลปีใหม

20,000

โครงการปองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนชวง
เทศกาลสงกรานต์

20,000

โครงการฝึกอบรมเพื่อ
เพิ่มศักยภาพอาสา
สมัครปองกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.) ด้าน
การกู้ชีพกู้ภัยทางน้ํา

5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมเพื่อ
เพิ่มศักยภาพอาสา
สมัครปองกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.) ด้าน
การปฐมพยาบาลและ
การกู้ชีพเบื้องต้น

5,000

โครงการฝึกอบรมเพื่อ
เพิ่มศักยภาพอาสา
สมัครปองกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.) ด้าน
การปองกันอัคคีภัยและ
การผจญเพลิงเบื้องต้น

5,000

โครงการฝึกอบรม
อัคคีภัยในโรงเรียน

5,000

โครงการเรียนรู้รอบด้าน
พัฒนาการสมวัยของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

10,000

โครงการวันเด็กแหงชาติ 30,000

โครงการสงเสริมและ
พัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมแกเด็กปฐมวัย 
ผู้ปกครองและครูผู้ดูแล
เด็ก

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมเพื่อ
เพิ่มศักยภาพอาสา
สมัครปองกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.) ด้าน
การปฐมพยาบาลและ
การกู้ชีพเบื้องต้น

5,000

โครงการฝึกอบรมเพื่อ
เพิ่มศักยภาพอาสา
สมัครปองกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.) ด้าน
การปองกันอัคคีภัยและ
การผจญเพลิงเบื้องต้น

5,000

โครงการฝึกอบรม
อัคคีภัยในโรงเรียน

5,000

โครงการเรียนรู้รอบด้าน
พัฒนาการสมวัยของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

10,000

โครงการวันเด็กแหงชาติ 30,000

โครงการสงเสริมและ
พัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมแกเด็กปฐมวัย 
ผู้ปกครองและครูผู้ดูแล
เด็ก

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา (คาจัดการเรียน
การสอน)

222,700

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา (คาหนังสือเรียน, 
คาอุปกรณ์การเรียน, คา
เครื่องแบบนักเรียน, คา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)

148,030

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา (คาอาหารกลาง
วัน)

622,545

โครงการสายสัมพันธ์
บัญฑิตน้อย

10,000

คาจ้างบริการผู้ปฏิบัติ
การในระบบการแพทย์
ฉุกเฉิน

504,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา (คาจัดการเรียน
การสอน)

222,700

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา (คาหนังสือเรียน, 
คาอุปกรณ์การเรียน, คา
เครื่องแบบนักเรียน, คา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)

148,030

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา (คาอาหารกลาง
วัน)

622,545

โครงการสายสัมพันธ์
บัญฑิตน้อย

10,000

คาจ้างบริการผู้ปฏิบัติ
การในระบบการแพทย์
ฉุกเฉิน

504,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใช้จายสําหรับสํารวจ
ข้อมูลจํานวนสัตว์และ
ขึ้นทะเบียนสัตว์ ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน
ศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟาจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี

5,000

โครงการปองกันและ
แก้ไขปัญหาเอดส์และ
เพศสัมพันธ์แกเยาวชน
ในตําบลนาสะแบง

5,000

โครงการพัฒนางาน
สุขาภิบาลอาหารใน
ตําบลนาสะแบง

5,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้นําชุมชน 
แกนนําสุขภาพในการ
ควบคุมและการปองกัน
โรค ตําบลนาสะแบง

5,000

วันที่พิมพ์ : 7/9/2564  12:19:30 หน้า : 15/38



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใช้จายสําหรับสํารวจ
ข้อมูลจํานวนสัตว์และ
ขึ้นทะเบียนสัตว์ ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน
ศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟาจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี

5,000

โครงการปองกันและ
แก้ไขปัญหาเอดส์และ
เพศสัมพันธ์แกเยาวชน
ในตําบลนาสะแบง

5,000

โครงการพัฒนางาน
สุขาภิบาลอาหารใน
ตําบลนาสะแบง

5,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้นําชุมชน 
แกนนําสุขภาพในการ
ควบคุมและการปองกัน
โรค ตําบลนาสะแบง

5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการรณรงค์ปองกัน
และควบคุมโรคไข้เลือด
ออก

100,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน
ศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟาจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี

30,000

โครงการให้ความรู้และ
การปองกันโรคติดตอ
อุบัติใหม

10,000

โครงการพัฒนาสตรีและ
เสริมความเข้มแข็งของ
ครอบครัว

5,000

โครงการสงเสริมพัฒนา 
คุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ

5,000

โครงการสงเสริมพัฒนา
อาชีพตําบลนาสะแบง

5,000

โครงการสานใยสาย
สัมพันธ์ฮักแพงแบงปัน
เพื่อเด็กและเยาวชน

5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการรณรงค์ปองกัน
และควบคุมโรคไข้เลือด
ออก

100,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน
ศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟาจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี

30,000

โครงการให้ความรู้และ
การปองกันโรคติดตอ
อุบัติใหม

10,000

โครงการพัฒนาสตรีและ
เสริมความเข้มแข็งของ
ครอบครัว

5,000

โครงการสงเสริมพัฒนา 
คุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ

5,000

โครงการสงเสริมพัฒนา
อาชีพตําบลนาสะแบง

5,000

โครงการสานใยสาย
สัมพันธ์ฮักแพงแบงปัน
เพื่อเด็กและเยาวชน

5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คากําจัดขยะหรือสิ่งปฎิ
กูล

36,000

คาจ้างบริการการตรวจ
สอบคุณภาพน้ําประปา

20,000

คาจ้างบริการงานกําจัด
ขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล

336,000

คาจ้างบริการซอมแซม
ถนนและปรับภูมิทัศน์
ตามไหลทาง

168,000

คาจ้างบริการซอมแซม
ไฟฟาและติดตั้งอุปกรณ์
ไฟฟา

84,000

คาจ้างบริการซอมแซม
ระบบน้ําประปา

336,000

โครงการชุมชนปลอด
ขยะ (Zero Waste)

5,000

โครงการรักษาความ
สะอาดถนนสายหลัก 
สายรองและชุมชน

10,000

โครงการลดการใช้ถุง
พลาสติก กลองโฟม 
ตําบลนาสะแบง

5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คากําจัดขยะหรือสิ่งปฎิ
กูล

36,000

คาจ้างบริการการตรวจ
สอบคุณภาพน้ําประปา

20,000

คาจ้างบริการงานกําจัด
ขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล

336,000

คาจ้างบริการซอมแซม
ถนนและปรับภูมิทัศน์
ตามไหลทาง

168,000

คาจ้างบริการซอมแซม
ไฟฟาและติดตั้งอุปกรณ์
ไฟฟา

84,000

คาจ้างบริการซอมแซม
ระบบน้ําประปา

336,000

โครงการชุมชนปลอด
ขยะ (Zero Waste)

5,000

โครงการรักษาความ
สะอาดถนนสายหลัก 
สายรองและชุมชน

10,000

โครงการลดการใช้ถุง
พลาสติก กลองโฟม 
ตําบลนาสะแบง

5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการอบรมการ
บําบัดน้ําเสียด้วยศาสตร์
พระราชาหรือภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

5,000

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการจัดการ
ขยะมูลฝอยในชุมชน 
(จังหวัดสะอาด)

5,000

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการอาสาสมัคร
ท้องถิ่นรักษ์โลก

5,000

โครงการ Big Cleaning 
Day

10,000

โครงการสงเสริม
ประชาธิปไตยในชุมชน

5,000

โครงการนาสะแบงฟุต
ซอลคัพ สงเสริมสุขภาพ
ตอต้านยาเสพติด

โครงการประเพณีงาน
บุญบั้งไฟ

โครงการประเพณีวัน
สงกรานต์
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการอบรมการ
บําบัดน้ําเสียด้วยศาสตร์
พระราชาหรือภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

5,000

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการจัดการ
ขยะมูลฝอยในชุมชน 
(จังหวัดสะอาด)

5,000

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการอาสาสมัคร
ท้องถิ่นรักษ์โลก

5,000

โครงการ Big Cleaning 
Day

10,000

โครงการสงเสริม
ประชาธิปไตยในชุมชน

5,000

โครงการนาสะแบงฟุต
ซอลคัพ สงเสริมสุขภาพ
ตอต้านยาเสพติด

10,000 10,000

โครงการประเพณีงาน
บุญบั้งไฟ

5,000 5,000

โครงการประเพณีวัน
สงกรานต์

50,000 50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

โครงการวอลเลย์บอลสง
เสริมสุขภาพเพื่อความ
เป็นเลิศ

โครงการวิ่งเพื่อสุขภาพ
เฉลิมพระเกียรติ

คาจ้างที่ปรึกษา, คา
จ้างออกแบบ, คารับรอง
แบบ

โครงการ"รวมใจไทย 
ปลูกต้นไม้ เพื่อแผนดิน"

โครงการคนนาสะแบง
หัวใจสีเขียว (หน้าบ้าน
นามอง)

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืช อันเนื่องมา
จากพระราชดําริสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี

คาจ้างบริการจดมิ
ตเตอร์น้ําประปาและจัด
เก็บคาน้ําประปา

ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน 44,119 20,000 20,000 20,000 20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

โครงการวอลเลย์บอลสง
เสริมสุขภาพเพื่อความ
เป็นเลิศ

5,000 5,000

โครงการวิ่งเพื่อสุขภาพ
เฉลิมพระเกียรติ

5,000 5,000

คาจ้างที่ปรึกษา, คา
จ้างออกแบบ, คารับรอง
แบบ

20,000 20,000

โครงการ"รวมใจไทย 
ปลูกต้นไม้ เพื่อแผนดิน"

10,000 10,000

โครงการคนนาสะแบง
หัวใจสีเขียว (หน้าบ้าน
นามอง)

10,000 10,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืช อันเนื่องมา
จากพระราชดําริสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี

10,000 10,000

คาจ้างบริการจดมิ
ตเตอร์น้ําประปาและจัด
เก็บคาน้ําประปา

139,200 139,200

ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน 20,000 10,000 154,119
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 20,000 1,195,190

วัสดุยานพาหนะและขนสง 10,000 20,000 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 84,000 50,000 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 40,000 20,000 20,000 20,000 20,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 10,000 5,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 10,000

วัสดุจราจร 10,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

10,000

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 50,000

วัสดุกีฬา

วัสดุกอสร้าง

วัสดุอื่น

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟา 700,000

คาบริการโทรศัพท์ 50,000 3,000

คาบริการไปรษณีย์ 25,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน 2,500

ตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน 16,500 5,500

โต๊ะทํางาน 4,500

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 1,215,190

วัสดุยานพาหนะและขนสง 10,000 60,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 60,000 244,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 10,000 150,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 15,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 10,000

วัสดุจราจร 10,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

50,000 60,000

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 50,000

วัสดุกีฬา 20,000 20,000

วัสดุกอสร้าง 50,000 50,000

วัสดุอื่น 50,000 50,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟา 700,000

คาบริการโทรศัพท์ 53,000

คาบริการไปรษณีย์ 25,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน 2,500

ตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน 11,000 33,000

โต๊ะทํางาน 9,000 13,500

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

วันที่พิมพ์ : 7/9/2564  12:19:30 หน้า : 26/38



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ต
บุ๊ก สําหรับงานประมวล
ผล

22,000

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ต
บุ๊ก สําหรับงานสํานัก
งาน

16,000 16,000

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer)

4,300

เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ 
LED ขาวดํา

7,800

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องสูบน้ํา 9,000

เลื่อยโซยนต์ 8,000

เครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

7,500 7,500

โครงการจัดซื้อ
กล้องวงจรปิด (CCTV) 
พร้อมติดตั้ง

100,000

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ต
บุ๊ก สําหรับงานประมวล
ผล

22,000

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ต
บุ๊ก สําหรับงานสํานัก
งาน

32,000

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer)

4,300

เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ 
LED ขาวดํา

7,800

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องสูบน้ํา 9,000

เลื่อยโซยนต์ 8,000

เครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

15,000

โครงการจัดซื้อ
กล้องวงจรปิด (CCTV) 
พร้อมติดตั้ง

100,000

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

เครื่องปรับอากาศ แบบ
แยกสวน

ครุภัณฑ์กอสร้าง

เครื่องตบดิน

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องทําน้ําร้อน-น้ําเย็น 
แบบถังคว่ํา

ตู้เย็น

เครื่องสํารองไฟฟา 
ขนาด 1 kVA

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

โครงการปรับปรุงซอม
แซมประปาหมูบ้านและ
ขยายเขตทอสงน้ํา
ประปา

200,000

โครงการปรับปรุงซอม
แซมหอกระจายขาว
ประจําหมูบ้าน

50,000

คาบํารุงรักษาและปรับ
ปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการบูรณซอมแซม
ศาสนสถาน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

เครื่องปรับอากาศ แบบ
แยกสวน

19,500 19,500

ครุภัณฑ์กอสร้าง

เครื่องตบดิน 21,000 21,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องทําน้ําร้อน-น้ําเย็น 
แบบถังคว่ํา

4,000 4,000

ตู้เย็น 8,500 8,500

เครื่องสํารองไฟฟา 
ขนาด 1 kVA

5,800 5,800

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

โครงการปรับปรุงซอม
แซมประปาหมูบ้านและ
ขยายเขตทอสงน้ํา
ประปา

200,000

โครงการปรับปรุงซอม
แซมหอกระจายขาว
ประจําหมูบ้าน

50,000

คาบํารุงรักษาและปรับ
ปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

5,000 5,000

โครงการบูรณซอมแซม
ศาสนสถาน

5,000 5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายหนองตีนภู หมูที่ 7 
บ้านโนนสวาง

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู
ที่ 2 บ้านนาสะแบงทุง

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู
ที่ 5 บ้านหนองบัวงาม

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู
ที่ 8 บ้านสันทรายงาม

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู
ที่ 9 บ้านใหมชมภู

โครงการกอสร้างราง
ระบายน้ํารูปตัวยู หมูที่ 
6 บ้านหนองบัวเงิน

โครงการกอสร้างลาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู
ที่ 4 บ้านหนองจิก
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายหนองตีนภู หมูที่ 7 
บ้านโนนสวาง

290,900 290,900

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู
ที่ 2 บ้านนาสะแบงทุง

252,400 252,400

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู
ที่ 5 บ้านหนองบัวงาม

290,000 290,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู
ที่ 8 บ้านสันทรายงาม

290,900 290,900

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู
ที่ 9 บ้านใหมชมภู

290,900 290,900

โครงการกอสร้างราง
ระบายน้ํารูปตัวยู หมูที่ 
6 บ้านหนองบัวเงิน

262,300 262,300

โครงการกอสร้างลาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู
ที่ 4 บ้านหนองจิก

297,400 297,400
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการปรับปรุงซอม
แซมถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก

โครงการปรับปรุงซอม
แซมถนนลูกรังเพื่อการ
เกษตรภายในตําบลนา
สะแบง

โครงการปรับปรุงซอม
แซมฝายน้ําล้น

โครงการปรับปรุงซอม
แซมรางระบายน้ํา 
ระบบระบายน้ําและขุด
ลอกรางระบายน้ํา
สาธารณะ หมูที่ 1 บ้าน
นาสะแบง

โครงการปรับปรุงซอม
แซมรางระบายน้ําและ
ระบบระบายน้ํา

โครงการปรับปรุงซอม
แซมสะพานคอนกรีต
เสริมเหล็ก

คาชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (คา K)

เงินชดเชยคางานกอ
สร้าง (คา K)
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการปรับปรุงซอม
แซมถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก

40,000 40,000

โครงการปรับปรุงซอม
แซมถนนลูกรังเพื่อการ
เกษตรภายในตําบลนา
สะแบง

880,060 880,060

โครงการปรับปรุงซอม
แซมฝายน้ําล้น

40,000 40,000

โครงการปรับปรุงซอม
แซมรางระบายน้ํา 
ระบบระบายน้ําและขุด
ลอกรางระบายน้ํา
สาธารณะ หมูที่ 1 บ้าน
นาสะแบง

350,000 350,000

โครงการปรับปรุงซอม
แซมรางระบายน้ําและ
ระบบระบายน้ํา

100,000 100,000

โครงการปรับปรุงซอม
แซมสะพานคอนกรีต
เสริมเหล็ก

100,000 100,000

คาชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (คา K)

เงินชดเชยคางานกอ
สร้าง (คา K)

50,000 50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น

โครงการศึกษาวิจัยการ
ประเมินความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการจาก อบ
ต.นาสะแบง

15,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการปองกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด

30,000

อุดหนุนโครงการสนับ
สนุนอาหารกลางวัน

1,919,400

อุดหนุนโรงเรียนในเขต
พื้นที่ตําบลนาสะแบง

30,000

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข

180,000

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

อุดหนุนโครงการขยาย
เขตไฟฟาเพื่อการเกษตร
ภายในตําบลนาสะแบง

150,000

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น

โครงการศึกษาวิจัยการ
ประเมินความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการจาก อบ
ต.นาสะแบง

15,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการปองกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด

30,000

อุดหนุนโครงการสนับ
สนุนอาหารกลางวัน

1,919,400

อุดหนุนโรงเรียนในเขต
พื้นที่ตําบลนาสะแบง

30,000

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข

180,000

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

อุดหนุนโครงการขยาย
เขตไฟฟาเพื่อการเกษตร
ภายในตําบลนาสะแบง

150,000

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนโครงการศูนย์
ปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น อําเภอศรีวิไล 
จังหวัดบึงกาฬ

30,000

อุดหนุนโครงการจัดงาน
รัฐพิธี

30,000

อุดหนุนโครงการสง
เสริมการสนับสนุนการ
ดําเนินงานตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 
ระดับครัวเรือน ชุมชน

30,000

อุดหนุนโครงการทอด
เทียนพรรษา

อุดหนุนโครงการบุญ
มหาชาติ (บุญผะเหวด)

อุดหนุนโครงการ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น

รวม 9,736,736 9,644,319 1,297,100 9,018,385 2,103,280 1,513,700 1,465,000 105,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนโครงการศูนย์
ปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น อําเภอศรีวิไล 
จังหวัดบึงกาฬ

30,000

อุดหนุนโครงการจัดงาน
รัฐพิธี

30,000

อุดหนุนโครงการสง
เสริมการสนับสนุนการ
ดําเนินงานตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 
ระดับครัวเรือน ชุมชน

30,000

อุดหนุนโครงการทอด
เทียนพรรษา

160,000 160,000

อุดหนุนโครงการบุญ
มหาชาติ (บุญผะเหวด)

10,000 10,000

อุดหนุนโครงการ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น

10,000 10,000

รวม 285,000 5,186,680 30,000 296,000 40,681,200
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