
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตําบลนาสะแบง
อําเภอ ศรีวิไล   จังหวัดบึงกาฬ

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 41,910,889 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 7,359,640 บาท

งบบุคลากร รวม 5,242,440 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,311,920 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนผู้บริหาร ได้แก่ นายก อบต.เดือนละ 20,400
บาท รองนายก อบต. จํานวน 2 คน เดือนละ 11,220 จํานวน 12
เดือน (สํานักปลัด)

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก ได้แก่ นายก อบ
ต. เดือนละ 1,750 บาท รองนายก อบต. จํานวน 2 คน เดือนละ 880
 บาท จํานวน 12 เดือน (สํานักปลัด)

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของผู้บริหาร ได้แก่ นายก อบต. เดือนละ 
1,750 บาท รองนายก อบต. จํานวน 2 คน เดือนละ 880 บาท จํานวน
12 เดือน (สํานักปลัด)

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่เลขานุการนายก อบต. จํานวน 1 คน
เดือนละ 7,200 บาท (สํานักปลัด)

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,627,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่บุคคล ดังต่อไปนี้
1. ค่าตอบแทนประธานสภา อบต. เดือนละ 11,220 บาท
2. ค่าตอบแทนรองประธานสภา อบต. เดือนละ 9,180 บาท
3. ค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบต. จํานวน 16 อัตราๆ เดือนละ
    7,200 บาท (สํานักปลัด)

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,930,520 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,971,360 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล และจ่ายเป็นเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําปี จํานวน 6 อัตรา (สํานักปลัด)
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 108,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานส่วนตําบล เช่น เงินค่าตอบแทน
รายเดือนตําแหน่งนักบริหารท้องถิ่น ระดับกลาง, เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่ว
คราว เงินเพิ่มตามคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง เป็นต้น (สํานักปลัด)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 168,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานส่วนตําบล ที่ควรได้รับ
ตามระเบียบกําหนด (สํานักปลัด)

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 188,640 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงค่าจ้าง
ประจําปี จํานวน 1 อัตรา (สํานักปลัด)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 422,520 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป
จํานวน 3 อัตรา (สํานักปลัด)

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 72,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงาน
จ้างทั่วไป เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว (สํานักปลัด)

งบดําเนินงาน รวม 1,946,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 52,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.
เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง ค่าตอบแทน อปพร.
และเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ฯลฯ (สํานักปลัด)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วน
ตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง (สํานักปลัด)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตําบล ซึ่งมีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบของทางราชการ (สํานักปลัด)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานส่วนตําบล
ลูกจ้างประจํา ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบของทางราชการ ที่มีสิทธิ
ได้รับตามกฎหมาย (สํานักปลัด)

ค่าใช้สอย รวม 1,140,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 420,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่ารับ
วารสาร หนังสือ หนังสือพิมพ์ เอกสารทางวิชาการ ค่าถ่ายเอกสาร ค่า
ธรรมเนียมต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ได้แก่ ค่าจ้างเหมาบันทึกข้อมูล, ค่า
จ้างเหมาทําความสะอาด ฯลฯ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี หน้า 95) (สํานักปลัด)
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รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 40,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ แยกเป็น
1. ค่ารับรอง จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าของขวัญฯ ในการ
ต้อนรับบุคคล กลุ่มบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงาน หรือ
เยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน
2. ค่าเลี้ยงรับรอง จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ในการเลี้ยงรับรอง
ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 94) (สํานักปลัด)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าจัดทําเว็บไซด์ ค่าดูแลเว็บไซด์และค่าเช่าพื้นที่จดทะเบียนเว็บไซด์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดทําเว็บไซด์ และค่าเช่าพื้นที่จดทะเบียนเว็บไซด์
ของ อบต.นาสะแบง (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 92) (สํานักปลัด)

ค่าใช้จ่ายของศูนย์ข้อมูลข่าวสารท้องถิ่นและศูนย์รวมข้อมูลด้านการจัดซื้อจัด
จ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของศูนย์ข้อมูลข่าวสารท้องถิ่นและศูนย์รวมข้อมูล
ด้านการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับ อ.ศรีวิไล จ
.บึงกาฬ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี หน้า 103) (สํานักปลัด)

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเลือกตั้ง จํานวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเลือกตั้งทั่วไปหรือเลือกตั้ง
ซ่อม นายกและสมาชิกสภาฯ เป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าตอบแทนคณะ
กรรมการ ฯลฯ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 88) (สํานักปลัด)

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร สําหรับค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของคณะผู้บริหาร
สมาชิกฯ พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง อปพร.
ฯลฯ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 92 ) (สํานักปลัด)

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง ขยาย เชื่อมต่อ จัดหาเทคโนโลยี
สารสนเทศ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 92) (สํานักปลัด)

ค่าใช้จ่ายในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระ
บาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี หน้า 91) (สํานักปลัด)

ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี และงานพิธีการต่างๆ ได้แก่
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ พวงหรีด และพวงมาลาในวันสําคัญต่างๆ
ฯลฯ เป็นต้น (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 91) (สํานักปลัด)
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โครงการฝึกอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 91) (สํานักปลัด)

โครงการรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย คนไทยหัวใจเดียวกัน

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย คนไทยหัวใจเดียวกัน (ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี หน้า 93) (สํานักปลัด)

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
พัฒนาท้องถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานดําเนินการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 95 ) (สํานักปลัด)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 95) สํานักปลัด

ค่าวัสดุ รวม 200,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงานต่างๆที่จํา
เป็น เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ กาว แฟ้ม ตรา
ยาง แบบพิมพ์ ฯลฯ (ตามแผนพัฒนาท้องสี่ปี หน้า 94) (สํานักปลัด)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น เครื่องตัดหญ้า ฯลฯ (ตามแผน
พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 93) (สํานักปลัด)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยาง
นอก ยางใน สายไมล์ เพลา หัวเทียน กระจกมองข้าง หม้อนํ้ารถยนต์ ฯลฯ
 ซึ่งโดยโดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือไม่คง
สภาพเดิม (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 94) (สํานักปลัด)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น นํ้ามันดีเซล นํ้ามัน
เบนซิน นํ้ามันเครื่อง นํ้ามันจารบี นํ้ามันก๊าด สําหรับยานพาหนะ
เครื่องตัดหญ้า เครื่องพ่นหมอกควัน หรือเครื่องจักรกล ที่ใช้ในกิจการ
ของท้องถิ่น (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 94 ) (สํานักปลัด)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ป้ายไวนิล กระดาษ
เขียนโปสเตอร์ พู่กัน สี ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ ฯลฯ  (ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 94) (สํานักปลัด)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล ตลับหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ อุปกรณ์ที่เกี่ยว
ข้องกับเครื่องคอมพิวเตอร์ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 95) (สํานัก
ปลัด)
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 554,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสํานักงานและสถานที่ที่อยู่ในความดูแลของ
องค์การบริหารส่วนตําบล รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชําระพร้อมกัน เช่น 
ค่าบริการ ค่าภาษี เป็นต้น (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 93) 
(สํานักปลัด)

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้าประปา และนํ้าดื่มที่ใช้ในสํานักงาน และสถานที่ที่อยู่
ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตําบล รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชําระ
พร้อมกัน เช่น ค่าบริการ ค่าภาษี เป็นต้น (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี หน้า 93) (สํานักปลัด)

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้การติดต่อราชการ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้อง
ชําระพร้อมกัน เช่น ค่าบริการ ค่าภาษี และค่าบริการอินเตอร์เน็ตเป็น
ต้น (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 93) (สํานักปลัด)

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ เช่น ค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตา 
ไปรษณีย์ เป็นต้น (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 93) (สํานักปลัด)

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เช่น โทรภาพหรือ
โทรสาร ค่าใช้จ่ายในการบริการอินเตอร์เน็ต และค่าสื่อสารอื่นๆ รวมถึง
ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ และค่าใช้จ่ายที่ต้องชําระพร้อมกัน 
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 93) (สํานักปลัด)

งบลงทุน รวม 56,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 56,200 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ทํางาน จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน จํานวน 2 ตัวๆละ 2,500 บาท (ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 95) (สํานักปลัด)

ตู้โชว์ จํานวน 7,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้โชว์ จํานวน 1 ตู้ๆละ 7,500 บาท (ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี หน้า 95) (สํานักปลัด)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 16,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับสํานักงาน (จอขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่องๆละ 16,000 บาท (ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี หน้า 95) (สํานักปลัด)

เครื่องปริ้นเตอร์ จํานวน 7,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) 
จํานวน 1 เครื่องๆละ 7,700 บาท (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี หน้า 95) (สํานักปลัด)
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ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 95) (สํานักปลัด)

งบรายจ่ายอื่น รวม 15,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 15,000 บาท
รายจ่ายอื่น จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษา เพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนา
ระบบต่างๆ (ตามแผนพัมนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 93) (สํานักปลัด)

งบเงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 80,000 บาท

1. อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอศรีวิไล ตามโครงการจัดงานรัฐ
พิธี ประจําปี 2561 จํานวน 30,000 บาท (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี หน้า 103) (สํานักปลัด)
2. อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอศรีวิไล ตามโครงการศูนย์พลังแผ่นดิน
เอาชนะยาเสพติดอําเภอ (ศพส.อ.) จํานวน 50,000 บาท 
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 103) (สํานักปลัด)

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 20,000 บาท
อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ จํานวน 20,000 บาท 
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 104) (สํานักปลัด)

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 10,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทําและทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ
. 2561-2564)

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทําและ
ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) (ตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่นสี่ปี หน้า 91) (สํานักปลัด)

งานบริหารงานคลัง รวม 2,619,460 บาท
งบบุคลากร รวม 2,295,660 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,295,660 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,563,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําปี จํานวน 6 อัตรา (กองคลัง)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานส่วนตําบล เช่น เงินเพิ่มค่าครอง
ชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตามคุณวุฒิที่ ก.พ.รับรอง เป็นต้น (กองคลัง)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานส่วนตําบล ที่ควรได้รับตาม
ระเบียบกําหนด (กองคลัง)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 545,760 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่ว
ไป จํานวน 4 อัตรา (กองคลัง)
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 96,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้าง
ทั่วไป เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว (กองคลัง)

งบดําเนินงาน รวม 297,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 32,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท
. เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง ค่าตอบแทน อปพร. และ
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ฯลฯ (กองคลัง)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วน
ตําบล พนักงานจ้าง (กองคลัง)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตําบล ซึ่งมีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบของทางราชการ (กองคลัง)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานส่วนตําบล ซึ่งมี
สิทธิเบิกได้ตามระเบียบของทางราชการ ที่มีสิทธิได้รับตามกฎหมาย (กอง
คลัง)

ค่าใช้สอย รวม 154,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ได้แก่ ค่าจ้างเหมาบันทึก
ข้อมูล ฯลฯ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 95) (กองคลัง)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร สําหรับค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ใน
การเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วน
ตําบล พนักงานจ้าง ฯลฯ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 92) (กองคลัง)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 95) (กองคลัง) 

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงานต่างๆ ที่จํา
เป็น เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ กาว แฟ้ม ตรา
ยาง แบบพิมพ์ ฯลฯ ซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี หน้า 94) (กองคลัง)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด ถังขยะ ผ้าปู
โต๊ะ ช้อนส้อม ผงซักฟอก นํ้ายาล้างห้องนํ้า ฯลฯ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ หน้า 95) (กองคลัง)
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ป้ายไวนิล กระดาษ
เขียนโปสเตอร์ พู่กัน สี ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ ฯลฯ  (ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 94 ) (กองคลัง)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล ตลับหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ อุปกรณ์ที่เกี่ยว
ข้องกับเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี หน้า 95) (กองคลัง)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 11,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ เช่น ค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตา 
ไปรษณีย์ เป็นต้น (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 93) (กองคลัง)

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เช่น โทรภาพหรือ
โทรสาร ค่าใช้จ่ายในการบริการอินเตอร์เน็ต และค่าสื่อสารอื่นๆ รวมถึง
ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ และค่าใช้จ่ายที่ต้องชําระพร้อมกัน 
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปีหน้า 93) (กองคลัง)

งบลงทุน รวม 26,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 26,800 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน จํานวน 11,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน จํานวน 2 ตู้ๆ
ละ 5,500 บาท (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 95) (กองคลัง)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องปริ้นเตอร์ จํานวน 15,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED 
จํานวน 2 เครื่องๆละ 7,900 บาท (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 95)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 1,267,640 บาท

งบบุคลากร รวม 623,640 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 623,640 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 341,160 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล และจ่ายเป็นเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําปี จํานวน 1 อัตรา (สํานักปลัด)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 246,480 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป
จํานวน 2 อัตรา (สํานักปลัด)

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงาน
จ้างทั่วไป เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว (สํานักปลัด)
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งบดําเนินงาน รวม 624,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 121,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.
เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง ค่าตอบแทน อปพร.
และเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ฯลฯ (สํานักปลัด)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วน
ตําบล พนักงานจ้าง (สํานักปลัด)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตําบล ซึ่งมีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบของทางราชการ (สํานักปลัด)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานส่วนตําบล ซึ่งมี
สิทธิเบิกได้ตามระเบียบของทางราชการ ที่มีสิทธิได้รับตาม
กฎหมาย (สํานักปลัด)

ค่าใช้สอย รวม 218,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 168,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น เช่น ค่าจ้าง
เหมาบริการ ได้แก่ ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประจํารถดับเพลิง ฯลฯ (ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 95) (สํานักปลัด)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร สําหรับค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วน
ตําบล พนักงานจ้าง อปพร.ฯลฯ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 92
) (สํานักปลัด)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 95) (สํานักปลัด) 

ค่าวัสดุ รวม 285,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงานต่างๆ ที่จํา
เป็น เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ กาว แฟ้ม ตรา
ยาง แบบพิมพ์ ฯลฯ  ซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี หน้า 94) (สํานักปลัด)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยาง
นอก ยางใน สายไมล์ เพลา หัวเทียน กระจกมองข้าง หม้อนํ้ารถยนต์ ฯลฯ
 ซึ่งโดยโดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือไม่คง
สภาพเดิม (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 94) (สํานักปลัด)
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น นํ้ามันดีเซล นํ้ามัน
เบนซิน นํ้ามันเครื่อง นํ้ามันจารบี นํ้ามันก๊าด สําหรับยานพาหนะ
เครื่องตัดหญ้า เครื่องพ่นหมอกควัน หรือเครื่องจักรกล ที่ใช้ในกิจการ
ของท้องถิ่น (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 94) (สํานักปลัด)

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี หน้า 84) (สํานักปลัด)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ป้ายไวนิล กระดาษ
เขียนโปสเตอร์ พู่กัน สี ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ ฯลฯ ซึ่งโดย
โดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือไม่คงสภาพ
เดิม (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า  94) (สํานักปลัด)

วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เครื่องแบบ ชุดฝึก ชุดปฏิบัติ
งาน ถุงเท้า รองเท้า หมวก เข็มขัด เสื้อกั๊กสะท้อนแสง ฯลฯ (ตามแผน
พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 87) (สํานักปลัด)  

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล ตลับหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ อุปกรณ์ที่เกี่ยว
ข้องกับเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งโดยโดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมด
ไปแปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี หน้า  95) (สํานักปลัด)

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง หรือเติมนํ้ายา
เคมี เช่น นํ้ายาเคทีดับเพลิง ถังดับเพลิง ฯลฯ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
หน้า 87) (สํานักปลัด)

งบลงทุน รวม 20,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 20,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 95) (สํานักปลัด)

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 584,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 584,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 584,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน จํานวน 504,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ที่
ปฏิบัติงานประจําชุดปฏิบัติการฉุกเฉินขององค์การบริหารส่วนตําบล เพื่อ
ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 95) (สํานัก
ปลัด)

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาล (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 86) (สํานักปลัด)
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โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อป
พร.)

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจําปี พ.ศ.2561 (ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี หน้า 85) (สํานักปลัด)

โครงการฝึกอบรมอัคคีภัยในโรงเรียน จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมอัคคีภัยในโรงเรียน (ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 85) (สํานักปลัด)

โครงการรณรงค์และฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์และฝึกอบรมอาสาสมัคร
ป้องกันไฟป่า (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 85) (สํานักปลัด)

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,292,640 บาท

งบบุคลากร รวม 1,148,640 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,148,640 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 748,920 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล และจ่ายเป็นเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําปี จํานวน 2 อัตรา (กองการศึกษาฯ)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานส่วนตําบล ที่ควรได้รับตาม
ระเบียบกําหนด (กองการศึกษาฯ)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 333,720 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป
จํานวน 2 อัตรา (กองการศึกษาฯ)

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงาน
จ้างทั่วไป เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว (กองการศึกษาฯ)

งบดําเนินงาน รวม 144,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 22,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.
เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง ค่าตอบแทน อปพร.
และเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ฯลฯ (กองการศึกษาฯ)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วน
ตําบล พนักงานจ้าง (กองการศึกษาฯ)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตําบล ซึ่งมีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบของทางราชการ (กองการศึกษาฯ)
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานส่วนตําบล
ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบของทางราชการ ที่มีสิทธิ
ได้รับตามกฎหมาย (กองการศึกษาฯ)

ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร สําหรับค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วน
ตําบล พนักงานจ้าง ฯลฯ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 92) (กองการ
ศึกษาฯ)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 95) (กองการ
ศึกษาฯ) 

ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงานต่างๆ ที่จํา
เป็น เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ กาว แฟ้ม ตรา
ยาง แบบพิมพ์ ฯลฯ ซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี หน้า 94) (กองการศึกษาฯ)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก เช่น แปรง ไม้กวาด ถังขยะ ผ้าปูโต๊ะ ช้อนส้อม ผงซักฟอก นํ้ายาล้าง
ห้องนํ้า ฯลฯ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีหน้า 93) (กองการศึกษาฯ)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล ตลับหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ อุปกรณ์ที่เกี่ยว
ข้องกับเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งโดยโดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมด
ไปแปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี หน้า 95) (กองการศึกษาฯ)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 22,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่อยู่ในความดูแลของ
องค์การบริหารส่วนตําบล รวมค่าใช่จ่ายที่ต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่า
บริการ ค่าภาษี เป็นต้น (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 93) (กองการ
ศึกษาฯ)

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล จํานวน 2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้าประปาและนํ้าดื่มของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในความ
ดูแลขององค์การบริหารส่วนตําบล รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชําระพร้อม
กัน เช่น  ค่าบริการ ค่าภาษี เป็นต้น (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 93
) (กองการศึกษาฯ)
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 7,929,648 บาท
งบบุคลากร รวม 3,029,640 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,029,640 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 936,960 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตําแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก,ผู้ดูแล
เด็ก จํานวน 7 อัตรา (กองการศึกษาฯ)

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 72,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง ตําแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูเด็ก,ผู้
ดูแลเด็ก เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว (กองการศึกษาฯ)

เงินเดือนพนักงานถ่ายโอน จํานวน 2,020,680 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนสําหรับข้าราชการครู, ครูผู้ดูแลเด็ก และจ่ายเป็นเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนประจําปี จํานวน 8 อัตรา (กองการศึกษาฯ)

งบดําเนินงาน รวม 2,644,008 บาท
ค่าตอบแทน รวม 31,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.
เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง และเงินประโยชน์ตอบแทน
อื่นเป็นกรณีพิเศษ ฯลฯ (กองการศึกษาฯ)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับข้าราชการครู ครูผูดูแลเด็ก ซึ่งมีสิทธิได้รับ
ตามระเบียบของทางราชการ (กองการศึกษาฯ)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับข้าราชการครู ครูผู้ดูแล
เด็ก ซึ่งมีสิทธิได้รับตามระเบียบของทางราชการ ที่มีสิทธิได้รับตาม
กฎหมาย(กองการศึกษาฯ)

ค่าใช้สอย รวม 1,185,700 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลนาสะแบง จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบล
นาสะแบง (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 77) (กองการศึกษาฯ)

โครงการบัญฑิตน้อย จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการบัญฑิตน้อย (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี หน้า 76) (กองการศึกษาฯ)

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 75) (กองการศึกษาฯ)

โครงการเรียนรู้รอบด้านพัฒนาการสมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนรู้รอบด้านพัฒนาการสมวัยของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 77) (กองการ
ศึกษาฯ)

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กปฐมวัย จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
แก่เด็กปฐมวัย (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 75) (กองการศึกษาฯ)
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 1,115,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา ดังนี้ 
1. ค่าพัฒนาจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 30,000
 บาท ได้แก่ ค่าพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา อัตราคนละ 2,000
 บาท/ปี จํานวน 15 อัตรา
2. ค่าอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 808,600 บาท
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 77)
3. ค่าจัดการเรียนการสอน จํานวน 277,100 บาท 
ได้แก่ ค่าสื่อการเรียนการสอน จํานวน 163 คนๆละ 1,700 บาท (ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 74) (กองการศึกษาฯ)

โครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปกครองเด็กและครูผู้ดูแลเด็กในการเลี้ยงดูเด็ก
ให้เหมาะสมตามวัย

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปกครองเด็กและ
ครูผู้ดูแลเด็กในการเลี้ยงดูเด็กให้เหมาะสมตามวัย (ตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่นสี่ปี หน้า 75) (กองการศึกษาฯ)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุง ซ่อมแซม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี หน้า 95) (กองการศึกษาฯ)

ค่าวัสดุ รวม 1,427,308 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,427,308 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริมนมให้กับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก และ โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานใน
เขตพื้นที่ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 77) (กองการศึกษาฯ)

งบเงินอุดหนุน รวม 2,256,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,256,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 2,256,000 บาท

1. อุดหนุนโรงเรียนในเขตพื้นที่ตําบลนาสะแบง ตามโครงการ
สนับสนุนอาหารกลางวัน จํานวน 2,156,000 บาท
2. อุดหนุนโรงเรียนในเขตพื้นที่ตําบลนาสะแบง ตามโครงการต่างๆ
จํานวน 100,000 บาท 
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 77) (กองการศึกษาฯ)

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 40,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการกิจกรรมวันไหว้ครู จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการกิจกรรมวันไหว้ครู (ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี หน้า 76) (กองการศึกษาฯ)

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ (ตามแผน
พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 74) (กองการศึกษาฯ)
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 1,140,380 บาท

งบบุคลากร รวม 649,380 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 649,380 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 505,380 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล และจ่ายเป็นเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําปี จํานวน 2 อัตรา (สํานักปลัด)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานส่วนตําบล เช่น เงินเพิ่มค่าครอง
ชีพ
ชั่วคราว เงินเพิ่มตามคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง เป็นต้น (สํานักปลัด)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป
จํานวน 1 อัตรา (สํานักปลัด)

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงาน
จ้างทั่วไป เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว (สํานักปลัด)

งบดําเนินงาน รวม 481,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 22,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.
เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง ค่าตอบแทน อปพร.
และเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ฯลฯ (สํานักปลัด)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วน
ตําบล พนักงานจ้าง (สํานักปลัด)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตําบล ซึ่งมีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบของทางราชการ (สํานักปลัด)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานส่วนตําบล
ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบของทางราชการ ที่มีสิทธิ
ได้รับตามกฎหมาย (สํานักปลัด)

ค่าใช้สอย รวม 410,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 360,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าจ้าง
เหมาบริการ ได้แก่ ค่าจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณะสุขและสิ่งแวด
ล้อม ค่าจ้างเหมาทําความสะอาดถนนสาธารณะ ฯลฯ (ตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่นสี่ปี หน้า 95) (สํานักปลัด)
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร สําหรับค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วน
ตําบล พนักงานจ้าง ฯลฯ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 92) (สํานัก
ปลัด)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 95) (สํานักปลัด) 

ค่าวัสดุ รวม 48,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงานต่างๆ ที่จํา
เป็น เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ กาว แฟ้ม ตรา
ยาง แบบพิมพ์ ฯลฯ ซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี หน้า 94) (สํานักปลัด)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยาง
นอก ยางใน สายไมล์ เพลา หัวเทียน กระจกมองข้าง หม้อนํ้ารถยนต์ ฯลฯ
 ซึ่งโดยโดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือไม่คง
สภาพเดิม (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 94) (สํานักปลัด)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น นํ้ามันดีเซล นํ้ามัน
เบนซิน นํ้ามันเครื่อง นํ้ามันจารบี นํ้ามันก๊าด สําหรับยานพาหนะ
เครื่องตัดหญ้า เครื่องพ่นหมอกควัน หรือเครื่องจักรกล ที่ใช้ในกิจการ
ของท้องถิ่น (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 94) (สํานักปลัด)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ป้ายไวนิล กระดาษ
เขียนโปสเตอร์ พู่กัน สี ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ ฯลฯ ซึ่งโดย
โดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือไม่คงสภาพ
เดิม (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 94) (สํานักปลัด)

วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เครื่องแบบ ชุดฝึก ชุดปฏิบัติ
งาน ถุงเท้า รองเท้า หมวก เข็มขัด เสื้อกั๊กสะท้อนแสง ฯลฯ (ตามแผน
พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า  87) (สํานักปลัด)  

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล ตลับหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ อุปกรณ์ที่เกี่ยว
ข้องกับเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งโดยโดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมด
ไปแปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี หน้า 95) (สํานักปลัด)
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ เช่น ค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตา 
ไปรษณีย์ เป็นต้น (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 93) (สํานักปลัด)

งบลงทุน รวม 10,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 10,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 95) (สํานักปลัด)

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 330,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 330,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 330,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการกําจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการกําจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 79) (สํานักปลัด)

โครงการคนนาสะแบงหัวใจสีเขียว (หน้าบ้านน่ามอง) จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการคนนาสะแบงหัวใจสีเขียว (หน้าบ้านน่า
มอง) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 82) (สํานักปลัด)

โครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) (
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 83) (สํานักปลัด)

โครงการป้องกันและแก้ไขโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไขโรคพิษสุนัขบ้า (ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 78) (สํานักปลัด)

โครงการฝึกอบรมแกนนําเยาวชนรู้เท่าทันเอดส์และการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมแกนนําเยาวชนรู้เท่าทันเอดส์
และการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 79) (สํานัก
ปลัด)

โครงการพัฒนางานสุขาภิบาลอาหารในตําบลนาสะแบง จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนางานสุขาภิบาลอาหารในตําบลนา
สะแบง (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 81) (สํานักปลัด)

โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม./แกนนําสุขภาพ ตําบลนาสะแบง จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพ อสม./แกนนํา
สุขภาพ ตําบลนาสะแบง (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 79) (สํานัก
ปลัด)

โครงการรณรงค์และควบคุมโรคไข้เลือดออก จํานวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์และควบคุมโรคไข้เลือด
ออก (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 78) (สํานักปลัด)

โครงการลดการใช้ถุงพาสติก กล่องโฟม ตําบลนาสะแบง จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการลดการใช้ถุงพาสติก กล่องโฟม ตําบล
นาสะแบง (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 81) (สํานักปลัด)
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โครงการให้ความรู้และการป้องกันโรคติดต่ออุบัติใหม่ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการให้ความรู้และการป้องกันโรคติดต่อ
อุบัติใหม่ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 82) (สํานักปลัด)

โครงการอบรมการบําบัดนํ้าเสียด้วยศาสตร์พระราชาหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมการบําบัดนํ้าเสียด้วยศาสตร์พระ
ราชาหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 83) (สํานัก
ปลัด)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน (จังหวัด
สะอาด)

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการขยะมูล
ฝอยในชุมชน (จังหวัดสะอาด) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี หน้า 83) (สํานักปลัด)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการนํ้าเสียในลานยาง จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการนํ้าเสีย
ในลานยาง (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 82) (สํานักปลัด)

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,390,220 บาท

งบบุคลากร รวม 1,283,220 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,283,220 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 892,620 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล และจ่ายเป็นเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําปี จํานวน 3 อัตรา (กองสวัสดิการสังคม)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานส่วนตําบล เช่น เงินเพิ่มค่าครอง
ชีพ
ชั่วคราว เงินเพิ่มตามคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง เป็นต้น (กองสวัสดิการสังคม)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานส่วนตําบล ที่ควรได้รับ
ตามระเบียบกําหนด (กองสวัสดิการสังคม)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 276,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป
จํานวน 2 อัตรา (กองสวัสดิการสังคม)

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงาน
จ้างทั่วไป เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว (กองสวัสดิการสังคม)

งบดําเนินงาน รวม 107,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 22,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.
เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง ค่าตอบแทน อปพร.
และเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ฯลฯ (กองสวัสดิการสังคม)
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วน
ตําบล พนักงานจ้าง (กองสวัสดิการสังคม)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตําบล ซึ่งมีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบของทางราชการ (กองสวัสดิการสังคม)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานส่วนตําบล
ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบของทางราชการ ที่มีสิทธิได้รับตาม
กฎหมาย (กองสวัสดิการสังคม)

ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร สําหรับค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วน
ตําบล พนักงานจ้าง ฯลฯ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 92) (กอง
สวัสดิการสังคม)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 95) (กองการศึกษา)

ค่าวัสดุ รวม 45,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงานต่างๆ ที่จํา
เป็น เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ กาว แฟ้ม ตรา
ยาง แบบพิมพ์ ฯลฯ ซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี หน้า 94) (กองสวัสดิการสังคม)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ป้ายไวนิล กระดาษ
เขียนโปสเตอร์ พู่กัน สี ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ ฯลฯ ซึ่งโดย
โดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือไม่คงสภาพ
เดิม (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 94) (กองสวัสดิการสังคม)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล ตลับหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ อุปกรณ์ที่เกี่ยว
ข้องกับเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งโดยโดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมด
ไปแปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี หน้า 95) (กองสวัสดิการสังคม)

วันที่พิมพ์ : 25/6/2562  11:13:25 หน้า : 19/30



งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 260,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 190,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 190,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการกิจกรรมเด็กและเยาวชนเพื่อส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของสภาเด็ก
และเยาวชนตําบลนาสะแบง

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการกิจกรรมเด็กและเยาวชนเพื่อส่งเสริม
สนับสนุนกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชนตําบลนาสะแบง (ตามแผน
พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า72) (กองสวัสดิการสังคม)

โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี กลุ่มอาชีพและแกนนําหมู่บ้าน จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการศักยภาพกลุ่มสตรี กลุ่มอาชีพและแกน
นําหมู่บ้าน ประจําปี 2561 (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 73) (กอง
สวัสดิการสังคม)

โครงการวันผู้สูงอายุ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวันผู้สูงอายุ ประจําปี พ.ศ. 2561 (ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 72) (กองสวัสดิการสังคม)

โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพตําบลนาสะแบง จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพตําบลนา
สะแบง (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 73) (กองสวัสดิการสังคม)

โครงการสานต่อเศรษฐกิจพอเพียงที่พ่อทํา นํากองทุนแม่ของแผ่นดินเข้ม
แข็ง

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสานต่อเศรษฐกิจพอเพียงที่พ่อทํา นํา
กองทุนแม่ของแผ่นดินเข้มแข็ง (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี หน้า 73) (กองสวัสดิการสังคม)

โครงการอบรมเครือข่ายเฝ้าระวังเหตุการกระทําความรุนแรงต่อเด็ก สตรี 
และบุคคลในครอบครัว

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมเครือข่ายเฝ้าระวังเหตุการกระทํา
ความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจําปี พ.ศ
. 2561 (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 73) (กองสวัสดิการสังคม)

งบเงินอุดหนุน รวม 70,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 70,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 30,000 บาท

อุดหนุนสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอศรีวิไล ตามโครงการวันสตรีสากล
 ประจําปี พ.ศ. 2561 จํานวน 30,000 บาท (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี หน้า 104) (กองสวัสดิการสังคม)

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 40,000 บาท
1. อุดหนุนกลุ่มอาชีพเกษตรกรในพื้นที่ตําบลนาสะแบง 
จํานวน 20,000 บาท (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 100) 
2. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน สภาวัฒนธรรม จํานวน 20,000 บาท 
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 100) (กองสวัสดิการสังคม)
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 1,617,620 บาท

งบบุคลากร รวม 1,168,620 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,168,620 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 615,420 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล และจ่ายเป็นเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําปี จํานวน 2 อัตรา (กองช่าง)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานส่วนตําบล เช่น เงินเพิ่มค่าครอง
ชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตามคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง เป็นต้น (กองช่าง)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานส่วนตําบล ที่ควรได้รับ
ตามระเบียบกําหนด (กองช่าง)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 415,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป
จํานวน 3 อัตรา (กองช่าง)

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 72,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงาน
จ้างทั่วไป เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว (กองช่าง)

งบดําเนินงาน รวม 437,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 42,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.
เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง ค่าตอบแทน อปพร.
และเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ฯลฯ (กองช่าง)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วน
ตําบล พนักงานจ้าง (กองช่าง)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตําบล ซึ่งมีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบของทางราชการ (กองช่าง)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานส่วนตําบล
ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบของทางราชการ ที่มีสิทธิได้รับตาม
กฎหมาย (กองช่าง)
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ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร สําหรับค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วน
ตําบล พนักงานจ้าง ฯลฯ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 92) (กองช่าง)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 95) (กองช่าง) 

ค่าวัสดุ รวม 355,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงานต่างๆ ที่จํา
เป็น เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ กาว แฟ้ม ตรา
ยาง แบบพิมพ์ ฯลฯ ซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี หน้า 94) (กองช่าง)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่นหลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สาย
ไฟฟ้า เทปพันสายไฟ สวิทซ์ไฟฟ้า ฯลฯ ซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อม
สิ้นเปลืองหมดไปแปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปี หน้า 60) (กองช่าง)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ สี ปูนซีเมนต์ อิฐ กระเบื้อง
สังกะสี ทราย ท่อระบายนํ้า แผ่นเหล็ก เสาเหล็ก เหล็กเส้น ยางมะตอย
และวัสดุอื่นที่เกี่ยวข้อง (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 60) (กองช่าง)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยาง
นอก ยางใน สายไมล์ เพลา หัวเทียน กระจกมองข้าง หม้อนํ้ารถยนต์ ฯลฯ
 ซึ่งโดยโดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือไม่คง
สภาพเดิม (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 94) (กองช่าง)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น นํ้ามันดีเซล นํ้ามัน
เบนซิน นํ้ามันเครื่อง นํ้ามันจารบี นํ้ามันก๊าด สําหรับยานพาหนะ
เครื่องตัดหญ้า เครื่องพ่นหมอกควัน หรือเครื่องจักรกล ที่ใช้ในกิจการ
ของท้องถิ่น (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า94) (กองช่าง)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ป้ายไวนิล กระดาษ
เขียนโปสเตอร์ พู่กัน สี ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ ฯลฯ ซึ่งโดย
โดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือไม่คงสภาพ
เดิม (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 94) (กองช่าง)
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล ตลับหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ อุปกรณ์ที่เกี่ยว
ข้องกับเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งโดยโดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมด
ไปแปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี หน้า 95) (กองช่าง)

งบลงทุน รวม 12,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 12,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้เก็บฟอร์ม 15 ลิ้นชัก จํานวน 3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บฟอร์ม 15 ลิ้นชัก จํานวน 1 ตู้ๆ
ละ 3,000 บาท (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 95) (กองช่าง)

ครุภัณฑ์สํารวจ
เทปวัดระยะ จํานวน 3,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเทปวัดระยะ จํานวน 1 ชุดๆละ 3,500 บาท (ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 60) (กองช่าง)

ล้อวัดระยะทาง จํานวน 5,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อล้อวัดระยะทาง จํานวน 1 ชุดๆละ 5,500 บาท (ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 60) (กองช่าง)

งานไฟฟ้าถนน รวม 421,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 420,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 420,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 420,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาตัดหญ้า ค่า
จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้า ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมถนน ฯลฯ (ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี หน้า 95) (กองช่าง)

งบเงินอุดหนุน รวม 1,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในการสนับสนุนงบ
ประมาณในการขยายเขต อบต.นาสะแบง (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี หน้า 59) (กองช่าง)

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 105,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 105,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 105,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการ Big Cleaning Day จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ Big Cleaning Day (ตามแผน
พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 89) (สํานักปลัด)

โครงการขับขี่ปลอดภัย สร้างวินัยจราจร จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยจราจร (ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 89) (สํานักปลัด)
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โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดิน
ทรเทพยวรางกูร

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี หน้า 96) (สํานักปลัด)

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 65,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 90) (สํานักปลัด)

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยอาชญากรรมและยาเสพติดในชุมชน จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกัน
ภัยอาชญากรรมและยาเสพติดในชุมชน (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี หน้า 89) (สํานักปลัด)

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 220,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 220,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 170,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติด ประจําปี พ.ศ. 2561 (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
หน้า 97) (กองการศึกษาฯ)

โครงการนาสะแบงฟุตซอลคัพ ส่งเสริมสุขภาพต่อต้านยาเสพติด จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการนาสะแบงฟุตซอลคัพ ส่งเสริมสุขภาพ
ต่อต้านยาเสพติด (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 100) (กองการ
ศึกษาฯ)

โครงการสนับสนุนการแข่งขันกีฬา จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการแข่งขันกีฬาระดับหมู่
บ้าน ตําบล อําเภอ จังหวัด รวมทั้งการแข่งขันระหว่าง อปท. และหน่วย
งานราชการอื่นในพื้นที่ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 97) (กองการ
ศึกษาฯ)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษาทรัพสินย์ เพื่อให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 95) (กองการศึกษาฯ)

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุกีฬาประจําหมู่บ้านและศูนย์กีฬาตําบล เช่น ลูก
ฟุตบอล วอลเล่บอล ฯลฯ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 98) (กองการ
ศึกษาฯ)

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 200,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 180,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 180,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดงานบุญบั้งไฟ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานบุญบั้งไฟ (ตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่นสี่ปี หน้า 99 ) (กองการศึกษาฯ)
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โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ จํานวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ (ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 98) (กองการศึกษาฯ)

โครงการทอดเทียนพรรษา จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการทอดเทียนพรรษา (ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี หน้า 98) (กองการศึกษาฯ)

โครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง (ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 99) (กองการศึกษาฯ)

งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 20,000 บาท

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน วัด โรงเรียน และสภาวัฒนธรรม ตาม
โครงการงานประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น (ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี หน้า 100) (กองการศึกษาฯ)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 6,097,500 บาท

งบดําเนินงาน รวม 1,500,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,500,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 1,500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น การปรับปรุงซ่อมแซม ถนน คสล./ถนน
ลูกรัง รางระบายนํ้า/ฝายนํ้าล้น/อาคารสถานที่ และระบบสาธารณูปโภค
ต่างๆ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 95) (กองช่าง)

งบลงทุน รวม 4,597,500 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 4,597,500 บาท
อาคารต่าง ๆ

โครงการก่อสร้างห้องนํ้าชาย-หญิง และผู้พิการ จํานวน 622,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างห้องนํ้าชาย-หญิง และผู้พิการ อบต.นาสะแบง โดย
มีขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 8.50 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อย
กว่า 29.75 ตารางเมตร (ตามแบบแปลน) พร้อมปรับแต่งเรียบร้อย และ
ติดตั้งป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย (ตามแบบแปลน อบต.นาสะแบง) (ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 57) (กองช่าง)

โครงการซ่อมแซมหลังคาอเนกประสงค์ อบต.นาสะแบง จํานวน 380,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมหลังคาอเนกประสงค์ อบต.นาสะแบง โดยมีขนาด
กว้าง 22.000 เมตร ยาว 32.00 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อย
กว่า 452.00 ตารางเมตร (ตามแบบแปลน อบต.นาสะแบง) พร้อมปรับ
แต่งเรียบร้อย และติดตั้งป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย (ตามแบบแปลน อบ
ต.นาสะแบง) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 56) (กองช่าง)
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ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 สายที่บ้านนายประเสริฐ ศรีจันทร์ จํานวน 209,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 บ้านนาสะแบงทุ่ง สายที่บ้าน
นายประเสริฐ ศรีจันทร์ เป็นจุดเริ่มต้น โดยมีขนาด
กว้าง 5.50 เมตร ยาว 62.00 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อย
กว่า 341.00 ตารางเมตร (ตามแบบแปลน) พร้อมปรับแต่งเรียบร้อย และ
ติดตั้งป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย (ตามแบบแปลน อบต.นา
สะแบง) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 52) (กองช่าง)

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 สายที่บ้านนางสาวจันทร์ทิรา นาเวียง จํานวน 171,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 บ้านหนองจิก สายที่บ้านนาง
สาวจันทร์ทิรา นาเวียง เป็นจุดเริ่มต้น โดยมีขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อ
สร้างไม่น้อยกว่า 320.00 ตารางเมตร (ตามแบบแปลน) พร้อมลงดิน
ลูกรังไหล่ทางหรือตามสภาพพื้นที่พร้อมปรับแต่งเรียบร้อย และติดตั้งป้าย
โครงการ จํานวน 1 ป้าย (ตามแบบแปลน อบต.นาสะแบง) (ตามแผน
พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 52) (กองช่าง)

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 สายที่บ้านนายสีไว แปลงดาริยา จํานวน 171,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 บ้านหนองจิก สายที่บ้านนายสี
ไว แปลงดาริยา เป็นจุดเริ่มต้น โดยมีขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อ
สร้างไม่น้อยกว่า 320.00 ตารางเมตร (ตามแบบแปลน) พร้อมลงดิน
ลูกรังไหล่ทางหรือตามสภาพพื้นที่พร้อมปรับแต่งเรียบร้อย และติดตั้งป้าย
โครงการ จํานวน 1 ป้าย (ตามแบบแปลน อบต.นาสะแบง) (ตามแผน
พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 52) (กองช่าง)

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 สายโรงสีชุมชน (ช่วงที่ 1) จํานวน 221,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 บ้านหนองบัวงาม สายโรงสี
ชุมชน (ช่วงที่ 1) เป็นจุดเริ่มต้น โดยมีขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 103.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 412.00 ตารางเมตร (ตามแบบแปลน) พร้อมลงดิน
ลูกรังไหล่ทางหรือตามสภาพพื้นที่พร้อมปรับแต่งเรียบร้อย และติดตั้งป้าย
โครงการ จํานวน 1 ป้าย (ตามแบบแปลน อบต.นาสะแบง) (ตามแผน
พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 52) (กองช่าง)

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 สายโรงสีชุมชน (ช่วงที่ 2) จํานวน 224,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 บ้านหนองบัวงาม สายโรงสี
ชุมชน (ช่วงที่ 2) เป็นจุดเริ่มต้น โดยมีขนาดกว้าง 4.00
 เมตร ยาว 103.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่
น้อยกว่า 412.00 ตารางเมตร (ตามแบบแปลน) และวางท่อ คสล. มอก
. ขนาด 0.40 x 1.00 เมตร จํานวน
 7 ท่อน ยาแนวกลบแต่งเรียบ พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางหรือตามสภาพ
พื้นที่พร้อมปรับแต่งเรียบร้อย และติดตั้งป้ายโครงการ จํานวน 1
 ป้าย (ตามแบบแปลน อบต.นาสะแบง) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี หน้า 52) (กองช่าง)

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 สายที่บ้านนายสมบูรณ์ นาเวียง จํานวน 389,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 บ้านโนนสว่าง สายที่บ้านนาย
สมบูรณ์ นาเวียง เป็นจุดเริ่มต้น โดยมีขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 183.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 732.00 ตารางเมตร (ตามแบบแปลน) พร้อมลงดิน
ลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้างทาง กว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่
พร้อมปรับแต่งเรียบร้อย และติดตั้งป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย (ตาม
แบบแปลน อบต.นาสะแบง) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 53) (กอง
ช่าง)
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โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8 สายที่บ้านนายหลอด เพ็ญเกาะ จํานวน 467,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8 บ้านสันทรายงาม สายที่บ้าน
นายหลอด เพ็ญเกาะ เป็นจุดเริ่มต้น โดยมีขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 220.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 880.00 ตารางเมตร (ตามแบบแปลน) พร้อมลงดิน
ลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้างทาง กว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่
พร้อมปรับแต่งเรียบร้อย และติดตั้งป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย (ตาม
แบบแปลน อบต.นาสะแบง) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 53) (กอง
ช่าง)

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9 สายแยกถนนบ้านใหม่ชมภู – บ้านโนน
สว่าง

จํานวน 311,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9 บ้านใหม่ชมภู สายแยก
ถนน คสล. สายบ้านใหม่ชมภู-บ้านโนนสว่าง เป็นจุดเริ่มต้น โดยมีขนาด
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร (ตามแบบแปลน) พร้อมลงดิน
ลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้างทาง กว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่
พร้อมปรับแต่งเรียบร้อย และติดตั้งป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย (ตาม
แบบแปลน อบต.นาสะแบง) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 53) (กอง
ช่าง)

โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้า พร้อมขยายผิวจราจรถนน คสล. หมู่ที่ 1 จํานวน 158,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายนํ้าพร้อมขยายผิวจราจรถนน คสล. หมู่
ที่ 1 บ้านนาสะแบง สายข้างวัดโพนสว่าง โดยก่อสร้างรางระบาย
นํ้า กว้าง 0.50 เมตร ยาว 138.00 เมตร ลึก 0.30 เมตร หรือมีความยาว
ไม่น้อยกว่า 138.00 เมตร (ตามแบบแปลน) พร้อมขยายผิวจราจร
ถนน คสล. ด้านที่ 1 กว้าง 1.70 เมตร ด้าน
ที่ 2 กว้าง 0.20 เมตร ยาว 128.00 เมตร หรือมีพื้นที่กอสร้างไม่น้อย
กว่า 120.00 ตารางเมตร (ตามแบบแปลน) พร้อมปรับแต่งเรียบร้อยและ
ติดตั้งป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย (ตามแบบแปลน อบต.นา
สะแบง) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 55) (กองช่าง)

โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 สายที่บ้านนาง
โสม แสนสุข

จํานวน 428,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านนา
สะแบงสามัคคี สายที่บ้านนางโสม แสนสุข เป็นจุดเริ่มต้น โดยมีขนาด
กว้าง 0.54 เมตร ยาว 210.00 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างยาวไม่น้อย
กว่า 210.00 เมตร (ตามแบบแปลน) พร้อมปรับแต่งพื้นที่ข้างรางระบาย
นํ้าเรียบร้อยและติดตั้งป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย (ตามแบบแปลน อบต
.นาสะแบง) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 55) (กองช่าง)

โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็กแบบตัววี หมู่ที่ 6 จํานวน 291,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็กแบบตัววี หมู่
ที่ 6 บ้านหนองบัวเงิน สายที่นายอําพร พุฒละ เป็นจุดเริ่มต้น โดยมี
ขนาด กว้าง 0.70 เมตร ยาว 272.00 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างยาวไม่
น้อยกว่า 272.00 เมตร (ตามแบบแปลน) พร้อมปรับแต่งพื้นที่ข้างราง
ระบายนํ้าเรียบร้อยและติดตั้งป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย (ตามแบบ
แปลน อบต.นาสะแบง) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 55) (กองช่าง)

โครงการขยายท่อระบบส่งนํ้าประปา หมู่ที่ 6 จํานวน 271,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายท่อระบบส่งนํ้าประปา หมู่ที่ 6 บ้านหนองบัวเงิน - ป่า
แฝก เป็นจุดเริ่มต้น โดยวางท่อ พีวีซี. ขนาด 2 นิ้ว พร้อม
อุปกรณ์ ยาว 1,700 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อย
กว่า 1,700 เมตร (ตามแบบแปลน) พร้อมปรับแต่งเรียบร้อย และติดตั้ง
ป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย (ตามแบบแปลน อบต.นาสะแบง) (ตามแผน
พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 56) (กองช่าง)
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โครงการซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ที่ 3 สายที่บ้านนายสมัน ดวงดี จํานวน 179,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ที่ 3 บ้านนาสะแบงสามัคคี สายที่
บ้านนายสมัน ดวงดี เป็นจุดเริ่มต้น โดยมีขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 89.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อ
สร้างไม่น้อยกว่า 286.00 ตารางเมตร (ตามแบบแปลน) พร้อมปรับแต่ง
เรียบร้อย และติดตั้งป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย (ตามแบบแปลน อบต
.นาสะแบง) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 52) (กองช่าง)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
โครงการปรังปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าวประจําหมู่บ้าน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าวประจําหมู่บ้าน ภายใน
ตําบลนาสะแบง (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 61) (กองช่าง)

แผนงานการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งนํ้าและป่าไม้ รวม 50,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการ "รักนํ้า รักป่า รักษาแผ่นดิน" จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ "รักนํ้า รักป่า รักษาแผ่นดิน" (ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 64) (สํานักปลัด)

โครงการจัดทําแนวกันไฟที่สาธารณประโยชน์ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทําแนวกันไฟที่สาธารณ
ประโยชน์ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 67) (สํานักปลัด)

โครงการประชารัฐร่วมใจ คลองสวยนํ้าใสไร้ผักตบชวา จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประชารัฐร่วมใจ คลองสวยนํ้าใสไร้ผัก
ตบชวา (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 70) (สํานักปลัด)

โครงการปล่อยพันธ์สัตว์นํ้าสู่แหล่งนํ้าสาธารณะ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์นํ้าสู่แหล่งนํ้า
สาธารณะ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 67) (สํานักปลัด)

โครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติตามแนวพระราชดําริ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียติตามแนว
พระราชดําริ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 66) (สํานักปลัด)

โครงการวันต้นไม้ประจําปีของชาติ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวันต้นไม้ประจําปีของชาติ (ตามแผน
พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 70) (สํานักปลัด)

โครงการส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ (ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 65) (สํานักปลัด)

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ตามแผน
พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 70) (สํานักปลัด)
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แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 278,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 278,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 178,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 168,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการจัดเก็บค่านํ้าประปา จดมิเตอร์นํ้า
ประปา และซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน ของ อบต.นาสะแบง (ตามแผน
พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 95) (กองคลัง)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 95) (กองคลัง)

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุอื่น จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ ซึ่งไม่เข้าลักษณะตามประเภทรายจ่ายและวัสดุ
อื่น ที่ต้องใช้ในกิจการประปา เช่น มิเตอร์นํ้า มิเตอร์ไฟฟ้า สาร
ส้ม คลอรีน สารเคมี ท่อประปาและข้อต่อต่างๆ ฯลฯ (ตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่นสี่ปี หน้า 63) (กองคลัง)

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 8,698,141 บาท

งบกลาง รวม 8,698,141 บาท
งบกลาง รวม 8,698,141 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายสมทบกองทุนประกันสังคม ตาม พรบ.ประกันสังคม พ.ศ
. 2553 ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 6,338,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขต อบต.นาสะแบง ช่วง
อายุ 60-69 ปี จํานวน 479 คน ช่วงอายุ 70-79 ปี จํานวน 234 คน ช่วง
อายุ 80-89 ปี จํานวน 80 คน ช่วงอายุ 90 ปีขึ้นไป จํานวน 13 คน รวม
ทั้งสิ้น 806 คน (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 101) (กองสวัสดิการ
สังคม)

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 1,584,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 165 คน (ตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่นสี่ปี หน้า 101) (กองสวัสดิการสังคม)

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ในเขต อบต.นา
สะแบง จํานวน 8 คนๆละ 500 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน (ตามแผน
พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้า 102) (กองสวัสดิการสังคม)

สํารองจ่าย จํานวน 300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉิน จําเป็นเร่งด่วน ซึ่งไม่สามารถคาด
การณ์ล่วงหน้าได้ เช่น การเกิดสาธารณภัยต่างๆ

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 115,000 บาท
1. เพื่อจ่ายสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545
 จํานวน 100,000 บาท
2. เพื่อจ่ายเป็นทุนการศึกษาสําหรับครูผู้ดูแลเด็ก จํานวน 15,000 บาท
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 162,741 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ ออกตามความใน พรบ
.กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบําเหน็จบําหนาญ ข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2536 ในอัตราร้อยละ 1 ของประมาณการรายรับงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี โดยไม่รวมรายได้จากพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้
หรือเงินอุดหนุนทั่วไป
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