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 ของ 
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ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลนาทราย

           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผูบริหารทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลนาทราย จะไดเสนอรางขอบัญญัติงบ
ประมาณรายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลนาทรายอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผูบริหารทอง
ถิ่นองคการบริหารสวนตําบลนาทราย จึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง 
ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 56,114,331.72 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 44,682,391.02 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 23,086,149.49 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 7 โครงการ รวม 
973,084.00 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 8 โครงการ รวม 1,745,390.00 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2565 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2.1 รายรับจริง จํานวน 50,818,635.67 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 28,532.58 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 225,328.98 บาท

หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน 177,967.86 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 600.00 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 23,478,503.63 บาท

หมวดเงินอุดหนุน จํานวน 26,907,702.62 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 3,882,500.00 บาท

2.3 รายจายจริง จํานวน 38,940,388.62 บาท ประกอบดวย



งบกลาง จํานวน 12,524,991.67 บาท

งบบุคลากร จํานวน 13,327,230.59 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 7,330,548.33 บาท

งบลงทุน จํานวน 3,320,480.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 2,427,138.03 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 10,000.00 บาท

2.4 รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 29,500.00 บาท

2.5 มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ จํานวน 3,640,000.00 บาท

2.6 รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 997,000.00 บาท

2.7 รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลนาทราย
อําเภอพิบูลยรักษ  จังหวัดอุดรธานี

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2564

ประมาณการ
ปี 2565

ประมาณการ
ปี 2566

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 28,532.58 9,000.00 27,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

225,328.98 211,500.00 187,500.00

หมวดรายได้จากทรัพยสิน 177,967.86 240,000.00 155,000.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และ
กิจการพาณิชย

0.00 0.00 3,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 600.00 2,000.00 11,000.00

หมวดรายได้จากทุน 0.00 1,000.00 0.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 432,429.42 463,500.00 383,500.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 23,478,503.63 19,681,500.00 22,126,500.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

23,478,503.63 19,681,500.00 22,126,500.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุน 26,907,702.62 26,355,000.00 27,490,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

26,907,702.62 26,355,000.00 27,490,000.00

รวม 50,818,635.67 46,500,000.00 50,000,000.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลนาทราย
อําเภอพิบูลยรักษ  จังหวัดอุดรธานี

2. รายจาย

รายจาย
รายจายจริง
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

ประมาณการ
ป 2566

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 12,524,991.67 13,311,326.00 14,885,455.00

งบบุคลากร 13,327,230.59 15,635,050.00 19,036,220.00

งบดําเนินงาน 7,330,548.33 9,120,844.00 9,363,925.00

งบลงทุน 3,320,480.00 5,081,580.00 2,762,800.00

งบเงินอุดหนุน 2,427,138.03 3,341,200.00 3,941,600.00

งบรายจ่ายอื่น 10,000.00 10,000.00 10,000.00

รวมจายจากงบประมาณ 38,940,388.62 46,500,000.00 50,000,000.00



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององคการบริหารส่วนตําบลนาทราย
อําเภอพิบูลยรักษ  จังหวัดอุดรธานี

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 12,497,480

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,247,320

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 12,522,205

แผนงานสาธารณสุข 1,419,000

แผนงานสังคมสงเคราะห 1,426,820

แผนงานเคหะและชุมชน 918,200

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 100,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 330,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 4,439,280

แผนงานการเกษตร 214,240

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 14,885,455

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 50,000,000



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องคการบริหารสวนตําบลนาทราย
อําเภอพิบูลยรักษ  จังหวัดอุดรธานี

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 14,885,455 14,885,455
    งบกลาง 14,885,455 14,885,455

หน้า : 1/10



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง

งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รวม

งบบุคลากร 5,330,040 663,060 3,022,880 206,000 9,221,980
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 1,793,520 0 0 0 1,793,520

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,536,520 663,060 3,022,880 206,000 7,428,460

งบดําเนินงาน 1,298,500 20,000 984,000 0 2,302,500
    คาตอบแทน 175,500 0 405,000 0 580,500

    คาใช้สอย 496,000 20,000 440,000 0 956,000

    คาวัสดุ 271,000 0 89,000 0 360,000

    คาสาธารณูปโภค 356,000 0 50,000 0 406,000

งบลงทุน 870,000 0 63,000 0 933,000
    คาครุภัณฑ 870,000 0 63,000 0 933,000

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

งบรายจ่ายอื่น 10,000 0 0 0 10,000
    รายจายอื่น 10,000 0 0 0 10,000

รวม 7,538,540 683,060 4,069,880 206,000 12,497,480

หน้า : 2/10



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

รวม

งบบุคลากร 924,020 924,020
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 924,020 924,020

งบดําเนินงาน 313,800 313,800
    คาตอบแทน 166,000 166,000

    คาใช้สอย 130,000 130,000

    คาวัสดุ 17,800 17,800

งบลงทุน 9,500 9,500
    คาครุภัณฑ 9,500 9,500

รวม 1,247,320 1,247,320

หน้า : 3/10



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 1,018,200 4,711,980 5,730,180
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,018,200 4,711,980 5,730,180

งบดําเนินงาน 493,800 3,168,825 3,662,625
    คาตอบแทน 49,000 100,000 149,000

    คาใช้สอย 230,000 1,664,250 1,894,250

    คาวัสดุ 122,000 1,404,575 1,526,575

    คาสาธารณูปโภค 92,800 0 92,800

งบลงทุน 15,800 0 15,800
    คาครุภัณฑ 15,800 0 15,800

งบเงินอุดหนุน 0 3,113,600 3,113,600
    เงินอุดหนุน 0 3,113,600 3,113,600

รวม 1,527,800 10,994,405 12,522,205

หน้า : 4/10



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบดําเนินงาน 1,124,000 1,124,000
    คาตอบแทน 120,000 120,000

    คาใช้สอย 859,000 859,000

    คาวัสดุ 145,000 145,000

งบลงทุน 75,000 75,000
    คาครุภัณฑ 75,000 75,000

งบเงินอุดหนุน 220,000 220,000
    เงินอุดหนุน 220,000 220,000

รวม 1,419,000 1,419,000

หน้า : 5/10



แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์

รวม

งบบุคลากร 776,160 310,260 1,086,420
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 776,160 310,260 1,086,420

งบดําเนินงาน 315,000 5,000 320,000
    คาตอบแทน 95,000 5,000 100,000

    คาใช้สอย 160,000 0 160,000

    คาวัสดุ 60,000 0 60,000

งบลงทุน 20,400 0 20,400
    คาครุภัณฑ 20,400 0 20,400

รวม 1,111,560 315,260 1,426,820

หน้า : 6/10



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานไฟฟ้าและประปา
งานกําจัดขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล
รวม

งบบุคลากร 0 283,200 283,200
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 283,200 283,200

งบดําเนินงาน 0 227,000 227,000
    คาใช้สอย 0 227,000 227,000

งบเงินอุดหนุน 408,000 0 408,000
    เงินอุดหนุน 408,000 0 408,000

รวม 408,000 510,200 918,200
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบดําเนินงาน 80,000 80,000
    คาใช้สอย 80,000 80,000

งบเงินอุดหนุน 20,000 20,000
    เงินอุดหนุน 20,000 20,000

รวม 100,000 100,000

หน้า : 7/10



แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดําเนินงาน 50,000 130,000 180,000
    คาใช้สอย 40,000 130,000 170,000

    คาวัสดุ 10,000 0 10,000

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

รวม 50,000 280,000 330,000

หน้า : 8/10



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมและ

การโยธา
งานก่อสร้าง รวม

งบบุคลากร 761,960 933,220 1,695,180
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 761,960 933,220 1,695,180

งบดําเนินงาน 1,035,000 0 1,035,000
    คาตอบแทน 72,000 0 72,000

    คาใช้สอย 563,000 0 563,000

    คาวัสดุ 400,000 0 400,000

งบลงทุน 121,100 1,588,000 1,709,100
    คาครุภัณฑ 121,100 0 121,100

    คาที่ดินและสิ่งกอสร้าง 0 1,588,000 1,588,000

รวม 1,918,060 2,521,220 4,439,280

หน้า : 9/10



แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

รวม

งบบุคลากร 95,240 0 95,240
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 95,240 0 95,240

งบดําเนินงาน 20,000 99,000 119,000
    คาใช้สอย 20,000 40,000 60,000

    คาวัสดุ 0 59,000 59,000

รวม 115,240 99,000 214,240
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รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2566
องคการบริหารสวนตําบลนาทราย
อําเภอพิบูลยรักษ  จังหวัดอุดรธานี

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566
หมวดภาษีอากร
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 6,562.50 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีบํารุงทองที่ 431.87 1,202.98 1,000.00 -100.00 % 0.00
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 4,081.09 9,829.60 4,000.00 150.00 % 10,000.00
     ภาษีป้าย 3,656.00 17,500.00 4,000.00 325.00 % 17,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 14,731.46 28,532.58 9,000.00 27,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมกําจัดขยะมูลฝอย 1,260.00 0.00 1,000.00 -100.00 % 0.00
     คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 154,170.00 174,570.00 154,000.00 9.74 % 169,000.00
     คาธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล 3,500.00 3,500.00 3,500.00 0.00 % 3,500.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 1,406.00 1,381.00 1,500.00 -33.33 % 1,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย 690.00 1,110.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     คาธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผู
บริหารทองถิ่น

0.00 0.00 30,000.00 -100.00 % 0.00

     คาปรับการผิดสัญญา 69,727.00 39,692.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00
     คาปรับอื่น ๆ 0.00 2,514.98 0.00 100.00 % 500.00
     คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

7,000.00 2,000.00 7,000.00 -71.43 % 2,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 2,612.50 561.00 3,000.00 -83.33 % 500.00
     คาใบอนุญาตอื่น ๆ 0.00 0.00 500.00 -100.00 % 0.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 240,365.50 225,328.98 211,500.00 187,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ดอกเบี้ย 233,661.78 177,967.86 240,000.00 -35.42 % 155,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 233,661.78 177,967.86 240,000.00 155,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์
     รายไดจากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชยหรือกิจการอื่น ๆ 0.00 0.00 0.00 100.00 % 3,000.00

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ 0.00 0.00 0.00 3,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจาง 0.00 0.00 1,000.00 -50.00 % 500.00
     เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน 0.00 0.00 0.00 100.00 % 10,000.00
     รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 0.00 600.00 1,000.00 -50.00 % 500.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 0.00 600.00 2,000.00 11,000.00
หมวดรายได้จากทุน
     คาขายทอดตลาดทรัพยสิน 6,500.00 0.00 1,000.00 -100.00 % 0.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 6,500.00 0.00 1,000.00 0.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีรถยนต 656,389.46 639,887.40 669,000.00 -11.81 % 590,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 8,261,399.95 11,836,933.92 8,290,000.00 36.31 % 11,300,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ 3,154,409.52 3,503,199.17 3,160,000.00 1.58 % 3,210,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 128,385.21 38,497.83 130,000.00 -77.69 % 29,000.00
     ภาษีสรรพสามิต 6,157,248.72 6,497,495.99 6,180,000.00 -1.72 % 6,073,500.00

วันที่พิมพ : 13/8/2565  23:00:55 หนา : 2/3



รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

     คาภาคหลวงแร 40,873.02 56,282.68 41,000.00 21.95 % 50,000.00
     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 292,717.53 157,822.14 300,000.00 -53.33 % 140,000.00
     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

909,950.00 745,983.00 910,000.00 -19.45 % 733,000.00

     ภาษีจัดสรรอื่น ๆ 1,542.30 2,401.50 1,500.00 -33.33 % 1,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร 19,602,915.71 23,478,503.63 19,681,500.00 22,126,500.00

หมวดเงินอุดหนุน
     เงินอุดหนุนทั่วไป 26,133,278.00 26,907,702.62 26,355,000.00 4.31 % 27,490,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุน 26,133,278.00 26,907,702.62 26,355,000.00 27,490,000.00
รวมทุกหมวด 46,231,452.45 50,818,635.67 46,500,000.00 50,000,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลนาทราย

อําเภอพิบูลยรักษ  จังหวัดอุดรธานี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 50,000,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 27,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 10,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปที่ผานมา

ภาษีป้าย จํานวน 17,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปที่ผานมา

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 187,500 บาท
คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 169,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปที่ผานมา

คาธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล จํานวน 3,500 บาท

ประมาณการรายรับไว้เทากับรายรับจริงในปที่ผานมา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปที่ผานมา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปที่ผานมา

คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 10,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้ต่ํากวารายรับจริงในปที่ผานมา

คาปรับอื่น ๆ จํานวน 500 บาท

ประมาณการรายรับไว้ต่ํากวารายรับจริงในปที่ผานมา

คาใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

จํานวน 2,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้เทากับรายรับจริงในปที่ผานมา

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 500 บาท

ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปที่ผานมา
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หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 155,000 บาท
ดอกเบี้ย จํานวน 155,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้ต่ํากวารายรับจริงในปที่ผานมา

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ รวม 3,000 บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชยหรือกิจการอื่น ๆ จํานวน 3,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้เนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บได้ในปงบ
ประมาณนี้

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 11,000 บาท
คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง จํานวน 500 บาท

ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปที่ผานมา

เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน จํานวน 10,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้เพิ่มจากรายรับจริงในปที่ผานมาเนื่องจาก
คาดวาจะได้รับเงินที่ได้จากสถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จํานวน 500 บาท

ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปที่ผานมา

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 22,126,500 บาท

ภาษีรถยนต จํานวน 590,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปที่ผานมา

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 11,300,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปที่ผานมา

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 3,210,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปที่ผานมา

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 29,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้ต่ํากวารายรับจริงในปที่ผานมา

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 6,073,500 บาท

ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปที่ผานมา

คาภาคหลวงแร จํานวน 50,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปที่ผานมา
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คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 140,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้ต่ํากวารายรับจริงในปที่ผานมา

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 733,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปที่ผานมา

ภาษีจัดสรรอื่น ๆ จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้ต่ํากวารายรับจริงในปที่ผานมา

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุน รวม 27,490,000 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 27,490,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้สูงกวารายรับจริงในปที่ผานมา เนื่องจาก
คาดวาจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น

วันที่พิมพ : 13/8/2565  23:02:54 หน้า : 3/3



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 132,765.3 89,819.67 183,426 -7.19 % 170,240

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 6,163 5,200 15,000 0 % 15,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 8,175,000 8,552,000 9,003,600 19.82 % 10,788,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 2,570,400 2,589,000 2,587,600 11.58 % 2,887,200

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 78,000 78,000 90,000 20 % 108,000

เงินสํารองจาย 102,558.5 573,582 378,800 -20.8 % 300,000

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

0 0 402,900 11.74 % 450,200

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 0 0 0 100 % 166,815

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 133,000 0 166,815 -100 % 0

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารสวนตําบลนาทราย

อําเภอพิบูลย์รักษ์    จังหวัดอุดรธานี
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เงินอุดหนุนสําหรับการจัดการศึกษาภาค
บังคับ (คาบําเหน็จ บํานาญ)

0 124,560 0 0 % 0

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

215,000 450,550 0 0 % 0

เงินชวยพิเศษ 0 62,280 0 0 % 0

เงินชวยคาทําศพข้าราชการ/พนักงาน 0 0 117,240 -100 % 0

รวมงบกลาง 11,412,886.8 12,524,991.67 12,945,381 14,885,455
รวมงบกลาง 11,412,886.8 12,524,991.67 12,945,381 14,885,455
รวมงบกลาง 11,412,886.8 12,524,991.67 12,945,381 14,885,455

รวมแผนงานงบกลาง 11,412,886.8 12,524,991.67 12,945,381 14,885,455
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

514,080 514,080 394,080 30.45 % 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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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

1,747,308 1,713,600 937,360 18.29 % 1,108,800

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,432,028 2,398,320 1,502,080 1,793,520
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 2,115,107.55 2,255,509 1,790,300 48.73 % 2,662,680

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

27,274.52 100,350 103,260 -53.52 % 48,000

เงินประจําตําแหนง 119,226 124,306 143,000 17.48 % 168,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 937,800 1,004,280 503,320 4.47 % 525,840

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 64,160 64,040 58,000 -17.24 % 48,000

เงินอื่น ๆ 84,000 0 84,000 0 % 84,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,347,568.07 3,548,485 2,681,880 3,536,520
รวมงบบุคลากร 5,779,596.07 5,946,805 4,183,960 5,330,040

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 452,000 -100 % 0

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 29,400 5,000 -80 % 1,000

คาเชาบ้าน 88,800 134,900 132,000 10.98 % 146,500
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 30,000 -6.67 % 28,000

รวมค่าตอบแทน 103,799.75 166,119 619,000 175,500
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 496,026.44 576,949.79 568,000 -36.62 % 360,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 29,805 53,150 30,000 0 % 30,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเชาพื้นที่เว็บไซด์ การ
พัฒนาปรับปรุงเว็บไซด์ของหนวยงาน

26,990 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการเชาพื้นที่เว็บไซด์ การ
พัฒนาปรับปรุงเว็ปไซด์ของหนวยงาน

0 0 30,000 0 % 30,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 67,801.57 20,277.52 30,000 -100 % 0

คาใช้จายในการเลือกตั้ง 0 0 246,000 -100 % 0

คาพวงมาลัย ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และ
พวงมาลา พวงหรีดผ้าประดับ

2,000 4,200 0 0 % 0
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โครงการปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น(สถานที่กลาง)

0 0 0 100 % 36,000

โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม 0 0 20,000 -50 % 10,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 55,580 65,480 28,500 5.26 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 678,203.01 720,057.31 952,500 496,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 63,103 69,015 110,000 -63.64 % 40,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 6,800 8,000 -100 % 0

วัสดุงานบ้านงานครัว 29,949 28,458 65,000 -53.85 % 30,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 8,700 119,400 10,000 0 % 10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 131,525 147,336 150,000 0 % 150,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 1,000 0 % 1,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 4,500 0 0 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 67,770 62,310 98,000 -59.18 % 40,000

รวมค่าวัสดุ 301,047 437,819 442,000 271,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 240,818.56 320,346.63 430,000 -41.86 % 250,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 0 0 5,000 0 % 5,000

คาบริการโทรศัพท์ 4,298.62 7,834.22 5,000 0 % 5,000
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คาบริการไปรษณีย์ 0 0 1,000 0 % 1,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 83,853.76 95,828.1 95,000 0 % 95,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 328,970.94 424,008.95 536,000 356,000
รวมงบดําเนินงาน 1,412,020.7 1,748,004.26 2,549,500 1,298,500

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ผู้บริหาร 0 0 42,900 -100 % 0

เก้าอี้สํานักงาน 0 0 12,700 -45.67 % 6,900

เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (ระบบ 
Inverter) ขนาด 12,000 บีทียู

0 0 37,000 -100 % 0

เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (ระบบ 
Inverter) ขนาด 15,000 บีทียู

0 0 24,900 -100 % 0

เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (ระบบ 
Inverter) ขนาด 18,000 บีทียู

0 0 27,900 -100 % 0

เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน ขนาด 
32,000 BTU

0 0 43,000 -100 % 0

เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน ขนาด 
32,000 บีทียู

0 0 84,600 -100 % 0

ชุดโต๊ะประชุมขนาด 12 ที่นั่ง 0 30,000 0 0 % 0

ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ 0 0 100,000 -100 % 0
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ตู้เก็บเอกสารแบบ 20 ชอง 0 0 9,800 -100 % 0

เต็นท์ผ้าใบโครงเหล็กทรงโค้ง 125,000 0 0 0 % 0

โต๊ะทํางานผู้บริหาร ขนาดไมน้อยกวา 
160x75x75 ซ.ม.

0 0 34,000 -100 % 0

โต๊ะทํางานผู้บริหาร ขนาดไมน้อยกวา 
180x80x75 ซ.ม

0 0 34,000 -100 % 0

โต๊ะทํางานผู้บริหาร ขนาดไมน้อยกวา 
200x80x75 ซ.ม.

0 0 21,000 -100 % 0

โต๊ะทํางานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต 0 0 17,600 -100 % 0

โต๊ะรับแขก 0 0 25,000 -100 % 0

โต๊ะหมูบูชา 0 0 8,000 -100 % 0

ผ้าใบคลุมเต็นท์ 24,000 0 0 0 % 0

พัดลมอุตสาหกรรมตั้งพื้น 35,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

รถสวนกลาง ประเภท รถบรรทุก (ดีเซล) 0 0 0 100 % 850,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือขาย แบบ
มุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายนอกอาคาร 

0 58,000 0 0 % 0

กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือขาย แบบ
มุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายในอาคาร 

0 279,500 0 0 % 0
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เครื่องขยายเสียงประชาสัมพันธ์สําหรับติด
รถยนต์สวนกลางพร้อมอุปกรณ์

0 0 5,900 -100 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 21.5 นิ้ว 0 18,500 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน 0 0 12,000 -100 % 0

เครื่องทําน้ําร้อน น้ําเย็น แบบขวดคว่ํา 0 0 4,500 75.56 % 7,900

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงาน
สํานักงาน

0 0 34,000 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงาน
สํานักงาน 

0 16,900 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล 

0 21,900 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

0 0 7,500 -100 % 0

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาว
ดํา

5,200 0 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา (18 
หน้า/นาที)

0 0 0 100 % 5,200

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0 0 5,000 -100 % 0
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เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0 2,400 0 0 % 0

อุปกรณ์บันทึกภาพผานเครือขาย 
(Network Video Recorder) แบบ 8 ชอง 

0 95,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์อื่น

ซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระราชินี 90,000 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 400,000 246,520 20,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 679,200 768,720 611,300 870,000
รวมงบลงทุน 679,200 768,720 611,300 870,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนการจัดงานรัฐพิธี 20,000 20,000 30,000 0 % 30,000

อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 36,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 20,000 20,000 66,000 30,000
รวมงบเงินอุดหนุน 20,000 20,000 66,000 30,000
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งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น

รายจายอื่น 10,000 10,000 10,000 0 % 10,000

รวมรายจ่ายอื่น 10,000 10,000 10,000 10,000
รวมงบรายจ่ายอื่น 10,000 10,000 10,000 10,000

รวมงานบริหารทั่วไป 7,900,816.77 8,493,529.26 7,420,760 7,538,540
งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 396,000 5.05 % 415,980

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 238,680 3.52 % 247,080

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 634,680 663,060
รวมงบบุคลากร 0 0 634,680 663,060

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 52,390 -100 % 0

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 0 57,390 0
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ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

สัมมนาเชิงปฏิบัติการในการจัดเวที
ประชาคมเพื่อการมีสวนรวมของประชาชน
ในการจัดทําแผนชุมชนและแผนพัฒนา
ตําบล

0 0 0 100 % 20,000

สัมมนาเชิงปฏิบัติการในการจัดเวที
ประชาคมเพื่อการมีสวนรวมของประชาชน
ในการจัดทําแผนชุมชนและแผนพัฒนา
ตําบล

0 19,300 10,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 19,300 10,000 20,000
รวมงบดําเนินงาน 0 19,300 67,390 20,000

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 0 19,300 702,070 683,060
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งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 1,433,888.7 1,256,500 1,515,780 60.05 % 2,426,060

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

12,367.74 2,650 42,840 12.04 % 48,000

เงินประจําตําแหนง 60,000 60,000 60,000 0 % 60,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 287,280 297,480 253,880 82.12 % 462,360

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 31,560 21,360 33,360 -20.68 % 26,460

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,825,096.44 1,637,990 1,905,860 3,022,880
รวมงบบุคลากร 1,825,096.44 1,637,990 1,905,860 3,022,880

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

246,150 480,450 551,850 -45.64 % 300,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 0 % 5,000

คาเชาบ้าน 60,000 49,900 67,000 19.4 % 80,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 319,650 557,350 623,850 405,000
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ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 367,657 179,942 394,000 -100 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 400,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 20,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 25,946 8,240 20,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในระบบ
บัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) การจัดเก็บ
รายได้ การพัสดุ และการใช้งานระบบ 
Corporate Online ขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น องค์การบริหารสวนตําบล
นาทราย อําเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี 
ประจําปี พ.ศ.2564

0 18,190 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 9,440 9,250 10,000 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 403,043 215,622 424,000 440,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 85,726 46,885 69,000 -42.03 % 40,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 1,000 100 % 2,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 1,000 100 % 2,000

วันที่พิมพ์ : 13/8/2565  22:40 หน้า : 13/54



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 0 100 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 99,510 79,830 54,600 -26.74 % 40,000

รวมค่าวัสดุ 185,236 126,715 125,600 89,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการไปรษณีย์ 6,898 20,668 35,000 42.86 % 50,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 6,898 20,668 35,000 50,000
รวมงบดําเนินงาน 914,827 920,355 1,208,450 984,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน 0 0 0 100 % 6,900

เก้าอี้สํานักงาน 5,000 0 0 0 % 0

เก้าอี้สํานักงาน ขนาดไมน้อยกวา 
65X67X114 ซ.ม.

0 0 0 100 % 9,800

เก้าอี้สํานักงาน ขนาดไมน้อยกวา 
65X67X114 ซม.

0 0 9,800 -100 % 0

ตู้เก็บเอกสารแบบ 2 บานเปิด(ตู้ทึบ) 0 0 0 100 % 34,200

ตู้เก็บเอกสารแบบ 2 บานเปิด(ตู้ทึบ) 19,600 0 0 0 % 0

ตู้เก็บเอกสารแบบ 40 ชอง 13,980 0 0 0 % 0

ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก 0 0 0 100 % 6,900
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ตู้เอกสารบานเลื่อนแบบทรงสูง 9,800 0 0 0 % 0

โต๊ะทํางานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต 0 0 17,800 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล

0 0 22,000 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2 

0 30,000 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว)

0 0 51,000 -100 % 0

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

0 0 15,000 -100 % 0

เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ 
LED สี

0 0 15,000 -100 % 0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดํา (18 
หน้า/นาที) 

0 0 2,600 -100 % 0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดํา (18 
หน้า/นาที)

0 0 0 100 % 5,200

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0 0 7,500 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 48,380 30,000 140,700 63,000
รวมงบลงทุน 48,380 30,000 140,700 63,000

รวมงานบริหารงานคลัง 2,788,303.44 2,588,345 3,255,010 4,069,880
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งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 240 85,733.33 % 206,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 240 206,000
รวมงบบุคลากร 0 0 240 206,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 16,270 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 0 16,270 0
รวมงบดําเนินงาน 0 0 16,270 0

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0 0 16,510 206,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 10,689,120.21 11,101,174.26 11,394,350 12,497,480

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 555,960 35.75 % 754,700
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 31,020 -69.05 % 9,600

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 153,480 4.07 % 159,720

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 5,940 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 746,400 924,020
รวมงบบุคลากร 0 0 746,400 924,020

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

55,900 105,000 146,120 -31.56 % 100,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 11,000 -54.55 % 5,000

คาเชาบ้าน 0 0 36,000 0 % 36,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 25,000 0 % 25,000

รวมค่าตอบแทน 55,900 105,000 218,120 166,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายตามโครงการป้องกันและแก้ไขลด
อุบัติเหตุในชวงเทศกาลสําคัญ

0 0 0 100 % 5,000
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คาใช้จายตามโครงการป้องกันและแก้ไขลด
อุบัติเหตุในชวงเทศกาลสําคัญ

4,100 11,000 10,000 -100 % 0

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

0 0 0 100 % 25,000

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

0 15,000 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ อปพร. 0 0 0 100 % 50,000

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ อปพร. 0 0 40,000 -100 % 0

จิตอาสาภัยพิบัติประจําองค์การบริหารสวน
ตําบล

0 0 0 100 % 20,000

จิตอาสาภัยพิบัติประจําองค์การบริหารสวน
ตําบล

165,685 0 40,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 35,000 -14.29 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 169,785 26,000 125,000 130,000
ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 0 85,000 -100 % 0

วัสดุเครื่องดับเพลิง 31,350 0 25,000 -28.8 % 17,800

วัสดุอื่น 27,500 0 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 58,850 0 110,000 17,800
รวมงบดําเนินงาน 284,535 131,000 453,120 313,800
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

เลื่อยโซยนต์ 0 0 0 100 % 9,500

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ไฟไซเรนติดรถบรรทุกน้ํา (ไฟแวบ) 24,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

สายสงน้ําดับเพลิง ขนาด 1.5 นิ้ว x 20 
เมตร

7,900 0 0 0 % 0

สายสงน้ําดับเพลิง ขนาด 2.5 นิ้ว x 20 
เมตร

9,900 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงาน
สํานักงาน

0 0 17,000 -100 % 0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดํา (18 
หน้า/นาที) 

0 0 2,600 -100 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0 0 2,500 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 30,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 41,800 0 52,100 9,500
รวมงบลงทุน 41,800 0 52,100 9,500
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รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 326,335 131,000 1,251,620 1,247,320
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 326,335 131,000 1,251,620 1,247,320

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 291,420 300,840 391,470 84.41 % 721,920

เงินประจําตําแหนง 0 0 21,460 95.71 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 225,840 234,960 244,440 4.03 % 254,280

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 517,260 535,800 657,370 1,018,200
รวมงบบุคลากร 517,260 535,800 657,370 1,018,200

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 79,969 -100 % 0

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 -80 % 1,000

คาเชาบ้าน 1,500 0 40,000 -5 % 38,000
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 1,500 0 134,969 49,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 136,000

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 64,050 12,400 160,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 16,570 5,580 40,000 -100 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 30,000

คาใช้จายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก 0 0 0 100 % 34,000

คาใช้จายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก 29,679 31,530 34,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 31,830 11,164.98 30,000 0 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 142,129 60,674.98 264,000 230,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 47,785.9 75,848 65,000 -38.46 % 40,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 28,590 30,000 30,000 33.33 % 40,000
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 2,000 0 % 2,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 66,830 49,680 50,000 -20 % 40,000

รวมค่าวัสดุ 143,205.9 155,528 147,000 122,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 56,793.06 62,618.38 60,000 0 % 60,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 15,122.04 6,781.45 10,000 0 % 10,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 11,675.74 22,800 0 % 22,800

รวมค่าสาธารณูปโภค 71,915.1 81,075.57 92,800 92,800
รวมงบดําเนินงาน 358,750 297,278.55 638,769 493,800

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน 0 0 5,940 16.16 % 6,900

เก้าอี้อเนกประสงค์ 0 0 4,400 -100 % 0

ชั้นคว่ําจาน 0 0 1,800 -100 % 0

ชั้นวางรองเท้า 0 3,600 9,000 -100 % 0

ตู้เก็บเอกสารแบบ 20 ชอง 0 0 9,800 -100 % 0

ตู้เก็บเอกสารแบบ 40 ชอง 0 13,980 8,300 -100 % 0

ตู้เก็บเอกสารแบบบนโลงลางบานเปิด 0 0 6,500 -100 % 0

ตู้เก็บเอกสารแบบบานทึบ 0 4,900 0 0 % 0
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ตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก 0 0 5,600 -100 % 0

โต๊ะทํางาน 0 0 35,400 -74.86 % 8,900

โต๊ะพับอเนกประสงค์ 0 0 8,100 -100 % 0

โต๊ะพับเอนกประสงค์ 0 4,000 0 0 % 0

พัดลมตั้งพื้น 0 0 3,040 -100 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่ พร้อมอุปกรณ์ 0 12,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์สํานักงาน 0 50,700 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์(Ink Tank Printer)

0 8,580 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 97,760 97,880 15,800
รวมงบลงทุน 0 97,760 97,880 15,800

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 876,010 930,838.55 1,394,019 1,527,800
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 2,627,400 2,561,256 2,733,030 14.11 % 3,118,620

เงินวิทยฐานะ 0 140,000 210,000 0 % 210,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,141,320 1,181,232.26 1,359,360 0 % 1,359,360
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 16,000 24,000 0 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,768,720 3,898,488.26 4,326,390 4,711,980
รวมงบบุคลากร 3,768,720 3,898,488.26 4,326,390 4,711,980

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 190,110 -100 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 100,000 0 % 100,000

รวมค่าตอบแทน 79,500 71,400 290,110 100,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการจัดงานวันเด็กแหงชาติ 0 0 0 100 % 30,000

คาใช้จายในการจัดงานวันเด็กแหงชาติ 45,506 0 0 0 % 0

โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในตําบลนาทราย

0 0 10,000 -50 % 5,000

วันที่พิมพ์ : 13/8/2565  22:40 หน้า : 24/54
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา

0 0 0 100 % 1,214,220

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา

885,600 953,460 977,550 -100 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (คาใช้จายในการจัดการศึกษา
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

0 0 0 100 % 114,130

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา (คาใช้จายในการจัดการศึกษา
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

132,210 132,210 127,690 -100 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการบริหาร
สถานศึกษา

343,400 331,500 323,000 -100 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการบริหาร
สถานศึกษา

0 0 0 100 % 300,900

รวมค่าใช้สอย 1,406,716 1,417,170 1,438,240 1,664,250
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 1,429,485 -1.74 % 1,404,575

คาอาหารเสริม (นม) 1,208,573.92 1,438,631.52 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 1,208,573.92 1,438,631.52 1,429,485 1,404,575
รวมงบดําเนินงาน 2,694,789.92 2,927,201.52 3,157,835 3,168,825
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนคาอาหารกลางวันเด็กนักเรียน
โรงเรียนสังกัด สพฐ.

2,304,000 2,268,000 2,280,200 -100 % 0

อุดหนุนคาอาหารกลางวันเด็กนักเรียน
โรงเรียนสังกัด สพฐ.

0 0 0 100 % 3,113,600

รวมเงินอุดหนุน 2,304,000 2,268,000 2,280,200 3,113,600
รวมงบเงินอุดหนุน 2,304,000 2,268,000 2,280,200 3,113,600

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 8,767,509.92 9,093,689.78 9,764,425 10,994,405
รวมแผนงานการศึกษา 9,643,519.92 10,024,528.33 11,158,444 12,522,205

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 120,000 0 % 120,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 120,000 120,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 759,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการป้องกันโรคพิษสุขบ้า 0 0 0 100 % 40,000

โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 38,160 35,520 40,000 -100 % 0

โครงการออกพนหมอกควันป้องกันโรคไข้
เลือดออก

23,250 26,066 50,000 -100 % 0

โครงการออกพนหมอกควันป้องกันโรคไข้
เลือดออก

0 0 0 100 % 50,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 61,410 61,586 90,000 859,000
ค่าวัสดุ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 0 100 % 40,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 90,000 80,000 100,000 0 % 100,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 90,000 80,000 100,000 145,000
รวมงบดําเนินงาน 151,410 141,586 310,000 1,124,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) 0 0 1,100,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

เครื่องพนหมอกควันสะพายไหลที่ใช้ในงาน
สาธารณสุข

0 0 0 100 % 75,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 1,100,000 75,000
รวมงบลงทุน 0 0 1,100,000 75,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

อุดหนุนการดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริ

0 0 4,185 5,156.87 % 220,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 4,185 220,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 4,185 220,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 151,410 141,586 1,414,185 1,419,000
รวมแผนงานสาธารณสุข 151,410 141,586 1,414,185 1,419,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 683,040 572,190.33 653,760 12.3 % 734,160

เงินประจําตําแหนง 42,000 35,000 42,000 0 % 42,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 255,060 271,200 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 980,100 878,390.33 695,760 776,160
รวมงบบุคลากร 980,100 878,390.33 695,760 776,160

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 54,480 -100 % 0

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 1,000 -100 % 0

คาเชาบ้าน 0 0 37,000 143.24 % 90,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 25,000 -80 % 5,000

รวมค่าตอบแทน 8,400 10,700 117,480 95,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 130,000

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 16,848 3,900 99,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 20,000

คาเดินทางไปราชการ 10,939.33 2,290 20,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 2,700 1,000 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 30,487.33 7,190 129,000 160,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 24,940 23,121 30,000 0 % 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 18,400 11,990 30,000 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 43,340 35,111 60,000 60,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการไปรษณีย์ 0 0 1,000 -100 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 1,000 0
รวมงบดําเนินงาน 82,227.33 53,001 307,480 315,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้เก็บเอกสารแบบ 2 บานเปิด (ตู้ทึบ) 0 0 4,900 -100 % 0

โต๊ะทํางานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต 0 0 0 100 % 17,800

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงาน
ประมวลผล

0 0 23,000 -100 % 0

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) 

0 0 4,000 -100 % 0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดํา (18 
หน้า/นาที)

0 0 0 100 % 2,600

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 31,900 20,400
รวมงบลงทุน 0 0 31,900 20,400

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 1,062,327.33 931,391.33 1,035,140 1,111,560
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาจ้างลูกจ้างประจํา 0 0 293,400 5.75 % 310,260

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 293,400 310,260
รวมงบบุคลากร 0 0 293,400 310,260
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 24,450 -100 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 4,800 4.17 % 5,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 29,250 5,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 29,250 5,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 0 0 322,650 315,260
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,062,327.33 931,391.33 1,357,790 1,426,820

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 104,040 288,025 0 0 % 0

เงินประจําตําแหนง 10,500 35,452 0 0 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 51,548.38 92,000 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 10,967.74 14,280 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 177,056.12 429,757 0 0
รวมงบบุคลากร 177,056.12 429,757 0 0

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

38,100 0 0 0 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 2,100 2,100 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 40,200 2,100 0 0
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 149,800 513,600 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาเดินทางไปราชการ 0 5,480 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 248,980 232,000 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 398,780 751,080 0 0
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ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 15,173 19,695 0 0 % 0

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 69,655 100,417 0 0 % 0

วัสดุกอสร้าง 31,778 53,400 0 0 % 0

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 30,860 23,460 0 0 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 32,010 89,550 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 179,476 286,522 0 0
รวมงบดําเนินงาน 618,456 1,039,702 0 0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน 3,500 0 0 0 % 0

โต๊ะทํางานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต 6,900 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล

0 22,000 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์สํานักงาน 23,000 0 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ 
LED สี

15,000 0 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ ชนิด LED 
ขาวดํา 

2,600 0 0 0 % 0
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เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) 
สําหรับกระดาษขนาด A3 

6,300 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 57,300 22,000 0 0
รวมงบลงทุน 57,300 22,000 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 852,812.12 1,491,459 0 0
งานไฟฟ้าและประปา

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนสวนราชการ/รัฐวิสาหกิจ 0 61,869.03 510,000 -100 % 0

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอหนอง
หาน

0 0 0 100 % 408,000

รวมเงินอุดหนุน 0 61,869.03 510,000 408,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 61,869.03 510,000 408,000

รวมงานไฟฟ้าและประปา 0 61,869.03 510,000 408,000
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 266,280 1.85 % 271,200

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 13,140 -8.68 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 279,420 283,200
รวมงบบุคลากร 0 0 279,420 283,200

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 22,190 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 0 22,190 0
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 192,000 -100 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 192,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการบริหารจัดการขยะต้นทางธนาคาร
ขยะเพื่อชุมชน ตําบลนาทราย

0 0 0 100 % 20,000
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โครงการบริหารจัดการขยะต้นทางธนาคาร
ขยะเพื่อชุมชน ตําบลนาทราย

464,685 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 10,000 50 % 15,000

รวมค่าใช้สอย 464,685 0 202,000 227,000
ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 0 15,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 0 15,000 0
รวมงบดําเนินงาน 464,685 0 239,190 227,000

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 464,685 0 518,610 510,200
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 1,317,497.12 1,553,328.03 1,028,610 918,200

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการเฉลิมพระเกียรติ 0 0 0 100 % 10,000

โครงการเฉลิมพระเกียรติ 6,515 2,540 20,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการดูแล
สุขภาพแกผู้สูงอายุ ตําบลนาทราย

0 49,435 0 0 % 0
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โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการดูแล
สุขภาพแกผู้สูงอายุตําบลนาทราย

0 0 0 100 % 40,000

โครงการสงเสริมอาชีพแกผู้ด้อยโอกาสและ
ประชาชนทั่วไป

0 0 0 100 % 20,000

โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับ
ประชาธิปไตยและการมีสวน
รวม

0 0 0 100 % 10,000

โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับ
ประชาธิปไตยและการมีสวนรวม

0 0 10,000 -100 % 0

โครงการหมูบ้านนาอยู 0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 6,515 51,975 40,000 80,000
รวมงบดําเนินงาน 6,515 51,975 40,000 80,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการป้องกันปราบปรามและ
แก้ไขปัญหาการแพรระบาดยาเสพติด

0 0 0 100 % 20,000

อุดหนุนโครงการป้องกันปราบปรามและ
แก้ไขปัญหาการแพรระบาดยาเสพติด

0 0 50,000 -100 % 0
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เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

อุดหนุนกลุมสตรีตําบลนาทราย เพื่อสนับ
สนุนกิจกรรมพัฒนาสตรีในพื้นที่ตําบลนาท
ราย

0 0 10,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 60,000 20,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 60,000 20,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 6,515 51,975 100,000 100,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 6,515 51,975 100,000 100,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการแขงขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 21,440 0 30,000 -100 % 0

โครงการแขงขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 0 0 0 100 % 15,000

โครงการสงเสริมแขงขันกีฬาต้านยาเสพติด 0 0 0 100 % 20,000

โครงการสงเสริมแขงขันกีฬาต้านยาเสพติด 0 0 20,000 -100 % 0

จัดตั้งสภาเยาวชน 0 0 20,000 -100 % 0
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จัดตั้งสภาเยาวชน 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 21,440 0 70,000 40,000
ค่าวัสดุ

วัสดุกีฬา 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 10,000 10,000
รวมงบดําเนินงาน 21,440 0 80,000 50,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 21,440 0 80,000 50,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการจัดงานประเพณีทอดเทียน รวมใจ
อนุรักษ์ สืบสาน ขับขานบทสรภัญญะ

0 0 0 100 % 30,000

โครงการจัดงานประเพณีทอดเทียน รวมใจ
อนุรักษ์ สืบสาน ขับขานบทสรภัญญะ

26,248 0 30,000 -100 % 0

โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ 0 0 0 100 % 100,000
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สงเสริมงานประเพณีวันที่ระลึกการกอตั้ง
เมืองอุดรธานี

2,900 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 29,148 0 30,000 130,000
รวมงบดําเนินงาน 29,148 0 30,000 130,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนการจัดงานประเพณีโคมลมลอยฟ้า 
ผ้ามัดหมี่ย้อมคราม นมัสการหลวงปู่พิบูลย์

150,000 77,269 150,000 -100 % 0

อุดหนุนการจัดงานประเพณีโคมลมลอยฟ้า 
ผ้ามัดหมี่ย้อมคราม นมัสการหลวงปู่พิบูลย์

0 0 0 100 % 150,000

รวมเงินอุดหนุน 150,000 77,269 150,000 150,000
รวมงบเงินอุดหนุน 150,000 77,269 150,000 150,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 179,148 77,269 180,000 280,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 200,588 77,269 260,000 330,000
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 255,120 172.8 % 695,960

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 21,420 12.04 % 24,000

เงินประจําตําแหนง 0 0 42,000 0 % 42,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 318,540 761,960
รวมงบบุคลากร 0 0 318,540 761,960

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 30,790 -100 % 0

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 2,000 0 % 2,000

คาเชาบ้าน 0 0 42,000 42.86 % 60,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 84,790 72,000
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ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 344,000 -10.47 % 308,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาเดินทางไปราชการ 0 0 20,000 0 % 20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 170,000 38.24 % 235,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 534,000 563,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 40,000 0 % 40,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 140,000 7.14 % 150,000

วัสดุกอสร้าง 0 0 30,000 233.33 % 100,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 40,000 -25 % 30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 30,000 33.33 % 40,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 80,000 -50 % 40,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 360,000 400,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 978,790 1,035,000
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน 0 0 0 100 % 6,000

เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (ระบบ 
Inverter) ขนาด 15,000 บีทียู

0 0 0 100 % 49,800

เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (ระบบ 
Inverter) ขนาด 15,000 บีทียู 

0 0 49,800 -100 % 0

ตู้เก็บเอกสารแบบ 40 ชอง 0 0 0 100 % 5,000

ตู้เอกสารแบบบานเลื่อนกระจก 0 0 7,800 -100 % 0

โต๊ะทํางานไม้ 0 0 0 100 % 15,000

ครุภัณฑ์กอสร้าง

เครื่องเจาะคอนกรีตแบบรถเข็น 0 0 74,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต 0 0 8,500 -100 % 0

ครุภัณฑ์โรงงาน

เครื่องเจียแบบมือถือ 0 0 0 100 % 5,300

ตู้เชื่อม 0 0 0 100 % 5,500

แทนตัดไฟเบอร์ 0 0 0 100 % 4,500

บันไดอเนกประสงค์ไฟเบอร์กลาส 0 0 0 100 % 3,500
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สวานไขควงไร้สาย 0 0 0 100 % 5,000

สวานโรตารี่ 0 0 0 100 % 4,500

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงาน
ประมวลผล

0 0 23,000 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงาน
สํานักงาน

0 0 0 100 % 17,000

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer)

0 0 4,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 167,100 121,100
รวมงบลงทุน 0 0 167,100 121,100

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 1,464,430 1,918,060
งานก่อสร้าง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 81,620 564.52 % 542,380

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 64,260 12.04 % 72,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 196,000 49.08 % 292,200
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 48,000 -44.5 % 26,640

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 389,880 933,220
รวมงบบุคลากร 0 0 389,880 933,220

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 10,000 -100 % 0

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

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้าง
ตาง ๆ

คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูก
สร้างตางๆ

0 0 200,000 150 % 500,000

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้าง/ปรับปรุง/ซอมแซม/ตอ
เติมศาลาประชาคม หมูที่ 5

0 0 0 100 % 136,000
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โครงการกอสร้าง/ปรับปรุง/ซอมแซมถนน
ลูกรัง พร้อมลงทอ ภายในหมูบ้าน หมูที่ 10

0 0 0 100 % 136,000

โครงการกอสร้าง/ปรับปรุง/ซอมแซมถนน
ลูกรัง พร้อมลงทอ ภายในหมูบ้าน หมูที่ 11

0 0 0 100 % 136,000

โครงการกอสร้าง/ปรับปรุง/ซอมแซมถนน
ลูกรัง พร้อมลงทอ ภายในหมูบ้าน หมูที่ 2

0 0 0 100 % 136,000

โครงการกอสร้าง/ปรับปรุง/ซอมแซมถนน
ลูกรัง พร้อมลงทอ ภายในหมูบ้าน หมูที่ 3

0 0 0 100 % 136,000

โครงการกอสร้าง/ปรับปรุง/ซอมแซมถนน
ลูกรัง พร้อมลงทอ ภายในหมูบ้าน หมูที่ 6

0 0 0 100 % 136,000

โครงการกอสร้าง/ปรับปรุง/ซอมแซมถนน
ลูกรัง พร้อมลงทอ ภายในหมูบ้าน หมูที่ 7

0 0 0 100 % 136,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) บ้านนาทรายศรีวิไล หมูที่ 9

0 0 0 100 % 136,000

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

กอสร้าง/ปรับปรุง/ ซอมแซมศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

0 99,500 0 0 % 0

กอสร้างถนน คสล. ภายในหมูบ้าน หมูที่ 3 0 0 284,000 -100 % 0

กอสร้างถนน คสล. ภายในหมูบ้าน หมูที่ 4 0 391,000 0 0 % 0

กอสร้างถนน คสล./ซอมแซมถนน คสล. 
ภายนหมูบ้าน  หมูที่ 2

0 378,000 0 0 % 0
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กอสร้างถนน คสล./ซอมแซมถนน คสล. 
ภายในหมูบ้าน  หมูที่ 7

0 388,000 0 0 % 0

กอสร้างถนน คสล./ซอมแซมถนน คสล. 
ภายในหมูบ้าน หมูที่ 1

0 0 202,000 -100 % 0

กอสร้างถนน คสล./ซอมแซมถนน คสล
.ภายในหมูบ้าน หมูที่ 8

0 365,000 0 0 % 0

กอสร้างถนน คสล./ปรับปรุง ซอมแซม 
ถนน คสล. ภายในหมูบ้าน หมูที่ ๕

0 387,000 0 0 % 0

กอสร้างรางระบายน้ําสําเร็จรูป หมูที่ 11 0 393,500 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านดอนมวง หมูที่ 3 สายทางบ้านนายสม
พงษ์ บุญพา ถึง บ้านนายทองมี  ศรีชัยมูล  

396,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านถอนนาเพลิน หมูที่ 7 สายทางบ้านนาง
เพ็ญ สุริโย ถึง บ้านนางรัชฎาพร ยศสา

401,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านถอนนาเพลิน หมูที่ 7 สายทางหลังป้อม
ยาม ถึง วัดป่าสามัคคีธรรม

0 0 180,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านนาทราย หมูที่ 1 สายทางแยกดอนแดง
ชวงจากถนนคอนกรีตเดิม ถึง บ้านนายอุดม 
สร้อยสะนู

398,000 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 13/8/2565  22:40 หน้า : 48/54



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านนาทรายศรีวิไล หมูที่ 9 สายทางบ้าน
นางปราณี บุญภา ถึง บ้านนางประไพ ลา
ลด

0 0 280,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านนานกหงส์ หมูที่ 4 สายทางบ้านนาย
ชูชีพ ศรีชัยมูล ถึง บ้านนายเบ็ง

0 0 280,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านน้ํารอด หมูที่ 2  สายทางบ้านนางนาง 
เพียรประสม ถึง บ้านนายไสว  สารีอาจ

397,500 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านเสรีพัฒนา หมูที่ 5 สายทางไปวัดบ้าน
โกบ 

0 0 280,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองไผ หมูที่ 8 สายทางบ้านนายทอง
จันทร์ สุขประเสริฐ ถึง บ้านนายสรวิช วง
เวียน (ชวงนานายบุญเตียง อินทร์แสง) 

0 0 435,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านใหมสามัคคี หมูที่10 สายทางบ้านนาง
อุไลวรรณ เรือนนา ถึง หอถังประปาหมู
บ้าน

332,000 0 0 0 % 0
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านนานกหงส์ หมูที่ 4 สายทางถนนแยก
ออกจากซอยรวมใจ

357,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านหนองไผ หมูที่ 8 สายทางบ้านนาง
สมเพช โสดาคําแสน ถึง บ้านนางถวิล ศรี
ชัยมูล

394,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตอัด
แรงสําเร็จรูป บ้านถอนนาเพลิน หมูที่ 6 
สายทางสามแยกวัดมงคลสวัสดิ์ ถึง บ้าน
นายหนูจันทร์ เพ็งผาน

447,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตอัด
แรงสําเร็จรูป บ้านนาทรายศรีวิไล หมูที่ 9 
สายทางบ้านนางมณีรัตน์ ปะทาสี ถึงที่ดิน
นายวุฒิชัย คนรู้

151,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตอัด
แรงสําเร็จรูป บ้านน้ํารอด หมูที่ 2 สายทาง
บ้านนางม้วย อัดสาหวาด ถึง บ้านนางบังอร 
ใจบุญ 

298,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตอัด
แรงสําเร็จรูป บ้านมีชัยพัฒนา หมูที่ 11 
สายทางบ้านนายสม ประทุมบาล ถึง บ้าน
นางบวย ขัวสะพาน

447,000 0 0 0 % 0
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โครงการกอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตอัด
แรงสําเร็จรูป บ้านเสรีพัฒนา หมูที่ 5 สาย
ทางบ้านนางลด โยชน์สุวรรณ ถึง ที่ดินตรง
ข้ามบ้านนางอุไร จันทา 

447,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก
อเนกประสงค์ บ้านนาทราย หมูที่ 1 ข้าง
ศาลาประชาคมหมูบ้าน

0 0 133,000 -100 % 0

โครงการซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านน้ํารอด หมูที่ 2 สายทางบ้านนางก้าน
กอง ใสโยธา ถึง บ้านนายไพศาล วิจาร
ณรงค์

0 0 408,000 -100 % 0

โครงการซอมแซมถนนลูกรัง บ้านถอนนา
เพลิน หมูที่ 6 สายทางรอบหนองเลิงบอ

0 0 130,000 -100 % 0

โครงการตอเติมศาลาพักศพ บ้านถอนนา
เพลิน หมูที่ 7 วัดป่าสามัคคีธรรม

0 0 300,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านนาทรายศรีวิไล หมูที่ 9 สายทางบ้าน
นางรัศมี ไชยแก้ว ถึง บ้านนางหมุน โสภา
พร

205,000 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก
องค์การบริหารสวนตําบลนาทราย หมูที่ 9  

0 0 500,000 -100 % 0

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง 0 0 10,000 -100 % 0
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คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K)

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K) 0 0 3,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 4,670,500 2,402,000 3,625,000 1,588,000
รวมงบลงทุน 4,670,500 2,402,000 3,625,000 1,588,000

รวมงานก่อสร้าง 4,670,500 2,402,000 4,024,880 2,521,220
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 4,670,500 2,402,000 5,489,310 4,439,280

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 5,240 1,717.56 % 95,240

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 5,240 95,240
รวมงบบุคลากร 0 0 5,240 95,240

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 5,070 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 0 5,070 0
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ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการฝึกอบรมอาชีพให้ความรู้ในการ
ประกอบอาชีพแกประชาชน ตําบลนาทราย

0 0 30,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมอาชีพให้ความรู้ในการ
ประกอบอาชีพแกประชาชน ตําบลนาทราย

0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 30,000 20,000
ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 0 10,000 0
รวมงบดําเนินงาน 0 0 45,070 20,000

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 0 0 50,310 115,240
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการคลองสวยน้ําใสคนไทยมีความสุข 0 0 0 100 % 10,000
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โครงการคลองสวยน้ําใสคนไทยมีความสุข 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการปลูกป่า 0 0 0 100 % 10,000

โครงการปลูกป่า 6,085 1,145 10,000 -100 % 0

โครงการปลูกหญ้าแฝก 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี

0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการอบรมให้ความรู้ในการฟื้นฟูและ
บําบัดน้ําเสียในครัวเรือนให้แกประชาชน

0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 6,085 1,145 50,000 40,000
ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 0 0 0 100 % 59,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 59,000
รวมงบดําเนินงาน 6,085 1,145 50,000 99,000

รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 6,085 1,145 50,000 99,000
รวมแผนงานการเกษตร 6,085 1,145 100,310 214,240

รวมทุกแผนงาน 39,486,784.38 38,940,388.62 46,500,000 50,000,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำทรำย 
อ ำเภอพิบูลย์รักษ์  จังหวัดอุดรธำนี 

                  ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 50,000,000 บาท แยกเป็น  
แผนงานงบกลาง 

 
งบกลาง รวม 14,885,445 บาท 

  
งบกลาง รวม 14,885,445 บาท 

   
งบกลาง รวม 14,885,445 บาท 

   
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จ ำนวน 170,240 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำสมทบกองทุนประกันสังคมในอัตรำร้อยละห้ำของ
ค่ำจ้ำงพนักงำนจ้ำง ต ำแหน่งผู้ช่วยครูดูแลเด็กฯ จ ำนวน 8 คน
พนักงำนจ้ำงภำรกิจ จ ำนวน 11 คน พนักงำนจ้ำงทั่วไป จ ำนวน 3 คน
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำทรำย 
-เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ.2533 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม 
-เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1620 ลงวันที่ 22 เมษำยน  2562 

      

   
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จ ำนวน 15,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนทดแทนประกันสังคมของพนักงำนจ้ำง
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำทรำย 
-เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ เงินทดแทน  พ.ศ.2561 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม 
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรตั้งงบประมำณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือสมทบกองทุน พ.ศ.2561 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม 

      

   
เบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ จ ำนวน 10,788,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสนับสนุนกำรสร้ำงหลักประกันรำยได้ให้แก่ผู้สูงอำยุใน
ต ำบลนำทรำย จ ำนวน 1,385 คน โดยแบ่งตำมช่วงอำยุ ดังนี้ 
1.ช่วงอำยุ 60-69 ปี จ ำนวน 840 คนๆละ 600 บำท/เดือน  
เป็นเงิน 6,048,000 บำท 
2.ช่วงอำยุ 70-79 ปี จ ำนวน 440 คนๆละ 700 บำท/เดือน  
เป็นเงิน 3,696,000 บำท 
3.ช่วงอำยุ 80-89 ปี จ ำนวน 90 คนๆละ 800 บำท/เดือน  
เป็นเงิน 864,000 บำท 
4.ช่วงอำยุ 90 ปี ขึ้นไป จ ำนวน 15 คนๆละ 1,000 บำท/เดือน 
เป็นเงิน 180,000 บำท 
โดยค ำนวณตั้งจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน 

      



   
เบี้ยยังชีพควำมพิกำร จ ำนวน 2,887,200 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสนับสนุนสวัสดิกำรทำงสังคมให้แก่ผู้พิกำรหรือทุพพล
ภำพในต ำบลนำทรำยที่ผ่ำนเกณฑ์มีสิทธิได้รับ จ ำนวน 297 คน โดย
แบ่งเป็นช่วงอำยุ ดังนี้ 
1.คนพิกำรอำยุ 0-18 ปี จ ำนวน 15 คนๆละ 1,000 บำท/เดือน 
เป็นเงิน 180,000 บำท 
2.คนพิกำรอำยุ 18 ปี ขึ้นไป จ ำนวน 282 คนๆละ 800 บำท/เดือน  
เป็นเงิน 2,707,200 บำท 
โดยค ำนวณตั้งจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน 

      

   
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จ ำนวน 108,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสงเครำะห์ผู้ป่วยโรคเอดส์ของต ำบลนำทรำยที่แพทย์
ได้รับรองและท ำกำรวินิจฉัยและมีควำมเป็นอยู่ยำกจน หรือถูกทอดทิ้ง 
ขำดผู้อุปกำระดูแลไม่สำมำรถประกอบอำชีพเลี้ยงตนเองได้ 
จ ำนวน 18 คนๆ ละ 500 บำท/เดือน 
โดยค ำนวณตั้งจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน 

      

   
เงินส ำรองจ่ำย จ ำนวน 300,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกรณีฉุกเฉิน  กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ       
สำธำรณภัยต่ำงๆ ที่เกิดขึ้นหรือคำดว่ำจะเกิดขึ้น เช่น วำตภัย อุทกภัย
อัคคีภัย ภัยจำกโรคแพร่ระบำด ฯลฯ หรือกรณีจ ำเป็นที่บรรเทำปัญหำ
ควำมเดือดร้อนของประชำชนเป็นส่วนรวม  

      

   
รำยจ่ำยตำมข้อผูกพัน       

    

 

เงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) 
 

 

จ ำนวน 
 

450,200 
 

บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำสบทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วน
ท้องถิ่น (ร้อยละ 2 ของรำยได้ ไม่รวมเงินอุดหนุน ไม่รวมเงินส ำรอง
จ่ำย) 
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินบ ำเหน็จบ ำนำญ
ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2546 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
-เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0808.5/ว
6038 ลงวันที่ 7 ตุลำคม 2563 

      

    

 

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภำพ 

 

จ ำนวน 
 

166,815 
 

บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภำพต ำบลนำทรำย 
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรตั้งงบประมำณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือสมทบกองทุน พ.ศ.2561 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม 
-ประกำศคณะกรรมกำรหลักประกันสุขภำพแห่งชำติเรื่อง หลักเกณฑ์
เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด ำเนินงำนและบริหำร
จัดกำรระบบหลักประกันสุขภำพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ.2561 

      



แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
งานบริหารทั่วไป รวม 7,538,540 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 5,330,040 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,793,520 บาท 

   
เงินเดือนนำยก/รองนำยกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 514,080 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือน ให้แก่  
1.นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล     จ ำนวน  20,400 บำท  
2.รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล จ ำนวน 2 คนๆละ 11,220 บำท  
โดยค ำนวณตั้งจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน  
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินค่ำตอบแทนนำยก
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล รองประธำนสภำองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  เลขำนุกำรนำยก
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล และเลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล พ.ศ.2554 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  

      

   
ค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งนำยก/รองนำยก จ ำนวน 42,120 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่ง ให้แก่ 
1.นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล      จ ำนวน 1,750 บำท 
2.รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  จ ำนวน 2 คนๆละ 880 บำท  
โดยค ำนวณตั้งจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน 
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินค่ำตอบแทนนำยก
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลรองประธำนสภำองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  เลขำนุกำรนำยก
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล และเลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
พ.ศ.2554 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  

      

   
ค่ำตอบแทนพิเศษนำยก/รองนำยก จ ำนวน 42,120 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนพิเศษ ให้แก่  
1.นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล       จ ำนวน  1,750 บำท  
2.รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  จ ำนวน 2 คนๆละ 880 บำท 
โดยตั้งจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน  
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินค่ำตอบแทนนำยก
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล รองประธำนสภำองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  เลขำนุกำรนำยก
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล และเลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล พ.ศ.2554 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม        

      



   

 

ค่ำตอบแทนรำยเดือนเลขำนุกำร/ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรี นำยกองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล 

จ ำนวน 86,400 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนเลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
โดยค ำนวณตั้งจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน   
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินค่ำตอบแทนนำยก
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล รองประธำนสภำองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  เลขำนุกำรนำยก
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล และเลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล พ.ศ.2554 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม   

      

   
ค่ำตอบแทนประธำนสภำ/รองประธำนสภำ/สมำชิกสภำ/เลขำนุกำรสภำ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จ ำนวน 1,108,800 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทน ให้แก ่
1.ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล       จ ำนวน   11,220 บำท 
2.รองประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล   จ ำนวน    9,180 บำท 
3.เลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล และสมำชิกสภำองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล จ ำนวน 10 คนๆ ละ 7,200 บำท 
โดยค ำนวณตั้งจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน 
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินค่ำตอบแทนนำยก
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล รองประธำนสภำองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  เลขำนุกำรนำยก
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล และเลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล พ.ศ.2554 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม   

      

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 3,536,520 บาท 

   
เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 2,662,680 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือน  เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงำนส่วนต ำบล
จ ำนวน 8 อัตรำ โดยค ำนวณตั้งจ่ำยไว้ไม่เกิน12เดือนดังนี้ 
1.ต ำแหน่ง ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล        จ ำนวน  1  อัตรำ 
2.ต ำแหน่ง รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล   จ ำนวน   1  อัตรำ 
3.ต ำแหน่ง หัวหน้ำส ำนักปลัด                       จ ำนวน  1  อัตรำ 
4.ต ำแหน่ง นักทรัพยำกรบุคคล                     จ ำนวน  1  อัตรำ 
5.ต ำแหน่ง นิติกร                                     จ ำนวน  1  อัตรำ 
6.ต ำแหน่ง เจ้ำพนักงำนธุรกำร                      จ ำนวน  3  อัตรำ 
-เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542 
-เป็นไปตำมหนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว
138 ลงวันที่ 30 ธันวำคม 2558 

      



   
เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 48,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมค่ำครองชีพชั่วครำว, เงินเพ่ิมตำมวุฒิพนักงำนส่วน
ต ำบล โดยค ำนวณตั้งจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน 
-เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542 
-เป็นไปตำมหนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว
138 ลงวันที่ 30 ธันวำคม 2558 

      

   
เงินประจ ำต ำแหน่ง จ ำนวน 168,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล , รอง
ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและหัวหน้ำส ำนักปลัด โดยค ำนวณตั้ง
จ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน 
-เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542 
-เป็นไปตำมหนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว
138 ลงวันที่ 30 ธันวำคม 2558 

      

   
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 525,840 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง  โดยค ำนวณตั้ งจ่ำยไว้ไม่
เกิน 12 เดือน  
โดยแบ่งเป็น พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจจ ำนวน 2 อัตรำ ดังนี้  
1. ต ำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร       จ ำนวน 1 อัตรำ 
2. ต ำแหน่ง พนักงำนขับรถ(ส่วนกลำง)     จ ำนวน 1 อัตรำ 
พนักงำนจ้ำงทั่วไป จ ำนวน 2 อัตรำ  ดังนี้ 
1. ต ำแหน่ง นักกำรภำรโรง                   จ ำนวน 1 อัตรำ 
2. ต ำแหน่ง คนงำนทั่วไป                     จ ำนวน 1 อัตรำ 
-เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542 
-เป็นไปตำมหนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
138 ลงวันที่ 30 ธันวำคม 2558 

      

   
เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 48,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมต่ำงๆ ของพนักงำนจ้ำง โดยค ำนวณตั้งจ่ำยไว้ไม่เกิน
12 เดือน โดยแบ่งเป็น พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ จ ำนวน 2 อัตรำ และ
พนักงำนจ้ำงทั่วไป จ ำนวน  2  อัตรำ 
-เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542 
-เป็นไปตำมหนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว
138 ลงวันที่ 30 ธันวำคม 2558 
 
 
 

      



   
เงินอ่ืน ๆ จ ำนวน 84,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนรำยเดือน ต ำแหน่ง ปลัดองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล โดยค ำนวณตั้งจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน  
-เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542 
-เป็นไปตำมหนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท.และก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว
138ลงวันที่ 30 ธันวำคม 2558 

      

  
งบด าเนินงาน รวม 1,298,500 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 175,500 บาท 

   
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร จ ำนวน 1,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรให้แก่
พนักงำนส่วนต ำบล ลูกจ้ำงประจ ำและพนักงำนจ้ำงที่มำปฏิบัติงำนนอก
เวลำรำชกำร 
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินค่ำตอบ 
แทนนอกเวลำรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 

      

   
ค่ำเช่ำบ้ำน จ ำนวน 146,500 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนหรือค่ำเช่ำซื้อบ้ำนให้แก่พนักงำนส่วนต ำบลผู้มี
สิทธิ 
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ ำนของ
ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่4) พ.ศ.2562 

      

   
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร       

    
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ จ ำนวน 28,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรของพนักงำนส่วนต ำบล
ลูกจ้ำงประจ ำตลอดจนผู้มีสิทธิ 
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำ
บุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 

      

   
ค่าใช้สอย รวม 496,000 บาท 

   
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร       

    
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร จ ำนวน 360,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ  ค่ำลงทะเบียนต่ำงๆ ค่ำจ้ำงเหมำ
ต่ำงๆ ค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำเย็บหนังสือหรือเข้ำปกหนังสือ ค่ำซักฟอก  ค่ำ
ระวำงบรรทุก ค่ำเช่ำทรัพย์สิน ค่ำโฆษณำและเผยแพร่ ค่ำเบี้ยประกัน
ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินคดีตำมค ำพิพำกษำ ค่ำจ้ำงเหมำสูบน้ ำ ค่ำบริกำร
ก ำจัดปลวก ค่ำจ้ำงผู้แสดงแบบ ค่ำติดตั้งไฟฟ้ำ ค่ำติดตั้งประปำ ค่ำ
ติดตั้งโทรศัพท์ ค่ำติดตั้งเครื่องปรับอำกำศ ค่ำติดตั้งเครื่องรับสัญญำณ
ต่ำงๆ ค่ำจ้ำงเหมำท ำควำมสะอำด ค่ำจ้ำงเหมำรักษำควำมปลอดภัย
ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรอ่ืนๆ ที่จ ำเป็น 
-เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0313.4/ว4044 ลงวันที่
10 กรกฎำคม 2563 
 

      



   
รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร จ ำนวน 30,000 บำท 

      

  -ค่ำรับรอง ในกำรต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มำนิเทศงำนตรวจ
งำน หรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษำดูงำน และเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งร่วม
ต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลโดยจ่ำยเป็นค่ำอำหำร ค่ำเครื่องดื่ม ค่ำ
ของขวัญ ค่ำพิมพ์เอกสำร ค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวเนื่องในกำรเลี้ยงรับรอง
รวมทั้ง ค่ำบริกำรและ ค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ซึ่งจ ำเป็นต้องจ่ำยที่เกี่ยวกับกำร
รับรองในกำรต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล 
-ค่ำเลี้ยงรับรองในกำรประชุมสภำท้องถิ่น คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น
คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นคณะกรรมกำร
ติดตำมประเมินผล  แผนพัฒนำท้องถิ่น  คณะกรรมกำรติดตำม
ประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น คณะกรรมกำรหรือคณะอนุกรรมกำร ที่
ได้รับแต่งตั้งตำมกฎหมำยหรือตำมระเบียบหรือหนังสือสั่งกำรของ
กระทรวงมหำดไทย หรือกำรประชุมระหว่ำงองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กับรัฐวิสำหกิจหรือเอกชน โดยจ่ำยเป็น ค่ำอำหำรเครื่องดื่มต่ำงๆ
เครื่องใช้ในกำรเลี้ยงรับรองและ ค่ำบริกำรอ่ืนๆ ซึ่งจ ำเป็นต้องจ่ำยที่
เกี่ยวกับกำรเลี้ยงรับรองในกำรประชุม ทั้งนี้ให้รวมถึงผู้เข้ำร่วมประชุม
อ่ืนๆ และเจ้ำหน้ำที่ที่เก่ียวข้องซึ่งเข้ำร่วมประชุม 

      

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำย
อ่ืน ๆ 

      

    
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเช่ำพ้ืนที่เว็บไซด์ กำรพัฒนำปรับปรุงเว็ปไซด์ของ
หน่วยงำน 

จ ำนวน 30,000 บำท 

      

  
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำพ้ืนที่เก็บข้อมูลและพัฒนำปรับปรุงเว็บไซด์ของ
หน่วยงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำทรำย 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ล ำดับ 15 หน้ำที่ 191 

      

    
โครงกำรปฏิบัติกำรร่วมในกำรช่วยเหลือประชำชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น(สถำนที่กลำง) 

จ ำนวน 36,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำด ำเนินงำนตำมโครงกำรศูนย์ปฏิบัติกำรร่วมในกำร
ช่วยเหลือประชำชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (สถำนที่กลำง)
เช่น ค่ำจ้ำงเหมำบุคลำกรประจ ำศูนย์ฯ ค่ำวัสดุและอุปกรณ์ รวมถึง
ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่มีควำมจ ำเป็น 
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยเพ่ือช่วยเหลือ
ประชำชนตำมอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.
2560 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
-เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มท 0808.2/
ว3185 ลงวันที่ 9 สิงหำคม 2562 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ล ำดับ 17 หน้ำที ่191 

      



    

 

โครงกำรฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม 
 

จ ำนวน 
 

10,000 
 

บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรอบรมคุณธรรมจริยธรรมบุคลำกร เยำวชน
นักเรียน และประชำชนต ำบลนำทรำย เพ่ือให้มีคุณธรรมจริยธรรมใน
กำรด ำเนินชีวิตเป็นแบบอย่ำงที่ดี เช่น ค่ำอำหำร ค่ำป้ำย ค่ำสถำนที่และ
ค่ำใช้จ่ำยอื่นที่จ ำเป็น 
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
ฝึกอบรม และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)ล ำดับที่ 14 หน้ำที่
190  

      

   
ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม จ ำนวน 30,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินเพ่ือให้สำมำรถใช้งำนได้
ตำมปกติ เช่น รถยนต์ส่วนกลำง หรือครุภัณฑ์อ่ืนใดอันเป็นทรัพย์สิน
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำทรำย 

      

   
ค่าวัสดุ รวม 271,000 บาท 

   
วัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 40,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่ำงๆ ในส ำนักงำน เช่น โต๊ะต่ำงๆ
เก้ำอ้ีต่ำงๆ ตู้ต่ำงๆกระดำษ แฟ้ม เครื่องเขียน ธงชำติ ธงเฉลิมพระ
เกียรติ สมุดประวัติข้ำรำชกำร ตรำยำง น้ ำดื่มส ำหรับบริกำรประชำชน
ในส ำนักงำน มู่ลี่ ม่ำนปรับแสง เครื่องเย็บกระดำษ พระบรมฉำยำ
ลักษณ์ พวงมำลัย พวงมำลำ พำนพุ่มกรวยดอกไม้ ฯลฯ 

      

   
วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 30,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว เช่น จำน ช้อน ถ้วย แก้วน้ ำ 
แปรง ไม้กวำด เข่ง ผ้ำปูโต๊ะ มีด เตำไฟฟ้ำ เตำน้ ำมัน กระติกน้ ำร้อน
ถำดหลุม ถังแก๊สน้ ำยำล้ำงห้องน้ ำ ฯลฯ   

      

   
วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ ำยเกี่ยวกับวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง  เช่น
แบตเตอรี่ ยำงนอก ยำงใน สำยไมล์ กระจกมองข้ำงรถยนต์หม้อน้ ำ
รถยนต์ ฟิลม์กรองแสง กันชนรถยนต์ ฯลฯ   

      

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ ำนวน 150,000 บำท 

      
  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำน้ ำมันดีเซล เบนซิน ส ำหรับรถยนต์ส่วนกลำง รถบรรทุก

ขยะ รถบรรทุกน้ ำและเครื่องยนต์อื่นๆ เช่น เครื่องตัดหญ้ำ ฯลฯ 
      

   
วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ จ ำนวน 1,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับวัสดุโฆษณำและเผยแพร่เช่น  กระดำษ
โปสเตอร์ พู่กันและสี เมมโมรี่กำร์ด ฟิล์ม รูปสีหรือขำวด ำที่ได้จำกกำร
ล้ำงอัด ขยำย ผ้ำเขียนป้ำย โฟม ฯลฯ 

      



   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 40,000 บำท 

      

  เพ่ื อจ่ ำยเป็นค่ำจัดซื้ อวัสดุคอมพิวเตอร์ต่ ำงๆ  เช่น  แผ่นบันทึ ก
ข้อมูล แผ่นCD แผ่นบันทึกข้อมูลแบบถอดได้ เมำส์ หัวพิมพ์ สำยพ่วง
เชื่อมสัญญำณคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก ฯลฯ        

      

   
ค่าสาธารณูปโภค รวม 356,000 บาท 

   
ค่ำไฟฟ้ำ จ ำนวน 250,000 บำท 

      
  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำไฟฟ้ำในส ำนักงำน ไฟฟ้ำสำธำรณะอำคำรหรือทรัพย์สิน

อ่ืนที่อยู่ในควำมรับผิดชอบขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำทรำย 
      

   
ค่ำน้ ำประปำ ค่ำน้ ำบำดำล จ ำนวน 5,000 บำท 

      
  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำน้ ำประปำในส ำนักงำน อำคำรหรือทรัพย์สินอ่ืนที่อยู่ใน

ควำมรับผิดชอบขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำทรำย 
      

   
ค่ำบริกำรโทรศัพท์ จ ำนวน 5,000 บำท 

      
  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำโทรศัพท์-โทรสำร ในส ำนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล

นำทรำย 
      

   
ค่ำบริกำรไปรษณีย์ จ ำนวน 1,000 บำท 

      

  
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำไปรษณีย์ ค่ำโทรเลข ค่ำธนำณัติ ค่ำซื้อดวงตรำไปรษณี
ยำกร ดวงตรำอำกรแสตมป์ ฯ 

      

   
ค่ำบริกำรสื่อสำรและโทรคมนำคม จ ำนวน 95,000 บำท 

      
  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรใช้ระบบอินเตอร์เน็ต ค่ำสื่อสำรผ่ำน

ดำวเทียม ฯลฯ 
      

  
งบลงทุน รวม 870,000 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 870,000 บาท 

   
ครุภัณฑ์ส ำนักงำน       

    
เก้ำอ้ีส ำนักงำน จ ำนวน 6,900 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อ-จัดหำ (จัดหำทั่วไป) เก้ำอ้ีส ำนักงำนขนำดไม่น้อย
กว่ำ 65X67X114 ซม. ส ำหรับหัวหน้ำส ำนักปลัด
จ ำนวน 1 ตัว ๆ ละ 6,900 บำท 
คุณลักษณะพ้ืนฐำน ดังนี้ 
1. เก้ำอ้ีส ำนักงำนพนักพิงสูง หุ้มหนังสังเครำะห์ หรือหนังเทียม 
2. ที่นั่งข้ึนโครงเหล็กหรือวัสดุที่ดีกว่ำ 
3. เก้ำอ้ีสำมำรถปรับระดับได้ 
 
 
 

      



   
ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง       

    
รถส่วนกลำง ประเภท รถบรรทุก (ดีเซล) จ ำนวน 850,000 บำท 

      

  เพ่ือจัดซื้อ  รถส่วนกลำงประเภทรถบรรทุก (ดี เซล) ขนำด 1 ตัน 
ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมำตรกระบอกสูบไม่ต่ ำกว่ำ 2,400 ซีซี หรือก ำลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ำกว่ำ 110 กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ลแค็บ 
จ ำนวน 1 คันๆ ละ รำคำ 850,000 บำท 
มีคุณลักษณะพ้ืนฐำนดังนี้ 
1. เป็นกระบะส ำเร็จรูป 
2. ห้องโดยสำรเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู 
3. เป็นรำคำรวมเครื่องปรับอำกำศ 
4. รำคำรวมภำษีสรรพสำมิต  
-เป็นไปตำมบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ ส ำนักงบประมำณ เดือน
ธันวำคม 2564   

      

   
ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว       

    
เครื่องท ำน้ ำร้อน น้ ำเย็น แบบขวดคว่ ำ จ ำนวน 7,900 บำท 

      
  เพ่ือจัดซื้อ-จัดหำ (จัดหำทั่วไป) เครื่องท ำน้ ำร้อน น้ ำเย็นแบบขวดคว่ ำ

จ ำนวน 1 เครื่องๆ ละ 7,900 บำท เป็นเงิน 7,900 บำท 
      

   
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์       

    
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขำวด ำ (18 หน้ำ/นำที) จ ำนวน 5,200 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อ-จัดหำ (จัดหำทั่วไป) เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ
LED ขำวด ำ (18 หน้ำ/นำที) จ ำนวน 2 เครื่องๆละ 2,600 บำท เป็น
เงิน 5,200 บำท 
คุณลักษณะพ้ืนฐำน ดังนี้ 
- มีควำมละเอียดในกำรพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ 600x600 dpi  
- มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ส ำหรับกระดำษ A4 ไม่น้อยกว่ำ 18 หน้ำต่อ
นำท ี(ppm) 
- มีหน่วยควำมจ ำ (Memory) ขนำดไม่น้อยกว่ำ 32 MB  
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำจ ำนวนไม่น้อย
กว่ำ 1 ช่อง 
- มีถำดใส่กระดำษได้รวมกันไม่น้อยกว่ำ 150 แผ่น 
- สำมำรถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสำมำรถก ำหนดขนำดของ
กระดำษเองได้ 
- เป็นไปตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพ้ืนฐำนกำรจัดหำอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวำคม 2564 ประกำศ ณ วันที่ 30 
ธันวำคม 2564 
 
 

      



  
งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร       

    
อุดหนุนกำรจัดงำนรัฐพิธี จ ำนวน 30,000 บำท 

      

  เพ่ืออุดหนุนให้ที่ท ำกำรปกครองอ ำเภอพิบูลย์รักษ์ เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัด
งำนรัฐพิธี 
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ล ำดับที่ 26 หน้ำที่ 
184 
-ตำมหนังสืออ ำเภอพิบูลย์รักษ ์ที ่อด 1818/1330 ลงวันที่ 17 มิถุนำยน
2565 

      

  
งบรายจ่ายอ่ืน รวม 10,000 บาท 

   
รายจ่ายอ่ืน รวม 10,000 บาท 

   
รำยจ่ำยอื่น       

    
รำยจ่ำยอื่น จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงสถำบันที่เป็นกลำง เพ่ือส ำรวจควำมพึงพอใจของ
ประชำชนต่อกำรให้บริกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำทรำย  
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ล ำดับที่  8 หน้ำที่ 
189 
 

      

 
งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 683,060 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 663,060 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 663,060 บาท 

   
เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 415,980 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือน  เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงำนส่วนต ำบล  
จ ำนวน 1 อัตรำ โดยค ำนวณตั้งจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน ได้แก่ 
-ต ำแหน่ง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน   จ ำนวน  1  อัตรำ 
-เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542 
-เป็นไปตำมหนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว
138 ลงวันที่ 30 ธันวำคม 2558 
 
 
 
 
 

      



   
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 247,080 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ จ ำนวน 1 อัตรำ          
โดยค ำนวณตั้งจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน ได้แก่ 
-ต ำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเครำะห์นโยบำยและแผน  จ ำนวน 1 อัตรำ 
-เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542 
-เป็นไปตำมหนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว
138 ลงวันที่ 30 ธันวำคม 2558 

      

  
งบด าเนินงาน รวม 20,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท 

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำย
อ่ืน ๆ 

      

    
สัมมนำเชิงปฏิบัติกำรในกำรจัดเวทีประชำคมเพ่ือกำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชนในกำรจัดท ำแผนชุมชนและแผนพัฒนำต ำบล 

จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดเวทีประชำคมหมู่บ้ำน/ต ำบลกำร
ประชุมสัมมนำจัดท ำแผนชุมชนแผนพัฒนำท้องถิ่นเพ่ือรับฟังควำม
คิดเห็นของประชำชนในต ำบล เช่น ค่ำอำหำร ค่ำป้ำย ค่ำอำหำรว่ำง 
และน้ ำดื่ม ค่ำวัสดุอุปกรณ์และค่ำใช้จ่ำยอื่นท่ีจ ำเป็น  
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
ฝึกอบรม และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)ล ำดับที ่2 หน้ำที่ 188 

      

 
งานบริหารงานคลัง รวม 4,069,880 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 3,022,880 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 3,022,880 บาท 

   
เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 2,426,060 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือน  เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงำนส่วนต ำบล   
จ ำนวน 8 อัตรำ โดยค ำนวณตั้งจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน ดังนี้ 
1.ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง              จ ำนวน 1 อัตรำ 
2.ต ำแหน่ง หัวหน้ำฝ่ำยบัญชี                   จ ำนวน 1 อัตรำ 
3.ต ำแหน่ง นักวิชำกำรจัดเก็บรำยได้          จ ำนวน 1 อัตรำ 
4.ต ำแหน่ง นักวิชำกำรเงินและบัญชี          จ ำนวน 1 อัตรำ 
5.ต ำแหน่ง นักวิชำกำรพัสดุ                    จ ำนวน 1 อัตรำ 
6.ต ำแหน่ง เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี    จ ำนวน 1 อัตรำ 
7.ต ำแหน่ง เจ้ำพนักงำนพัสดุ                   จ ำนวน 1 อัตรำ 
8.ต ำแหน่ง เจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได้         จ ำนวน 1 อัตรำ 
-เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542 
-เป็นไปตำมหนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว
138 ลงวันที่ 30 ธันวำคม 2558 

      



   
เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 48,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมค่ำครองชีพชั่วครำว, เงินเพ่ิมตำมวุฒิพนักงำนส่วน
ต ำบล โดยค ำนวณตั้งจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน 
-เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542 
-เป็นไปตำมหนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว
138 ลงวันที่ 30 ธันวำคม 2558 

      

   
เงินประจ ำต ำแหน่ง จ ำนวน 60,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง และหัวหน้ำฝ่ำย
บัญชี โดยค ำนวณตั้งจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน 
-เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542 
-เป็นไปตำมหนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว
138 ลงวันที่ 30 ธันวำคม 2558 

      

   
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 462,360 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง  ของพนักงำนจ้ำงภำรกิจ            
จ ำนวน 3 อัตรำ โดยค ำนวณตั้งจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน ดังนี้ 
1.ต ำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี       จ ำนวน 1 อัตรำ 
2.ต ำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนพัสดุ                      จ ำนวน 1 อัตรำ 
3.ต ำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได้            จ ำนวน 1 อัตรำ 
-เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542 
-เป็นไปตำมหนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว
138 ลงวันที่ 30 ธันวำคม 2558 

      

   
เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 26,460 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมค่ำครองชีพชั่วครำวพนักงำนจ้ำงค่ำตอบแทน
พิเศษ พนักงำนจ้ำงภำรกิจ จ ำนวน 3 อัตรำ โดยค ำนวณตั้งจ่ำยไว้ไม่
เกิน 12 เดือน 
-เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542 
-เป็นไปตำมหนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว
138 ลงวันที่ 30 ธันวำคม 2558 
 
 
 
 
 
 

      



  
งบด าเนินงาน รวม 984,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 405,000 บาท 

   
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 300,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งให้
มีหน้ำที่ในกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและบริหำรพัสดุ
ตำม พรบ.กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560 และ
ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและบริหำรพัสดุ
ภำครัฐ พ.ศ.2560  
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรก ำหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรำงวัล
ประจ ำปีแก่พนักงำนส่วนท้องถิ่นให้เป็นรำยจ่ำยอ่ืนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 

      

   
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรให้แก่
พนักงำนส่วนต ำบลและพนักงำนจ้ำงที่มำปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงิน
ค่ำตอบแทนนอกเวลำรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.
2559 

      

   
ค่ำเช่ำบ้ำน จ ำนวน 80,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนหรือค่ำเช่ำซื้อบ้ำนให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล ผู้มี
สิทธิ 
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ ำนของ
ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่4) พ.ศ.2562 

      

   
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร       

    
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรของพนักงำนส่วนต ำบล
ลูกจ้ำงประจ ำตลอดจนผู้มีสิทธิ 
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับ
กำรศึกษำบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 

      

   
ค่าใช้สอย รวม 440,000 บาท 

   
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร       

    
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร จ ำนวน 400,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำธรรมเนียมต่ำง  ค่ำลงทะเบียนต่ำงๆ  ค่ำจ้ำงเหมำ
ต่ำงๆ ค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำเย็บหนังสือหรือเข้ำปกหนังสือ ค่ำโฆษณำและ
เผยแพร่ ค่ำจ้ำงเหมำบันทึกข้อมูล ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรอ่ืนๆ ที่จ ำเป็น 
-เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0313.4/ว4044 ลงวันที่ 
10 กรกฎำคม 2563 
 

      



   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำย
อ่ืน ๆ 

      

    
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและ
นอกรำชอำณำจักร เช่น ค่ำเบี้ยเลี้ยง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำที่ พัก และ
ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ในกำรเดินทำงไปรำชกำร หรือไปอบรมสัมมนำ ฯลฯ 
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง
ไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น  พ.ศ.2555 และที่แก้ ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่4) พ.ศ. 2561 

      

   
ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินเพ่ือให้สำมำรถใช้งำนได้
ตำมปกติ เช่น โทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้ำอ้ี หรือครุภัณฑ์อ่ืนใดอัน
เป็นทรัพย์สินขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

      

   
ค่าวัสดุ รวม 89,000 บาท 

   
วัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 40,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่ำงๆ ในส ำนักงำน เช่น โต๊ะต่ำงๆ
เก้ำอ้ีต่ำงๆ ตู้ต่ำงๆกระดำษ แฟ้ม เครื่องเขียน ธงชำติ ธงเฉลิมพระ
เกียรติ สมุดประวัติข้ำรำชกำร ตรำยำง น้ ำดื่ม ส ำหรับบริกำรประชำชน
ในส ำนักงำน เครื่องเย็บกระดำษ พระบรมฉำยำลักษณ ์ฯลฯ 

      

   
วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง จ ำนวน 2,000 บำท 

      
  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ ำยเกี่ยวกับวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง  เช่น 

แบตเตอรี่ ยำงนอก ยำงใน ฯลฯ 
      

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ ำนวน 2,000 บำท 

      
  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำน้ ำมัน เบนซิน น้ ำมันเครื่องส ำหรับรถจักรยำนยนต์ หรือ

เครื่องยนต์อื่นๆ 
      

   
วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับวัสดุโฆษณำและเผยแพร่  เช่น กระดำษ
โปสเตอร์ พู่กันและสี เมมโมรี่กำร์ด ฟิล์ม รูปสีหรือขำวด ำที่ได้จำกกำร
ล้ำงอัด ขยำย ผ้ำเขียนป้ำย โฟม ฯลฯ 

      

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 40,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ต่ำงๆ  เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล
แผ่น CD แผ่นบันทึกข้อมูลแบบถอดได้ เมำส์ หัวพิมพ์ สำยพ่วงเชื่อม
สัญญำณคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก ฯลฯ 

      

   
ค่าสาธารณูปโภค รวม 50,000 บาท 

   
ค่ำบริกำรไปรษณีย์ จ ำนวน 50,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำไปรษณีย์ ค่ำโทรเลข ค่ำธนำณัติ ค่ำซื้อดวงตรำไปรษณี
ยำกร ดวงตรำอำกรแสตมป์ ฯลฯ 
 

      



  
งบลงทุน รวม 63,000 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 63,000 บาท 

   
ครุภัณฑ์ส ำนักงำน       

    
เก้ำอ้ีส ำนักงำน จ ำนวน 6,900 บำท 

      

  
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อ-จัดหำ (จัดหำทั่วไป) เก้ำอ้ีส ำนักงำนขนำดไม่น้อย
กว่ำ 65X67X114 ซม. ส ำหรับผู้อ ำนวยกำรกองคลัง จ ำนวน 1 ตัวๆละ
6,900 บำท 
คุณลักษณะพื้นฐำน ดังนี้ 
1. เก้ำอ้ีส ำนักงำนพนักพิงสูง หุ้มหนังสังเครำะห์ หรือหนังเทียม 
2. ที่นั่งข้ึนโครงเหล็กหรือวัสดุที่ดีกว่ำ 
3. เก้ำอ้ีสำมำรถปรับระดับได้ 

      

    
 

เก้ำอ้ีส ำนักงำน ขนำดไม่น้อยกว่ำ 65X67X114 ซ.ม. 
 

จ ำนวน 
 

9,800 
 

บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อ-จัดหำ (จัดหำทั่วไป) เก้ำอ้ีส ำนักงำนขนำดไม่         
น้อยกว่ำ 65X67X114 ซม.จ ำนวน 2 ตัวๆ ละ 4,900 บำท เป็นเงิน
9,800 บำท 
คุณลักษณะพ้ืนฐำน ดังนี้ 
1. เก้ำอ้ีส ำนักงำนพนักพิงสูง หุ้มหนังสังเครำะห์ หรือหนังเทียม 
2. ที่นั่งข้ึนโครงเหล็กหรือวัสดุที่ดีกว่ำ 
3. เก้ำอ้ีสำมำรถปรับระดับได้ 

      

    

 

ตู้เก็บเอกสำรแบบ 2 บำนเปิด (ตู้ทึบ) 
 

จ ำนวน 
 

34,200 
 

บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อ-จัดหำ(จัดหำทั่วไป) ตู้เก็บเอกสำรแบบ 2 บำน
ทึบ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 180x90 ซ.ม. จ ำนวน 6 ตู้ๆ ละ 5,700 บำท เป็น
เงิน 34,200 บำท 

      

    
 

ตู้เอกสำรบำนเลื่อนกระจก 
 

จ ำนวน 
 

6,900 
 

บำท 

      
  ตู้ เก็บ เอกสำรบำนเลื่อนกระจก  ขนำดไม่น้อยกว่ำ  180x90 ซ.ม.            

จ ำนวน 1 ตู้ ๆละ 6,900 บำท เป็นเงิน 6,900 บำท 
      

   
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์       

    
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขำวด ำ (18 หน้ำ/นำที) จ ำนวน 5,200 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อ-จัดหำ (จัดหำทั่วไป) เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ
LED ขำวด ำ (18 หน้ำ/นำที) จ ำนวน 2 เครื่องๆละ 2,600 บำท เป็น
เงิน 5,200 บำท 
คุณลักษณะพ้ืนฐำน ดังนี้ 
- มีควำมละเอียดในกำรพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ 600x600 dpi  
- มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ส ำหรับกระดำษ A4 ไม่น้อยกว่ำ 18 หน้ำต่อ
นำท(ีppm) 

      



- มีหน่วยควำมจ ำ (Memory) ขนำดไม่น้อยกว่ำ 32 MB  
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ จ ำนวนไม่น้อย
กว่ำ 1 ช่อง 
- มีถำดใส่กระดำษได้รวมกันไม่น้อยกว่ำ 150 แผ่น 
- สำมำรถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสำมำรถก ำหนดขนำดของ
กระดำษเองได้ 
- เป็นไปตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพ้ืนฐำนกำรจัดหำอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน ธันวำคม 2564 ประกำศ ณ วันที่ 
30 ธันวำคม 2564 
 

 
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 206,000 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 206,000 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 206,000 บาท 

   
เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 206,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือน  เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงำนส่วนต ำบล      
จ ำนวน 1 อัตรำ โดยค ำนวณตั้งจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือนดังนี้ 
-ต ำแหน่ง นักวิชำกำรตรวจสอบภำยใน  จ ำนวน  1 อัตรำ 
-เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542 
-เป็นไปตำมหนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว
138ลงวันที่ 30 ธันวำคม 2558 
 
 
 

      

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 1,247,320 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 924,020 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 924,020 บาท 

   
เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 754,700 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือน  เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงำนส่วนต ำบล    
จ ำนวน 2 อัตรำ โดยค ำนวณตั้งจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน ดังนี้ 
1.ต ำแหน่ง นักป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย   จ ำนวน  1 อัตรำ 
2.ต ำแหน่ง เจ้ำพนักงำนป้องกันฯ                   จ ำนวน  1 อัตรำ 
-เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542 
-เป็นไปตำมหนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว
138 ลงวันที่ 30 ธันวำคม 2558 
 
 

      



   
เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 9,600 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมค่ำครองชีพชั่วครำว, เงินเพ่ิมตำมวุฒิพนักงำนส่วน
ต ำบลเงินเพ่ิมพิเศษส ำหรับสู้รบ  (พ.ส.ร.) โดยค ำนวณตั้งจ่ำยไว้ไม่
เกิน 12 เดือน 
-เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542 
-เป็นไปตำมหนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว
138 ลงวันที่ 30 ธันวำคม 2558 

      

   
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 159,720 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง โดยแบ่งเป็น พนักงำนจ้ำงตำม
ภำรกิจ จ ำนวน 1 อัตรำ โดยค ำนวณตั้งจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน ได้แก่ 
-ต ำแหน่งผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนป้องกันฯ   จ ำนวน 1 อัตรำ 
-เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542 
-เป็นไปตำมหนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว
138 ลงวันที่ 30 ธันวำคม 2558    

      

  
งบด าเนินงาน รวม 313,800 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 166,000 บาท 

   
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 100,000 บำท 

      

  -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำป่วยกำรชดเชยกำรงำนหรือเวลำที่เสียไป เพ่ือสนับสนุน
กำรปฏิบัติหน้ำที่ในกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยของอำสำสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน (อปพร.) ที่ได้ปฏิบัติงำนตำมค ำสั่ง 
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยให้แก่
อำสำสมั ครป้ องกันภั ยฝ่ ำยพล เรือนขององค์ กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2560 

      

   
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร  ให้แก่
พนักงำนส่วนต ำบล ลูกจ้ำงประจ ำและพนักงำนจ้ำงที่มำปฏิบัติงำนนอก
เวลำรำชกำร 
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินค่ำตอบ 
แทนนอกเวลำรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

      

   
ค่ำเช่ำบ้ำน จ ำนวน 36,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนหรือค่ำเช่ำซื้อบ้ำนให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล ผู้มี
สิทธิ 
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ ำนของ
ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่4) พ.ศ.2562 
 
 
 

      



   
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร       

    
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ จ ำนวน 25,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรของพนักงำนส่วนต ำบล
ตลอดจนผู้มีสิทธิ 
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับ
กำรศึกษำบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 

      

   
ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท 

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำย
อ่ืน ๆ 

      

    
ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรป้องกันและแก้ไขลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกำลส ำคัญ จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำด ำเนินกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำอุบัติเหตุในช่วง
เทศกำลส ำคัญเทศกำลปีใหม่ สงกรำนต์ และงำนประเพณี อ่ืนๆ  ที่
ส ำคัญ เช่น ค่ำป้ำย ฯลฯ 
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม
และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่นพ.ศ. 2557 
-เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท
0810.4/ว694 ลงวันที่ 2 เมษำยน 2564 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ล ำดับที่ 1 หน้ำ 193 

      

    
โครงกำรฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย จ ำนวน 25,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำด ำเนินกำรโครงกำรซ้อมแผนป้องกันและบรรเทำ         
สำธำรณภัยประจ ำปี  2566 เช่น ค่ำอำหำร ค่ำป้ำย ค่ำวิทยำกร ค่ำ
สถำนที ่ฯลฯ 
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม
และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่นพ.ศ. 2557 
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกิจกำรอำสำสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน พ.ศ.2553 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ล ำดับที่ 8 หน้ำที่
194 

      

    
โครงกำรฝึกอบรมเพ่ิมประสิทธิภำพ อปพร. จ ำนวน 50,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำด ำเนินกำรโครงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพ อปพร.ป้องกัน
และบรรเทำสำธำรณภัย ประจ ำปี 2566 เช่น ค่ำอำหำร ค่ำป้ำย ค่ำ
วิทยำกร ค่ำสถำนที ่ฯลฯ 
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม
และกำรเข้ ำรับกำรฝึ กอบรมของเจ้ ำหน้ ำที่ ท้ องถิ่ นพ .ศ .  2557 
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกิจกำรอำสำสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน พ.ศ.2553 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ล ำดับที่ 7 หน้ำ 194  
 

      



    

 

จิตอำสำภัยพิบัติประจ ำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
 

จ ำนวน 
 

20,000 
 

บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำด ำเนินกำรฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติกำรจิตอำสำภัย
พิบัติ ประจ ำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำทรำย  เช่น ค่ำอำหำร ค่ำ
ป้ำย ค่ำวิทยำกร ค่ำสถำนที ่ฯลฯ 
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม
และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
-ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/
ว 440 ลงวันที่ 13 กุมภำพันธ์ 2563 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ล ำดับที ่11 หน้ำ 194 

      

   
ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม จ ำนวน 30,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินเพ่ือให้สำมำรถใช้งำนได้
ตำมปกติเช่น รถบรรทุกน้ ำ รถดับเพลิง หรือครุภัณฑ์อ่ืนใดอันเป็น
ทรัพย์สินขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำทรำย 

      

   
ค่าวัสดุ รวม 17,800 บาท 

   
วัสดุเครื่องดับเพลิง จ ำนวน 17,800 บำท 

      

  
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุดับเพลิงและอุปกรณ์ที่ เกี่ยวข้องในกำร
ปฏิบัติงำนดับเพลิง เช่น สำยส่งน้ ำดับเพลิง สำยฉีดดับเพลิง ถังดับเพลิง
ลูกบอลดับเพลิง ค่ำเติมน้ ำยำเคมีถังดับเพลิง ฯลฯ 

      

  
งบลงทุน รวม 9,500 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 9,500 บาท 

   
ครุภัณฑ์กำรเกษตร       

    
เลื่อยโซ่ยนต์ จ ำนวน 9,500 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อ-จัดหำ เลื่อยโซ่ยนต์  
จ ำนวน 1 เครื่องๆละ 9,500 บำท 
คุณลักษณะพื้นฐำน ดังนี้  
1.เครื่องยนต์ ไม่น้อยกว่ำ 2 จังหวะ 
2.ขนำดบำร์ ไม่น้อยกว่ำ 20 นิ้ว 
3.ขนำดโซ่ ไม่น้อยกว่ำ 3/8 นิ้ว 
4.ควำมเร็วรอบไม่น้อยกว่ำ 7,500 รอบ/นำที 
5.ควำมจุน้ ำมันเบนซิน 550 ml, ควำมจุน้ ำมันเครื่อง 260 ml 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

      



แผนงานการศึกษา 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,527,800 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 1,018,200 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,018,200 บาท 

   
เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 721,920 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือน  เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงำนส่วนต ำบล        
จ ำนวน 2 อัตรำ โดยค ำนวณตั้งจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน ดังนี้ 
1.ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ     จ ำนวน 1 อัตรำ 
2.ต ำแหน่ง นักวิชำกำรศึกษำ                จ ำนวน 1 อัตรำ 
-เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542 
-เป็นไปตำมหนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว
138 ลงวันที่ 30 ธันวำคม 2558 

      

   
เงินประจ ำต ำแหน่ง จ ำนวน 42,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ โดยค ำนวณ
ตั้งจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน 
-เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542 
-เป็นไปตำมหนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว
138 ลงวันที่ 30 ธันวำคม 2558 

      

   
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 254,280 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ  จ ำนวน 1 อัตรำ         
โดยค ำนวณตั้งจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน ดังนี้ 
-ต ำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชำกำรศึกษำ   จ ำนวน 1 อัตรำ 
-เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542 
-เป็นไปตำมหนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว
138 ลงวันที่ 30 ธันวำคม 2558 

      

  
งบด าเนินงาน รวม 493,800 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 49,000 บาท 

   
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร จ ำนวน 1,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรให้แก่พนักงำน
ส่วนต ำบล พนักงำนจ้ำงที่มำปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงิน
ค่ำตอบแทนนอกเวลำรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.
2559 
 

      



   
ค่ำเช่ำบ้ำน จ ำนวน 38,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนหรือค่ำเช่ำซื้อบ้ำนให้แก่พนักงำนส่วนต ำบลผู้มี
สิทธิ 
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ ำนของ
ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่4) พ.ศ.2562 

      

   
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร       

    

 

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรของพนักงำนส่วนต ำบล
ตลอดจนผู้มีสิทธิ 
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับ
กำรศึกษำบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 

      

   
ค่าใช้สอย รวม 230,000 บาท 

   
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร       

    

 

รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร 
จ ำนวน 136,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ  ค่ำลงทะเบียนต่ำงๆ ค่ำจ้ำงเหมำ
ต่ำงๆ ค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำเย็บหนังสือหรือเข้ำปกหนังสือค่ำโฆษณำและ
เผยแพร่ค่ำติดตั้งอินเตอร์เน็ตระบบไร้สำย  (Wireless) ค่ำจ้ำงเหมำ
บริกำรอ่ืนๆ ที่จ ำเป็น 
 

      

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำย
อ่ืน ๆ 

      

    

 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 
 

จ ำนวน 
 

30,000 
 

บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร ส ำหรับเป็นค่ำเบี้ยเลี้ยง
ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำที่พัก และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ ในกำรเดินทำงไปรำชกำร
หรือไปอบรม สัมมนำฯลฯ ของพนักงำนส่วนต ำบล และพนักงำนจ้ำง 
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง
ไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น  พ.ศ.2555 และที่แก้ ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



    

 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำครูผู้ดูแลเด็ก 
 

จ ำนวน 
 

34,000 
 

บำท 

      

  เพ่ือเป็นค่ำฝึกอบรม กำรศึกษำดูงำนศูนย์พัฒนำเด็กเล็กต้นแบบหรือ
งำนมหกรรมกำรศึกษำฯ ของพนักงำนครูพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ
จ ำนวน 17 อัตรำ จ ำนวน 2,000 บำท/คน  
รำยละเอียดดังนี้ 
1.ศูนย์พัฒนำเด็ก อบต.นำทรำย จ ำนวน 8 คน 
เป็นเงิน 16,000 บำท 
2.ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนนำนกหงส์เสรี จ ำนวน 2 คน 
เป็นเงิน 4,000 บำท 
3.ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กอนุบำล 3 ขวบ บ้ำนหนองไผ่ จ ำนวน 1 คน 
เป็นเงิน  2,000  บำท 
4.ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดมงคลสวัสดิ์ จ ำนวน 6 คน 
เป็นเงิน 12,000  บำท 
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม
และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ล ำดับที่ 10 หน้ำ 162 

      

   
ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม จ ำนวน 30,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น ซ่อมแซมอำคำร
เรียน ห้องน้ ำศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก โทรทัศน์ พัดลม เครื่องคอมพิวเตอร์
ฯลฯ อันเป็นทรัพย์สินของ อบต.นำทรำย 

      

   
ค่าวัสดุ รวม 122,000 บาท 

   
วัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 40,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่ำงๆ ในส ำนักงำน เช่น กระดำษ
แฟ้ม เครื่องเขียนธงชำติ ธงเฉลิมพระเกียรติ สมุดประวัติข้ำรำชกำรตรำ
ยำง ฯลฯ  

      

   
วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 40,000 บำท 

      
  เพ่ือจ่ำยเป็นวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว เช่น ถำดหลุม จำน ช้อน ถ้วย แก้ว

น้ ำ ฯลฯ 
      

   
วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ จ ำนวน 2,000 บำท 

      
  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อสีน้ ำ กระดำษ โปสเตอร์ ผ้ำเขียนป้ำยโฟม รูปที่ได้

จำกกำรอัด ฯลฯ 
      

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 40,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ต่ำงๆ  เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล 
แผ่นCD แผ่นบันทึก ข้อมูลแบบถอดได้ เมำส์ หัวพิมพ์ สำยพ่วงเชื่อม
สัญญำณคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก ฯลฯ 
 

      



   
ค่าสาธารณูปโภค รวม 92,800 บาท 

   
ค่ำไฟฟ้ำ จ ำนวน 60,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำไฟฟ้ำศูนย์พัฒนำเด็กเล็กไฟฟ้ำสำธำรณะอำคำรหรือ
ทรัพย์สินอ่ืนที่อยู่ในควำมรับผิดชอบของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กในองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลนำทรำย 

      

   
ค่ำน้ ำประปำ ค่ำน้ ำบำดำล จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำน้ ำประปำศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก อำคำรหรือทรัพย์สินอ่ืนที่
อยู่ในควำมรับผิดชอบของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กในองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลนำทรำย 

      

   
ค่ำบริกำรสื่อสำรและโทรคมนำคม จ ำนวน 22,800 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรใช้ระบบอินเตอร์เน็ต ค่ำสื่อสำรผ่ำน
ดำวเทียม ส ำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็กในสังกัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
นำทรำย ทั้ง 4 ศูนย ์
 

      

  
งบลงทุน รวม 15,800 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 15,800 บาท 

   
ครุภัณฑ์ส ำนักงำน       

    
 

เก้ำอ้ีส ำนักงำน 
 

จ ำนวน 
 

6,900 
 

บำท 

      

  พ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อ-จัดหำ (จัดหำทั่วไป) เก้ำอ้ีส ำนักงำนขนำดไม่น้อย
กว่ำ 65X67X114 ซม. ส ำหรับผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ  
จ ำนวน 1 ตัวๆละ 6,900 บำท  
คุณลักษณะพื้นฐำน ดังนี้ 
1. เก้ำอ้ีส ำนักงำนพนักพิงสูง หุ้มหนังสังเครำะห์ หรือหนังเทียม 
2. ที่นั่งข้ึนโครงเหล็กหรือวัสดุที่ดีกว่ำ 
3. เก้ำอ้ีสำมำรถปรับระดับได้ 

      

    

 

โต๊ะท ำงำน 
 

จ ำนวน 
 

8,900 
 

บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อ-จัดหำ(จัดหำทั่วไป) โต๊ะท ำงำนเหล็ก ขนำด 5 ฟุต 
ส ำหรับผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ จ ำนวน 1 ตัวๆละ 8,900 บำท  
คุณลักษณะพื้นฐำน ดังนี้ 
1. Top หน้ำโต๊ะเหล็ก มีขอบ PVC กันกระแทก (รวมกระจกหน้ำโต๊ะ) 
2. มีตัวถังลิ้นชัก 2 ข้ำง  ข้ำงละ 3 ลิ้นชัก พร้อมกุญแจล็อค 
3. มีลิ้นชักกลำง 1 ลิ้นชัก พร้อมกุญแจล็อค 
4. มีพักเท้ำ 
 
 
 

      



 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 10,994,405 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 4,711,980 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 4,711,980 บาท 

   
เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 3,118,620 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงำนครูสังกัดองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล จ ำนวน 10 อัตรำ โดยค ำนวณตั้งจ่ำยไว้ไม่เกิน 12
เดือน 
 -เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐำนะ และเงินประจ ำ
ต ำแหน่งข้ำรำชครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ.2547 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม(ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไปส ำหรับด ำเนินกำรตำมอ ำนำจ
หน้ำที่และภำรกิจถ่ำยโอนเลือกท ำ) 

      

   
เงินวิทยฐำนะ จ ำนวน 210,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวิทยฐำนะ พนักงำนครูสังกัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
จ ำนวน  5 อัตรำๆ  ละ  3,500 บำท  โดยค ำนวณตั้ งจ่ ำย ไว้ ไม่ เกิน 
12 เดือน 
 -เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐำนะ และเงินประจ ำ
ต ำแหน่งข้ำรำชครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ.2547 และแก้ไข
เพ่ิมเติม 
-เป็นไปตำมหนังสือส ำนักงำน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่มท
0809.4/ว 59 ลงวันที่ 1 เมษำยน 2558 
(ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไปส ำหรับด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่และ
ภำรกิจถ่ำยโอนเลือกท ำ) 

      

   
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 1,359,360 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจต ำแหน่ง ผู้ช่วยครู
ผู้ดูแลเด็ก จ ำนวน 8 อัตรำ โดยค ำนวณตั้งจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน 
(ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไปส ำหรับด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่และ
ภำรกิจถ่ำยโอนเลือกท ำ) 

      

   
เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 24,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ ต ำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแล
เด็ก จ ำนวน 8 อัตรำ โดยค ำนวณตั้งจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน 
-เป็นไปตำมหนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่มท 0809.2/ว
1372 ลงวันที่ 1 กรกฎำคม 2558 
(ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไปส ำหรับด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่และ
ภำรกิจถ่ำยโอนเลือกท ำ) 
 
 
 
 

      



  
งบด าเนินงาน รวม 3,168,825 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 100,000 บาท 

   
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร       

    
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ จ ำนวน 100,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรของพนักงำนครูองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล ตลอดจนผู้มีสิทธิ 
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับ
กำรศึกษำบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 

      

   
ค่าใช้สอย รวม 1,664,250 บาท 

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำย
อ่ืน ๆ 

      

    
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนวันเด็กแห่งชำติ จ ำนวน 30,000 บำท 

      

  เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรจัดกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชำติ เช่น เงินรำงวัล ค่ำตกแต่งสถำนที่ ค่ำใช้จ่ำยอื่นที่จ ำเป็นในกำร
จัดงำน เป็นต้น 
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด
งำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ และกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมแข่งขัน กีฬำของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ล ำดับที่ 6 หน้ำที่ 
200 

      

    
โครงกำรประชุมผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนำเด็กเล็กในต ำบลนำทรำย จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็กในต ำบลนำทรำย, คณะกรรมกำรบริหำรศูนย์ฯ เช่น ค่ำอำหำร
ค่ำป้ำย ค่ำอำหำรว่ำงและน้ ำดื่ม ค่ำวัสดุอุปกรณ์ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนที่
จ ำเป็น 
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม
และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)ล ำดับที ่9 หน้ำที่ 178 

      

    
โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ จ ำนวน 1,214,220 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำอำหำรกลำงวันศูนย์พัฒนำเด็กเล็กขององค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลนำทรำยที่จัดตั้งเองรับโอนจำกกรมกำรพัฒนำชุมชนรับโอน
เด็ก 3 ขวบ จำกสปช.(เดิม)และรับโอนจำกกรมกำรศำสนำ จ ำนวน   
177 คน อัตรำคนละ 28 บำท/วัน ระยะเวลำ 245 วัน จ ำนวน 4 ศูนย์
รำยละเอียดดังนี้ 
1.ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก อบต. นำทรำย จ ำนวน 70 คน 
เป็นเงิน 480,200 บำท 
2.ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนนำนกหงส์เสรี จ ำนวน 26 คน 
เป็นเงิน 178,360 บำท 
 
 

      



3. ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กอนุบำล 3 ขวบ บ้ำนหนองไผ่ จ ำนวน 20 คน  
เป็นเงิน 137,200 บำท 
4. ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดมงคลสวัสดิ์ จ ำนวน 61 คน 
เป็นเงิน 418,460 บำท 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)ล ำดับที่ 7 หน้ำที่ 177 

    
โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ (ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด
กำรศึกษำส ำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 

จ ำนวน 114,130 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็กของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำทรำย ที่จัดตั้งเองรับโอนจำกกรมกำร
พัฒนำชุมชนรับโอนเด็ก 3 ขวบ จำก สปช.(เดิม) และรับโอนจำก
กรมกำรศำสนำส ำหรับเด็กปฐมวัย  (อำยุ 3-5 ปี) ในศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็ก จ ำนวน 101 คน เป็นค่ำหนังสือเรียน อัตรำคนละ 200 บำท/ปี ค่ำ
อุ ป ก รณ์ ก ำร เรี ย น  อั ต ร ำค น ล ะ  200 บ ำท /ปี  ค่ ำ เค รื่ อ งแบ บ
นักเรียน อัตรำคนละ 300 บำท/ปี และค่ำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนอัตรำ
คนละ 430 บำท/ปี รำยละเอียด ดังนี้ 
1.ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก อบต. นำทรำย จ ำนวน 43 คน 
เป็นเงิน  48,590 บำท 
2.ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนนำนกหงส์เสรี จ ำนวน 9 คน  
เป็นเงิน  10,170 บำท 
3.ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กอนุบำล 3 ขวบ บ้ำนหนองไผ่ จ ำนวน 13 คน  
เป็นเงิน  14,690 บำท 
4.ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดมงคลสวัสดิ์ จ ำนวน 36 คน 
เป็นเงิน 40,680 บำท 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)ล ำดับ 11 หน้ำที่ 178 

      

    
 

โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำ 
 

จ ำนวน 
 

300,900 
 

บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดกำรเรียนกำรสอนส ำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็กของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำทรำย รับโอนจำกกรมพัฒนำชุมชนรับโอน
จำกเด็ก 3 ขวบ สปช.(เดิม) และรับโอนจำกกรมศำสนำ จ ำนวน              
177 คน อัตรำคนละ 1,700/ปี จ ำนวน 4 ศูนย ์รำยละเอียดดังนี้ 
1.ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก อบต. นำทรำย จ ำนวน 70 คน 
เป็นเงิน 119,000 บำท 
2.ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนนำนกหงส์เสรี จ ำนวน 26 คน 
เป็นเงิน 44,200  บำท 
3.ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กอนุบำล 3 ขวบ บ้ำนหนองไผ่ จ ำนวน 20 คน   
เป็นเงิน 34,000 บำท 
4.ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดมงคลสวัสดิ์ จ ำนวน  61 คน 
เป็นเงิน 103,700 บำท 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ล ำดับที่ 1 หน้ำ 176 
 
 

      



   
ค่าวัสดุ รวม 1,404,575 บาท 

   
วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 1,404,575 บำท 

      

  -อำหำรเสริม(นม) โรงเรียนสังกัด สพฐ. จ ำนวน 1,065,407.20 บำท  
เพ่ือจัดซื้ออำหำรเสริม(นม) ให้กับโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในต ำบลนำทรำย
ส ำหรับเด็กอนุบำลและ เด็ก ป.1-ป.6 จ ำนวน 556 คน อัตรำคนละ 
7.37 บำท/วัน ระยะเวลำ 260 วัน จ ำนวน 5 โรงเรียน รำยละเอียดดังนี้ 
1. โรงเรียนบ้ำนนำทรำยน้ ำรอด จ ำนวน 178 คน 
เป็นเงิน 341,083.60 บำท   
2. โรงเรียนบ้ำนนำนกหงส์เสรี จ ำนวน 69 คน 
เป็นเงิน 132,217.80 บำท   
3 .โรงเรียนบ้ำนถ่อนนำเพลิน จ ำนวน 214 คน 
เป็นเงิน  410,066.80 บำท 
4. โรงเรียนบ้ำนดอนม่วง  จ ำนวน 34 คน  
เป็นเงิน 65,150.80 บำท 
5. โรงเรียนบ้ำนหนองไผ่  จ ำนวน 61 คน 
เป็นเงิน 116,888.20 บำท 
 

-อำหำรเสริม(นม) ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก จ ำนวน  339,167.40  บำท 
เพ่ือจัดซื้ออำหำรเสริม(นม) ให้ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กขององค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลนำทรำย ที่จัดตั้งเองรับโอนจำกกรมกำรพัฒนำชุมชนรับโอน
เด็ก 3 ขวบจำก สปช. (เดิม) และรับโอนจำกกรมกำรศำสนำจ ำนวน
177 คน อัตรำคนละ 7.37 บำท/วัน ระยะเวลำ 260 วัน จ ำนวน 4 
ศูนย ์รำยละเอียดดังนี้ 
1. ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก อบต.นำทรำย จ ำนวน 70 คน  
เป็นเงิน 134,134.00 บำท 
2. ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนนำนกหงส์เสรี จ ำนวน 26 คน 
เป็นเงิน 49,821.20 บำท 
3. ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กอนุบำล 3 ขวบ บ้ำนหนองไผ่ จ ำนวน 20 คน  
เป็นเงิน 38,324.00 บำท 
4. ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดมงคลสวัสดิ์ จ ำนวน 61 คน  
เป็นเงิน 116,888.20 บำท  
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ล ำดับ
ที ่8 หน้ำที่ 161 
-ตำมหนังสือด่วนที่สุดที่มท.0816.2/ว3924 ลงวันที่ 8 กรกฎำคม 2564 
 
 
 
 
 

      

        

 
      



  
งบเงินอุดหนุน รวม 3,113,600 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 3,113,600 บาท 

   
เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร       

    

 

อุดหนุนค่ำอำหำรกลำงวันเด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัด สพฐ. 
 

จ ำนวน 
 

3,113,600 
 

บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนค่ำอำหำรกลำงวันส ำหรับเด็ก
อนุบำลและเด็ก ป.1-ป.6 จ ำนวน 556 คน ระยะเวลำ จ ำนวน 200 วัน
อัตรำคนละ 28 บำท/วัน จ ำนวน 5 โรงเรียน รำยละเอียดดังนี้ 
1. โรงเรียนบ้ำนนำทรำยน้ ำรอด จ ำนวน 178 คน(จัดสรร 100%)  
เป็นเงิน 996,800 บำท 
2. โรงเรียนบ้ำนนำนกหงส์เสรี จ ำนวน 69 คน (จัดสรร 100%)  
เป็นเงิน 386,400 บำท 
3. โรงเรียนบ้ำนถ่อนนำเพลิน จ ำนวน 214 คน (จัดสรร 100%) 
เป็นเงิน 1,198,400 บำท  
4. โรงเรียนบ้ำนดอนม่วง จ ำนวน 34 คน (จัดสรร 100%) 
เป็นเงิน 190,400 บำท 
5. โรงเรียนบ้ำนหนองไผ่ จ ำนวน 61 คน (จัดสรร 100%)  
เป็นเงิน 341,600 บำท 
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2559 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ล ำดับที่ 13 หน้ำที่
179 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



แผนงานสาธารณสุข 

 
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 1,419,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 1,124,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 120,000 บาท 

   
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 120,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนส ำหรับนักบริบำลท้องถิ่น จ ำนวน 2 คนๆละ               
5,000 บำท ต่อเดือน 
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยอำสำสมัครบริบำล
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเบิกค่ำใช้จ่ำย พ.ศ. 2562 
-ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว4253 ลง
วันที่ 21 กรกฎำคม 2563 

      

   
ค่าใช้สอย รวม 859,000 บาท 

   
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร       

    
 

รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร 
 

จ ำนวน 
 

759,000 
 

บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ  ค่ำลงทะเบียนต่ำงๆ ค่ำจ้ำงเหมำ
ต่ำงๆ ค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำเย็บหนังสือหรือเข้ำปกหนังสือ ค่ำซักฟอก ค่ำ
ก ำจัดสิ่งปฏิกูล ค่ำระวำงบรรทุก ค่ำเช่ำทรัพย์สิน  ค่ำโฆษณำและ
เผยแพร่ ค่ำเบี้ยประกัน ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินคดีตำมค ำพิพำกษำ ค่ำ
ติ ด ตั้ ง ไฟ ฟ้ ำ  ค่ ำ ติ ด ตั้ งป ระป ำ  ค่ ำ ติ ด ตั้ ง โท รศั พ ท์  ค่ ำ ติ ด ตั้ ง
เครื่องปรับอำกำศ ค่ำติดตั้งเครื่องรับสัญญำณต่ำงๆ ค่ำจ้ำงเหมำท ำ
ควำมสะอำด ค่ำจ้ำงเหมำรักษำควำมปลอดภัย ค่ำจ้ำงผู้ปฏิบัติงำน
กำรแพทย์ฉุกเฉินและค่ำจ้ำงเหมำบริกำรอ่ืนๆที่จ ำเป็น 
-เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0313.4/ว4044 ลงวันที่
10 กรกฎำคม 2563 

      

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำย
อ่ืน ๆ 

      

    
โครงกำรป้องกันโรคพิษสุขบ้ำ จ ำนวน 40,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัข
บ้ำ ฉีดวัคซีน โรคพิษสุนัขบ้ำในสุนัข-แมว ในเขตพ้ืนที่องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลนำทรำยตำมโครงกำรสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจำกโรคพิษ
สุนัขบ้ำตำม พระปณิธำนศำสตรำจำรย์ดร.สมเด็จพระเจ้ำน้องนำง
เธอ เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณวลัยลักษณ์อัครรำชกุมำรีกรมพระศรีสวำงควัฒนวร
ขันติยรำชนำรี ได้แก่ ค่ำจัดซื้อฉีดวัคซีน วัสดุอุปกรณ์ ค่ำส ำรวจข้อมูล
สัตว์และข้ึนทะเบียนสัตว์ ฯลฯ 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ล ำดับที่ 7 หน้ำ 196 
-ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.3/
ว19 ลงวันที่ 3 มกรำคม 2563 
-ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลง
วันที่ 30 มิถุนำยน 2565 

      



    
 

โครงกำรออกพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก 
 

จ ำนวน 
 

50,000 
 

บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรออกพ่นหมอกควันป้องกันโรค
ไข้เลือดออกเช่น ค่ำป้ำย น้ ำมัน ค่ำจ้ำงพ่นหมอกควัน และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน
ที่จ ำเป็น 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ล ำดับที่ 10 หน้ำที่
196 

      

   
ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินเพ่ือให้สำมำรถใช้งำนได้
ตำมปกติ เช่น รถยนต์ส่วนกลำง รถพยำบำลฉุกเฉิน หรืออ่ืนใดอันเป็น
ทรัพย์สินขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำทรำย 

      

   
ค่าวัสดุ รวม 145,000 บาท 

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ ำนวน 40,000 บำท 

        เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำน้ ำมันดีเซล เบนซิน น้ ำมันเครื่อง แก๊สหุงต้ม ฯลฯ       

   
วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ จ ำนวน 100,000 บำท 

      
  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อน้ ำยำฉีดพ่นยุงลำย ทรำยก ำจัดลูกน้ ำยุงลำย เพ่ือ

ป้องกันโรคไข้เลือดออกในหมู่บ้ำนและชุมชนเขตพ้ืนที่ต ำบลนำทรำย 
      

   
วัสดุเครื่องแต่งกำย จ ำนวน 5,000 บำท 

      
  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อชุดผู้ปฏิบัติงำนกำรแพทย์ฉุกเฉินของ องค์กำร

บริหำรส่วนต ำบลนำทรำย จ ำนวน 10 ชุดๆ ละ 500 บำท 
      

  
งบลงทุน รวม 75,000 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 75,000 บาท 

   
ครุภัณฑ์วิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์       

    
เครื่องพ่นหมอกควันสะพำยไหล่ที่ใช้ในงำนสำธำรณสุข จ ำนวน 75,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อ-จัดหำ เครื่องพ่นหมอกควันสะพำยไหล่ ส ำหรับ
ก ำจัดยุง และ แมลงต่ำงๆ จ ำนวน 1 เครื่องๆละ 75,000 บำท  
1)เครื่องพ่นหมอกควันสะพำยไหล่ ที่ใช้ในงำนสำธำรณสุข 
2)มีหั วฉีด  (Nozzle) หรือวำล์วควบคุมอัตรำกำรไหล  ซึ่ งสำมำรถ
ปรับเปลี่ยนสะพำยไหล่ ที่ใช้ใน อัตรำกำรไหลได้สำมำรถควบคุมอัตรำ
กำรไหลได้คงท่ี 
3)ถังบรรจุสำรเคมีเป็นวัสดุที่ทนต่อกำรกัดกร่อนของสำรเคมีหรือตัวท ำ
และลำยอื่น ๆ และมีปริมำณบรรจุสำรเคมีได้ไม่น้อยกว่ำ 4 ลิตร 
4)ถังบรรจุน้ ำมันเชื้อเพลิงเป็นวัสดุที่ทนต่อกำรกัดกร่อนของน้ ำมัน
เชื้อเพลิงและมีปริมำณบรรจุน้ ำมันเชื้อเพลิงได้ไม่น้อยกว่ำ 1 ลิตร 
5)มีโลหะป้องกันควำมร้อน หุ้มท่อพ่นไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 ของควำม
ยำวห้องเผำไหม้ถึงปลำยท่อพ่น 
 
 
 

      



6)ขนำดของละอองสำรเคมี (Droplet Size) ที่เครื่องพ่นผลิตได้ต้องมีค่ำ 
VMD ไม่เกิน30 ไมครอน และมีค่ำควำมสม่ ำเสมอของกำรผลิตละออง
สำรเคมี (Span) ไม่เกิน 2 โดยวัดที่อัตรำกำรไหลไม่น้อยกว่ำ 24 ลิตร/
ชั่วโมง ที่ระยะ 2 เมตร จำกหัวพ่น และต้องมีหนังสือรับรองจ ำกกรม
วิทยำศำสตร์กำรแพทย์หรือหน่วยงำนที่ได้รับกำรรับรองจำกองค์กำร
อนำมัยโลก (WHO) 
7) เครื่องพ่นต้องเป็นเครื่องที่อยู่ในสำยกำรผลิตไม่ใช่เครื่องดัดแปลง
เพ่ือให้ได้ตำมคุณลักษณะ และมีแหล่งผลิตที่ชัดเจน 
(อ้ำงอิงคุณลักษณะเฉพำะจำกกรมควบคุมโรคกระทรวงสำธำรณสุข) 
-เป็นไปตำมบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ ส ำนัก
งบประมำณ ธันวำคม 2564 

  
งบเงินอุดหนุน รวม 220,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 220,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนองค์กรประชำชน       

    
อุดหนุนกำรด ำเนินงำนตำมแนวทำงโครงกำรพระรำชด ำริ จ ำนวน 220,000 บำท 

      

  เพ่ืออุดหนุนให้คณะกรรมกำรหมู่บ้ำนในกำรด ำเนินงำนตำมแนว       
ทำงโครงกำรพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข  จ ำนวน  11 หมู่บ้ำนๆ
ละ 20,000 บำท เพ่ือขับเคลื่อนโครงกำรพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข
ในกิจกรรมต่ำงๆ ให้มีควำมเหมำะสมกับปัญหำและบริบทของพ้ืนที่ 
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)ล ำดับที่ 15 หน้ำที่ 
198 
-ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว4657 ลว 
30 มิย.65 
 

      

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,111,560 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 776,160 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 776,160 บาท 

   
เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 734,160 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงำนส่วนต ำบล 
จ ำนวน2 อัตรำ โดยค ำนวณตั้งจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน ดังนี้ 
1.ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรกองสวัสดิกำรสังคม    จ ำนวน 1 อัตรำ 
2.ต ำแหน่ง นักพัฒนำชุมชน                       จ ำนวน 1 อัตรำ 
-เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542 
-เป็นไปตำมหนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว
138 ลงวันที่ 30 ธันวำคม 2558 

      



   
เงินประจ ำต ำแหน่ง จ ำนวน 42,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรกองสวัสดิกำรสังคม โดย
ค ำนวณตั้งจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน 
-เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542 
-เป็นไปตำมหนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว
138 ลงวันที่ 30 ธันวำคม 2558 

      

  
งบด าเนินงาน รวม 315,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 95,000 บาท 

   
ค่ำเช่ำบ้ำน จ ำนวน 90,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนหรือค่ำเช่ำซื้อบ้ำนให้แก่พนักงำนส่วนต ำบลผู้มี
สิทธิ 
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ ำนของ
ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่4) พ.ศ.2562 

      

   
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร       

    

 

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ 
 

จ ำนวน 
 

5,000 
 

บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรของพนักงำนส่วนต ำบล
ลูกจ้ำงประจ ำตลอดจนผู้มีสิทธิ 
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำ
บุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 

      

   
ค่าใช้สอย รวม 160,000 บาท 

   
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร       

    
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร จ ำนวน 130,000 บำท 

      

  
เพ่ือจ่ำยเป็น ค่ำธรรมเนียมต่ำง ค่ำลงทะเบียนต่ำงๆ ค่ำจ้ำงเหมำ
ต่ำงๆ ค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำเย็บหนังสือหรือเข้ำปกหนังสือ ค่ำโฆษณำและ
เผยแพร่ ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรอ่ืนๆ ที่จ ำเป็น 

      

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำย
อ่ืน ๆ 

      

    
ค่ำเดินทำงไปรำชกำร จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและ
นอกรำชอำณำจักร เช่น  ค่ำเบี้ยเลี้ยง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำที่ พักและ
ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ในกำรเดินทำงไปรำชกำร หรือไปอบรมสัมมนำ ฯลฯ 
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง
ไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น  พ.ศ.2555 และที่แก้ ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
 

      



   
ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินเพ่ือให้สำมำรถใช้งำนได้
ตำมปกติ เช่น โทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้ำอ้ีหรือครุภัณฑ์อ่ืนใดอัน
เป็นทรัพย์สินขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำทรำย 

      

   
ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท 

   
วัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 30,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซื้อสิ่ งของเครื่องใช้ต่ำงๆ  ในส ำนักงำน  เช่น  โต๊ะ
ต่ำงๆ เก้ำอ้ีต่ำงๆตู้ต่ำงๆ กระดำษ แฟ้ม เครื่องเขียน ธงชำติ ธงเฉลิม
พระเกียรติ สมุดประวัติข้ำรำชกำร ตรำยำง เครื่องเย็บกระดำษ พระ
บรมฉำยำลักษณ์ ฯลฯ 

      

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 30,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ต่ำงๆ  เช่น  แผ่น CD แผ่น
บันทึก ข้อมูลแบบถอดได้ เมำส์ หัวพิมพ์ สำยพ่วงเชื่อมสัญญำณ
คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก ฯลฯ 

      

  
งบลงทุน รวม 20,400 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 20,400 บาท 

   
ครุภัณฑ์ส ำนักงำน       

    
โต๊ะท ำงำนเหล็ก ขนำด 5 ฟุต จ ำนวน 17,800 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อ-จัดหำ(จัดหำทั่วไป) โต๊ะท ำงำนเหล็ก ขนำด 5 ฟุต 
จ ำนวน 2 ตัวๆละ 8,900 บำท เป็นเงิน 17,800 บำท 
คุณลักษณะพื้นฐำน ดังนี้ 
1.Top หน้ำโต๊ะเหล็ก มีขอบ PVC กันกระแทก (รวมกระจกหน้ำโต๊ะ) 
2.มีตัวถังลิ้นชัก 2 ข้ำง  ข้ำงละ 3 ลิ้นชัก พร้อมกุญแจล็อค 
3.มีลิ้นชักกลำง 1 ลิ้นชัก พร้อมกุญแจล็อค 
4.มีพักเท้ำ 

      

   
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์       

    
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขำวด ำ (18 หน้ำ/นำที) จ ำนวน 2,600 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อ-จัดหำ เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขำวด ำ
(18 หน้ำ/นำที) จ ำนวน 1 เครื่องๆละ 2,600 บำท เป็นเงิน 2,600 บำท 
คุณลักษณะพ้ืนฐำน ดังนี้ 
- มีควำมละเอียดในกำรพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ 600x600 dpi  
- มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ส ำหรับกระดำษ A4 ไม่น้อยกว่ำ 18 หน้ำต่อ
นำท ี(ppm) 
- มีหน่วยควำมจ ำ (Memory) ขนำดไม่น้อยกว่ำ 32 MB 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ จ ำนวนไม่น้อย
กว่ำ 1 ช่อง 
- มีถำดใส่กระดำษได้รวมกันไม่น้อยกว่ำ 150 แผ่น 
 

      



- สำมำรถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสำมำรถก ำหนดขนำดของ
กระดำษเองได้ 
- เป็นไปตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพ้ืนฐำนกำรจัดหำอุปกรณ์          
และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวำคม 2564 ประกำศ ณ วันที่ 30
ธันวำคม 2564 

 
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 315,260 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 310,260 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 310,260 บาท 

   
ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ จ ำนวน 310,260 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเงินปรับปรุงค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ จ ำนวน 1 อัตรำ
โดยตั้งจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน 
-เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542 
-เป็นไปตำมหนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว
138 ลงวันที่ 30 ธันวำคม 2558 

      

  
งบด าเนินงาน รวม 5,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 5,000 บาท 

   
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร       

    
 

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ 
 

จ ำนวน 
 

5,000 
 

บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรของพนักงำนส่วนต ำบล
ลูกจ้ำงประจ ำตลอดจนผู้มีสิทธิ 
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับ
กำรศึกษำบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



 
แผนงานเคหะและชุมชน 

 
งานไฟฟ้าและประปา รวม 408,000 บาท 

  
งบเงินอุดหนุน รวม 408,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 408,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนรัฐวิสำหกิจ       

    
อุดหนุนกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอ ำเภอหนองหำน จ ำนวน 408,000 บำท 

      

  อุดหนุนกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอ ำเภอหนองหำนเพ่ือขยำยเขตไฟฟ้ำแรง
ต่ ำภำยในต ำบลนำทรำย หมู่บ้ำนละ 136,000 ดังนี้ 
1.เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำอุดหนุนขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต่ ำ บ้ำนนำทรำย    หมู่ที ่1 
2.เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำอุดหนุนขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต่ ำ บ้ำนนำนกหงส์  หมู่ที ่4 
3.เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำอุดหนุนขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต่ ำ บ้ำนหนองไผ่    หมู่ที ่8 
(รำยละเอียดตำมประมำณกำร ที่กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอ ำเภอหนอง
หำนก ำหนด) 
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ล ำดับ 4 หน้ำที่ 173 

      

 
งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 510,200 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 283,200 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 283,200 บาท 

   
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 271,200 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ จ ำนวน 1 อัตรำ และ
พนักงำนจ้ำงทั่วไป จ ำนวน 1 อัตรำ  
โดยค ำนวณตั้งจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน ดังนี้ 
1.ต ำแหน่ง พนักงำนขับรถ (บรรทุกขยะ)       จ ำนวน 1 อัตรำ 
2.ต ำแหน่ง พนักงำนประจ ำรถบรรทุกขยะ     จ ำนวน 1 อัตรำ 
-เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542 
-เป็นไปตำมหนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว
138 ลงวันที่ 30 ธันวำคม 2558 

      

   
เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 12,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง โดยแบ่งเป็น พนักงำนจ้ำงตำม
ภำรกิจ จ ำนวน 1 อัตรำ และพนักงำนจ้ำงทั่วไป จ ำนวน 1 อัตรำ 
โดยค ำนวณตั้งจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน   
-เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542 
-เป็นไปตำมหนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว
138 ลงวันที่ 30 ธันวำคม 2558   

      



  
งบด าเนินงาน รวม 227,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 227,000 บาท 

   
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร       

    
 

รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร 
 

จ ำนวน 
 

192,000 
 

บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรเก็บขยะ ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรอ่ืนๆ ที่
จ ำเป็น 
-เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0313.4/ว4044 ลงวันที่
10 กรกฎำคม 2563 

      

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำย
อ่ืน ๆ 

      

    

 

โครงกำรบริหำรจัดกำรขยะต้นทำงธนำคำรขยะเพ่ือชุมชน ต ำบลนำทรำย 
 

จ ำนวน 
 

20,000 
 

บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรบริหำรจัดกำรขยะต้นทำงธนำคำรขยะ
เพ่ือชุมชนต ำบลนำทรำย  เช่น  ค่ำอำหำร ค่ำวิทยำกรค่ำป้ำย  ค่ำ
พำหนะ ค่ำวัสดุอุปกรณ ์และค่ำใช้จ่ำยอื่นท่ีจ ำเป็น 
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม
และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
-เป็นไปตำม พระรำชบัญญัติรักษำควำมสะอำดและควำมเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้ำนเมือง (ฉบับที ่2) พ.ศ.2560 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)ล ำดับที ่3 หน้ำที่ 156 
-ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนำยน 2564 

      

   
ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม จ ำนวน 15,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินเพ่ือให้สำมำรถใช้งำนได้
ตำมปกติ เช่น รถบรรทุกขยะ หรือครุภัณฑ์อ่ืนใดอันเป็นทรัพย์สินของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำทรำย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 100,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 80,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท 

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำย
อ่ืน ๆ 

      

    
โครงกำรเฉลิมพระเกียรติ จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรเฉลิมพระเกียรติ รัชกำลที่ 9 รัชกำล
ที่ 10 สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์พระบรมรำชินีนำถพระบรมรำชชนนีพัน
ปีหลวงพระบรมรำชินีในรัชกำลที่ 10 และพระบรมวงศำนุวงศ์ 
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด
งำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ และกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมแข่งขันกีฬำของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
-เป็นไปตำมหนั งสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่ สุด
ที ่มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2565 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ล ำดับที่ 13 หน้ำ 182 

      

    
โครงกำรฝึกอบรมให้ควำมรู้ในกำรดูแลสุขภำพแก่ผู้สูงอำยุต ำบลนำทรำย จ ำนวน 40,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรฝึกอบรมให้ควำมรู้ในกำร
ดูแลสุขภำพแก่ผู้สูงอำยุ ต ำบลนำทรำย เช่น ค่ำอำหำร ค่ำอำหำร
ว่ำง ค่ำป้ำย ค่ำวิทยำกร ค่ำวัสดุอุปกรณ ์และ ค่ำใช้จ่ำยอื่นที่จ ำเป็น 
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม
และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)ล ำดับที ่7 หน้ำที่ 186 

      

    
โครงกำรส่งเสริมอำชีพแก่ผู้ด้อยโอกำสและประชำชนทั่วไป จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ ำยเป็นค่ำใช้จ่ ำยในกำรด ำเนิน โครงกำรส่งเสริมอำชีพแก่
ผู้ด้อยโอกำสและประชำชนทั่วไป เช่น ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำง ค่ำ
ป้ำย ค่ำวิทยำกร ค่ำวัสดุอุปกรณ ์และ ค่ำใช้จ่ำยอื่นที่จ ำเป็น 
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม
และกำรเข้ ำรับกำรฝึ กอบรมของเจ้ ำหน้ ำที่ ท้ องถิ่ น  พ.ศ .2557 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)ล ำดับที ่8 หน้ำที่ 186 

      

    
โครงกำรเสริมสร้ำงควำมรู้เกี่ยวกับประชำธิปไตยและกำรมีส่วนร่วม จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรเสริมสร้ำงควำมรู้เกี่ยวกับ
ประชำธิปไตยและกำรมีส่วนร่วม เช่น ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำง ค่ำป้ำย 
ค่ำวิทยำกร ค่ำวัสดุอุปกรณ ์และค่ำใช้จ่ำยอื่นท่ีจ ำเป็น 
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
ฝึกอบรม และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)ล ำดับที่ 3 หน้ำที ่188 
 

      



  
งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร       

    
อุดหนุนโครงกำรป้องกันปรำบปรำมและแก้ไขปัญหำกำรแพร่ระบำดยำ
เสพติด 

จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนให้ที่ท ำกำรปกครองอ ำเภอพิบูลย์รักษ์ตำม
โครงกำรป้องกันปรำบปรำมและแก้ไขปัญหำกำรแพร่ระบำดยำเสพติด 
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ล ำดับที่ 26 หน้ำที่ 
168  
-ตำมหนังสืออ ำเภอพิบูลย์รักษ์ ที ่อด 1818/1330 ลงวันที่ 17 มิถุนำยน
2565 
 
 
 
 
 

      

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

 
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 50,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 50,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท 

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำย
อ่ืน ๆ 

      

    
โครงกำรแข่งขันกีฬำศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก จ ำนวน 15,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรแข่งขันกีฬำศูนย์พัฒนำเด็กเล็กในเขต
พ้ืนที่ของต ำบลนำทรำย ได้แก่ ค่ำถ้วยรำงวัล ค่ำเงินรำงวัล ค่ำวัสดุ
อุปกรณ์ ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรตัดสิน ค่ำอำหำรคณะกรรมกำร ค่ำ
พิธีกำรและค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ 
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด
งำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ และกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมแข่งขันกีฬำของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ล ำดับที่ 14 หน้ำที่
201 
 
 
 
 
 

      



    
โครงกำรส่งเสริมแข่งขันกีฬำต้ำนยำเสพติด จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมกำรแข่งขันกีฬำ "นำทรำยต้ำน
ยำเสพติด" โดยจัดกำรแข่งขันกีฬำเยำวชนและประชำชนในต ำบลนำ
ทรำย ได้แก่ ค่ำถ้วยรำงวัล ค่ำเงินรำงวัล ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำตอบแทน
คณะกรรมกำรตัดสินค่ำอำหำรคณะกรรมกำร  ค่ำบ ำรุงตกแต่ ง
สถำนที ่ค่ำพิธีกร ฯลฯ 
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน
กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ และกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมแข่งขันกีฬำของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ล ำดับที่ 10 หน้ำที่
200 

      

    
จัดตั้งสภำเยำวชน จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนจัดตั้งสภำเด็กและเยำวชนใน
ต ำบลนำทรำย เช่น ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำป้ำย ค่ำ
สถำนที ่ค่ำวัสดุอุปกรณ์ต่ำง ๆ และค่ำใช้จ่ำยอื่นท่ีจ ำเป็น 
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยใน  กำรจัด
งำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ และกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมแข่งขันกีฬำของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ล ำดับที่ 9 หน้ำที่ 
200 

      

   
ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท 

   
วัสดุกีฬำ จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุกำรกีฬำให้กับชุมชน  หมู่บ้ำนในต ำบลนำ
ทรำย ตำมโครงกำรสนับสนุนกำรออกก ำลังกำยในหมู่บ้ำน กีฬำต้ำนยำ
เสพติด เพ่ือให้ประชำชน เยำวชน มีวัสดุกีฬำเล่นและออกก ำลังกำย
อย่ำงสม่ ำเสมอห่ำงไกลยำเสพติด 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ล ำดับที่ 11 หน้ำ 201 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



 
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 280,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 130,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท 

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำย
อ่ืน ๆ 

      

    

 

โครงกำรจัดงำนประเพณีทอดเทียน ร่วมใจอนุรักษ์ สืบสำน ขับขำนบท
สรภัญญะ 

 

จ ำนวน 
 

30,000 
 

บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรจัดงำนประเพณีทอดเทียนร่วมใจ
อนุรักษ์สืบสำนขับขำนบทสรภัญญะ เช่น ค่ำตกแต่งขบวนแห่ ค่ำเงิน
รำงวัลค่ำป้ำย ค่ำสถำนที ่ค่ำกรรมกำรตัดสิน และค่ำใช้จ่ำยอื่นท่ีจ ำเป็น 
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด
งำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ และกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมแข่งขันกีฬำของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)ล ำดับที ่5 หน้ำที่ 182 

      

    
 

โครงกำรประเพณีบุญบั้งไฟ 
 

จ ำนวน 
 

100,000 
 

บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรจัดงำนประเพณีบุญบั้งไฟ  เช่น ค่ำ
ตกแต่งขบวนแห่  ค่ำเงินรำงวัล  ค่ำป้ ำย  ค่ำสถำนที่  ค่ำกรรมกำร
ตัดสิน และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆท่ีจ ำเป็น 
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด
งำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ และกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมแข่งขันกีฬำของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)ล ำดับที ่3 หน้ำที่ 199 

      

  
งบเงินอุดหนุน รวม 150,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 150,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร       

    
อุดหนุนกำรจัดงำนประเพณีโคมลมลอยฟ้ำ ผ้ำมัดหมี่ย้อมครำม นมัสกำร
หลวงปู่พิบูลย์ 

จ ำนวน 150,000 บำท 

      

  เพ่ืออุดหนุนให้ที่ท ำกำรปกครองอ ำเภอพิบูลย์รักษ์เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำย
ตำมโครงกำรส่งเสริมงำนประเพณี โคมลมลอยฟ้ำผ้ำมัดหมี่ย้อม
ครำม นมัสกำรหลวงปู่พิบูลย์ 
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)ล ำดับที่ 17 หน้ำที่ 
202 
-ตำมหนังสืออ ำเภอพิบูลย์รักษ์ ที ่อด 1818/1330 ลงวันที่ 17 มิถุนำยน
2565 
 
 

      



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 1,918,060 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 761,960 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 761,960 บาท 

   
เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 695,960 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือน  เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงำนส่วนต ำบล    
จ ำนวน 2 อัตรำ โดยค ำนวณตั้งจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน ดังนี้ 
1. ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง     จ ำนวน 1 อัตรำ 
2. ต ำแหน่ง เจ้ำพนักงำนธุรกำร       จ ำนวน 1 อัตรำ 
-เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542 
-เป็นไปตำมหนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว
138 ลงวันที่ 30 ธันวำคม 2558 

      

   
เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 24,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมค่ำครองชีพชั่วครำว, เงินเพ่ิมตำมวุฒิพนักงำนส่วน
ต ำบล โดยค ำนวณตั้งจ่ำยไว้ไม่เกิน 12  เดือน 
-เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542 
-เป็นไปตำมหนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว
138 ลงวันที่ 30 ธันวำคม 2558 

      

   
เงินประจ ำต ำแหน่ง จ ำนวน 42,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง โดยค ำนวณตั้ง
จ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน 
-เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542 
-เป็นไปตำมหนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว
138 ลงวันที่ 30 ธันวำคม 2558 

      

  
งบด าเนินงาน รวม 1,035,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 72,000 บาท 

   
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร จ ำนวน 2,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรให้แก่พนักงำน
ส่วนต ำบล พนักงำนจ้ำงที่มำปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงิน
ค่ำตอบแทนนอกเวลำรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2559 
 
 
 

      



   
ค่ำเช่ำบ้ำน จ ำนวน 60,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนหรือค่ำเช่ำซื้อบ้ำนให้แก่ พนักงำนส่วนต ำบลผู้มี
สิทธิ 
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ ำนของ
ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่4) พ.ศ.2562 

      

   
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร       

    
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  เพ่ื อจ่ ำย เป็ น เงิน ช่ วย เห ลื อกำรศึ กษ ำบุ ต รของพนั ก งำนส่ วน
ต ำบล ตลอดจนผู้มีสิทธิ 
-ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำ
บุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 

      

   
ค่าใช้สอย รวม 563,000 บาท 

   
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร       

    
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร จ ำนวน 308,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ ค่ำลงทะเบียนต่ำงๆ ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร
ต่ำงๆ ค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำออกแบบ ค่ำรับรองแบบ ค่ำเย็บหนังสือหรือ
เข้ำปกหนังสือ ค่ำโฆษณำและเผยแพร่ ค่ำติดตั้งอินเตอร์เน็ตระบบไร้
สำย(Wireless) ค่ำจ้ำงเหมำบันทึกข้อมูล ค่ำจ้ำงเหมำงำนผลิตและพิมพ์
เอกสำรค่ำจ้ำงเหมำพนักงำนขับรถยนต์(รถกระเช้ำไฟฟ้ำ) ค่ำจ้ำงเหมำ
บริกำรอ่ืนๆ ที่จ ำเป็น 
-เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0313.4/ว4044  ลว 10 
กรกฎำคม 2563 

      

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำย
อ่ืน ๆ 

      

    
ค่ำเดินทำงไปรำชกำร จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร ส ำหรับเป็น ค่ำเบี้ย
เลี้ยง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำที่พัก และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ในกำรเดินทำงไป
รำชกำร หรือไปอบรมสัมมนำฯลฯ  ของพนักงำนส่วนต ำบล  และ
พนักงำนจ้ำง 
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง
ไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น  พ.ศ.2555 และที่แก้ ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 

      

   
ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม จ ำนวน 235,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินเพ่ือให้สำมำรถใช้งำนได้
ตำมปกติ เช่น รถกระเช้ำไฟฟ้ำ ถนนหรือที่ดินสิ่งก่อสร้ำงอ่ืน โทรทัศน์
คอมพิวเตอร์โต๊ะเก้ำอ้ี หรือครุภัณฑ์อ่ืนใดอันเป็นทรัพย์สินขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลนำทรำย 
 
 

      



   
ค่าวัสดุ รวม 400,000 บาท 

   
วัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 40,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่ำงๆ ในส ำนักงำน เช่น โต๊ะต่ำงๆ
เก้ำอ้ีต่ำงๆ ตู้ต่ำงๆ กระดำษ แฟ้ม เครื่องเขียน ธงชำติ ธงเฉลิมพระ
เกียรติ สมุดประวัติข้ำรำชกำร ตรำยำง เครื่องเย็บกระดำษ พระบรม
ฉำยำลักษณ์ ฯลฯ 

      

   
วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ จ ำนวน 150,000 บำท 

      
  เพ่ือจ่ำยเป็น  ค่ำจัดซื้อวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ  เช่น  หลอดไฟฟ้ำฟิวส์

สตำร์ทเตอร์ บัลลำส ล ำโพง ไมโครโฟน ฯลฯ 
      

   
วัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 100,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุก่อสร้ำง เช่น เทปวัดระยะ ทรำย อิฐ ปูน ยำงมะ
ตอย  บำนประตูหน้ ำต่ ำงลวด  บำน เกร็ดกระจก  ที่ จั บ เปิ ดปิ ด
ประตู หน้ำต่ำง ลวด บำนเกร็ดกระจก ท่อ PVC ตะปู ตู้เชื่อมเลื่อยจอบ
เสียบฯลฯ 

      

   
วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง จ ำนวน 30,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ ำยเกี่ยวกับวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง  เช่น 
แบตเตอรี่ยำงนอก ยำงใน สำยไมล์ กระจกมองข้ำงรถยนต์ หม้อน้ ำ
รถยนต์ ฟิลม์กรองแสง  กันชนรถยนต์ ฯลฯ  

      

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ ำนวน 40,000 บำท 

      
  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำน้ ำมันดีเซล  เบนซิน ส ำหรับรถกระเช้ำไฟฟ้ำ และ

เครื่องยนต์อื่นๆ 
      

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 40,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ต่ำงๆ เช่น แผ่นCD แผ่นบันทึก
ข้อมูลแบบถอด ได้ เมำส์ หัวพิมพ์ สำยพ่วงเชื่อมสัญญำณคอมพิวเตอร์
ตลับผงหมึก ฯลฯ 
 

      

  
งบลงทุน รวม 121,100 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 121,100 บาท 

   
ครุภัณฑ์ส ำนักงำน       

    
 

เก้ำอ้ีส ำนักงำน 
 

จ ำนวน 
 

6,000 
 

บำท 

      

  
เพ่ือจัดซื้อจัดหำเก้ำอ้ีส ำนักงำน  ขนำดไม่น้อยกว่ำ 57x59x78 ซ.ม. 
จ ำนวน 3 ตัวๆละ 2,000 บำท เป็นเงิน 6,000 บำท 

      

    
 

เครื่องปรับอำกำศแบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนำด 15,000 บีทียู 
 

จ ำนวน 
 

49,800 
 

บำท 

      

  เพ่ือจัดซื้อจัดหำ เครื่องปรับอำกำศแบบติดผนัง (ระบบ Inverter) 
ขนำด 15,000  บีทียู จ ำนวน 2 เครื่องๆ ละ 24,900 บำท เป็นเงิน
49,800 บำท 

      



คุณลักษณะพื้นฐำน ดังนี้ 
-เป็นขนำดที่ก ำหนดไม่ต่ ำกว่ำ 15,000 บีทียู 
-รำคำที่ก ำหนดเป็นรำคำที่รวมค่ำติดตั้ง 
-ต้องได้รับกำรรับรองมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมและฉลำก
ประหยัดไฟฟ้ำเบอร์ 5 
-ต้องเป็นเครื่องปรับอำกำศที่ประกอบส ำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยควำม
เย็นและหน่วยระบำยควำมร้อนจำกโรงงำนเดียวกัน 
-มีควำมหน่วงเวลำกำรท ำงำนของคอมเพรสเซอร์ 
-กำรติดตั้งเครื่องปรับอำกำศ แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ 
สวิตช์1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวน ยำว 4 เมตร สำยไฟ ยำวไม่
เกิน 15 เมตร 
-เป็นไปตำมบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์  ส ำนักงบประมำณ  เดือน
ธันวำคม 2564 

    
 

ตู้เก็บเอกสำรแบบ 40 ช่อง 
 

จ ำนวน 
 

5,000 
 

บำท 

      
  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อ-จัดหำ ตู้เก็บเอกสำร แบบ 40 ช่อง ขนำดไม่น้อย

กว่ำ 922x311x1,762 ซ.ม. จ ำนวน 1 ตู้ๆ ละ 5,000 บำท  
      

    
 

โต๊ะท ำงำนไม้ 
 

จ ำนวน 
 

15,000 
 

บำท 

      
  เพ่ือจัดซื้อจัดหำ โต๊ะท ำงำนไม้ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 150x75x75 ซ.ม.                 

จ ำนวน 3 ตัวๆละ 5,000 บำท เป็นเงิน 15,000 บำท 
      

   
 

ครุภัณฑ์โรงงำน       

    
เครื่องเจียแบบมือถือ จ ำนวน 5,300 บำท 

      

  เพ่ือจัดซื้อจัดหำเครื่องเจียแบบมือถือ จ ำนวน 1 เครื่องๆละ 5,300 บำท 
คุณลักษณะพื้นฐำน ดังนี้ 
-เครื่องเจียไฟฟ้ำ ขนำดแผ่นเจีย 4 นิ้ว 
-ควำมเร็วรอบสูงสุด 12,000 รอบ/นำที 
-มีกำร์ดป้องกันใบและสวิตซ์ปรับได้อย่ำงน้อย 2 ระดับ 

      

    
ตู้เชื่อม จ ำนวน 5,500 บำท 

      

  เพ่ือจัดซื้อจัดหำ ตู้เชื่อม จ ำนวน 1 เครื่องๆ ละ 5,500 บำท 
คุณลักษณะพื้นฐำน ดังนี้ 
-ขนำดไม่น้อยกว่ำ 36.5x24.0x26.5 เซนติเมตร 
-มีแรงดันไฟฟ้ำ 220 Volt 
-กระแสไฟเชื่อม 30-140 
-เป็นรำคำตู้เชื่อมพร้อมอุปกรณ์ เช่น คีมจับลวดเชื่อม คีมจับสำย
ดิน แปลงเคำะสแล็กและหน้ำกำกกรองแสง เป็นต้น 
 
 
 

      



    
 

แท่นตัดไฟเบอร์ 
 

จ ำนวน 
 

4,500 
 

บำท 

      

  เพ่ือจัดซื้อจัดหำ แท่นตัดไฟเบอร์ขนำด 14 นิ้ว 2,200 วัตต์  
จ ำนวน 1 เครื่องๆ ละ 4,500 บำท 
คุณลักษณะพ้ืนฐำน ดังนี้ 
-ขนำดกำรตัด (สี่เหลี่ยม) 100x196 มม. 
-ขนำดกำรตัด (สี่เหลี่ยมจตุรัส) 119x119 มม. 
-ขนำดกำรตัด (โปรไฟล์รูปตัว L) 130x130 มม. 
-ควำมเร็วรอบขณะเดินเครื่องเปล่ำไม่น้อยกว่ำ 3,800 รอบ/นำที 
-เส้นผ่ำศูนย์กลำงแผ่นเจียไม่น้อยกว่ำ 355 มม. 
-เส้นผ่ำศูนย์กลำงของรูแผ่นเจียไม่น้อยกว่ำ 25 มม. 

      

    
 

บันไดอเนกประสงค์ไฟเบอร์กลำส 
 

จ ำนวน 
 

3,500 
 

บำท 

      

  เพ่ือจัดซื้อจัดหำ บันไดเอนกประสงค์ไฟเบอร์กลำส ขนำด 7 ขั้น 
จ ำนวน 1 ตัวๆละ 3,500 บำท 
คุณลักษณะพื้นฐำน ดังนี้ 
-บันไดจำกวัสดุไฟเบอร์กลำส ขนำด 7 ขั้น 
-มีขนำดไม่น้อยกว่ำ 128.10x56.60x201.60 เซนติเมตร 

      

    
สว่ำนไขควงไร้สำย จ ำนวน 5,000 บำท 

      

  เพ่ือจัดซื้อจัดหำสว่ำนไขควงไร้สำย ขนำด 13 มม. จ ำนวน 1 เครื่องๆละ
5,000 บำท 
คุณสมบัติพื้นฐำน ดังนี้ 
-แรงบิดไม่น้อยกว่ำ (ส ำหรับกำรขันสกรูที่เป็นงำนหนัก) 54 นิวตันเมตร 
-แรงบิดไม่น้อยกว่ำ (ส ำหรับกำรขันสกรูที่เป็นงำนเบำ)  21 นิวตันเมตร 
-ควำมเร็วรอบขณะเดินเครื่องเปล่ำ (เกียร์ 1) 0-450 รอบ/นำที(เกียร์ 2)  
0-1,700 รอบ/นำท ี
-อัตรำกำรกระแทกไม่น้อยกว่ำ 21,000 ครั้ง/นำที 
-แรงดันไฟแบตเตอรี่ 18 โวลท์ 
-ควำมจุแบตเตอรี่ 18 โวลท์/1.5 แอมป์อำวว์ 

      

    
สว่ำนโรตำรี ่ จ ำนวน 4,500 บำท 

      

  เพ่ือจัดซื้อจัดหำ สว่ำนโรตำรี่ ขนำด 24  มม. จ ำนวน 1 เครื่องๆละ
4,500 บำท 
คุณลักษณะพ้ืนฐำน ดังนี้ 
-เส้นผ่ำศูนย์กลำงของกำรเจำะคอนกรีต 4-24 มม. 
-เส้นผ่ำศูนย์กลำงกำรเจำะปูน (ดอกเจำะคว้ำน) 68 มม. 
-เส้นผ่ำศูนย์กลำงกำรเจำะเหล็กกล้ำ 13 มม. 
-เส้นผ่ำศูนย์กลำงกำรเจำะไม้ 30 มม. 
-มอเตอร์ให้ก ำลังไม่น้อยกว่ำ 790 วัตต์ 
-อัตรำกระแทกที่ควำมเร็วพิกัดไม่น้อยกว่ำ 0-4,200 ครั้ง/นำที และ
ควำมเร็วพิกัดไม่น้อยกว่ำ 0-930 รอบ/นำท ี

      



   
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์       

    
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One ส ำหรับงำนส ำนักงำน จ ำนวน 17,000 บำท 

      

  เพ่ือจัดซื้อจัดหำ เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One ส ำหรับงำนส ำนักงำน
จ ำนวน 1 เครื่องๆ ละ 17,000 บำท 
คุณลักษณะพ้ืนฐำน ดังนี้ 
- มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกว่ำ 2 แกนหลัก(2 core)
และ 4 แกนเสมือน (4 Thread)และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญำณนำฬิกำได้
ในกรณีที่ต้องใช้ควำมสำมำรถในกำรประมวลผลสูง (Turbo Boost 
หรือ  Max Boost) โดยมีควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำสูงสุด  ไม่น้อย
กว่ำ 3.7 GHz จ ำนวน 1 หน่วย 
- หน่วยประมวลผลกลำง (CPU) มีหน่วยควำมจ ำ
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนำดไม่น้อย
กว่ำ 4 MB 
- มีหน่วยควำมจ ำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่ำ มีขนำดไม่น้อย
กว่ำ 4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่ำ ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 
1TB ห รื อ ช นิ ด  Solid State Drive ข น ำ ด ค ว ำ ม จุ ไม่ น้ อ ย ก ว่ ำ
250 GB จ ำนวน 1 หน่วย 
- มี DVD-RW หรือดีกว่ำ แบบติดตั้งภำยใน (Internal) หรือภำยนอก 
(External) จ ำนวน 1 หน่วย 
- มี ช่ อ ง เชื่ อ ม ต่ อ ร ะ บ บ เค รื อ ข่ ำ ย  (Network Interface) แ บ บ
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่ำ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง 
- มี ช่ อ ง เชื่ อมต่ อ  (Interface) แบ บ  USB 2.0 ห รือดี ก ว่ ำ  ไม่ น้ อ ย
กว่ำ 3 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมำส์ 
- มีจอแสดงภำพในตัว และมีขนำดไม่น้อยกว่ำ 21 นิ้ว ควำมละเอียด
แบบFHD (1920x1080) 
- สำมำรถใช้งำนได้ไม่น้อยกว่ำ Wi-Fi(IEEE 802.11 ac)และBluetooth 
- เป็นไปตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนกำรจัดหำอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวำคม 2564 ประกำศ วันที่ 30 
ธันวำคม 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



 
งานก่อสร้าง รวม 2,521,220 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 933,220 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 933,220 บาท 

   
เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 542,380 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือน  เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงำนส่วนต ำบล
จ ำนวน 3 อัตรำ โดยค ำนวณตั้งจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน ดังนี้ 
1. ต ำแหน่ง นำยช่ำงเขียนแบบ     จ ำนวน 1 อัตรำ 
2. ต ำแหน่ง นำยช่ำงโยธำ           จ ำนวน 1 อัตรำ 
3. ต ำแหน่ง นำยช่ำงไฟฟ้ำ          จ ำนวน 1 อัตรำ 
-เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542 
-เป็นไปตำมหนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว
138 ลงวันที่ 30 ธันวำคม 2558 

      

   
เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 72,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมค่ำครองชีพชั่วครำวพนักงำนจ้ำงค่ำตอบแทนพิเศษ
พนักงำนจ้ำงภำรกิจ จ ำนวน 3 อัตรำ โดยค ำนวณตั้งจ่ำยไว้ไม่เกิน 12
เดือน 
-เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542 
-เป็นไปตำมหนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว
138 ลงวันที่ 30 ธันวำคม 2558 

      

   
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 292,200 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ จ ำนวน 2 อัตรำ   
โดยค ำนวณตั้งจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน ดังนี้ 
1. ต ำแหน่ง ผู้ช่วยนำยช่ำงโยธำ   จ ำนวน 1 อัตรำ 
2. ต ำแหน่ง ผู้ช่วยนำยช่ำงไฟฟ้ำ  จ ำนวน 1 อัตรำ 
-เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542 
-เป็นไปตำมหนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว
138 ลงวันที่ 30 ธันวำคม 2558 

      

   
เงินเพ่ิมต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 26,640 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมค่ำครองชีพชั่วครำวพนักงำนจ้ำงค่ำตอบแทน         
พิเศษพนักงำนจ้ำงภำรกิจ จ ำนวน 2 อัตรำ โดยค ำนวณตั้งจ่ำยไว้ไม่
เกิน 12 เดือน 
-เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542 
-เป็นไปตำมหนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว
138 ลงวันที่ 30 ธันวำคม 2558 
 

      



  
งบลงทุน รวม 1,588,000 บาท 

   
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,588,000 บาท 

   
ค่ำต่อเติมหรือดัดแปลงอำคำร หรือสิ่งปลูกสร้ำงต่ำง ๆ       

    
ค่ำต่อเติมหรือดัดแปลงอำคำร หรือสิ่งปลูกสร้ำงต่ำงๆ จ ำนวน 500,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำปรับปรุงต่อเติมหรือดัดแปลงอำคำร หรือสิ่งปลูกสร้ำง
ต่ำงๆ ที่ เป็นทรัพย์สินขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำทรำย  เช่น 
อำคำรส ำนักงำนห้องประชุมสภำ ฯลฯ 

      

   
ค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปกำร       

    
โครงกำรก่อสร้ำง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม/ต่อเติมศำลำประชำคม หมู่ที่ 5 จ ำนวน 136,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำรื้อถอนวัสดุมุงหลังคำเดิม (กระเบื้องลอนคู่) แล้วติดตั้ง
ใหม่เป็นแผ่น Metal Sheet ปรับปรุงระบบไฟฟ้ำ ภำยในอำคำร และ
ก่อสร้ำงห้องน้ ำขนำด 2.00 x 3.00 เมตร พร้อมติดตั้งป้ำยโครงกำร 
จ ำนวน 1 ป้ำย ตำมแบบท่ี อบต.นำทรำยก ำหนด  
-ปรำกฏตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (2566-2570) หน้ำ 137 ล ำดับที่ 166 

      

    
โครงกำรก่อสร้ำง/ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมลงท่อภำยในหมู่บ้ำน
หมู่ที่ 10 

จ ำนวน 136,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมผิวทำงจุดที่ช ำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อพร้อมเกลี่ย
ตกแต่ง จ ำนวน 5 สำยทำง ดังนี้ 
1.สำยทำงสำมแยกนำนำยค ำสิงห์ เมสเคนถึงนำนำยสวำทชำ หนองอ้อ  
2.สำยทำงสำมแยกนำนำงค ำเบ็ง พยุงวงศ ์ถึงนำนำงบุญมี สร้อยธนู  
3.สำยทำงสำมแยกนำนำยประพันธ์ คณินนนท์ ถึงนำนำงจำรุวรรณ  
ศรีเขียว  
4.สำยทำงสำมแยกสวนยำงนำยขวัญใจ ก้อนวิมล ถึงนำนำยชม แห้วใต ้ 
5.สำยทำงสำมแยกสวนยำงนำยขวัญใจ ก้อนวิมล ถึงนำนำงพะยอม
วรรณจันทร์ 
ปริมำตรลูกรัง รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่ำ 1,750 ลูกบำศก์เมตร พร้อมติดตั้ง
ป้ำยโครงกำร จ ำนวน 1 ป้ำย ตำมแบบท่ี อบต.นำทรำยก ำหนด  
-ปรำกฏตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (2566-2570) หน้ำ 33 ล ำดับที่ 127 

      

    
โครงกำรก่อสร้ำง/ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมลงท่อภำยในหมู่บ้ำน
หมู่ที่ 11 

จ ำนวน 136,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมผิวทำงจุดที่ช ำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อพร้อมเกลี่ย
ตกแต่ง จ ำนวน 2 สำยทำง ดังนี้ 
1.สำยทำงสำมแยกทำงไปฟำร์มหมูนำงน้วม บรรยง ถึง นำนำยธวัชชัย  
2.สำยทำงแยกถนนลำดยำง อด.4085 ถึง นำนำยชัยศิร ิโคตรวงษ์  
ปริมำตรลูกรังรวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่ำ 1,540 ลูกบำศก์เมตร ลงท่อระบำย
น้ ำ คสล.ชั้น 3 Ø 0.80 x 1.00 เมตร จ ำนวน 7 ท่อน พร้อมติดตั้งป้ำย
โครงกำรจ ำนวน 1 ป้ำย ตำมแบบท่ี อบต.นำทรำยก ำหนด  
-ปรำกฏตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (2566-2570) หน้ำ 34 ล ำดับที่ 128 

      



    
โครงกำรก่อสร้ำง/ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมลงท่อภำยในหมู่บ้ำน 
หมู่ที่ 2 

จ ำนวน 136,000 บำท 

      

  1.เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำปรับปรุงถนนสำยทำงนำนำยกนกพล พำนใน ถึงนำ
นำงบัวค ำ จูมพลหล้ำ ผิวทำงกว้ำง 5.00 เมตร ระยะทำง 150 เมตร ขุด
ดินขึ้นรูปคันทำงปริมำตรดินขุดไม่น้อยกว่ำ 225 ลูกบำศก์เมตร ลงลูกรัง
ผิวทำงปริมำตรลูกรังไม่น้อยกว่ำ 240 ลูกบำศก์เมตร 
2.เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมผิวทำงจุดที่ช ำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อพร้อมเกลี่ย
ตกแต่ง จ ำนวน 4 สำยทำง ดังนี้ 
  2.1 สำยทำงบ้ำนนำยสมนึก ทับซ้ำยขวำ ถึงบ้ำนนำยบุญจันทร์ ศิลำ  
  2.2 สำยทำงบ้ำนนำงนัดธิดำพร ลุนชัยภำถึงบ้ำนนำงนำรี พลทะสี  
  2.3 สำยทำงนำนำยประวิทย์  ขุนค้ำ ถึงนำนำยกนกพล  พำนใย  
 2.4 สำยทำงนำนำยอุดร สุขหนองฮี ถึงนำนำยอรุณ ศึกษำกำร  
ปริมำตรลูกรังรวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่ำ 1,230 ลูกบำศก์เมตร ลงท่อระบำย
น้ ำ คสล.ชั้น 3 Ø 0.60x 1.00 เมตร จ ำนวน 9 ท่อน พร้อมติดตั้งป้ำย
โครงกำร จ ำนวน 1 ป้ำย ตำมแบบท่ี อบต.นำทรำย ก ำหนด  
-ปรำกฏตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (2566-2570) ล ำดับที่ 25 หน้ำ 117 

      

    
โครงกำรก่อสร้ำง/ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลูกรัง  พร้อมลงท่อภำยใน
หมู่บ้ำน หมู่ที่ 3 

จ ำนวน 136,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมผิวทำงจุดที่ช ำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อพร้อมเกลี่ย
ตกแต่ง จ ำนวน 5 สำยทำง ดังนี้ 
1.สำยทำงสำมแยกนำงสำคร จดชัยภูมิ ถึงบ่อน้ ำเค็ม  
2.สำยทำงสำมแยกนำยประมวล บุญภำ ถึงฟำร์มหมู  
3.สำยทำงสำมแยกนำยทองปำน ศรีชัยมูล ถึง นำยค ำพู เสมอหน้ำ  
4.สำยทำงบ้ำนนำยพรหมมำ ทองวิจิตร ถึงบ้ำนนำทม  
5.สำยทำงแยกถนนลำดยำง อด.4016 ถึงวังหมำ  
ปริมำตรลูกรังรวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่ำ 1,750 ลูกบำศก์เมตร พร้อมติดตั้ง
ป้ำยโครงกำร จ ำนวน 1 ป้ำย ตำมแบบท่ี อบต.นำทรำยก ำหนด  
-ปรำกฏตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (2566-2570) ล ำดับที่ 26 หน้ำ 118      

      

    
โครงกำรก่อสร้ำง/ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลูกรัง  พร้อมลงท่อภำยใน
หมู่บ้ำน หมู่ที่ 6 

จ ำนวน 136,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมผิวทำงจุดที่ช ำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อพร้อมเกลี่ย
ตกแต่ง สำยทำงบ้ำนนำยบุญชม  พลศักดิ์ เดช  ถึง ห้วยกงเกวียน 
ปริมำตรลูกรังไม่น้อยกว่ำ 1,600 ลูกบำศก์เมตร ลงท่อระบำยน้ ำ คสล.
ชั้ น  3 Ø 0.60x1.00 เม ต ร จ ำ น ว น  7 ท่ อ น  พ ร้ อ ม ติ ด ตั้ ง ป้ ำ ย
โครงกำร จ ำนวน 1 ป้ำย ตำมแบบท่ี อบต. นำทรำยก ำหนด  
-ปรำกฏตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (2566-2570) ล ำดับที่ 29 หน้ำ 122  
 
 
 
     

      



    
โครงกำรก่อสร้ำง/ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลูกรัง  พร้อมลงท่อภำยใน
หมู่บ้ำน หมู่ที่ 7 

จ ำนวน 136,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมผิวทำงจุดที่ช ำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อพร้อมเกลี่ย
ตกแต่ง จ ำนวน 2 สำยทำง ดังนี้ 
1.สำยทำงไปวัดป่ำสำมัคคีธรรม (ซอย3)  
2.สำยทำงไปวัดป่ำสำมัคคีธรรม (ซอย4) ปริมำตรลูกรังรวมทั้งสิ้นไม่
น้อยกว่ำ1,450 ลูกบำศก์เมตร ลงท่อระบำยน้ ำ คสล. ชั้น 3 Ø 0.60 
x1.00 เมตรจ ำนวน 14 ท่อน พร้อมติดตั้งป้ำยโครงกำร จ ำนวน 1 ป้ำย
ตำมแบบท่ี อบต. นำทรำยก ำหนด  
-ปรำกฏตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (2566-2570) ล ำดับที่ 30 หน้ำ 122    

      

    
โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้ำนนำทรำยศรีวิไล        
หมู่ที่ 9 

จ ำนวน 136,000 บำท 

      

  โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สำยทำงจำกบ้ำนนำง
สุวรรณ บุดดีค ำถึง บ้ำนนำยสุรเดช จันทำ บ้ำนนำทรำยศรีวิไล หมู่
ที่ 9 ปริมำณงำน ผิวจรำจรกว้ำง 4.00 ม. ระยะทำง 54.00 ม. หนำ
เฉลี่ย 0.15 ม. หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่ำ 216.00 ตร.ม. ไหล่ทำงดินลูกรัง
ข้ำงละ 0.30 ม. ติดตั้งป้ำยโครงกำรจ ำนวน 1 ป้ำย ตำมแบบที่ อบต. 
นำทรำยก ำหนด  
-ปรำกฏตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (2566-2570) ล ำดับที่ 9 หน้ำ 106    
 
 
 
 
 

      

แผนงานการเกษตร 

 
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 115,240 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 95,240 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 95,240 บาท 

   
เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 95,240 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือน  เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงำนส่วนต ำบล  
จ ำนวน 1 อัตรำ โดยค ำนวณตั้งจ่ำยไว้ไม่เกิน 12 เดือน ได้แก่ 
-ต ำแหน่ง นักวิชำกำรเกษตร    จ ำนวน  1  อัตรำ 
-เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542 
-เป็นไปตำมหนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว
138 ลงวันที่ 30 ธันวำคม 2558 
 
 
 

      



  
งบด าเนินงาน รวม 20,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท 

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำย
อ่ืน ๆ 

      

    
โครงกำรฝึกอบรมอำชีพให้ควำมรู้ในกำรประกอบอำชีพแก่ประชำชน 
ต ำบลนำทรำย 

จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรฝึกอบรมอำชีพให้ควำมรู้ในกำร
ประกอบอำชีพแก่ประชำชน ต ำบลนำทรำย เช่น ค่ำวิทยำกร ค่ำอำหำร 
ค่ำพำหนะ ค่ำป้ำยและ ค่ำใช้จ่ำยอื่นที่จ ำเป็น 
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
ฝึกอบรม และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ล ำดับที่ 5 หน้ำที่ 84 
 

      

 
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 99,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 99,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท 

   
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำย
อ่ืน ๆ 

      

    
โครงกำรคลองสวยน้ ำใสคนไทยมีควำมสุข จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรคลองสวยน้ ำใสคนไทยมีควำมสุข
เช่น  ค่ำอำหำร  ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ ม  ค่ำป้ ำย  ค่ำสถำนที่
และ ค่ำใช้จ่ำยอื่นที่จ ำเป็น 
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยใน  กำรจัด
งำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ และกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมแข่งขันกีฬำของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ล ำดับที่ 19 หน้ำ 87 

      

    
โครงกำรปลูกป่ำ จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรปลูกป่ำ  เช่น 
ค่ำอำหำรค่ำอำหำรว่ำง และ เครื่องดื่ม ค่ำป้ำย ค่ำสถำนที่ ค่ำพันธุ์
ไม ้และค่ำใช้จ่ำยอื่นท่ีจ ำเป็น 
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด
งำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ และกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมแข่งขันกีฬำของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2559 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)ล ำดับที ่18 หน้ำ 87  
 
 
 
 

      



    

 

โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริสมเด็จพระ
กนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 

 

จ ำนวน 
 

10,000 
 

บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำกรมสมเด็จ
พระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี เช่น ค่ำอำหำร อำหำร
ว่ำง ค่ำป้ำยโครงกำร ค่ำตอบแทนวิทยำกร และค่ำใช้จ่ำยอื่นท่ีจ ำเป็น 
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม
และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)ล ำดับที่ 21 หน้ำที่ 87 

      

    

 

โครงกำรอบรมให้ควำมรู้ในกำรฟื้นฟูและบ ำบัดน้ ำเสียในครัวเรือนให้แก่
ประชำชน 

 

จ ำนวน 
 

10,000 
 

บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรอบรมให้ควำมรู้ในกำรฟ้ืนฟูและ
บ ำบัดน้ ำเสียในครัวเรือนให้แก่ประชำชน เช่น ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำง
และเครื่องดื่ม ค่ำป้ำย ค่ำสถำนที ่และค่ำใช้จ่ำยอื่นท่ีจ ำเป็น 
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
ฝึกอบรม และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)ล ำดับที ่20 หน้ำที่ 87 

      

   
ค่าวัสดุ รวม 59,000 บาท 

   
วัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 59,000 บำท 

      

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุเกษตร เช่น เคียว สปริงเกอร์ จอบหมุน จอบ
พรวน ปุ๋ย ยำป้องกันและก ำจัดศัตรูพืชและสัตว์ อำหำรสัตว์ พันธุ์พืช
พันธุ์สัตว์น้ ำ และพันธุ์สัตว์ปีก วัสดุเพรำะช ำ กระถำง ดินปลูก ฯลฯ 

      

                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                  



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

170,240

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 15,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 10,788,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 2,887,200

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 108,000

เงินสํารองจาย 300,000

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

450,200

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ

166,815

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

514,080

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

42,120

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

42,120

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่พิมพ์ : 13/8/2565  22:38:35 หน้า : 1/26



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

170,240

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 15,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 10,788,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 2,887,200

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 108,000

เงินสํารองจาย 300,000

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

450,200

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ

166,815

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

514,080

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

42,120

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

42,120

วันที่พิมพ์ : 13/8/2565  22:38:35 หน้า : 2/26



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/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

1,108,800

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

5,710,720 754,700 3,840,540 734,160

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

96,000 9,600

เงินประจําตําแหนง 228,000 42,000 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,235,280 159,720 1,613,640 271,200

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

74,460 24,000 12,000

เงินอื่น ๆ 84,000

เงินวิทยฐานะ 210,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 310,260

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

300,000 100,000 120,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

6,000 5,000 1,000

วันที่พิมพ์ : 13/8/2565  22:38:35 หน้า : 3/26



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

86,400

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,108,800

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

1,238,340 95,240 12,373,700

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

96,000 201,600

เงินประจําตําแหนง 42,000 354,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 292,200 3,572,040

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

26,640 137,100

เงินอื่น ๆ 84,000

เงินวิทยฐานะ 210,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 310,260

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

520,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

2,000 14,000

วันที่พิมพ์ : 13/8/2565  22:38:35 หน้า : 4/26



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน 226,500 36,000 38,000 90,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

48,000 25,000 110,000 10,000

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 760,000 136,000 759,000 130,000 192,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

30,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

คาใช้จายในการเชาพื้น
ที่เว็บไซด์ การพัฒนา
ปรับปรุงเว็ปไซด์ของ
หนวยงาน

30,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

20,000 30,000

โครงการปฏิบัติการรวม
ในการชวยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองสวนท้อง
ถิ่น(สถานที่กลาง)

36,000

วันที่พิมพ์ : 13/8/2565  22:38:35 หน้า : 5/26



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน 60,000 450,500

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

10,000 203,000

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 308,000 2,285,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

30,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

คาใช้จายในการเชาพื้น
ที่เว็บไซด์ การพัฒนา
ปรับปรุงเว็ปไซด์ของ
หนวยงาน

30,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

50,000

โครงการปฏิบัติการรวม
ในการชวยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองสวนท้อง
ถิ่น(สถานที่กลาง)

36,000

วันที่พิมพ์ : 13/8/2565  22:38:35 หน้า : 6/26



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรม
คุณธรรมจริยธรรม

10,000

สัมมนาเชิงปฏิบัติการใน
การจัดเวทีประชาคม
เพื่อการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการจัดทํา
แผนชุมชนและแผน
พัฒนาตําบล

20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 50,000 30,000 30,000 10,000 10,000 15,000

คาใช้จายตามโครงการ
ป้องกันและแก้ไขลด
อุบัติเหตุในชวงเทศกาล
สําคัญ

5,000

โครงการฝึกซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

25,000

โครงการฝึกอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพ อปพร.

50,000

จิตอาสาภัยพิบัติประจํา
องค์การบริหารสวน
ตําบล

20,000

คาใช้จายในการจัดงาน
วันเด็กแหงชาติ

30,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรม
คุณธรรมจริยธรรม

10,000

สัมมนาเชิงปฏิบัติการใน
การจัดเวทีประชาคม
เพื่อการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการจัดทํา
แผนชุมชนและแผน
พัฒนาตําบล

20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 235,000 380,000

คาใช้จายตามโครงการ
ป้องกันและแก้ไขลด
อุบัติเหตุในชวงเทศกาล
สําคัญ

5,000

โครงการฝึกซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

25,000

โครงการฝึกอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพ อปพร.

50,000

จิตอาสาภัยพิบัติประจํา
องค์การบริหารสวน
ตําบล

20,000

คาใช้จายในการจัดงาน
วันเด็กแหงชาติ

30,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใช้จายในการพัฒนา
ครูผู้ดูแลเด็ก

34,000

โครงการประชุมผู้
ปกครองนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในตําบล
นาทราย

5,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา

1,214,220

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา (คาใช้จายในการ
จัดการศึกษาสําหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

114,130

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายในการบริหารสถาน
ศึกษา

300,900

โครงการป้องกันโรคพิษ
สุขบ้า

40,000

โครงการออกพนหมอก
ควันป้องกันโรคไข้เลือด
ออก

50,000

คาเดินทางไปราชการ 20,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใช้จายในการพัฒนา
ครูผู้ดูแลเด็ก

34,000

โครงการประชุมผู้
ปกครองนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในตําบล
นาทราย

5,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา

1,214,220

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา (คาใช้จายในการ
จัดการศึกษาสําหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

114,130

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายในการบริหารสถาน
ศึกษา

300,900

โครงการป้องกันโรคพิษ
สุขบ้า

40,000

โครงการออกพนหมอก
ควันป้องกันโรคไข้เลือด
ออก

50,000

คาเดินทางไปราชการ 20,000 40,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการบริหารจัดการ
ขยะต้นทางธนาคารขยะ
เพื่อชุมชน ตําบลนาท
ราย

20,000

โครงการเฉลิมพระ
เกียรติ

10,000

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้ในการดูแล
สุขภาพแกผู้สูงอายุ
ตําบลนาทราย

40,000

โครงการสงเสริมอาชีพ
แกผู้ด้อยโอกาสและ
ประชาชนทั่วไป

20,000

โครงการเสริมสร้าง
ความรู้เกี่ยวกับ
ประชาธิปไตยและการมี
สวน
รวม

10,000

โครงการแขงขันกีฬา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โครงการจัดงาน
ประเพณีทอดเทียน รวม
ใจอนุรักษ์ สืบสาน ขับ
ขานบทสรภัญญะ
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการบริหารจัดการ
ขยะต้นทางธนาคารขยะ
เพื่อชุมชน ตําบลนาท
ราย

20,000

โครงการเฉลิมพระ
เกียรติ

10,000

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้ในการดูแล
สุขภาพแกผู้สูงอายุ
ตําบลนาทราย

40,000

โครงการสงเสริมอาชีพ
แกผู้ด้อยโอกาสและ
ประชาชนทั่วไป

20,000

โครงการเสริมสร้าง
ความรู้เกี่ยวกับ
ประชาธิปไตยและการมี
สวน
รวม

10,000

โครงการแขงขันกีฬา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

15,000 15,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีทอดเทียน รวม
ใจอนุรักษ์ สืบสาน ขับ
ขานบทสรภัญญะ

30,000 30,000

วันที่พิมพ์ : 13/8/2565  22:38:35 หน้า : 12/26



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการประเพณีบุญ
บั้งไฟ

โครงการสงเสริมแขงขัน
กีฬาต้านยาเสพติด

จัดตั้งสภาเยาวชน

โครงการคลองสวยน้ําใส
คนไทยมีความสุข

โครงการปลูกป่า

โครงการฝึกอบรมอาชีพ
ให้ความรู้ในการ
ประกอบอาชีพแก
ประชาชน ตําบลนาท
ราย

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี

โครงการอบรมให้ความ
รู้ในการฟนฟูและบําบัด
น้ําเสียในครัวเรือนให้แก
ประชาชน
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการประเพณีบุญ
บั้งไฟ

100,000 100,000

โครงการสงเสริมแขงขัน
กีฬาต้านยาเสพติด

20,000 20,000

จัดตั้งสภาเยาวชน 5,000 5,000

โครงการคลองสวยน้ําใส
คนไทยมีความสุข

10,000 10,000

โครงการปลูกป่า 10,000 10,000

โครงการฝึกอบรมอาชีพ
ให้ความรู้ในการ
ประกอบอาชีพแก
ประชาชน ตําบลนาท
ราย

20,000 20,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี

10,000 10,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้ในการฟนฟูและบําบัด
น้ําเสียในครัวเรือนให้แก
ประชาชน

10,000 10,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 80,000 40,000 30,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 30,000 1,444,575

วัสดุยานพาหนะและขนสง 12,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 152,000 40,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 6,000 2,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 80,000 40,000 30,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 17,800

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

100,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 5,000

วัสดุกีฬา

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

วัสดุกอสร้าง

วัสดุการเกษตร

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 250,000 60,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 5,000 10,000

คาบริการโทรศัพท์ 5,000

คาบริการไปรษณีย์ 51,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

95,000 22,800

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน 13,800 6,900
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 40,000 190,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 1,474,575

วัสดุยานพาหนะและขนสง 30,000 42,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 40,000 232,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 8,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 40,000 190,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 17,800

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

100,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 5,000

วัสดุกีฬา 10,000 10,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 150,000 150,000

วัสดุกอสร้าง 100,000 100,000

วัสดุการเกษตร 59,000 59,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 310,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 15,000

คาบริการโทรศัพท์ 5,000

คาบริการไปรษณีย์ 51,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

117,800

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน 6,000 26,700
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

เก้าอี้สํานักงาน ขนาดไม
น้อยกวา 65X67X114 
ซ.ม.

9,800

ตู้เก็บเอกสารแบบ 2 
บานเปิด(ตู้ทึบ)

34,200

ตู้เอกสารบานเลื่อน
กระจก

6,900

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
สง

รถสวนกลาง ประเภท 
รถบรรทุก (ดีเซล)

850,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องทําน้ําร้อน น้ําเย็น 
แบบขวดคว่ํา

7,900

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ 
LED ขาวดํา (18 
หน้า/นาที)

5,200

เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ 
LED ขาวดํา (18 
หน้า/นาที)

5,200 2,600

ครุภัณฑ์การเกษตร

เลื่อยโซยนต์ 9,500

วันที่พิมพ์ : 13/8/2565  22:38:35 หน้า : 17/26



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

เก้าอี้สํานักงาน ขนาดไม
น้อยกวา 65X67X114 
ซ.ม.

9,800

ตู้เก็บเอกสารแบบ 2 
บานเปิด(ตู้ทึบ)

34,200

ตู้เอกสารบานเลื่อน
กระจก

6,900

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
สง

รถสวนกลาง ประเภท 
รถบรรทุก (ดีเซล)

850,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องทําน้ําร้อน น้ําเย็น 
แบบขวดคว่ํา

7,900

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ 
LED ขาวดํา (18 
หน้า/นาที)

5,200

เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ 
LED ขาวดํา (18 
หน้า/นาที)

7,800

ครุภัณฑ์การเกษตร

เลื่อยโซยนต์ 9,500
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

โต๊ะทํางาน 8,900

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

เครื่องพนหมอกควัน
สะพายไหลที่ใช้ในงาน
สาธารณสุข

75,000

โต๊ะทํางานเหล็ก ขนาด 
5 ฟุต

17,800

เครื่องปรับอากาศแบบ
ติดผนัง (ระบบ 
Inverter) ขนาด 
15,000 บีทียู

ตู้เก็บเอกสารแบบ 40 
ชอง

โต๊ะทํางานไม้

ครุภัณฑ์โรงงาน

เครื่องเจียแบบมือถือ

ตู้เชื่อม

แทนตัดไฟเบอร์

บันไดอเนกประสงค์ไฟ
เบอร์กลาส

สวานไขควงไร้สาย

สวานโรตารี่
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

โต๊ะทํางาน 8,900

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

เครื่องพนหมอกควัน
สะพายไหลที่ใช้ในงาน
สาธารณสุข

75,000

โต๊ะทํางานเหล็ก ขนาด 
5 ฟุต

17,800

เครื่องปรับอากาศแบบ
ติดผนัง (ระบบ 
Inverter) ขนาด 
15,000 บีทียู

49,800 49,800

ตู้เก็บเอกสารแบบ 40 
ชอง

5,000 5,000

โต๊ะทํางานไม้ 15,000 15,000

ครุภัณฑ์โรงงาน

เครื่องเจียแบบมือถือ 5,300 5,300

ตู้เชื่อม 5,500 5,500

แทนตัดไฟเบอร์ 4,500 4,500

บันไดอเนกประสงค์ไฟ
เบอร์กลาส

3,500 3,500

สวานไขควงไร้สาย 5,000 5,000

สวานโรตารี่ 4,500 4,500
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์
เครื่องคอมพิวเตอร์ All 
In One สําหรับงาน
สํานักงาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคาร 
หรือสิ่งปลูกสร้างตาง ๆ

คาตอเติมหรือดัดแปลง
อาคาร หรือสิ่งปลูกสร้าง
ตางๆ

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้าง/ปรับ
ปรุง/ซอมแซม/ตอเติม
ศาลาประชาคม หมูที่ 5

โครงการกอสร้าง/ปรับ
ปรุง/ซอมแซมถนนลูกรัง 
พร้อมลงทอ ภายในหมู
บ้าน หมูที่ 10

โครงการกอสร้าง/ปรับ
ปรุง/ซอมแซมถนนลูกรัง 
พร้อมลงทอ ภายในหมู
บ้าน หมูที่ 11

โครงการกอสร้าง/ปรับ
ปรุง/ซอมแซมถนนลูกรัง 
พร้อมลงทอ ภายในหมู
บ้าน หมูที่ 2
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์
เครื่องคอมพิวเตอร์ All 
In One สําหรับงาน
สํานักงาน

17,000 17,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคาร 
หรือสิ่งปลูกสร้างตาง ๆ

คาตอเติมหรือดัดแปลง
อาคาร หรือสิ่งปลูกสร้าง
ตางๆ

500,000 500,000

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้าง/ปรับ
ปรุง/ซอมแซม/ตอเติม
ศาลาประชาคม หมูที่ 5

136,000 136,000

โครงการกอสร้าง/ปรับ
ปรุง/ซอมแซมถนนลูกรัง 
พร้อมลงทอ ภายในหมู
บ้าน หมูที่ 10

136,000 136,000

โครงการกอสร้าง/ปรับ
ปรุง/ซอมแซมถนนลูกรัง 
พร้อมลงทอ ภายในหมู
บ้าน หมูที่ 11

136,000 136,000

โครงการกอสร้าง/ปรับ
ปรุง/ซอมแซมถนนลูกรัง 
พร้อมลงทอ ภายในหมู
บ้าน หมูที่ 2

136,000 136,000

วันที่พิมพ์ : 13/8/2565  22:38:35 หน้า : 22/26



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้าง/ปรับ
ปรุง/ซอมแซมถนนลูกรัง 
พร้อมลงทอ ภายในหมู
บ้าน หมูที่ 3

โครงการกอสร้าง/ปรับ
ปรุง/ซอมแซมถนนลูกรัง 
พร้อมลงทอ ภายในหมู
บ้าน หมูที่ 6

โครงการกอสร้าง/ปรับ
ปรุง/ซอมแซมถนนลูกรัง 
พร้อมลงทอ ภายในหมู
บ้าน หมูที่ 7

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) บ้านนาทรายศรี
วิไล หมูที่ 9

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนการจัดงานรัฐ
พิธี

30,000

อุดหนุนคาอาหารกลาง
วันเด็กนักเรียนโรงเรียน
สังกัด สพฐ.

3,113,600

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้าง/ปรับ
ปรุง/ซอมแซมถนนลูกรัง 
พร้อมลงทอ ภายในหมู
บ้าน หมูที่ 3

136,000 136,000

โครงการกอสร้าง/ปรับ
ปรุง/ซอมแซมถนนลูกรัง 
พร้อมลงทอ ภายในหมู
บ้าน หมูที่ 6

136,000 136,000

โครงการกอสร้าง/ปรับ
ปรุง/ซอมแซมถนนลูกรัง 
พร้อมลงทอ ภายในหมู
บ้าน หมูที่ 7

136,000 136,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) บ้านนาทรายศรี
วิไล หมูที่ 9

136,000 136,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนการจัดงานรัฐ
พิธี

30,000

อุดหนุนคาอาหารกลาง
วันเด็กนักเรียนโรงเรียน
สังกัด สพฐ.

3,113,600

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริ

220,000

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

อุดหนุนการไฟฟ้าสวน
ภูมิภาคอําเภอหนอง
หาน

408,000

อุดหนุนโครงการป้องกัน
ปราบปรามและแก้ไข
ปัญหาการแพรระบาด
ยาเสพติด

20,000

อุดหนุนการจัดงาน
ประเพณีโคมลมลอยฟ้า 
ผ้ามัดหมี่ย้อมคราม 
นมัสการหลวงปู่พิบูลย์

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น รายจายอื่น 10,000

รวม 14,885,455 12,497,480 1,247,320 12,522,205 1,419,000 1,426,820 918,200 100,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริ

220,000

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

อุดหนุนการไฟฟ้าสวน
ภูมิภาคอําเภอหนอง
หาน

408,000

อุดหนุนโครงการป้องกัน
ปราบปรามและแก้ไข
ปัญหาการแพรระบาด
ยาเสพติด

20,000

อุดหนุนการจัดงาน
ประเพณีโคมลมลอยฟ้า 
ผ้ามัดหมี่ย้อมคราม 
นมัสการหลวงปู่พิบูลย์

150,000 150,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น รายจายอื่น 10,000

รวม 330,000 4,439,280 214,240 50,000,000
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