
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
องค์การบริหารส่วนตําบลนาแสง
อําเภอ ศรีวิไล   จังหวัดบึงกาฬ

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 34,088,195 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 8,114,520 บาท
งบบุคลากร รวม 6,404,520 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,311,920 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลนาแสง 
เดือนละ ๒๐,๔๐๐.-บาท จํานวน ๑๒ เดือน เป็นเงิน ๒๔๔,๘๐๐.-บาท 
และรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลนาแสง จํานวน ๒ คน คน
ละ ๑๑,๒๒๐.-บาท 
จํานวน ๑๒ เดือน เป็นเงิน ๒๖๙,๒๘๐.- บาท 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานทัวไป (สํานักปลัด)

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งของนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบลนาแสง เดือนละ ๑,๗๕๐.- บาท จํานวน ๑๒ เดือน เป็น
เงิน ๒๑,๐๐๐.-บาท 
และรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลนาแสง จํานวน ๒ คนๆละ ๘๘๐.-
บาท 
จํานวน ๑๒ เดือน เป็นเงิน ๒๑,๑๒๐.-บาท 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานทัวไป (สํานักปลัด)

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งของนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบลนาแสง
 เดือนละ ๑,๗๕๐.- บาท จํานวน ๑๒ เดือน เป็นเงิน ๒๑,๐๐๐.-บาท 
และรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลนาแสง จํานวน ๒ คนๆละ ๘๘๐.-
บาท 
จํานวน ๑๒ เดือน เป็นเงิน ๒๑,๑๒๐.-บาท 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานทัวไป (สํานักปลัด)

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการองค์การบริหารส่วนตําบลนาแสง
 เดือนละ ๗,๒๐๐.-บาท จํานวน ๑๒ เดือน เป็นเงิน ๘๖,๔๐๐.บาท
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานทัวไป (สํานักปลัด)
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เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,627,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลนาแสงรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนา
แสง เลขานุการ
สภาองค์การบริหารส่วนตําบลนาแสง และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบลนาแสง 
มีดังนี
๑.ประธานสภาอบต. เดือนละ ๑๑,๒๒๐.-บาท  จํานวน ๑๒ เดือน    เป็น
เงิน ๑๓๔,๖๔๐.-บาท                                                       
๒.รองประธานสภาอบต. เดือนละ ๙,๑๘๐.-บาท จํานวน ๑๒ เดือน    เป็น
เงิน ๑๑๐,๑๖๐.-บาท   
๓.เลขานุการ อบต.เดือนละ ๗,๒๐๐.-บาท  จํานวน ๑๒ เดือน    เป็น
เงิน ๘๖,๔๐๐.-บาท
๔.สมาชิกสภา อบต.เดือนละ  ๗,๒๐๐.-บาท จํานวน ๑๒ เดือน    เป็น
เงิน ๑,๒๙๖,๐๐๐.-บาท     
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานทัวไป (สํานักปลัด)

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,092,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,079,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน อบต.และปรับปรุงเงินเดือนพนักงาน
ประจําปี 
จํานวน ๙ อัตรา (นักบริหารงาน อบต.๘,นักบริหารงาน อบต. ๗,นัก
บริหารงานทัวไป
,เจ้าหน้าทีวิเคราะห์นโยบายและแผน,นิติกร,บุคลากร,นักพัฒนาชุมชน,
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย,เจ้าหน้าทีธุรการ) 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานทัวไป (สํานักปลัด)

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 43,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวของพนักงานส่วนตําบล 
ตามแผนอัตรากําลัง ๓ ปี 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานทัวไป (สํานักปลัด)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 218,400 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ประเภทบริหารงาน อบต.๘
จํานวน   ๑  ราย  เดือนละ  ๑๑,๒๐๐  บาท  นักบริหารงาน อบต.๗,และ
นักบริหารงานทัวไป จํานวน ๒ราย เดือนละ ๓,๕๐๐ บาท
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานทัวไป (สํานักปลัด)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,566,000 บาท
เพือเป็นค่าจ้างของพนักงานทีปฎิบัติหน้าทีในสํานักปลัด จํานวน ๑๑ 
อัตรา  ตามแผนอัตรากําลัง ๓ ปี 
(ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีบริหารงานทัวไป,
ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีวิเคราะห์นโยบายและแผน, ผู้ช่วยบุคลากร,ผู้ช่วยนัก
พัฒนาชุมชน,
ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีบันทึกข้อมูล,ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีธุรการ,พนักงานขับรถยนต์,
พนักงานขับรถเอนกประสงค์,คนงานทัวไป,ภารโรง,คนสวน) 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานทัวไป (สํานักปลัด)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 186,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว ของพนักงานจ้างตามภารกิจ 
ทีปฎิบัติหน้าทีในสํานักปลัด จํานวน ๖ อัตรา ตามแผนอัตรากําลัง ๓ปี 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานทัวไป (สํานักปลัด)
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งบดําเนินงาน รวม 1,530,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 490,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 420,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครอง
ส่วนท้องถินได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ตรวจรายงานและประเมินความ
ชํานาญ หรือความ
เชียวชาญผลงานทางวิชาการของพนักงานผู้ขอรับการประเมินและค่าใช้
จ่ายอืนทีเกียวข้อง
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานทัวไป (สํานักปลัด)
(๒) เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี) จํานวน ๔๐๐,๐๐๐.-บาท
ตามผลการประเมินและหลักเกณฑ์ทีกําหนดสําหรับพนักงาน อบต.และ
พนักงานจ้าง 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานทัวไป  (สํานักปลัด)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน 
อบต. และพนักงานจ้าง ซึงมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานทัวไป  (สํานักปลัด)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงาน อบต. ซึงมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้
 ตามระเบียบ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานทัว
ไป  (สํานักปลัด

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงาน อบต. 
และผู้บริหารท้องถิน ซึงมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ ตาม
ระเบียบ 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานทัวไป  (สํานักปลัด)

ค่าใช้สอย รวม 1,040,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 350,000 บาท
๑.ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ   จํานวน  ๒๐,๐๐๐.-
    บาท
 เพือเป็นค่าจ้างในการถ่ายเอกสาร เย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ
 ทีเกียวกับการดําเนินงานตามภารกิจและอํานาจหน้าทีของ อบต.
ทีสามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี
 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานทัวไป  (สํานักปลัด)
๒.ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน    จํานวน ๑๕๐,๐๐๐.- บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่ายานพาหนะ ค่าธรรมเนียมศาล ค่า
ธรรมเนียมทีดิน
และค่าลงทะเบียนหรือค่าธรรมเนียมใดๆ ทีเกียวกับแผนการดําเนินงาน
ตามภารกิจ
และอํานาจหน้าทีของอบต. ทีสามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานทัวไป  (สํานักปลัด)
๓.ค่าจ้างเหมาบริการ       จํานวน  ๑๘๐,๐๐๐.- บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างเหมา ทําการอย่างใดอย่างหนึง
 เช่นจ้างเหมาพนักงานทําความสะอาด จ้างเหมาพนักงานรักษาความ
ปลอดภัย 
และค่าจ้างเหมาอืนๆ ทีเกียวกับการดําเนินงาน ตามภารกิจและอํานาจ
หน้าทีของ อบต.
 ทีสามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนีได้ 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานทัวไป  (สํานักปลัด)
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รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 40,000 บาท
๑.ค่ารับรอง  จํานวน ๒๐,๐๐๐.-     บาท
 เพือจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล 
ทีมานิเทศตรวจงาน และเจ้าหน้าทีทีเกียวข้องซึงร่วมต้อนรับ เช่น
 อาหาร อาหารว่าง เครืองดืม ค่าใช้จ่ายทีเกียวเนืองในการเลียงรับรอง
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานทัวไป  (สํานักปลัด)
๒.ค่าเลียงรับรอง  จํานวน ๒๐,๐๐๐.-บาท
 เพือจ่ายเป็นค่ารับรองสภาท้องถิน คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานทัวไป  (สํานักปลัด)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตัง จํานวน 100,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเลือกตังในกรณี ครบวาระยุบสภา หรือ
แทนตําแหน่งทีว่าง ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงาน
ทัวไป (สํานักปลัด)
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดช

จํานวน 100,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหาร
งานทัวไป  (สํานักปลัด)
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าพาหนะ ค่าเบีย
เลียง 
ค่าเช่าทีพักของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วน
ตําบล พนักงานจ้างและ
ผู้ทีได้รับอนุญาตให้เดินทางไปราชการ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานทัวไป  (สํานักปลัด)
โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานเพิมประสิทธิภาพการบริหาร จํานวน 300,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานเพิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ต่างๆ เช่นค่าวทยากร  ค่าอาหาร  ค่าเช่าทีพักและค่าใช้จ่ายอืนทีสามารถ
เบิกจ่ายจากค่าใช้จ่ายรายการนีปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป งานบริหารงานทัวไป  (สํานักปลัด)
โครงการพัฒนาบุคลากร จํานวน 30,000 บาท
เพือให้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบุคลากร ใน อบต.
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานทัวไป  (สํานักปลัด)
โครงการสัมมนาเพิมประสิทธิภาพผู้นําชุมชน จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายการดําเนินโครงการเพิมประสิทธิภาพผู้นําชุมชน เช่นค่า
วิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าเช่าทีพักและค่าใช้จ่ายอืนทีสามารถเบิกจ่ายจากค่า
ใช้จ่ายรายการนีปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานทัว
ไป  (สํานักปลัด)

งบเงินอุดหนุน รวม 180,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 180,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 25,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 155,000 บาท
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 80,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดทําแผนชุมชน จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดทําแผนชุมชนระดับตําบล เช่น ค่า
อาหาร ค่าเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายอืน ทีสามารถ
เบิกจ่ายได้ในรายจ่ายประเภทนี  ตามหนังสือที มท 089.14/ว856 ลงวัน
ที  12 มีนาคม 2553 ปรากฎในแผนงานบริหารทัวไป (00110)งานวาง
แผนสถิติและวิชาการ(สํานักปลัด)
โครงการจัดทําและทบทวนแผนพัฒนา 3 ปี จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดทําทบทวนแผนพัฒนา 3 ปี พ
.ศ. 2559-2561 เช่น ค่าอาหาร ค่าเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ รวม
ถึง ค่าใช้จ่ายอืนทีสามารถเบิกจ่ายได้ในรายจ่ายประเภทนี ปรากฎในแผน
งานบริหารทัวไป(00110) งานวางแผนสถิติและวิชาการ(สํานักปลัด)

งานบริหารงานคลัง รวม 5,786,435 บาท
งบบุคลากร รวม 1,462,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,462,800 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 640,900 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลในส่วนการคลัง 
และในปรับปรุงเงินเดือนพนักงาน ประจําปี จํานวน ๖ อัตรา 
(บริหารงานคลัง ,เจ้าหน้าทีบริหารงานการเงินและบัญชี, 
เจ้าหน้าทีการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานพัสดุ) 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานคลัง (ส่วนการคลัง)

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมของพนักงานส่วนตําบล 
เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานคลัง (ส่วนการคลัง)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งนักบริหารงานคลัง  
จํานวน ๑ อัตรา เดือนละ ๓,๕๐๐.-บาท 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานคลัง (ส่วนการคลัง)

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 145,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างประจําของลูกจ้างประจํา จํานวน ๒ อัตรา
 (นักวิชาการจัดเก็บรายได้ , เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้) 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานคลัง (ส่วนการคลัง)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 448,900 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างทีปฏิบัติหน้าทีในส่วนการคลัง
 เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน ๔ อัตรา
 (ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี,ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีจัดเก็บรายได้,ผู้ช่วยเจ้า
หน้าทีการเงิน
และบัญชี,ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีพัสดุ) 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานคลัง (ส่วนการคลัง)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 144,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้างในส่วนการคลัง 
และเงินอืนตามสิทธิทีได้รับ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานคลัง (ส่วนการคลัง)
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งบดําเนินงาน รวม 1,852,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 240,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 220,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ  จํานวน 200,000
.-     บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ ให้กับพนักงานส่วนตําบล 
ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ตรวจงาน
จ้าง
 ซึงมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกําหนด
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานคลัง (ส่วนการคลัง)
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชน์กับ อบต.  
จํานวน 20,000.-      บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์กับ อบต.
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานคลัง (ส่วนการคลัง)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฎิบัติงาน
นอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา 
และพนักงานจ้างทีมาปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ ซึงมีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบกําหนด
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานคลัง (ส่วนการคลัง)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงาน อบต.ซึงมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ 
ตามระเบียบ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 
ของพนักงานส่วนตําบลและลูกจ้างประจํา ซึงมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ
กําหนด
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานคลัง (ส่วนการคลัง)
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ค่าใช้สอย รวม 502,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 282,000 บาท
- รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ      
(1) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ     จํานวน     50,000
.-      บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนของพนักงานส่วนตําบล
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ      จํานวน 120,000.- บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างเหมาบริการอย่างหนึงอย่างใด
 เช่น ค่าจ้างเหมาพนักงานจดมาตรนํา ค่าจ้างเหมาจัดทําของจํานวน ๒ 
คน และค่าจ้างเหมาอืนๆ ทีเกียวกับการดําเนินงานตามรายการต่อ
เนือง อบต. ทีสามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี  ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานคลัง (ส่วนการคลัง)
(3) ค่าถ่ายเอกสาร                      จํานวน 20,000.-      บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าใบเสร็จนําประปา 
ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆทีอยู่ในอํานาจหน้าที ของ อบต.
(4) ค่าโฆษณาและเผยแพร่      จํานวน   50,000.-     บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ การดําเนิน
งานตามอํานาจหน้าที ของ อบต. 
การโฆษณาและเผยแพร่การดําเนินงานหรือข่าวสารทางวิทยุกระจาย
เสียง โทรทัศน์หรือสิงพิมพ์ ป้ายประชาสัมพันธ์ภาษี ป้ายประชาสัมพันธ์
ภาษี บํารุงท้องที ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและทีดิน ฯลฯปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานคลัง (ส่วนการคลัง)
(5) ค่าเช่าเครืองถ่ายเอกสาร     จํานวน  42,000.-     บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเครืองถ่ายเอกสารมาใช้ในสํานักงาน อบต
.ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานคลัง (ส่วนการคลัง)

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 100,000 บาท
1. ค่ารับรอง  จํานวน  50,000.- บาท  เพือจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อน
รับบุคคลหรือคณะบุคคลทีมานิเทศตรวจงาน หรือเยียมชม หรือทัศนศักษา
ดูงานและเจ้าหน้าทีทีเกียวข้อง ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัว
ไป งานบริหารงานคลัง (ส่วนการคลัง)
2. ค่าเลียงรับรอง จํานวน 50,000.- บาท เพือจ่ายเป็นค่ารับรองสภาท้อง
ถิน คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการทีได้รับแต่งตังตาม
กฎหมาย หรือตามระเบียบหรือหนังสือสังการของกระทรวง
มหาดไทย ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานคลัง (ส่วน
การคลัง)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าจัดทําเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตําบลนาแสง จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดทํา ปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซด็องค์การบริหารส่วนตําบล
นาแสง ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหารงานคลัง (ส่วน
การคลัง)
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก
 และค่าใช้จ่ายอืน
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานคลัง (ส่วนการคลัง)
โครงการเพิมศักยภาพในการจัดเก็บภาษีนอกพืนที จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเพิมศักยภาพการจัดเก็บภาษีนอก
พืนที เช่นค่าอาหาร ค่าเครืองดืมและค่าใช้จ่ายอืนทีสามารถเบิกจ่าย
จากรายจ่ายประเภทนีได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหาร
งานคลัง (ส่วนการคลัง)
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
1.ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่นวัสดุต่างๆ
2.ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์สํานักงาน
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานคลัง (ส่วนการคลัง)

ค่าวัสดุ รวม 980,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิงของ โดยสภาพมีลักษณะเมือใช้แล้วย่อมสิน
เปลือง หมดไป แปรสภาพ และไม่ควรสภาพเดิม 
การประกอบขึนใหม่ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานคลัง (ส่วนการคลัง)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 150,000 บาท
(1)วัสดุงานบ้านงานครัว  จํานวน 50,000.- บาท 
 เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิงของโดยสภาพมีลักษณะเมือใช้แล้วย่อมสิน
เปลือง หมดไป แปรสภาพและไม่ควรสภาพเดิม การประกอบขึนใหม่ ดัด
แปลงต่อเติมหรือปรับปรุง รวมถึงค่าใช้จ่ายทีติดชําระพร้อมใช้ เช่นไม้
กวาด แปรงถูพืน 
กระดาษทิชชู ถ้วยชาม แก้วนํา และวัสดุอืนๆทีสามารถเปิกจ่ายในประเภท
รายจ่ายนี
(2) จัดซือวัสดุเครืองครัว                           จํานวน      100,000
.-  บาท   
                 เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองครัวสําหรับใช้ในงานประเพณี
และงานต้อนรับต่างๆ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหาร
งานคลัง (ส่วนการคลัง)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิงของโดยสภาพมีลักษณะเมือใช้แล้วย่อมสินเปลือง
ไป หมดไป แปรสภาพและไม่คงสภาพเดิม ประกอบขึนใหม่ ดัดแปลงต่อ
เติมหรือปรับปรุง รวมถึงค่าใช้จ่ายทีติดชําระ พร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่า
ติดตัง ค่าประกันภัย ค่าติดตังทีมีราคาต่อหน่วย หรือต่อชุดไม่เกิน 5,000
.-บาท เช่นแบตเตอรี ยางนอก ยางใน หัวเทียน แม่แรง สําหรับยาน
พาหนะของ อบต.รถยนต์
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานคลัง (ส่วนการคลัง)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 200,000 บาท
เพือเป็นค่าจัดหาของโดยสภาพมีลักษณะ เมือใช้แล้วย่อมสินเปลือง หมด
ไป แปรสภาพและไม่คงสภาพเดิม การประกอบขึนใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม
หรือปรับปรุงรวมถึงค่าใช้จ่ายทีต้องชําระพร้อมกัน เช่น นํามันเชือ
เพลิง นํามันเบนซิน นํามันดีเซล นํามันเครือง ก๊าซหุงต้ม และวัสดุอืนที
สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนีปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป งานบริหารงานคลัง (ส่วนการคลัง)

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุการแพทย์ เช่น ผ้าก๊อส สําลี ถุงมือ ชุดปฐม
พยาบาลอุปกรณ์ทําแผล เปลสนาม 2 พับ เฝือกไม้พร้อมกระเป๋าดาม
แขน,ขาฝือก สังเคราะห์ PEตามแขน ,ขา,คอ,สําหรับใช้ในหน่วยกู้ชีพ
ตําบลปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานคลัง (ส่วนการ
คลัง)

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองแต่งกายเจ้าพนักงาน เจ้าหน้าทีดับ
เพลิง เช่น เสือ กางเกงรองเท้า หมวก ชุดบวกแถบสะท้อนแสง ชุดดับเพลิง
เสือคลุมดับเพลิง ฯลฯปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงาน
คลัง (ส่วนการคลัง)
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วัสดุกีฬา จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุอุปกรณ์กีฬา  เช่น  ฟุตบอล  วอ
ลเล่ย์บอล ตะกร้อ และวัสดุอุปกรณ์กีฬาสากลประเภทต่างๆ ทีเกียวข้อง
สําหรับหมู่บ้านทัง  9  หมู่บ้าน  และเพือใช้ในการแข่งขันกีฬา
ประจําปี  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานคลัง (ส่วน
การคลัง)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิงของโดยสภาพมีลักษณะ เมือใช้แล้วย่อมสินเปลือง
หมดไปแปรสภาพ และไม่คงสภาพ การประกอบขึนใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม
หรือปรับปรุง รวมถึงค่าใช้จ่ายทีต้อง ชําระพร้อมกัน เพือใช้ในสํานัก
งาน อบต. เช่น เมาส์ คีย์บอร์ด 
หมึกพิมพ์ สายไฟฟ้า สาย USB และวัสดุอืนทีสามารถเบิกจ่ายในรายจ่าย
ประเภทนีปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานคลัง (ส่วน
การคลัง)

วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายวัสดุเกียวกับการดับเพลิง เช่นการเติมนํายาดับ
เพลิง (ชนิดผงเคมีแห้ง)ขวาน 6 ปอนด์ ถุงมือหนังดับเพลิง หมวกดับ
เพลิง ไฟเบอร์พร้อมกระบังหน้า รองเท้าดับเพลิง ฯลฯปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานคลัง (ส่วนการคลัง)

วัสดุอืน จํานวน 220,000 บาท
(1) ค่าแบบพิมพ์     จํานวน     20,000.-   บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าแบบพิมพ์ต่างๆทีอยู่ในอํานาจหน้าทีและภารกิจของ อบต
.เช่น ใบเสร็จรับเงิน แบบหนังสือ และแบบพิมพ์อืน ทีสามารถเบิกจ่ายใน
ประเภทรายจ่ายนีปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงาน
คลัง (ส่วนการคลัง)
(2) จัดซือถังขยะพลาสติก ขนาด 120 ลิตร  แบบไม่มีล้อ 
จํานวน    200,000.- บาท
เพือจัดซือถังขยะพลาสติก  ขนาด 120  ลิตร  แบบไม่มีล้อจํานวน   155
ถังปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานคลัง (ส่วนการคลัง)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 130,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าทีใช้ประจําอาคารสํานักงาน หรืออาคารสถานทีในที
สาธารณะ ทีอยู่ในความดูแล ของ อบต. 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานคลัง (ส่วนการคลัง)

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 30,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดวงตราไปรษณีย์ และค่าจัดส่ง ไปรษณีย์ ธนาณัติ ค่า
ธรรมเนียมในการโอนเงินในระบบการบริหารการเงินการคลังภาค
รัฐ (GFIMS) และค่าใช้จ่ายอืนทีสามารถเบิกจ่ายในรายจ่ายประเภท
นี ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานคลัง (ส่วนการคลัง)

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร และค่าอินเตอร์เน็ต สําหรับในอาคาร
สํานักงาน อบต.ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงาน
คลัง (ส่วนการคลัง)
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งบลงทุน รวม 2,471,635 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 2,471,635 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ครุภัณฑ์เก้าอีสํานักงาน จํานวน 35,035 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอี จํานวน 13 ตัวๆละ 2,695.-บาทปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานคลัง (ส่วนการคลัง)
ครุภัณฑ์เครืองปรับอากาศ จํานวน 99,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองปรับอากาศสําหรับติดตังในห้องประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลนาแสง ขนาด 24,000 บีทียู 
จํานวน 3 เครืองๆละ 33,000.- บาท
ครุภัณฑ์โต๊ะสํานักงาน จํานวน 68,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะสํานักงาน จํานวน 14 ตัวๆละ 4,900.-บาท
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานคลัง (ส่วนการคลัง)
ค่าจัดซือเก้าอีนังคอย จํานวน 4 ทีนัง จํานวน 2 ชุด จํานวน 15,000 บาท
เพือจัดซือครุภัณฑ์สํานักงานสําหรับให้ประชาชนผู้มาติดต่องานได้นังรอ
รับการให้บริการของเจ้าหน้าทีในสํานักงาน อบต.นาแสง
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานคลัง (ส่วนการคลัง)
ค่าจัดซือเก้าอีผู้บริหาร ระดับ 5-9 จํานวน 4 ตัว จํานวน 24,000 บาท

เพือจัดซือเก้าอีสําหรับคณะผู้บริหาร อบต.นาแสง
ค่าจัดซือเก้าอีห้องประชุม ระดับ 3-6 จํานวน 26 ตัว จํานวน 95,000 บาท
เพือจัดซือเก้าอีสําหรับใช้ในห้องประชุมสภา อบต.นาแสงปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานคลัง (ส่วนการคลัง)
ค่าจัดซือชันวางของ จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือแลกเปลียน จ้างทําเองหรือกรณีอืนใด เพือ
ให้ได้มาซึงกรรมสิทธิในสิงของนัน ทีมีลักษณะคงทนถาวร มีระยะเวลาใช้
งาน 1 ปี ขึนไป และมีราคาต่อหน่วยหนึงหรือชุดหนึง 5,000.-บาท
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานคลัง (ส่วนการคลัง)
ค่าจัดซือชุดโต๊ะรับแขกจํานวน 2 ชุด จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการซือแลกเปลียน จ้างทําเองหรือกรณีอืนใด เพือให้
ได้มาซึงกรรมสิทธิในสิงของนัน ทีมีลักษณะคงทนถาวร มีระยะเวลาใช้
งาน 1 ปี ขึนไป และมีราคาต่อหน่วยหนึงหรือชุดหนึง 5,000.-บาท
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานคลัง (ส่วนการคลัง)
ค่าจัดซือตู้โชว์เกียรติบัตร จํานวน 2 หลัง จํานวน 15,000 บาท
เพือจัดซือตู้โชว์สําหรับเก็บและวางเกียรติบัตรโชว์ในสํานักงานปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานคลัง (ส่วนการคลัง)
ค่าจัดซือตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด 4 บาน จํานวน 4 หลัง จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการือแลกเปลียนจ้างทําเองหรือกรณีอืนใด เพือให้ได้
มาซึงกรรมสิทธิของสิงของนันปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป งานบริหารงานคลัง (ส่วนการคลัง)
ค่าจัดซือโต๊ะประชุมพร้อมเข้ามุม จํานวน 1 ชุด จํานวน 40,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการซือแลกเปลียน จ้างทําเองหรือกรณีอืนใด เพือให้
ได้มาซึงกรรมสิทธิในสิงของนัน ทีมีลักษณะคงทนถาวร มีระยะเวลาใช้
งาน 1 ปี ขึนไป และมีราคาต่อหน่วยหนึงหรือชุดหนึง 5,000.-บาท
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานคลัง (ส่วนการคลัง)
ค่าจัดซือโต๊ะพับสําหรับจัดการประชุมทัวไป  จํานวน 10 ตัว จํานวน 60,000 บาท
เพือจัดซือโต๊ะพับสําหรับการใช้เป็นโต๊ะอาหารหรือกรณีอืนใดทีสามารถ
นําไปใช้ประโยชน์ได้ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงาน
คลัง (ส่วนการคลัง)
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ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
จัดซือรถบรรทุกขยะ จํานวน 1  คัน จํานวน 1,800,000 บาท
ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบเปิดข้างเทท้ายแบบมาตรฐาน ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 12 ลูกบาศก์หลา เป็นผลิตภัณฑ์ภายในประเทศผลิตจากโรงงานทีได้
รับการรับรอง ระบบคุณภาพมาตรฐาน มอก./ISO9001:200เป็นรถยนต์
บรรทุกชนิด 6 ล้อ ล้อหน้าเดียวล้อหลังคู่ หัวเก๋งสามารถยกขึนเพือตรวจ
เครืองยนต์ได้สะดวกมีทีนังภายในเก๋งไม่น้อยกว่า 3 ทีนัง (รวมพนักงาน
ขับรถ).สามารถรับนําหนักบรรทุก (G.V.W) ได้ไม่น้อย
กว่า 6,500 กิโลกรัมปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงาน
คลัง (ส่วนการคลัง)

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
ค่าจัดซือ รถเข็นชนิดนัง จํานวน 20,000 บาท
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ค่าจัดซือวัสดุผ้าม่านตกแต่งอาคารห้องประชุมสภา อบต.นาแสง จํานวน 60,000 บาท
คูเลอร์ทํานําร้อน/เย็น  จํานวน 2 เครือง จํานวน 10,000 บาท
ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง
ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายครุภัณฑ์เกียวกับการดับเพลิง เช่น หัวฉีดนําดับ
เพลิง(ชนิดด้ามปืน) ปรับได้ 3 ระดับ และ ข้อแยก 3 ทาง 1 วาล์
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานคลัง (ส่วนการคลัง)

ครุภัณฑ์สํารวจ
ครุภัณฑ์เครืองวัดระยะแบบมือถือขนาด 850/1,000 หลา จํานวน 40,000 บาท

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 695,900 บาท
งบดําเนินงาน รวม 695,900 บาท
ค่าตอบแทน รวม 375,900 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 375,900 บาท
ผู้ปฎิบัติหน้าทีในหน่วยกู้ชีพกู้ภัย (OTOS) ตําบลนาแสง 
ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันฝ่ายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย (สํานักปลัด)

ค่าใช้สอย รวม 320,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล จํานวน 40,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล 
เช่น ค่าอาหาร ค่าเครืองดืม ฯลฯปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภาย
ใน 
งานป้องกันฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (สํานักปลัด)
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 
ประจําปี ๒๕๕๘ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอุปกรณ์ ฯลฯ และ
รายจ่ายอืน
ทีสามารถเบิกจ่ายจากรายจ่ายประเภทนีได้
ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันฝ่ายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย (สํานักปลัด)
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ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมอปพร.หลักสูตรของอาสาสมัครป้องกันภัย จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอปพร.หลักสูตรของ
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจําปี ๒๕๕๘ เช่นค่าตอบแทน
วิทยากร
ค่าอุปกรณ์ ค่าอาหาร ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอืนทีสามารถเบิกจ่ายได้
ในรายจ่ายประเภทนี 
ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันฝ่ายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย (สํานักปลัด)
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวัน อปพร.(๒๒ มีนาคม ของทุกปี) จํานวน 40,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน วันอปพร.เช่น ค่าอาหาร ค่าเครืองดืม 
ค่าอาหารว่าง ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายอืนทีสามารถเบิกจ่ายจากรายจ่าย
ประเภทนี
ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน 
งานป้องกันฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (สํานักปลัด)
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆทีเกียว
เนืองกับการปฎิบัติงาน ของพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างตามภารกิจ 
เจ้าหน้าทีกู้ชีพกู้ภัย เช่นค่าพาหนะ ค่าเบียเลียง ค่าเช่าทีพัก ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันฝ่ายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย (สํานักปลัด)

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 1,577,660 บาท
งบบุคลากร รวม 1,097,660 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,097,660 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 399,660 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับเพิมอืนๆ ทีจ่ายควบกับเงินเดือนตามที
กฎหมายกําหนดเช่น เงินปรับเพิมสําหรับคุณวุฒิ ฯลฯ ให้แก่ นักบริหาร
การศึกษา จํานวน 1 อัตราปรากฏในแผนงานการศึกษา (00260
) งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา (00261)(ส่วนการศึกษาฯ)

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 24,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับเพิมอืนๆ ทีจ่ายควบกับเงินเดือนตามที
กฎหมายกําหนดเช่น เงินปรับเพิมสําหรับคุณวุฒิ ฯลฯ ให้แก่ นักวิชาการ
ศึกษา จํานวน 1 อัตรา ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00260
) งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา (00261)
(ส่วนการศึกษาฯ)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมของพนักงานส่วนตําบล เช่น เงินประจําตําแหน่งหัว
หน้าส่วนการศึกษาฯเดือนละ 3,500 บาท จํานวน 12 เดือน 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00260)   งานบริหารทัวไปเกียวกับการ
ศึกษา (00261)(ส่วนการศึกษาฯ)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 260,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัวไป
สังกัดส่วนการศึกษา และวัฒนธรรม เช่น ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีสัน
ทนาการ จํานวน 1 อัตรา ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าทีธุรการ จํานวน 1 อัตรา
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)   งานบริหารทัวไปเกียวกับการ
ศึกษา (00211)(ส่วนการศึกษาฯ)

วันทีพิมพ์ : 12/10/2561  10:09:09 หน้า : 12/26



เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 372,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)   งานบริหารทัวไป
เกียวกับการศึกษา (00211)(ส่วนการศึกษาฯ)

งบดําเนินงาน รวม 480,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 320,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษอืน เงินประโยชน์ตอบแทนพิเศษ ให้แก่
พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทีมีสิทธิได้
รับ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)   งานบริหารทัวไปเกียวกับ
การศึกษา (00261)(ส่วนการศึกษาฯ)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ ทีได้รับมอบ
จากองค์การบริหารส่วนตําบลนาแสง 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)   งานบริหารทัวไปเกียวกับการ
ศึกษา (00261)(ส่วนการศึกษาฯ)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้พนักงานส่วนตําบลสังกัดส่วนการศึกษาฯทีมี
สิทธิเบิกปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)   งานบริหารทัวไปเกียว
กับการศึกษา (00261)(ส่วนการศึกษาฯ)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้พนักงานสังกัดส่วนการศึกษาฯ
ทีมีสิทธิเบิกปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)  
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา (00261)(ส่วนการศึกษาฯ)

ค่าใช้สอย รวม 160,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 110,000 บาท
-ประเภทรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ ประกอบด้วย   
(1) ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมต่างๆ     จํานวน     50,000.- บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนของพนักงานส่วนตําบลทีได้
รับ
อนุญาตให้เข้าอบรม ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหาร
ทัวไปเกียวกับการศึกษา (00261)(ส่วนการศึกษาฯ)

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ       จํานวน     60,000.- บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการแรงงานต่างๆ ในสังกัดส่วนการศึกษาฯ
จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 5,000.-บาท จํานวน 12 เดือน ปรากฏในแผน
งานการศึกษา(00210) งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211
)(ส่วนการศึกษาฯ)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียง ค่าเช่าทีพัก และค่าใช้จ่ายอืนๆ ในการเดินทางไป
ราชการหรือเพือเข้าอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบล และพนักงาน
จ้างสังกัดส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา(00210) งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211) (ส่วนการ
ศึกษาฯ)
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 7,676,160 บาท
งบดําเนินงาน รวม 4,578,160 บาท
ค่าใช้สอย รวม 4,578,160 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาและกมส์การศึกษาของเด็กปฐมวัย จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการแข่งขันกีฬาและเกมส์การศึกษาของ
เด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลนาแสง เช่น ค่าอาหาร ค่าเครือง
ดืม เงินรางวัลหรือของรางวัลและค่าวัสดุทีเกียวข้องกับโครงการ ปรากฏ
ในแผนงานการศึกษา (๐๐๒๑๐)งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา (๐๐๒๑๒)(ส่วนการศึกษาฯ)
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาครู ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก จํานวน 56,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนา ครู ครูผู้ดูแลเด็ก  ผู้ดูแลเด็ก ของ
ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด  จํานวน ๑๘ คน บุคลากรทางการศึกษา
สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลนาแสง และบุคลากรผู้ทีเกียวข้อง คน
ละ ๒,๐๐๐ บาท และสมทบเพิม ๓๓,๐๐๐.-บาท  ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา (๐๐๒๑๐)งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (๐๐๒๑๒)(ส่วน
การศึกษาฯ)
ค่าใช้จ่ายโครงการสายสัมพันธ์วันบัณฑิตน้อย จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการบัณฑิตน้อย ประจําปีการศึกษา๒๕๕๗ ของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลนาแสง เช่น ค่า
อาหาร ค่าเครืองดืมและค่าวัสดุทีเกียวข้องกับโครงการ ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา (๐๐๒๑๐)งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (๐๐๒๑๒)(
ส่วนการศึกษาฯ)
ค่าใช้จ่ายโครงการอาหารกลางวัน จํานวน 2,072,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การ
บริหารส่วนตําบลนาแสง  จํานวน  ๒๘๐ วันๆ ละ  ๒๐ บาทต่อคน
 ๑) ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดเจติยาคีรีวิหารจํานวน   ๑๓๐   คน
เป็นเงิน๗๒๘,๐๐๐.- บาท
 ๒) ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดมงคลสามัคคีธรรมจํานวน  ๑๓๔ คน
เป็นเงิน๗๕๐,๔๐๐.- บาท
 ๓) ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดศิริมงคล   จํานวน  ๑๐๖ คนเป็น
เงิน๕๙๓,๖๐๐.- บาท
 ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปจากรัฐบาล  ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา (๐๐๒๑๐)  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (๐๐๒๑๒) (
ส่วนการศึกษาฯ)
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ  ประจําปี พ.ศ
. ๒๕๕๘ขององค์การบริหารส่วนตําบลนาแสง  เช่น  ค่าของขวัญ หรือเงิน
รางวัลทีมอบให้เด็กเล็กทีทําการแสดงประเภทต่างๆ  และค่าวัสดุอืนๆ  ที
เกียวข้องกับโครงการตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา (๐๐๒๑๐)งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (๐๐๒๑๒)(ส่วน
การศึกษาฯ)
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ค่าใช้จ่ายประเภทอาหารเสริม (นม) จํานวน 2,320,160 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กนักเรียนสังกัดสํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขันพืนฐาน (สพฐ.)  จํานวน  ๒๖๐ วัน และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลนาแสง  จํานวน  ๒๘๐  วัน
จัดสรรวันละ ๗  บาท  ดังนี
 - โรงเรียนบ้านนาแสง จํานวน   ๒๙๒  คน   เป็นเงิน  ๕๓๑,๔๐๐.-  บาท
 - โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา ๒ จํานวน  ๑๓๙  คน   เป็นเงิน  ๒๕๒,๙๘๐..-  
บาท
 - โรงเรียนบ้านคําไชยวาลจํานวน   ๓๓    คน   เป็นเงิน ๖๐,๐๖๐.-  บาท
 - โรงเรียนบ้านนาคําแคนจํานวน   ๒๕๓   คน   เป็นเงิน ๔๖๐,๔๖๐.-  
บาท
 - ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดเจติยาคีรีวิหาร จํานวน   ๑๓๐คน เป็น
เงิน๒๕๔,๘๐๐.-  บาท
 - ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดมงคลสามัคคีธรรมจํานวน ๑๓๔ คนเป็น
เงิน  ๒๖๒,๖๔๐.- บาท
 - ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดศิริมงคล จํานวน  ๑๐๖   คน เป็น
เงิน๒๐๗,๗๖๐.- บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปจากรัฐบาลจํานวน   ๒,๐๓๐,๑๔๐..- 
บาท  และ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ จํานวน   ๒๙๐,๐๒๐.- บาท กรณีงบประมาณทีได้
รับจัดสรรจากรัฐบาลไม่พอจ่าย  วันละ  ๑ บาท  จํานวน  ๒๖๐  วัน  นัก
เรียนจํานวน  ๗๑๗  คน และจํานวน ๒๘๐ วัน นักเรียนจํานวน  ๓๗๐ 
คน รวมเป็นเงินทังสิน๒,๓๒๐,๑๖๐.-บาท   ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา(๐๐๒๑๐)  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา(๐๐๒๑๒)(ส่วน
การศึกษาฯ)
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งบเงินอุดหนุน รวม 3,098,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 3,098,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 3,098,000 บาท
๒.๑.อุดหนุนโรงเรียนในพืนทีตามโครงการอาหารกลางวัน      
จํานวน๒,๘๖๘,๐๐๐.-บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนในเขตตําบลนา
แสง   สังกัดสํานักคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน (สพฐ
.)   จํานวน  ๒๐๐  วันๆ ละ  ๒๐  บาทต่อคน   ดังนี  
 (๑) โรงเรียนบ้านนาแสง     จํานวน   ๒๙๒  คน                  เป็น
เงิน ๑,๑๖๘,๐๐๐.- บาท
 (๒) โรงเรียนกัลป์ยาณิวัฒนา ๒     จํานวน   ๑๓๙   คน   เป็นเงิน  
๕๕๖,๐๐๐.-บาท
 (๓) โรงเรียนบ้านคําไชยวาล     จํานวน     ๓๓   คน  เป็นเงิน 
๑๓๒,๐๐๐.-บาท
 (๔) โรงเรียนบ้านนาคําแคน     จํานวน   ๒๕๓   คน  เป็นเงิน 
๑,๐๑๒,๐๐๐.- บาท
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (๐๐๒๑๐) งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา (๐๐๒๑๒) (ส่วนการศึกษาฯ)
 ๒.๒.อุดหนุนการจัดกิจกรรมของโรงเรียนในเขตตําบลนาแสง         
จํานวน๑๕๐,๐๐๐.- บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ของนัก
เรียน 
 ให้แก่โรงเรียนในเขตตําบลนาแสง  ดังนี
(๑)โรงเรียนบ้านนาแสง ตามโครงการภาษาอังกฤษนักเรียนสู่ประชาคมอา
เซียน จํานวน ๓๐,๐๐๐.- บาท
(๒)โรงเรียนบ้านคําไชยวาลตามโครงการภาษาอังกฤษนักเรียนสู่
ประชาคมอาเซียนจํานวน๓๐,๐๐๐.- บาท
(๓)โรงเรียนกัลป์ยาณิวัฒนา ๒ตามโครงการภาษาอังกฤษนักเรียนสู่
ประชาคมอาเซียนจํานวน๓๐,๐๐๐.-บาท
(๔)โรงเรียนบ้านนาคําแคน   ตามโครงการภาษาอังกฤษนักเรียนสู่
ประชาคมอาเซียนจํานวน ๓๐,๐๐๐.-บาท
(๕)โรงเรียนภูทอกวิทยา   ตามโครงการภาษาอังกฤษนักเรียนสู่ประชาคม
อาเซียนจํานวน ๓๐,๐๐๐.- บาท
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (๐๐๒๑๐) งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา (๐๐๒๑๒) 
(ส่วนการศึกษาฯ)
        ๒.๓ อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาน
ศึกษา จํานวน๘๐,๐๐๐.-บาท
เพือส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดในสถานศึกษา ในเจตองค์การบริหารส่วนตําบลนาแสง จํานวน 5
 แห่ง ตังจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (๐๐๒๑๐)  งาน
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (๐๐๒๑๒) (ส่วนการศึกษาฯ)

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 10,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่คณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชน เพือใช้
ในการจัดกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชนตําบลนาแสง    
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (๐๐๒๑๐)  งานการศึกษาไม่กําหนด
ระดับ (๐๐๒๑๔)(ส่วนการศึกษาฯ
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แผนงานสาธารณสุข
งานโรงพยาบาล รวม 150,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 150,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 150,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 150,000 บาท
๑.๑ อุดหนุนศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดบึงกาฬ
จํานวน  ๕๐,๐๐๐.-  บาท
(๑) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดบึง
กาฬ        จํานวน  ๕๐,๐๐๐.-  บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนหน่วยงานราชการ(ศพส.จ.) ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข (๐๐๒๒๐) งานโรงพยาบาล (๐๐๒๒๒) (สํานักปลัด)
๑.๒อุดหนุนศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอําเภอศรีวิไล
จํานวน  ๑๐๐,๐๐๐.-  บาท
(๑)โครงการศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
อําเภอ จํานวน  ๑๐๐,๐๐๐.-  บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนหน่วยงานราชการ(ศพส.อ.)(สํานักปลัด)ปรากฏ
ในแผนงานสาธารณสุข (๐๐๒๒๐) งานโรงพยาบาล (๐๐๒๒๒) (สํานัก
ปลัด)

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 300,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 145,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 145,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการตําบลจัดการสุขภาพ วิสาหกิจชุมชนยังยืน จํานวน 35,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการตําบลจัดการสุขภาพ วิสาหกิจ
ชุมชนยังยืน ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและ
สาธารณสุขอืน (สํานักปลัด)
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 40,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการควบคุม ป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า เช่น ค่าจัดซือวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และค่าใช้จ่ายอืนๆที
สามารถเบิกจ่ายจากค่าใช้จ่ายประเภทนี ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอืน (สํานักปลัด)
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จํานวน 70,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก เช่น
ค่าจัดซือนํายาพ่นหมอกควัน ทรายอะเบท นํามันเชือเพลิง รวมถึงค่าใช้
จ่ายอืนทีสามารถเบิกจ่ายได้ในรายจ่ายประเภทนี ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอืน (สํานักปลัด)

งบเงินอุดหนุน รวม 155,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 155,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 155,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการดําเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุข (อ
สม.)ในการดําเนินงานศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุข
อืน (สํานักปลัด)
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 10,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพืออุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอศรีวิไลปรากฏในแผนงานสังคม
สงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 
(สํานักปลัด)

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 1,657,000 บาท
งบบุคลากร รวม 1,057,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,057,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 240,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีของพนักงานส่วน
ตําบลในสังกัดส่วนโยธาปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหาร
ทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน (ส่วนโยธา)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของนักบริหารงานช่าง (หัวหน้าส่วนโยธา)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 596,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัวไป
สังกัดส่วนโยธา ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัวไปเกียว
กับเคหะและชุมชน (ส่วนโยธา)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 179,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวและเงินเพิมต่างๆให้แก่พนักงาน
จ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัวไปปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน (ส่วนโยธา)

งบดําเนินงาน รวม 600,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 220,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี)ตามผลการประเมินและหลักเกณฑ์ทีกําหนดสําหรับพนักงานส่วน
ตําบลและพนักงานจ้าง ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัว
ไปเกียวกับเคหะและชุมชน (ส่วนโยธา)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วน
ตําบลและพนักงานจ้างทีมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน (ส่วนโยธา)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบล ซึงมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน
ได้ตามระเบียบฯ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัวไป
เกียวกับเคหะและชุมชน (ส่วนโยธา)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล ซึงมี
สิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบฯ 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและ
ชุมชน (ส่วนโยธา)
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ค่าใช้สอย รวม 280,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ของพนักงานส่วนตําบล
และพนักงานจ้างและมีสิทธิเบิกจ่ายได้ในรายจ่ายประเภทนี 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและ
ชุมชน (ส่วนโยธา)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วน
ตําบล พนักงานจ้างส่วนโยธาและบุคคลผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและ
ชุมชน (ส่วนโยธา)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ เช่น ซ่อมแซมถนนลูกรังซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน
ชํารุด ฯลฯสามารถเบิกจ่ายได้ในรายจ่ายประเภทนี ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน (ส่วนโยธา)

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุติดตังไฟฟ้าสาองสว่างให้สามารถ
ใช้งานได้ดี ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับ
เคหะและชุมชน (ส่วนโยธา)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้าง ต่างๆ เช่น ไม้ สี เหล็ก นํามันทาสี แปรง
ทาสี ปูนซีเมนต์ ทราย ฯลฯ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน (ส่วนโยธา)

งานไฟฟ้าถนน รวม 3,200,000 บาท
งบลงทุน รวม 1,886,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 1,886,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที 1  (เส้นหน้าบ้านนายประ
วิน แก้ววิลัย )

จํานวน 300,000 บาท

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร   ลูกรังไหล่ทางข้าง
ถนนข้างละ 0.50เมตร (ตามแบบ ท1-01) พร้อมติดตังป้าย
โครงการ จํานวน 1 ป้าย ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้า
ถนน  (ส่วนโยธา)
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที 3 จํานวน 300,000 บาท
ค่าก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200
 เมตร หนา 0.15  เมตรพร้อมติดป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย
(ตามแบบ ท1-01 พร้อมใบประมาณการ ราคาตามอบต.นาแสง
กําหนด) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน (ส่วนโยธา)
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที 9 จํานวน 100,000 บาท
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว   50  เมตร หนา  0.15  เมตร   (ตาม ท
1-01) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน (ส่วนโยธา
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โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านหมู่ที 4 จํานวน 292,000 บาท
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 146 เมตร หนา 0.15 เมตร ลูกรังไหล่ทางข้าง
ถนนข้างละ 0.50 เมตร (ตามแบบ ท1-01) 
พร้อมติดตังป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟ้าถนน (ส่วนโยธา)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  หมู่ที 7 จํานวน 200,000 บาท
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร วางท่อ ชัน 3
 จํานวน 1 จุด ขนาด 0.40?100 เมตร จํานวน 6 ท่อนตาม ท1-01
(ตามแบบ อบต.นาแสง กําหนด)  พร้อมติดป้ายโครงการ จํานวน 1
 ป้าย ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน (ส่วนโยธา)
โครงการขยายไหล่ถนน คสล. หมู่ที 6 จํานวน 94,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าขายไหล่ถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที 6 ขนาด
กว้าง 188 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบที
อบต.นาแสงกําหนด ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้า
ถนน (ส่วนโยธา)
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพือการเกษตร หมู่ที 2 จํานวน 100,000 บาท
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร ดินลูกรังขนย้ายพร้อมเกรด
ตกแต่ง 1,005 ลูกบาศ์กเมตร วางท่อ คสล
.ขนาด 0.60?1.00 เมตร จํานวน 6 ท่อน (ตามแบบแปลน อบต
.กําหนด)ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน (ส่วนโยธา)
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพือการเกษตร หมู่ที 3 จํานวน 100,000 บาท
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร ดินลูกรังขนย้ายพร้อมเกรด
ตกแต่ง 1,005 ลูกบาศ์กเมตร วางท่อ คสล
.ขนาด 0.60?1.00 เมตร จํานวน 1 ท่อน (ตามแบบแปลน อบต
.กําหนด)ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน (ส่วนโยธา)
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพือการเกษตร หมู่ที 5 จํานวน 100,000 บาท
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร ดินลูกรังขนย้ายพร้อม เกรด
ตกแต่ง 1,005 ลูกบาศ์กเมตร วางท่อ คสล
.ขนาด 0.60?1.00 เมตร จํานวน 6 ท่อน (ตามแบบแปลน อบต
.กําหนด)ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน (ส่วนโยธา)
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพือการเกษตร หมู่ที 6 จํานวน 100,000 บาท
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร ดินลูกรังขนย้ายพร้อม เกรด
ตกแต่ง 1,005 ลูกบาศก์เมตร วางท่อ คสล
.ขนาด 0.60?1.00 เมตร จํานวน 6 ท่อน (ตามแบบแปลน อบต
.กําหนด) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน (ส่วนโยธา)
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพือการเกษตร หมู่ที 9 จํานวน 100,000 บาท
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร ดินลูกรังขนย้ายพร้อม เกรด
ตกแต่ง 1,005 ลูกบาศก์เมตร วางท่อ คสล
.ขนาด 0.60?1.00 เมตร จํานวน 6 ท่อน (ตามแบบแปลน อบต
.กําหนด) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน (ส่วนโยธา)
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพือการเกษตรหมู่ที ๗ จํานวน 100,000 บาท
ดินลูกรังขนย้ายเทท้าย ถม หลุม-บ่อ ในสายทางของ อบต.นาแสง กําหนด
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร หรือดินลูกรังไม่น้อยกว่า800 ลูก
บาศ์กเมตร (ตามรายละเอียดใบประมาณการของ อบต.นาแสง
กําหนด)ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน (ส่วนโยธา)
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งบเงินอุดหนุน รวม 1,314,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,314,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 1,314,000 บาท

1. อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบึงกาฬ   รวม 1,314,000
.- บาท
-ขยายเขตไฟฟ้าเพือการเกษตร หมู่ที 2    จํานวน 300,000.- บาท
-ขยายเขตไฟฟ้าเพือการเกษตร หมู่ที 4    จํานวน 108,000.- บาท
-ขยายเขตไฟฟ้าเพือการเกษตร หมู่ที 5    จํานวน 300,000.- บาท
-ขยายเขตไฟฟ้าเพือการเกษตร หมู่ที 6    จํานวน 206,000.- บาท
-ขยายเขตไฟฟ้าเพือการเกษตร หมู่ที 8    จํานวน 400,000.- บาท

งานสวนสาธารณะ รวม 1,200,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,200,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,200,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะ (หนองบ่อมะงง) จํานวน 1,000,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะ (หนองบ่อมะ
งง) เช่นค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมารถไถกลบถมดิน ค่าจ้าง
เหมา เครืองจักรกลต่างๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายอืนทีสามารถเบิกจ่ายได้จากราย
ละเอียดประเภทนี ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานสวน
สาธารณะ(ส่วนโยธา)
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบริเวณหนองเป็ดก่า หมู่ที 9 จํานวน 200,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบริเวณหนองเป็ดก่า หมู่
ที 9 เช่นค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมารถไถกลบถมดิน ค่าจ้างเหมา 
เครืองจักรกลต่างๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายอืนทีสามารถเบิกจ่ายได้จากรายจ่าย
ประเภทนี ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ (ส่วน
โยธา)

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 105,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการพัฒนาความรู้และทักษะอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุทีบ้าน จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาความรู้และทักษะอาสาสมัครดูแลผู้สูง
อายุทีบ้าน เช่น ค่าบริหาร ค่าวัสดุ อุปกรณีทีเกียวเนือง รวมถึงค่าใช้จ่ายอืน
ที สามารถเบิกจ่ายในรายจ่ายประเภทนี  ปรากฏในแผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (สํานัก
ปลัด)
โครงการส่งเสริมการดําเนินงานกิจกรรมพัฒนาสตรีและครอบครัว จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานกิจกรรมพัฒนาสตรีและครอบ
ครัว ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (สํานักปลัด)
โครงการส่งเสริมสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมสนับสนุนกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (สํานักปลัด)
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โครงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการว่างงาน จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่าย ในการดําเนินโครงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการ
ว่างงาน ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (สํานักปลัด)

งบเงินอุดหนุน รวม 55,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 55,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพืออุดหนุนกิจการลูกเสือชาวบ้านในจังหวัดบึงกาฬ ปรากฏในแผนงาน
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน (สํานักปลัด)

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 50,000 บาท
เพืออุดหนุนกลุ่มอาชีพในเขตตําบลนาแสงทีจดทะเบียนถูกต้องตาม
กฎหมายปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริม
และสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (สํานักปลัด)

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 440,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 180,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 180,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการกีฬามวลชนคัพ จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการกีฬามวลชนคัพ โครงการจัดส่งเจ้าหน้าทีผู้
รับผิดชอบและทีมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬามวลชน อําเภอศรีวิไล
คัพ ประจําปี ๒๕๕๘ ของเยาวชนประชาชนในเขตพืนทีตําบลนาแสง โดย
จ่ายเป็นค่าเบียเลียง ค่าชุดกีฬา
และค่าใช้จ่ายทีเกียวกับการแข่งขันกีฬา ปรากฏในแผนงานการ
ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (๐๐๒๖๐)งานกีฬาและ
นันทนาการ(๐๐๒๖๒)(ส่วนการศึกษาฯ)
ค่าใช้จ่ายโครงการเดิน-วิงเพือสุขภาพ มินิมาราธอน จํานวน 60,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขัน เดิน-วิงเพือสุขภาพ มินิมาราธอน
ประจําปี ๒๕๕๘ ของเด็กเยาวชน และประชาชนทัวไปในเขตพืนทีตําบล
นาแสง โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเงินรางวัล ค่าตอบแทนกรรมการ และค่าใช้
จ่ายทีเกียวกับการจัดการแข่งขันกีฬา  ปรากฏในแผนงานการ
ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (๐๐๒๖๐) งานกีฬาและ
นันทนาการ(๐๐๒๖๒)(ส่วนการศึกษาฯ)
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการแข่งขันกีฬานาแสงเกมส์ จํานวน 100,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนต้านยาเสพติดนา
แสงเกมส์ ประจําปี ๒๕๕๘ ของเด็ก เยาวชน และประชาชนทัวไปในเขต
พืนทีตําบลนาแสง โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเงินรางวัล ค่าตอบแทน
กรรมการ และค่าใช้จ่ายทีเกียวกับการจัดการแข่งขันกีฬา ปรากฏในแผน
งานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (๐๐๒๖๐) งานกีฬาและ
นันทนาการ(๐๐๒๖๒)(ส่วนการศึกษาฯ)

วันทีพิมพ์ : 12/10/2561  10:09:09 หน้า : 22/26



งบเงินอุดหนุน รวม 260,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 260,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 10,000 บาท
(๑) อุดหนุนสํานักงาน กกท.จังหวัดบึงกาฬจํานวน   ๑๐,๐๐๐.-    บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเตรียมความพร้อมของนักกีฬาและเจ้า
หน้าทีในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาระดับตําบล  อําเภอและจังหวัด ประจําปี
งบประมาณ ๒๕๕๘ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ (๐๐๒๖๐) งานกีฬาและนันทนาการ (๐๐๒๖๒)(ส่วนการ
ศึกษาฯ)

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 250,000 บาท
(๒) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที  ๘  ตามโครงการวัดส่งเสริม
สุขภาพจํานวน๒๕๐,๐๐๐.- บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน  หมู่ที  ๘ในการจัด
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในวัดโพธิชัยศรีเพือเป็นศูนย์กลางถ่ายทอดความรู้
และวิธีปฏิบัติในการรักษาสุขภาพตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปจาก
รัฐบาล ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ (๐๐๒๖๐) งานกีฬาและนันทนาการ (๐๐๒๖๒)(ส่วนการ
ศึกษาฯ)

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 395,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 180,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 180,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีท้องถิน จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสงกานต์ งานประเพณีฮิต ๑๒ 
ครอง ๑๔ของท้องถินตําบลนาแสง 
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ(๐๐๒๖๐) งาน
ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิน(๐๐๒๖๓)(ส่วนการศึกษาฯ)
ค่าใช้จ่ายในการจัดพิธีทางศาสนา จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมพิธีทางศาสนา เช่น ทอด
เทียนเข้าพรรษา ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏใน 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ(๐๐๒๖๐) งานศาสนาและ
วัฒนธรรมท้องถิน(๐๐๒๖๓)(ส่วนการศึกษาฯ)
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเทียวแหล่งท่องเทียวเชิงพุทธ (ภู
ทอก)

จํานวน 20,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเทียว
แหล่งท่องเทียวเชิงพุทธ เช่น  ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่าย
อืนๆ   ทีเกียวข้องกับโครงการ  ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ (๐๐๒๖๐)   งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิน (๐๐๒๖๓)
(ส่วนการศึกษาฯ)
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งบเงินอุดหนุน รวม 215,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 215,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 215,000 บาท
(๑)  อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง          
จํานวน     ๕๐,๐๐๐.- บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการดําเนินงานจัดงานประเพณีลอย
กระทง  เพือเป็นการส่งเสริมและรักษาประเพณีอันดีงามของท้องถินตัง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปจากรัฐบาล  ปรากฏในแผนงานการ
ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (๐๐๒๖๐)   งานศาสนาและวัฒนธรรม
ท้องถิน (๐๐๒๖๓)(ส่วนการศึกษาฯ)
(๒) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที ๒,๕,๙ตามโครงการจัดงาน
ประเพณีจํานวน๑๐๐,๐๐๐.- บาท
บุญบังไฟ 
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้านในการจัดงาน
ประเพณีบุญบังไฟ  เพือเป็นการส่งเสริมและรักษาประเพณีอันดีงามของ
ท้องถินตําบลนาแสง   ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ (๐๐๒๖๐) งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิน (๐๐๒๖๓)  (
ส่วนการศึกษาฯ)(๓) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  หมู่ที ๑  
จํานวน     ๓๕,๐๐๐.- บาท
 เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน  หมู่ที  ๑
ในการดําเนินกิจกรรมทางศาสนาในวัดมงคลสามัคคีธรรม  ดังนี
๑)  โครงการปฏิบัติธรรมกัมมัตฐาน    จํานวน๑๕,๐๐๐.- บาท
๒)  โครงการธรรมสัญจร           จํานวน๒๐,๐๐๐.- บาท  
ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (๐๐๒๖๐) 
งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิน (๐๐๒๖๓)(ส่วนการศึกษาฯ)
(๔) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที ๘ตามโครงการแสดงมุฑิตาจิต
จํานวน  ๓๐,๐๐๐.-บาท
แห่รูปเหมือนครูบาจารย์ เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่
บ้าน หมู่ที  ๘ เพือดําเนินการจัดกิจกรรมโครงการแสดงมุฑิตาจิตแห่รูป
เหมือนครูบาจารย์ในช่วงเทศการสงกรานต์ของทุกปี ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา (๐๐๒๑๐) งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิน (๐๐๒๖๓)(ส่วน
การศึกษาฯ)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน รวม 476,000 บาท
งบลงทุน รวม 476,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 476,000 บาท
อาคารต่าง ๆ
โครงการก่อสร้างห้องนําคนพิการ ภายใน อบต.นาแสง จํานวน 90,000 บาท
ขนาดกว้าง 2 เมตร ยาว 2.40 เมตร จํานวน 1 หลัง (ตามแบบ อบต.นา
แสง กําหนด)ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(00310)งาน
ก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน (00312) (ส่วนโยธา)
โครงการก่อสร้างห้องนําภายใน อบต.นาแสง จํานวน 86,000 บาท
(ห้องประชุมสภา อบต.นาแสง)ขนาดกว้าง 2 เมตร ยาว 2.40
 เมตร จํานวน 1 หลัง (ตามแบบแปลนของ อบต.นาแสง)
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310)งานก่อสร้างโครง
สร้างพืนฐาน (00312)
(ส่วนโยธา)
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โครงการสร้างก่อสร้างรัวศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดมงคลสามัคคีธรรม จํานวน 70,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเทลานคอนกรีตอเนกประสงค์ศูนย์อบรมเด็ก
ก่อนเกณฑ์ในวัดมงคลสามัคคีธรรมหมู่ที ๒ขนาดยาว 41 เมตร เสา
ห่าง 2.50 เมตร สูง 1.50 เมตร(ตามแบบแปลนของ อบต.นาแสง)ปรากฏ
ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(00310)งานก่อสร้างโครงสร้างพืน
ฐาน (00312) (ส่วนโยธา)
โครงการสร้างก่อสร้างรัวศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดศิริมงคล จํานวน 70,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างรัวศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดศิริ
มงคล  หมู่ 2 ขนาดยาว 55 เมตร  เสา
ห่าง 2.50 เมตร  สูง 1.50 เมตร(ตามแบบแปลนของ   อบต.นา
แสง) ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(00310)งานก่อสร้าง
โครงสร้างพืนฐาน (00312)(ส่วนโยธา)

ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก
โครงการต่อเติมกันสาด (ด้านหน้า) ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดเจติยาคีรี
วิหาร

จํานวน 60,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการต่อเติมกันสาด (ด้านหน้า) ศูนย์อบรมเด็กก่อน
เกณฑ์ในวัดเจติยาคีรีวิหารขนาดความกว้าง 4 เมตร ความยาว 11
เมตร (ตามแบบแปลนของ อบต.นาแสง) ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา(00310)งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน(00312)
(ส่วนโยธา)

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
ขุดบ่อผลิตนําดืมชุมชน หมู่ที 1 จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําดืมผลิตนําดืมชุมชน(รายละเอียดตามแบบ อบต
.กําหนด)ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(00310)งานก่อ
สร้างโครงสร้างพืนฐาน (00312) (ส่วนโยธา)

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 5,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 5,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 5,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุการเกษตร เช่นถุงเพาะชํากล้าไม้ จอบ มีดดิน
เพาะชํา รถเข็นฯลฯ และวัสดุอืนทีสามารถเบิกจ่ายได้จากรายจ่ายประเภท
นี ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร (สํานักปลัด

งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ รวม 10,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการท้องถินไทยรวมใจภักดิรักษ์พืนทีสีเขียว จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการท้องถินไทยรวมใจภักดิรักษ์
พืนทีสีเขียว เป็น ค่าอาหาร ค่าเครืองดืม ค่าวัสดุ รวมถึงค่าใช้จ่ายอืนที
สามารถเบิกจ่ายจากค่าใช้จ่าย รายการประเภทนี ปรากฏในแผนงานการ
เกษตร งานอนุรักษ์แหลางนําและป่าไม้ 
(สํานักปลัด)
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แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 1,100,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 300,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 300,000 บาท
(๑)  ค่าจ้างเหมาบริการจัดเก็บค่านําประปา  จํานวน    ๓๐๐,๐๐๐.-       
บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการจัดเก็บค่านําประปาของระบบประปา หมู่
ที ๑,๗,,๘และ ๒,๕,๙ จํานวน ๕ คน  ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งาน
กิจการประปา(ส่วนโยธา)

ค่าวัสดุ รวม 300,000 บาท
วัสดุอืน จํานวน 300,000 บาท
-วัสดุประปา  จํานวน    ๓๐๐,๐๐๐.-   บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุในระบบประปา เช่น ท่อนําประปา สาร
ส้ม คลอรีนวัสดุ-อุปกรณ์ต่างๆ ในระบบประปา และค่าใช้จ่ายอืนทีสามารถ
เบิกจ่ายจากรายการประเภทนี ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการ
ประปา(ส่วนโยธา)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 500,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของระบบประปา ซึงอยู่ในภารกิจและอํานาจหน้าที
ของ อบต.ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา(ส่วนโยธา)

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 1,099,520 บาท
งบกลาง รวม 1,099,520 บาท
งบกลาง รวม 1,099,520 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้กับพนักงานจ้าง  ในอัตรา
ร้อยละ ๕  ของเงินค่าจ้างปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง (สํานัก
ปลัด)

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 144,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสวัสดิการสงเคราะห์เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ปรากฏในแผน
งานงบกลาง งานงบกลาง (สํานักปลัด)

สํารองจ่าย จํานวน 400,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชนทีเกิดจากสาธารณภัยต่างๆ เช่น การป้องกันและแก้ไขปัญหา
อุทกภัย นําป่าไหลหลาก ภัยแล้ง ภัยหนาว หรือเหตุทีเกิดกรณีฉุกเฉินเกียว
กับสาธารณะภัยอืน ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง (สํานักปลัด)

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 125,000 บาท
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) จํานวน ๑๒๕,๐๐๐.-บาท
เพือจ่ายเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลนาแสง ประชากรใน
เขตตําบลนาแสง  ทังหมด ๘,๒๐๓ คน (ข้อมูล ณ วันที ๕ 
เดือน พฤษภาคม ๒๕๕๗) ในอัตราคนละ ๔๐ บาท ปรากฏในแผนงานงบ
กลาง งานงบกลาง (สํานักปลัด)

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 180,520 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน ใน
อัตราร้อยละ ๑ ของประมาณการรายรับ(สํานักปลัด)
ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง (สํานักปลัด)
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