
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตําบลนาแสง
อําเภอ ศรีวิไล   จังหวัดบึงกาฬ

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 46,664,899 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 7,292,120 บาท
งบบุคลากร รวม 5,564,520 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,311,920 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนของผู้บริหาร ได้แก่ นายก อบต.
จํานวน 1 คนเดือนละ 20,400 บาท รองนายก อบต. 
จํานวน 2 คนเดือนละ  11,220 บาท จํานวน 12 เดือน
ตังจ่ายจากเงินรายได้ 

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งของผู้บริหาร
ได้แก่ นายก อบต. จํานวน 1 คน เดือนละ 1,750 บาท 
รองนายก อบต. จํานวน 2 คน เดือนละ 880 บาท
 จํานวน 12 เดือน ตังจ่ายจากเงินรายได้ 

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของผู้บริหาร
ได้แก่ นายก อบต. จํานวน 1 คน เดือนละ 1,750 บาท 
รองนายก อบต. จํานวน 2 คน เดือนละ 880 บาท 
จํานวน 12 เดือน ตังจ่ายจากเงินรายได้ 

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่เลขานุการนายก อบต. 
จํานวน 1 คน เดือนละ 7,200 บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ 

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,627,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ให้แก่บุคคลดังต่อไปนี
1.ค่าตอบแทนประธานสภา อบต. จํานวน 1 คน เดือนละ 11,220 บาท
2.ค่าตอบแทนรองประธานสภา อบต. จํานวน 1 คน เดือนละ 9,180 บาท
3.ค่าตอบแทนเลขานุการสภา อบต. จํานวน 1 คน เดือนละ 7,200 บาท
4.ค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบต. จํานวน 15 คน 
อัตราเดือนละ 7,200 บาท   ตังจ่ายจากเงินรายได้ 

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,252,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,056,440 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล 
และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี
 จํานวน 7 อัตรา ตังจ่ายจากเงินรายได้ 
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เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 24,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ของพนักงานส่วนตําบล
เช่น เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว
เงินเพิมตามคุณวุฒิที กพ. รับรอง เป็นต้น 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 252,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานส่วนตําบล
ทีควรได้รับตามระเบียบกําหนด ตังจ่ายจากเงินรายได้ 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 896,160 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงาน
จ้างทัวไปจํานวน 8 อัตรา ตังจ่ายจากเงินรายได้ 

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ 
และพนักงานจ้างทัวไป เช่น เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว
ตังจ่ายจากเงินรายได้

งบดําเนินงาน รวม 1,607,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 245,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต. 
เช่นและเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ ฯลฯ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
ส่วนตําบล  พนักงานจ้าง ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตําบลซึงมีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบของทางราชการ  ตังจ่ายจากเงินรายได้ 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงาน
ส่วนตําบล ซึงมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบของทางราชการ
ทีมีสิทธิได้รับตามกฎหมาย  ตังจ่ายจากเงินรายได้ 
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ค่าใช้สอย รวม 1,172,600 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 447,600 บาท

1.ค่าโฆษณาและเผยแพร่   ตังไว้ 30,000   บาท  
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการจ้างโฆษณาและเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร  เอกสารสรุปผลการดําเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนตําบลและแบบพิมพ์ต่าง ๆ   
เข้าเล่ม ป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ ตังจ่ายจากเงินรายได้   

2.ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ  ตังไว้ 120,000 บาท   
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน
ของคณะผู้บริหารท้องถิน สมาชิกสภาองค์การ   
องค์การบริหารส่วนตําบล พนักงานส่วนตําบล  
พนักงานจ้าง และผู้มีสิทธิได้รับอนุญาต
ให้เข้าอบรมสัมมนา ตังจ่ายจากเงินรายได้   

ค่าจ้างเหมาแรงงานต่างๆ   ตังไว้   297,600 บาท   
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานต่างๆ จํานวน 4 อัตรา
1.นายธนพล  มันกุล  ตําแหน่งคนงานประจํารถดับเพลิง
2.นายสีตา น วินโรจน์ ตําแหน่ง คนงานทําความสะอาด 
3.นางแดง ใจทน ตําแหน่ง แม่บ้าน
4.นายอุบล  วงคําศักดิ  ตําแหน่ง ยามรักษาการณ์
 ตังจ่ายจากเงินรายได้    
   
 

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 200,000 บาท
1.ค่ารับรองและค่าเลียงรับรอง ตังไว้  80,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่างพร้อมเครืองดืม 
ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายเกียวเนือง
กับการเลียงรับรองรวมทัง ค่าบริการด้วย 
และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นต้องจ่ายทีเกียวกับ
การรับรอง การต้อนรับบุคคล กลุ่มบุคคล
หรือคณะบุคคลทีมานิเทศงาน ตรวจงาน    
หรือเยียมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน
หรือการประชุมสภาท้องถิน ตังจ่ายจากเงินรายได้  

2.ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี  ตังไว้  120,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี และงานพิธีการต่างๆ 
ได้แก่ ค่าพวงดอกไม้ ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ 
พวงหรีดและพวงมาลาในวันสําคัญต่างๆ ฯลฯ
เป็นต้น ตังจ่ายจากเงินรายได้    
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
การจัดการเลือกตังผู้บริหารท้องถินและ
สมาชิกท้องถิน

จํานวน 300,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเลือกตังทัวไป
นายก และสมาชิกสภา เป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ 
ค่าตอบแทน คณะกรรมการ ฯลฯ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 
สําหรับค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าทีพักและ
ค่าใช้จ่ายอืนๆ ในการเดินทางไปราชการ
หรือไปอบรมสัมนาของคณะผู้บริหารสมาชิกสภาฯ 
พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง อปพร.ฯลฯ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ 

โครงการจัดทําและทบทวนแผนพัฒนาท้องถิน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทํา
และทบทวนแผนพัฒนาท้องถิน และประชุมประชาคม  
โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ทีจําเป็น สําหรับใช้บริการประชาชน  
ค่ากระดาษและเครืองเขียน แบบพิมพิ ค่าล้าง
อัดขยายรูปถ่ายค่าเช่าเครืองเสียง ค่านํามันเชือเพลิง  
ค่าป้าย ค่าสือสิงพิมพิต่างๆค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ
ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น ฯลฯ  
ตังจ่ายจากเงินรายได้  

โครงการฝึกอบรมสัมมนาเพือพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานผู้นําชุมชน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ เช่น
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่านําดืม 
อาหารว่าง และวัสดุทีเกียวข้องในโครงการ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้

โครงการหมู่บ้านสะอาดอย่างยังยืน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอาหาร เครืองดืม
ค่าตอบแทนวิทยากร/คณะกรรมการ
ค่าวัสดุทีเกียวข้องในโครงการ
ตังจ่ายจากเงินรายได้
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนืองมาจากพระราชดําริ 
สมเด็จพระเทพ รัตนราขสุดา สยามบรมราชกุมารี

จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ เช่น 
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่านําดืม 
อาหารว่าง และวัสดุทีเกียวข้องในโครงการ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าวัสดุ รวม 180,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงานต่างๆ
ทีจําเป็นต้องใช้ในสํานักงาน เช่น 
กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด 
ยางลบ กาว แฟ้ม ตรายาง แบบพิมพ์   
โต๊ะ เก้าอี ฯลฯ ซึงโดยสภาพเมือใช้แล้ว
ย่อมสินเปลืองหมดไปแปรสภาพหรือ 
ไม่คงสภาพเดิม หรือสิงของทีมีลักษณะคงถาวร 
และมีราคาต่อหน่วยต่อชุด 
ไม่เกิน 5,000 บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ 

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน
เช่น นํามันดีเซล นํามัน   เบนซิน นํามันเครือง 
นํามันจารบี นํามันก๊าด สําหรับยานพาหนะ   
เครืองตัดหญ้า เครืองพ่นหมอกควัน หรือเครืองจักรกล 
ใช้ในงานต่างๆ ทีเป็นกิจการของท้องถิน
ตังจ่ายจากเงินรายได้  

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 
เช่น ป้ายไวนิล กระดาษเขียน   
โปสเตอร์ พู่กัน สี ฟิล์ม ฟิล์มสไลด์ 
แถบบันทึกเสียงหรือภาพ ฯลฯ และวัสดุ 
ซึงโดยสภาพเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมดไป
แปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม  
หรือสิงของทีมีลักษณะคงถาวร และมีราคาต่อหน่วยต่อชุด
ไม่เกิน 5,000 บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้  

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ป้ายไวนิล 
กระดาษเขียน โปสเตอร์ พู่กัน สี ฟิล์ม ฟิล์มสไลด์ 
แถบบันทึกเสียงหรือภาพ ฯลฯ และวัสดุ ซึงโดยสภาพเมือ
ใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม  
หรือสิงของทีมีลักษณะคงถาวร และมีราคา
ต่อหน่วยต่อชุด ไม่เกิน 5,000 บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้  

ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท
ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 10,000 บาท
ค่าจัดทําเว็บไซด์  ค่าดูแลเว็บไซด์และค่าเช่าพืนที
จดทะเบียนเว็บไซด์ เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดทําเว็บไซด์ 
ค่าดูแลเว็บไซด์ และค่าเช่าพืนที จดทะเบียนเว็บไซด์
ขององค์การบริหารส่วนตําบล  ตังจ่ายจากเงินรายได้
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งบเงินอุดหนุน รวม 120,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 120,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 30,000 บาท
 อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตําบลนาสะแบง 
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนองค์การบริหารส่วนตําบลนาสะแบง  
จํานวน  1 โครงการ คือ โครงการขอรับเงินอุดหนุนศูนย์
ข้อมูลข่าวสารท้องถินและศูนย์รวมข้อมูลด้านการจัดซือจัดจ้าง  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ประจําปีงบประมาณ 2561
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 70,000 บาท
1.อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอศรีวิไล ตังไว้ 30,000.00 บาท    
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอศรีวิไล      
โครงการจัดงานรัฐพิธี ประจําปี พ.ศ.2561    
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปจากรัฐบาล

2. โครงการจัดงานวันยางพาราบึงกาฬ ตังไว้ 40,000 บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปจากรัฐบาล

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 20,000 บาท
1.อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ  จํานวน 20,000 บาท
เพืออุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ สําหรับ
การดําเนินการสงเคราะห์  บรรเทาสาธารณภัย 
พัฒนาคุณภาพชีวิตและการกุศล    
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปจากรัฐบาล   
   

งานบริหารงานคลัง รวม 2,695,060 บาท
งบบุคลากร รวม 1,836,060 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,836,060 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 793,920 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับเพิมอืนๆที
จ่ายควบกับเงินเดือนตามกฎหมายกําหนดเช่นเงินปรับ
เพิมสําหรับคุณวุฒิ ฯลฯ  จํานวน 4  อัตรา  
ในตําแหน่งดังนี 
 -ผู้อํานวยการกองคลัง (311,640)
-นักวิชาการคลัง(195,240)
-เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (143,520)
-เจ้าพนักงานพัสดุ (143,520)
ตังจ่ายจากเงินรายได้ 

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 48,000 บาท
 เงินค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานส่วนตําบล
จํานวน 2  อัตรา  ตังไว้ในตําแหน่ง
จ่ายควบกับเงินเดือนตามกฎหมายกําหนดเช่น
เงินปรับเพิมสําหรับคุณวุฒิ ฯลฯ  
-เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (24,000)
-เจ้าพนักงานธุรการ (24,000)
ตังจ่ายจากเงินรายได้  
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายประจําตําแหน่งหัวหน้าส่วน
การคลัง  เดือนละ  3,500.-บาท /12  เดือน 
ตังจ่ายจากเงินรายได้  

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 185,280 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างประจําแก่ลูกจ้างประจําตําแหน่ง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จ่ายควบกับเงินเดือน
ตามกฎหมายกําหนดเช่นเงินปรับเพิม
สําหรับคุณวุฒิ ฯลฯ  จํานวน1 อัตรา
 ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 718,860 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างชัวคราว(พนักงานจ้างตามภารกิจ)  
จํานวน  4  อัตรา  ในตําแหน่งดังนี
-ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีจัดเก็บรายได้  (160,800)
-ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี (219,240)
-ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีพัสดุ (202,620)
-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (136,200)
ตังจ่ายจากเงินรายได้  

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าครองชีพชัวคราวให้แก่
พนักงานจ้างตามภารกิจ  พนักงานจ้างทัวไป 
 ตังจ่ายจากเงินรายได้  

งบดําเนินงาน รวม 849,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 210,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 180,000 บาท
เพือจ่ายค่าตอบแทนพิเศษอืน 
 เงินผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ ให้แก่พนักงานส่วนตําบล  
ลูกจ้างประจํา  พนักงานตามภารกิจ  ลูกจ้างชัวคราว
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา  
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงาน
นอกเวลาให้พนักงานส่วนตําบล  
พนักงานจ้าง  ตังจ่ายจากเงินรายได้  

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 5,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน  
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่
พนักงานส่วนตําบลตังจ่ายจาก
เงินรายได้  ตังจ่ายจากเงินรายได้  

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือ
การศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล  
ตังจ่ายจากเงินรายได้  
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ค่าใช้สอย รวม 479,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 264,000 บาท

1.ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ  ตังไว้ 50,000 บาท   
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนของ 
พนักงานส่วนตําบล  พนักงานจ้าง และผู้มีสิทธิ
ได้รับอนุญาตให้เข้าอบรมสัมมนา    
ตังจ่ายจากเงินรายได้    

2.ประเภทจ้างเหมาบริการ   ตังไว้ 72,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการพิมพ์ข้อมูล
บันทึกบัญชีระบบ e-Laas
ตังจ่ายจากเงินรายได้   

3.ค่าแบบพิมพิต่างๆ ตังไว้  50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ  
เข้าปกหนังสือ ค่าใบเสร็จนําประปา ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้   

4.ค่าโฆษณาและเผยแพร่  ตังไว้  30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการ
จ้างเหมาจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ 
การดําเนินตามอํานาจหน้าที
ขององค์การบริหารส่วนตําบล  
การโฆษณาและเผยแพร่การ
ป้ายประชาสัมพันธ์  ภาษีบํารุงท้องที 
ภาษี ป้าย  ภาษีโรงเรือนและทีดิน ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้  

5.ค่าเช่าเครืองถ่ายเอกสาร  ตังไว้ 42,000 บาท 
เพือจ้างเหมาเครืองถ่ายเอกสาร
ตังจ่ายจากเงินรายได้  

6.นําดืม  อุปโภคบริโภค ตังไว้ 20,000 บาท 
เพือใช้ในการจัดซือนําดืมของ
องค์การบริหารส่วนตําบล  
ตังจ่ายจากเงินรายได้  

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 35,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ารับรองส่วนราชการกรรมการ
ตรวจแนะนําข้อราชการและค่ารับรองพิธีการต่างๆ
เพือจ่ายเป็นค่ารับรองกิจการในสภาฯ 
อบต.นาแสง  ตังจ่ายจากเงินรายได้  
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 
สําหรับค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าทีพักและ
ค่าใช้จ่ายอืนๆ ในการเดินทางไปราชการหรือ
ไปอบรมสัมนาของพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง 
 ตังจ่ายจากเงินรายได้ 

ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ 
เช่น  รถยนต์  เครืองคอมพิวเตอร์ 
 เครืองถ่ายเอกสาร เครืองปรับอากาศ 
รถจักรยานยนต์  โต๊ะ ตู้เก็บเอกสาร โทรทัศน์
 เครืองเสียง  และอุปกรณ์ทุกชนิด  ฯลฯ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏ 

ค่าวัสดุ รวม 110,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุทีใช้ปฏิบัติงาน  เช่น  กระดาษ  แฟ้ม  
ปากกา  ดินสอ  หมึกร้อตติง  หมึกคอมพิวเตอร์  ฯลฯ
 ตังจ่ายจากเงินรายได้  

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น   
แผ่นดิสก์ สายไฟ  แผงแป้นอักษร  
เทปบันทึกข้อมูล เม้าท์  คีบอร์ด  
กระดาษ  PAPER PHOTO  A4  210X297
หมึก CANON 1020  ฯลฯ   ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าสาธารณูปโภค รวม 50,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์  ค่าโทรสาร 
และค่าอินเตอร์เน็ต  สําหรับทีทําการองค์
การบริหารส่วนตําบลนาแสง
ตังจ่ายจากเงินรายได้  

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 10,000 บาท
ค่าไปรษณีย์  ค่าธนาณัติ  อากรแสตมป์ 
 ค่าโทรเลข  และค่าดวงตราไปรษณีย์  
เพือใช้ในการปฏิบัติงาน
ขององค์การบริหารส่วนตําบล   
ตังจ่ายจากเงินรายได้  

งบลงทุน รวม 10,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 10,000 บาท
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
เครืองทําความเย็นนํา 2 ระบบ จํานวน 10,000 บาท
จัดซือเครืองทําความเย็น 2 ระบบ จํานวน 1 เครือง
เพือใช้ทําความเย็นสําหรับนําดืมไว้ บริการประชาชน
ภาคเอกชน ภาคราชการ ทีมาขอติดต่อราชการ
กับองค์การบริหารส่วนตําบลนาแสง
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปจากรัฐบาล
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 675,200 บาท
งบบุคลากร รวม 409,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 409,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 254,280 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล 
และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี จํานวน 1 อัตรา ตังจ่ายจากเงินรายได้ 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 130,920 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทัวไป จํานวน 1 อัตรา 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ 

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทัวไป เช่น เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว 
ตังจ่ายจากเงินรายได้

งบดําเนินงาน รวม 176,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 36,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตําบลซึงมีสิทธิ
ได้รับตามระเบียบของทางราชการ ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทีเกียวข้อง
กับการดับเพลิงและการปฐมพยาบาลเบืองต้น
ของเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที ค่าใช้จ่ายอืนๆ 
ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมนา
ของ และ พนักงานจ้าง เช่น ค่าพาหนะ ค่าเบียเลียง
ค่าทีพัก ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ รวม 130,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุทีใช้สําหรับการ
บํารุงรักษาซ่อมแซมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ 
เช่น แบตเตอร์รี ยางรถยนต์ นํามันเครือง 
ไส้กรอง นํายาแอร์ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้
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วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน
เช่น นํามันเบนซิน นํามันดีเซลบ นํามันเครือง
นํามันจารบี ก๊าซหุงต้ม ถ่าน นํามันก๊าด
ฯลฯ สําหรับยานพาหนะ รถบรรทุก รถกู้ชีพ
หรือเครืองจักรกล ใช้ในงานต่างๆ ทีเป็น
กิจการของท้องถิน ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองแต่งกายเจ้าพนักงาน
เจ้าหน้าทีดับเพลิง เช่น ชุดดับเพลิง 6 ชุด เสือคลุมดับเพลิง 
เสือ กางเกง รองเท้าดับเพลิง หมวก ถุงมือดับเพลิง 
ชุดหมีบวกแถบสะท้องแสง ฯลฯ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้

งบลงทุน รวม 40,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 40,000 บาท
ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง
ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายครุภัณฑ์เกียวกับการดับเพลิง
เช่น หัวฉีดนําดับเพลิง ( ชนิดด้ามปืน ) ปรับได้ 3 ระดับ 
และ ข้อแยก 3 ทาง 1วาล์ว ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

ครุภัณฑ์สายส่งนําดับเพลิง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายครุภัณฑ์เกียวกับการดับเพลิง
เช่น สายส่งนําดับเพลิงยางไนไตร/PVC+ข้อต่อสวมเร็ว 
1.5x20มตร จํานวน 3 เส้น ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนศูนย์ ศปพส.อ.ศรีวิไล
ในการดําเนินการตามภารกิจและหน้าทีของศูนย์
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปจากรัฐบาล

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 40,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ สงกรานต์ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนในการตังด่านตรวจช่วงเทศกาล
โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าเบียเลียง ค่าอาหาร อาหารว่าง 
เครืองดืม ให้แก่เจ้าหน้าทีและผู้มาปฏิบัติงาน
ตังด่านตรวจการณ์ และอํานวยความสะดวกการจราจร
ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น ตังจ่ายจากเงินรายได้
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 2,314,400 บาท
งบบุคลากร รวม 1,700,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,700,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 853,200 บาท

1.เงินเดือนพนักงาน ตังไว้ 376,080 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับเพิมอืนๆ
ทีจ่ายควบกับเงินเดือนตามทีกฎหมายกําหนด
เช่น เงินปรับเพิมสําหรับคุณวุฒิ ฯลฯ 
ให้แก่ นักบริหารการศึกษา จํานวน 1 อัตรา
ตังจ่ายจากเงินรายได้

2.เงินเดือนนักวิชาการศึกษา ตังไว้ 238,560 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับเพิมอืนๆ 
ทีจ่ายควบกับเงินเดือนตามทีกฎหมายกําหนด
เช่น เงินปรับเพิมสําหรับคุณวุฒิ ฯลฯ 
ให้แก่ นักวิชาการศึกษา จํานวน 1 อัตรา
ตังจ่ายจากเงินรายได้

3.เงินเดือนเจ้าหน้าทีสันทนาการ ตังไว้ 238,560 บาท  
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับเพิมอืนๆ 
ทีจ่ายควบกับเงินเดือนตามทีกฎหมายกําหนด
เช่น เงินปรับเพิมสําหรับคุณวุฒิ ฯลฯ 
ให้แก่ สันทนาการจํานวน 1 อัตรา
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมของพนักงานส่วนตําบล 
เช่น เงินประจําตําแหน่งหัวหน้ากองการศึกษาฯ
เดือนละ 3,500 บาท จํานวน 12 เดือน 
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 435,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทัวไปสังกัดกองการศึกษา
และวัฒนธรรม เช่น ตําแหน่ง ผู้ช่วย
เจ้าหน้าทีสันทนาการ จํานวน 1 อัตรา
 ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าทีธุรการ จํานวน 1อัตรา 
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 370,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าครองชีพชัวคราว
ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ
และผู้ดูแลเด็ก ตังจ่ายจากเงินรายได้(12,000)
และเงินอุดหนุนทัวไปจากรัฐบาล(358,000)
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งบดําเนินงาน รวม 614,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 255,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษอืน 
เงินประโยชน์ตอบแทนพิเศษ 
ให้แก่พนักงานส่วนตําบล 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
และพนักงานจ้างทีมีสิทธิได้รับ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้พนักงานส่วนตําบล
สังกัดกองการศึกษาฯทีมีสิทธิเบิก
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ให้พนักงานสังกัดกองการศึกษาฯทีมีสิทธิเบิก
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย รวม 289,200 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 169,200 บาท

1.ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมต่างๆ ตังไว้ 90,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน
ของพนักงานส่วนตําบลทีได้รับอนุญาตให้เข้าอบรม 
ตังจ่ายจากเงินรายได้

2.ค่าจ้างเหมาบริการ ตังไว้  79,200  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการแรงงานต่างๆ
ในสังกัดกองการศึกษาฯจํานวน 1 อัตรา 
เดือนละ 6,600 บาท จํานวน 12 เดือน
ตังจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 30,000 บาท
1.ค่ารับรอง ตังไว้  15,000.- บาท
เพือจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับ
บุคคลหรือคณะบุคคลโดยจ่ายเป็นค่าอาหาร 
ค่าเครืองดืม ค่าพิมพ์เอกสาร  
ค่าใช้จ่ายเกียวเนือง กับการรับรอง 
ตังจ่ายจากเงินรายได้

2.ค่าเลียงรับรอง ตังไว้  15,000.- บาท
เพือจ่ายในการต้อนรับส่วนราชการ  
คณะบุคคลทีมาตรวจหรือให้คําแนะนําข้อส่วนราชการต่างๆ  
ในการประชุมโอกาสต่างๆ โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร 
เครืองดืมทีใช้ในการเลียงรับรอง  
และค่าบริการทีเกียวเนืองกับการรับรอง
ตังจ่ายจากเงินรายได้
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียง ค่าเช่าทีพัก และค่าใช้จ่ายอืนๆ 
ในการเดินทางไปราชการหรือเพือเข้าอบรมสัมมนา
ของพนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง
สังกัดกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ตังจ่ายจากเงินรายได้  

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ   
เช่น  เครืองคอมพิวเตอร์  เครืองพิมพ์ 
 ในส่วนการศึกษาฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซือสิงของ 
เครืองใช้ต่างๆ  เช่น  ปากกา  
ดินสอ  กระดาษ  แฟ้มเอกสาร ตรายาง
และอืนๆ ทีเกียวข้องในกองการศึกษาฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้  

วัสดุกีฬา จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือ
วัสดุอุปกรณ์กีฬา เช่น  ฟุตบอล  วอลเล่ย์บอล
ตะกร้อ  และวัสดุอุปกรณ์กีฬา
สากลประเภทต่างๆ ทีเกียวข้องสําหรับหมู่บ้าน
ทัง 9 หมู่บ้าน โรงเรียนในเขตรับ
ผิดชอบของอบต.นาแสง เพือใช้ใน
การอออกกําลังกายหรือฝึกซ้อมกีฬาของเด็ก 
เยาวชน  ประชาชนทัวไป และเพือใช้
ในการแข่งขันกีฬาประจําปี   
ตังจ่ายจากเงินรายได้

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 12,050,713 บาท
งบบุคลากร รวม 4,400,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,400,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,500,000 บาท
เงินเดือนสําหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก ,ครู ค.ศ.1 ,ครูค.ศ.2
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับเพิมอืน ๆ 
ทีจ่ายควบกับเงินเดือนทีกฎหมายกําหนด 
เช่น  เงินปรับเพิมสําหรับคุณวุฒิ ฯลฯ  
ให้แก่ข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก 
ครู ค.ศ. 1,ครูค.ศ. 2  จํานวน 12 อัตรา  
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปจากรัฐบาล  

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 900,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทัวไป  ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ
ตําแหน่งผู้ดูแลเด็กจํานวน 6 อัตรา 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปจากรัฐบาล  
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งบดําเนินงาน รวม 5,022,713 บาท
ค่าใช้สอย รวม 2,471,400 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาและเกมส์การศึกษาของเด็กปฐมวัย จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการแข่งขันกีฬา
และเกมส์การศึกษาของเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลนาแสง 
เช่น ค่าอาหาร ค่าเครืองดืม 
เงินรางวัลหรือของรางวัลและ
ค่าวัสดุทีเกียวข้องกับโครงการ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้
ค่าใช้จ่ายโครงการอาหารกลางวัน จํานวน 1,567,100 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลนาแสง                
จํานวน  245  วันๆ ละ  20 บาทต่อคน
1) ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดเจติยาคีรีวิหาร 
 จํานวน 120 คน เป็นเงิน   588,000 บาท
2) ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดมงคลสามัคคีธรรม
จํานวน  107 คน เป็นเงิน  524,300บาท
3) ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดศิริมงคล    
จํานวน  52  คน    เป็นเงิน  254,800 บาท
และตังจ่ายจากเงินรายได้ 200,000 บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปจากรัฐบาล  
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ 
ประจําปี พ.ศ.2561 ขององค์การบริหารส่วนตําบลนาแสง  
เช่น  ค่าของขวัญ หรือเงินรางวัลทีมอบให้เด็กเล็กที
ทําการแสดงประเภทต่างๆ  และค่าวัสดุอืนๆ  
ทีเกียวข้องกับโครงการตังจ่ายจากเงินรายได้  
ค่าใช้จ่ายสือการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา 
และเครืองเล่นพัฒนาเด็ก

จํานวน 844,300 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าสือการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา 
และเครืองเล่นพัฒนาการเด็ก ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลนาแสง จํานวน 281 คน ๆ
คนละ 1,700 บาท
1) ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดเจติยาคีรีวิหาร 
จํานวน  120  คน เป็นเงิน 204,000  บาท
2) ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดมงคลสามัคคีธรรม   
จํานวน 107คน     เป็นเงิน  181,900  บาท
3) ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดศิริมงคล      
จํานวน 52 คน     เป็นเงิน       88,400   บาท
และตังจ่ายจากเงินรายได้ 370,000 บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปจากรัฐบาล  
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ค่าวัสดุ รวม 2,551,313 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 2,551,313 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กนักเรียน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน (สพฐ.)  
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลนาแสง 
จํานวน  260วัน จัดสรรวันละ 7.37 บาท ดังนี
1. โรงเรียนบ้านนาแสง จํานวน   229  คน 
เป็นเงิน 438,809.80  .-บาท
2. โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 2 จํานวน 149 คน  
เป็นเงิน 285,513.80.-บาท
3. โรงเรียนบ้านคําไชยวาล จํานวน  22  คน  
เป็นเงิน 42,156.40 .-บาท
4. โรงเรียนบ้านนาคําแคน จํานวน 252  คน  
เป็นเงิน 482,882.40.-บาท
5. ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดเจติยาคีรีวิหาร 
จํานวน 120 คน เป็นเงิน 229,944-บาท
6. ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดมงคลสามัคคีธรรม
จํานวน 107คน เป็นเงิน205,033.40.-บาท
7. ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดศิริมงคล  
จํานวน   52   คน เป็นเงิน99,642.40  .-บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปจากรัฐบาล 
จํานวน  1,783,983- บาท  และตังจ่ายจากเงินรายได้ 
จํานวน  767,330 กรณีงบประมาณทีได้รับจัดสรรจากรัฐบาล
ไม่พอจ่าย รวมเป็นเงินทังสิน 2,551,313.-บาท   

งบเงินอุดหนุน รวม 2,628,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,628,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 2,628,000 บาท

1.อุดหนุนโรงเรียนในพืนทีตามโครงการอาหารกลางวัน 
จํานวน      2,608,000    .- บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียน
ในเขตตําบลนาแสง  สังกัดสํานักคณะกรรมการการศึกษาขันพืน
ฐาน (สพฐ.) จํานวน  200  วันๆ ละ  20  บาทต่อคน   ดังนี  
1) โรงเรียนบ้านนาแสง จํานวน 229 คน เป็นเงิน 916,000   บาท
2) โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 2 จํานวน 149 คน เป็นเงิน 596,000 บาท
3) โรงเรียนบ้านคําไชยวาล จํานวน   22  คนเป็นเงิน  88,000  บาท
4) โรงเรียนบ้านนาคําแคน  จํานวน  252 คนเป็นเงิน 1,008,000 บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปจากรัฐบาล   

2.อุดหนุนกลุ่มโรงเรียนนาสะแบง – นาแสง จํานวน  20,000
.- บาท                                     
ตามโครงการเรียนรู้ภาษาทีสามให้กับนักเรียนในเขตตําบลนาแสง  
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปจากรัฐบาล   
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 1,128,800 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,128,800 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,108,800 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 1,108,800 บาท

1.ค่าตอบแทน ในการจ้างเหมาบริการ
ผู้ปฎิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ตังไว้ 475,200 บาท 
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการผู้ปฎิบัติการใน
ระบบการแพทย์ฉุกเฉินทีปฎิบัติงานประจํา
ในชุดปฎิบัติการฉุกเฉินของ
องค์การบริหารส่วนตําบลนาแสง   
จํานวน 6 คน เพือให้บริการตลอด 24 ชัวโมง
ตังจ่ายจากเงินรายได้ 

2.ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าทีปฎิบัติหน้าที
ในกองทุนฌาปนกิจสงเคราะศพ ตังไว้ 158,400 บาท
ตามโครงการเปลียนขยะเป็นเงิน
เพือลดปริมาณขยะและปัญหา   
สิงแวดล้อม จํานวน 2 คน 
ตังจ่ายจากเงินรายได้   

3.ค่าจ้างเหมาบริการคนดูแลทําความสะอาด
สองข้างทางในพืนทีตําบลนาแสง ตังไว้ 475,200 บาท
เพือให้ถนนในพืนทีตําบลนาแสงและสวนสาธารณะ 
เช่น ตัดหญ้า เก็บขยะ ตกแต่งกิงต้นไม้ เป้นต้น
ตังจ่ายจากเงินรายได้   
   
 

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ด้านการแพทย์ 
เช่นบอร์คเคลือนย้ายผู้บาดเจ็บพร้อมหมอนรองคอและสายรัด
กระเป๋ายาพร้อมเวชภัณฑ์
เฝือกดาม แขน-ขา เฝือกดามคอ แบบปรับได้ ฯลฯ 
ทีใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตําบล
ตังจ่ายจากเงินรายได้
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 30,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจําปี 2561
ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ     
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ เช่น
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร 
ค่านําดืม อาหารว่าง 
และวัสดุทีเกียวข้องในโครงการ
 ตังจ่ายจากเงินรายได้

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 547,720 บาท
งบบุคลากร รวม 522,720 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 522,720 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 305,640 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล 
และจ่ายเป็นเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําปี จํานวน 1 อัตรา 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 217,080 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ 
และพนักงานจ้างทัวไป จํานวน 1 อัตรา 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ 

งบดําเนินงาน รวม 25,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 25,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่ อบต. และเงินประโยชน์ตอบแทน
อืนเป็นกรณีพิเศษ ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ให้กับพนักงานส่วนตําบล ซึงมีสิทธิเบิก
ได้ตามระเบียบของทางราชการทีมีสิทธิ
ได้รับตามกฎหมาย  ตังจ่ายจากเงินรายได้ 
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 1,676,000 บาท
งบบุคลากร รวม 1,504,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,504,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 564,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลจํานวน 3 อัตรา
1.นักบริหารงานช่าง (276,960)
 2.นายช่างโยธา (143,520)
 3.ช่างโยธา (143,520)
ตังจ่ายจากเงินรายได้ 

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 48,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ของพนักงานส่วนตําบล เช่น 
เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว
เงินเพิมตามคุณวุฒิที กพ. รับรอง เป็นต้น 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของ
พนักงานส่วนทีควรได้รับตามระเบียบกําหนด
ตังจ่ายจากเงินรายได้ 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 750,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทัวไป ในสังกัดกองช่าง 5 อัตรา
ตังจ่ายจากเงินรายได้ 

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ของ
พนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทัวไป
เช่น เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว  
 ตังจ่ายจากเงินรายได้

งบดําเนินงาน รวม 115,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 60,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่ อบต. 
เช่นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง 
เงินตอบแทนเจ้าหน้าทีในการเลือกตัง 
และประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ ฯลฯ  
ตังจ่ายจากเงินรายได้ 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการของพนักงานส่วนตําบล 
ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง
 ตังจ่ายจากเงินรายได้ 
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  
ให้กับพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา 
ซึงมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบของ
ทางราชการทีมีสิทธิได้รับตามกฎหมาย
 ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 20,000 บาท
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน   
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน
ของคณะผู้บริหารท้องถิน สมาชิกสภา 
พนักงานส่วนตําบล  พนักงานจ้าง
และผู้มีสิทธิได้รับอนุญาตให้เข้าอบรม
 ตังจ่ายจากเงินรายได้ 

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
 สําหรับค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ  ค่าทีพัก
และค่าใช้จ่ายอืนๆในการเดินทางไปราชการ
หรือไปอบรมสัมมนาของผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 
พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา 
พนักงานจ้าง สังกัดกองช่าง
 ตังจ่ายจากเงินรายได้      

ค่าวัสดุ รวม 15,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสิงของเครืองใช้ต่างๆ 
เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา หมึกเครืองถ่ายเอกสาร
 เครืองเขียน แบบพิมพ์  ฯลฯ  
 ตังจ่ายจากเงินรายได้ 

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครืองแต่งกาย ถุงมือ รองเท้า 
และวัสดุทีเกียวข้องในการปฏิบัติงานให้บริการ
ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ระบบนําประปา 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ 
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งบลงทุน รวม 57,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 57,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เครืองปริน HP Color laser Jet Pro MFP M177fw จํานวน 17,000 บาท
คุณลักษณะพืนฐาน ดังนี
-ระบบเลเซอร์สี 4 in 1 (Print/Copy/Scan/Fax)
-รองรับการทํางานแบบ Multitasking และ
 พิมพ์งานผ่านระบบไร้สายได้ (Wi-Fi)
-เทคโนโลยี Auto On/Off ช่วยประหยัด
พลังงานในการใช้เครืองพิมพ์
-พิมพ์งานคมชัดด้วยความละเอียด 
ทังขาวดําและสี 600 ? 600 dpi
-ความเร็วการพิมพ์ขาวดํา 16 แผ่น/นาที,
สี 4 แผ่น/นาที
-ความเร็วในการพิมพ์แผ่นแรก 16 วินาที
-ความเร็วถ่ายเอกสารขาวดํา 16 สําเนา/แผ่น,
สี 4 สําเนา/แผ่น
-สแกนงานด้วยความละเอียด 1,200 dpi
-ส่งแฟกซ์ทีความเร็ว 3 วินาที
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  

ครุภัณฑ์การเกษตร
จัดซือปัมหอยโข่ง ขนาด 5 แรงม้า 3 เฟส จํานวน 15,000 บาท
ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ 2560 ดังนี
สูบนําได้ 1,100 ลิตรต่อนาที ขนาด 5 แรงม้า
1.เป็นเครืองสูบนําแบบหอยโข่ง ใช้เครืองยนต์เบนซิน
ขนาดไม่น้อยกว่า 5 แรงม้า
2.ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 3 นิว(75 มิลลิเมตร)
3.สูบนําได้ไม่น้อยกว่าตามปริมาณทีกําหนด
4.ส่งนําได้สูงไม่น้อยกว่า 9 เมตร หรือประมาณ 30 ฟุต
5.อุปกรณ์ประกอบของเครืองสูบนําและของเครืองยนต์
ต้องมีครบชุด พร้อมทีจะใช้งานได้
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  
จัดซือปัมหอยโข่ง ขนาด7 แรงม้า 3เฟส จํานวน 25,000 บาท
ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ 2560 ดังนี
สูบนําได้ 1,100 ลิตรต่อนาที ขนาด 7แรงม้า
1.เป็นเครืองสูบนําแบบหอยโข่ง ใช้เครืองยนต์เบนซิน
ขนาดไม่น้อยกว่า 7 แรงม้า
2.ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 3 นิว(75 มิลลิเมตร)
3.สูบนําได้ไม่น้อยกว่าตามปริมาณทีกําหนด
4.ส่งนําได้สูงไม่น้อยกว่า 9 เมตร หรือประมาณ 30 ฟุต
5.อุปกรณ์ประกอบของเครืองสูบนําและของเครืองยนต์
ต้องมีครบชุด พร้อมทีจะใช้งานได้
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  
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งานไฟฟ้าถนน รวม 780,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 180,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 180,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 180,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
เช่นหลอดไฟฟ้า ปลักไฟฟ้า สายไฟฟ้า สวิทย์ไฟฟ้า
 อุปกรณ์ต่างๆในงานไฟฟ้าส่องสว่าง
สําหรับอาคารสํานักงาน และอาคารสถานทีอืนๆ
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป 

งบเงินอุดหนุน รวม 600,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 600,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 600,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบึงกาฬ ในการขยาย
เขตไฟฟ้าเพือการเกษตรภายในเขตตําบลนาแสง ตามแบบมาตรฐานของ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบึงกาฬ ดังนี
1.ขยายเขตไฟฟ้าเพือการเกษตร  หมู่ที  2    ตังไว้  300,000.-บาท 
2.ขยายเขตไฟฟ้าเพือการเกษตร  หมู่ที  8            ตังไว้  300,000.-บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปจากรัฐบาล   
   

งานสวนสาธารณะ รวม 250,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 250,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 250,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะในพืนทีตําบลนาแสง จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์
สวนสาธารณะในพืนทีตําบลนาแสง  
เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าวัสดุ 
อุปกรณ์ต่าง ๆในการตกแต่งสวน 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 30,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการส่งเสริมดําเนินงานกิจกรรมพัฒนาสตรีและครอบครัว จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ
เพือพัฒนาศักยภาพสตรี และครอบครัวโดยจ่ายเป็น 
ค่ากระดาษเครืองเขียน แบบพิมพิ ค่าพิมพิเอกสาร
ค่าป้าย ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าตอบแทน วิทยากร 
ค่าอาหารเครืองดืม ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ 
และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น ตังจ่ายจากเงินรายได้
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งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 10,000 บาท
อุดหนุนสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอศรีวิไล 
 อุดหนุนโครงการวันสตรีสากล 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 70,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 70,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬานาแสงเกมส์ จํานวน 70,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา
ประชาชนต้านยาเสพติดนาแสงเกมส์ ประจําปี 2561
ของเด็ก เยาวชน และประชาชนทัวไปในเขตพืนทีตําบลนาแสง
โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเงินรางวัล ค่าตอบแทนกรรมการ 
และค่าใช้จ่ายทีเกียวกับการจัดการแข่งขันกีฬา 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ 

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 330,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 120,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีท้องถิน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสงกานต์ 
งานประเพณีฮิต 12 ครอง 14ของท้องถินตําบลนาแสง
ตังจ่ายจากเงินรายได้ 
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเทียวแหล่ง
ท่องเทียวเชิงพุทธ (ภูทอก)

จํานวน 20,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการส่งเสริมกิจกรรม
การท่องเทียวแหล่งท่องเทียวเชิงพุทธ เช่น  ค่าอาหาร 
ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องกับโครงการ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ 
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งบเงินอุดหนุน รวม 210,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 210,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน จํานวน 210,000 บาท

1.อุดหนุนคณะกรรมการหมู่ที 3,6 ตามโครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง จํานวน  50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการดําเนินงานจัดงานประเพณีลอย
กระทง  เพือเป็นการส่งเสริมและรักษาประเพณีอันดีงามของท้องถิน
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปจากรัฐบาล  

2.อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่ที  2,5,9 ตามโครงการจัด
งานประเพณีบุญบังไฟ จํานวน 100,000.- บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน
ในการจัดงานประเพณีบุญบังไฟ เพือเป็นการส่งเสริม
และรักษาประเพณีอันดีงามของท้องถินตําบลนาแสง  
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปจากรัฐบาล

3.อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  หมู่ที 1 จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที  1
ในการดําเนินกิจกรรมทางศาสนาในวัดมงคลสามัคคีธรรม  
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปจากรัฐบาล

4.อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 8 ตามโครงการส่งเสริม
และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีพืนบ้าน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 8
เพือดําเนินการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีพืนบ้าน ในช่วงเทศการสงกรานต์ของทุกปี 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปจากรัฐบาล

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน รวม 3,714,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ
 สี ปูนซีเมนต์ อิฐ กระเบือง สังกะสี ทราย
 แผ่นเหล็ก เสาเหล็ก เหล็กเส้น ฯลฯ 
ในการซ่อมแซมอาคาร ถนนในพืนทีตําบลนาแสง 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  
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งบลงทุน รวม 3,634,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 3,634,000 บาท
อาคารต่าง ๆ
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมโรงผลิตนําประปา หมู่ที 1 จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมโรงผลิตนําประปา หมู่ที 1
-เปลียนท่อส่งนําขึน-ลง หอถังสูง
-เปลียนรางบันได ขึน-ลง หอถังสูง
-ฉาบผนังด้านในหอถังสูง
-ซ่อมแซมระบบกวนเร็ว และถังผสมเคมี
-ฉาบผิวด้านใน,ถังผสมเคมี,รางนําวน,ถังตกตะกอน,
บ่อทรายและถังนําดี
-เปลียนประตูนําเหล็กหล่อ 4นิว 3 ตัว ,3 นิว1 ตัว
-เปลียนเช็ดวาล์วเหล็กหล่อ 3นิว  2 ตัว
-ซ่อมแซมระบบเติมคลอรีนฆ่าเชือ
-ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในโรงผลิตและสายล่อฟ้า
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปจากรัฐบาล  
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมโรงผลิตนําประปา หมู่ที 2 จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมโรงผลิตนําประปา หมู่ที 2
-ซ่อมแซมระบบเติมคลอรีนฆ่าเชือ
-เปลียนประตูนําเหล็กหล่อ 6นิว2 ตัว ,4นิว1 ตัว
-ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในโรงสูบและระบบควบคุมอัตโนมัติ
-ปรับปรุงระบบสูบนําดีและจ่ายนําดีภายในโรงผลิต
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปจากรัฐบาล  
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมโรงผลิตนําประปา หมู่ที 7 จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมโรงผลิตนําประปา หมู่ที 7
-ซ่อมแซมระบบจ่ายคลอรีนฆ่าเชือ
-ซ่อมแซมถังผสมเคมี
-ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในโรงผลิต
-ปรับปรุงซ่อมแซมระบบสูบจ่ายนําดี
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปจากรัฐบาล  

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ
โครงการก่อสร้างถนน  คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที  4 จํานวน 200,000 บาท
ขนาดปริมาณงานกว้าง  4  เมตร  ยาว 100  เมตร 
หนา  0.15  เมตร   ลูกรังไหล่ทางข้างถนนข้างละ 0.50 เมตร 
(ตามแบบ  ท1 - 01)พร้อมติดตังป้ายโครงการ 1 ป้าย  
งบประมาณ  200,000.-บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปจากรัฐบาล
โครงการก่อสร้างถนน  คสล. เส้นหนองแวงคํา  หมู่ที  7 จํานวน 200,000 บาท
ขนาดปริมาณงานกว้าง 4 เมตร ยาว 100  เมตร
หนา 0.15 เมตร ลูกรังไหล่ทางข้างถนนข้างละ 0.50 เมตร
(ตามแบบ  ท1 - 01) พร้อมติดตังป้ายโครงการ 1 ป้าย 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปจากรัฐบาล 
โครงการก่อสร้างถนน  คสล. หมู่ที  1 จํานวน 199,500 บาท
ขนาดปริมาณงานกว้าง 3 เมตร  ยาว 133  เมตร 
หนา 0.15  เมตร  ลูกรังไหล่ทางข้างถนนข้างละ 0.50 เมตร
(ตามแบบ  ท1 - 01)  พร้อมติดตังป้ายโครงการ 1 ป้าย  
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปจากรัฐบาล
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โครงการก่อสร้างถนน  คสล. หมู่ที  6 จํานวน 200,000 บาท
ขนาดปริมาณงานกว้าง 5  เมตร  ยาว  80  เมตร
หนา  0.15  เมตร     ลูกรังไหล่ทางข้างถนนข้างละ 0.50 เมตร 
วางท่อระบายนําคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก
ปากลินรางขนาด ศก. 0.40 เมตร  ยาว  1.00 เมตร 
จํานวน 7 ท่อน  1  จุด (ตามแบบ  ท1 - 01)  
พร้อมติดตังป้ายโครงการ  1  ป้าย  
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปจากรัฐบาล  
โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที 9 จํานวน 300,000 บาท
ขนาดปริมาณงานกว้าง 5 เมตร
ยาว 120 เมตร หนา 0.15 เมตร
ลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.15 เมตร
(ตามแบบ ท1-01)
พร้อมติดตังป้ายโครงการ 1 ป้าย
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปจากรัฐบาล
โครงการก่อสร้างรางระบายนํา คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู
พร้อมบ่อพักจํานวน 2 ท่อ

จํานวน 300,000 บาท

ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.40-0.85 เมตร
ยาว 290 เมตร บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาด 0.80X 0.80 เมตร ลึก 1.30 เมตร
จํานวน 2 บ่อ ตามแบบแปลนของ
อบต.นาแสง กําหนด
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปจากรัฐบาล
โครงการขยายไหล่ทาง หมู่ที  6 จํานวน 100,000 บาท
ขนาดปริมาณงานกว้าง 1.00 เมตร ยาว 200 เมตร 
หนา  0.15  เมตร (ตามแบบแปลน อบต.นาแสงกําหนด)  
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปจากรัฐบาล  
โครงการขุดวางท่อเมนต์ส่งนําดิบระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที 1
 ระยะทางยาว 3,000 เมตร

จํานวน 200,000 บาท

วางท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  3 นิว 
(ตามแบบแปลน อบต.นาแสงกําหนด)
พร้อมติดตังป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย   
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปจากรัฐบาล 
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพือการเกษตร  หมู่ที  4 จํานวน 100,000 บาท
ขนาดปริมาณงานดินลูกรังขนย้ายพร้อมเกลียตกแต่ง 
950 ลบ.ม.(ตามแบบแปลน อบต.นาแสงกําหนด) 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปจากรัฐบาล
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพือการเกษตร หมู่ที  5 จํานวน 100,000 บาท
ขนาดปริมาณงานดินลูกรังขนย้ายพร้อมเกลียตกแต่ง 
950 ลบ.ม.(ตามแบบแปลน อบต.นาแสงกําหนด) 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปจากรัฐบาล
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพือการเกษตร(เส้นธรรมเตย) หมู่ที7 จํานวน 200,000 บาท
ขนาดปริมาณงานดินลูกรังขนย้าย
พร้อมเกลียตกแต่ง 1,900 ลูกบาศก์เมตร
(ตามแบบแปลน อบต.นาแสงกําหนด)
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปจากรัฐบาล
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โครงการเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที5 จํานวน 200,000 บาท
หนา 0.10 เมตร พืนทีเทคอนกรีตเสริมเหล็ก
ไม่น้อยกว่า 599 ตรางเมตรตามใบประมาณการ
ราคาและ แบบ อบต.นาแสงกําหนด 
พร้อมติดตังป้ายโครงการ 1ป้าย
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปจากรัฐบาล
โครงการปรับปรุงท่อส่งนําดิบระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที 2
 ระยะทางยาว 748  เมตร

จํานวน 124,500 บาท

วางท่อขนาด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  4 นิว 
(ตามแบบแปลน อบต.นาแสงกําหนด)    
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปจากรัฐบาล

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพือการเกษตร หมู่ที 1 (เส้นนาแสง-นาคํา
แคน)

จํานวน 100,000 บาท

ขนาดปริมาณงานดินลูกรังขนย้าย
พร้อมเกลียตกแต่ง 950 ลูกบาศก์เมตร
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพือการเกษตร หมู่ที 2 จํานวน 100,000 บาท
ขนาดปริมาณงานดินลูกรังขนย้าย
พร้อมเกลียตกแต่ง 950 ลูกบาศก์เมตร
 ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพือการเกษตร หมู่ที 3 จํานวน 100,000 บาท
ขนาดปริมาณงานดินลูกรังขนย้าย
พร้อมเกลียตกแต่ง 950 ลูกบาศก์เมตร
 ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพือการเกษตร หมู่ที 4 จํานวน 100,000 บาท
ขนาดปริมาณงานดินลูกรังขนย้าย
พร้อมเกลียตกแต่ง 950 ลูกบาศก์เมตร
 ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพือการเกษตร หมู่ที 5 จํานวน 100,000 บาท
ขนาดปริมาณงานดินลูกรัง-ถม เทท้าย
ในหลุม สายทางตลอดระยะความยาว3,700 เมตร
กว้าง5 เมตร หรือดินถมพร้อมเกลียตกแต่ง
ไม่น้อยกว่า 950 ลบ.ม.พร้อมซัก่องนําทังสอง
ข้างทางตลอดระยะความยาวของโครงการ
(ตามแบบแปลน อบต.นาแสง กําหนด)
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปจากรัฐบาล
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพือการเกษตร หมู่ที 6 จํานวน 100,000 บาท
ขนาดปริมาณงานดินลูกรังขนย้าย
พร้อมเกลียตกแต่ง 950 ลูกบาศก์เมตร
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพือการเกษตร หมู่ที 7 จํานวน 100,000 บาท
ขนาดปริมาณงานดินลูกรังขนย้าย
พร้อมเกลียตกแต่ง 950 ลูกบาศก์เมตร
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
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โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพือการเกษตร หมู่ที 8 จํานวน 100,000 บาท
ขนาดปริมาณงานดินลูกรังขนย้าย
พร้อมเกลียตกแต่ง 950 ลูกบาศก์เมตร
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพือการเกษตร หมู่ที1(เส้นหน้าวัดสระเกตุ) จํานวน 100,000 บาท
ขุดวางท่อ คสล.เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30X1.00เมตร 
พร้อมยาแนว จํานวน 2 จุด จุดละ 6 ท่อน รวม 12ท่อน
(เส้นนาแสง-นาคําแคน)
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพือการเกษตร หมู่ที9 จํานวน 100,000 บาท
ขนาดปริมาณงานดินลูกรังขนย้าย
พร้อมเกลียตกแต่ง 950 ลูกบาศก์เมตร
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 10,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุการเกษตร เช่น พันธุ์พืช ต้นไม้ 
พันธุ์ไม้ดอก ไม้ประดับ ปุ๋ย สารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรูพืช
วัสดุเครืองปลูกต่างๆ  วัสดุเพาะชํา ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 1,437,600 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,437,600 บาท
ค่าใช้สอย รวม 417,600 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 417,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการจัดเก็บนําประปา
ของระบบประปา และดูแลรักษาของ อบต.นาแสง
หมู่ที 1,7,8 และ 2,5,9 ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ รวม 220,000 บาท
วัสดุอืน จํานวน 220,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุประปาทีใช้
ในระบบประปา ของ อบต.นาแสง 
เช่นท่อนําปะปา สารส้มคลอรีน
มิเตอร์ประปาพร้อมอุปกรณ์ (400ชุด)
ข้อต่อ มอเตอร์ไฟฟ้า เป็นต้น
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

ค่าสาธารณูปโภค รวม 800,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 800,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของ 
อบต.นาแสง ตังจ่ายจากเงินรายได้
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 11,593,286 บาท
งบกลาง รวม 11,593,286 บาท
งบกลาง รวม 11,593,286 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
ให้กับพนักงานจ้าง ในอัตราร้อยละ 5  ของเงินค่าจ้าง 
และผู้ดูแลเด็ก ตังจ่ายจากเงินรายได้ 

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 8,210,400 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบียยังชีพผู้สูงอายุ  
ทีได้รับการสงเคราะห์เบียยังชีพ  ดังนี   
อายุ 60 - 69 ปี จํานวน 600 คน คนละ 600 บาทต่อเดือน 
จํานวน 12 เดือน จํานวน  4,320,000 บาท
อายุ 70 - 79 ปี จํานวน 300 คน คนละ 700 บาทต่อเดือน
จํานวน 12 เดือน จํานวน 2,520,000 บาท
อายุ 80 - 89 ปี จํานวน 124 คน คนละ 800 บาทต่อเดือน 
จํานวน 12 เดือน จํานวน 1,190,400 บาท
อายุ 90 ปีขึนไป จํานวน 15 คน คนละ 1,000 บาทต่อเดือน
จํานวน 12 เดือนจํานวน180,000 บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปกําหนดวัตถุประสงค์      

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 2,169,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียยังชีพผู้พิการในเขต อบต.นาแสง 
จํานวน  226 คนๆ ละ 800 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน   
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปกําหนดวัตถุประสงค์   

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ในเขต อบต.นาแสง 
จํานวน 20  คนๆ ละ 500 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน   
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปกําหนดวัตถุประสงค์   

สํารองจ่าย จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินจําเป็นเร่งด่วน 
ซึงไม่สามารถคาดการณ์ ล่วงหน้าได้ เช่น การเกิดสาธารณภัย
ต่างๆ (อุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย ภัยแล้ง   
ภัยหนาว ฯลฯ) หรือกรณีทีมีความจําเป็นต้องจ่าย
นอกเหนือจากทีงบประมาณตังจ่ายไว้ หรือเพือป้องกัน
และบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน หรือ 
กรณีทีมีหนังสือสังการให้เบิกจ่ายจากเงินประเภทนี  
ตังจ่ายจากเงินรายได้
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รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 350,000 บาท
1.เงินสมทบระบบกองทุนประกันสุขภาพ (สปสช.) ตังไว้ 290,000 บาท 
เพือจ่ายเงินสมทบระบบกองทุนประกันสุขภาพในระดับท้องถิน    
ประชากรทังหมด 8,187 คน ในอัตรคนละ 40 บาท อบต.
สมทบไม่น้อยกว่าร้อยละ 30ของยอดเงิน   
สมทบจากรัฐบาล ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

2.ทุนการศึกษาสําหรับครูผู้ดูแลเด็ก ตังไว้ 60,000 บาท
เพือจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับครูผู้ดูแลเด็ก
จํานวน 1 คน ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถินกับมหาวิทยาลัย
สวนดุสิตตามหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต จํานวน 2 
ภาคการเรียน ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปกําหนดวัตถุประสงค์
 
  

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 193,286 บาท
เพือเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ 
ออกตามความในพระราชบัญญัติ
บําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน พ.ศ.2500 
และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิน 
พ.ศ.2536 ในอัตราร้อยละ 1 ของประมาณการรายรับงบประมาณ   
รายจ่ายประจําปี โดยไม่รวมรายได้จากพันธบัตร เงินกู้
เงินทีมีผู้อุทิศให้  ตังจ่ายจากเงินรายได้
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