
 

 
 

 
 

 
 

ข้อบัญญตัอิงค์การบริหารส่วนตาํบล 
เร่ือง 
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ของ 
องค์การบริหารส่วนตาํบลนาโยงเหนือ 

อาํเภอนาโยง    จงัหวดัตรัง 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

คาํนํา 
 

  โดยการท่ีขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจาํปี มีความสําคญัต่อการบริหาร และการ

พฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ  การฟ้ืนฟูธรรมชาติส่ิงแวดลอ้ม  การส่งเสริมอาชีพ การ

สร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม  และด้านอ่ืนๆ ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตาํบลเป็น

ส่วนรวม  ซ่ึงสะทอ้นใหเ้ห็นความสาํคญัของการจดัทาํงบประมาณขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ซ่ึงมี

ความสาํคญัไม่นอ้ยไปกวา่งบประมาณประจาํปีของระดบัประเทศ 

  วตัถุประสงค์ของการจดัทาํงบประมาณฉบบัน้ี เพ่ือต้องการให้การจดัสรรทรัพยากร 

สามารถตอบสนองต่อความจาํเป็นและความตอ้งการของทอ้งถ่ินอยา่งแทจ้ริง ในขณะเดียวกนัก็สามารถ

ประสานสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล มติคณะรัฐมนตรี 

แผนพัฒนากระทรวง ทบวง  กรม แผนพฒันาจังหวดั และองค์ประกอบของการพัฒนาอ่ืนๆ และ

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของประชาชนในตาํบลนาโยงเหนือ 

  องคก์ารบริหารส่วนตาํบลนาโยงเหนือ  หวงัเป็นอยา่งยิง่วา่ขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่าย

ประจาํปี พ.ศ.2562      ฉบบัน้ี   จะอาํนวยความสะดวกต่อการปฏิบติัหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วน

ตาํบลนาโยงเหนือ    ซ่ึงจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการพฒันาตาํบล ด้านเศรษฐกิจและสังคมระดับ

ทอ้งถ่ิน เกิดความสมบูรณ์สนองเจตนารมณ์ของประชาชนในตาํบล 
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ส่วนที ่1 

คาํแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย 

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

 

 

ของ 

 

องค์การบริหารส่วนตาํบลนาโยงเหนือ 

อาํเภอนาโยง   จงัหวดัตรัง 
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คาํแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

************************** 

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตาํบลนาโยงเหนือ 

 บัดน้ี  ถึงเวลาท่ีคณะผูบ้ริหารขององค์การบริหารส่วนตําบลนาโยงเหนือจะได้เสนอร่าง ข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจาํปีต่อสภา องค์การบริหารส่วนตาํบลนาโยงเหนือ อีกคร้ังหน่ึง ฉะนั้ น ในโอกาสน้ี             

คณะผูบ้ริหาร องค์การบริหารส่วนตาํบลนาโยงเหนือ จึงขอช้ีแจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึง

สถานะการคลงั ตลอดจนหลกัการและแนวนโยบายการดาํเนินการ  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562    ดงัต่อไปน้ี 

 

1. สถานะการคลงั 

    1.1 งบประมาณรายจ่ายทัว่ไป 

 ในปีงบประมาณ  พ.ศ.2561          ณ    วันที่      31       กรกฎาคม      พ.ศ. 2561    องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

มีสถานะการเงิน   ดงัน้ี 

 ณ    วนัท่ี         31          เดือนกรกฎาคม        พ.ศ.  2561 

 1.1.1  เงินฝากธนาคารทั้งส้ิน     19,518,362.05        บาท 

 1.1.2  เงินสะสม        2,302,369.54        บาท 

 1.1.3  ทุนสาํรองเงินสะสม         9,119,584.83       บาท 

 1.1.4  รายการกนัเงินไวแ้บบก่อหน้ีผกูพนัและยงัไม่ไดเ้บิกจ่าย จาํนวน  0  โครงการ รวม      0      บาท 

 1.1.5  รายการท่ีไดก้นัเงินไวโ้ดยยงัไม่ไดก่้อหน้ีผกูพนั        จาํนวน  0  โครงการ  รวม     0        บาท 

  1.1.6   เงินกูค้งคา้ง               0         บาท  
 

2. การบริหารงบประมาณ     ในปีงบประมาณ    2561    

    (1)   รายรับจริงทั้งส้ิน             30,989,863.96                   บาท          ประกอบดว้ย 

 หมวดภาษีอากร        410,835.04  บาท 

 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต    315,628.70  บาท

 หมวดรายไดจ้ากทรัพยสิ์น      164,528.98  บาท 

 หมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภคและการพาณิชย ์           -         บาท 
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หมวดรายไดเ้บด็เตลด็    359,100    บาท  

หมวดรายไดจ้ากทุน    -                   บาท 

 หมวดภาษีจดัสรร    16,594,557.24   บาท 

 หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป    13,145,214   บาท 

 

    (2)     เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโ้ดยระบุวตัถุประสงค ์                        9,817,750       บาท 

 

    (3)     รายจ่ายจริง  จาํนวน           26,481,850.10    บาท                  ประกอบดว้ย 

 งบกลาง       9,459,276    บาท 

 งบบุคลากร        9,717,536         บาท 

 งบดาํเนินงาน       5,994,498.10   บาท 

 งบลงทุน        645,700       บาท 

 งบรายจ่ายอ่ืน                  -   บาท 

 งบเงินอุดหนุน          664,840         บาท 

 

    (4)  รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโ้ดยระบุวตัถุประสงค ์   9,817,750   บาท 

 

    (5)  มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดาํเนินการตามอาํนาจหนา้ท่ี จาํนวน    1,793,000   บาท 
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คาํแถลงงบประมาณ 

ประจําปีงบประมาณ   2562 

องค์การบริหารส่วนตําบลนาโยงเหนือ 

อาํเภอ นาโยง จังหวดั ตรัง 

 

2.1  รายรับ 

 

รายรับ 

รายรับจริง 

ปี 2560 

 

ประมาณการ 

ปี 2561 

ประมาณการ 

ปี 2562 

รายได้จัดเกบ็เอง    

    หมวดภาษีอากร 410,835.04 394,000.00 432,000.00 

    หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 315,628.70 288,270.00 217,800.00 

    หมวดรายไดจ้ากทรัพยสิ์น 164,528.98 160,000.00 140,000.00 

    หมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภคและการพาณิชย ์ - - - 

    หมวดรายไดเ้บด็เตลด็ 359,100.00 200,500.00 50,500.00 

    หมวดรายไดจ้ากทุน - - - 

    รวมรายได้จัดเกบ็เอง 1,250,092.72 1,042,770.00 840,300.00 

รายได้ทีรั่ฐบาลเกบ็แล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถ่ิน 

   

    หมวดภาษีจดัสรร 16,594,557.24 18,412,014.00 15,963,700.00 

    รวมรายได้ทีรั่ฐบาลเกบ็แล้วจัดสรรให้องค์กร 

    ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 

16,594,557.24 

 

18,412,014.00 

 

15,963,700.00 

รายได้ทีรั่ฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน    

    หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป 13,145,214.00 10,490,216.00 13,414,703.00 

    รวมรายได้ทีรั่ฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน 

    ท้องถ่ิน 

 

13,145,214.00 

 

10,490,216.00 

 

13,414,703.00 

รวม 30,989,863.96 29,945,000.00 30,218,703.00 
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คาํแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนตําบลนาโยงเหนือ 

อาํเภอ นาโยง จังหวดั ตรัง 

 

2.2 รายจ่าย 

 

รายจ่าย 
รายจ่ายจริง 

ปี 2560 

ประมาณการ 

 ปี 2561 

ประมาณการ  

ปี 2562 

จ่ายจากงบประมาณ    

    งบกลาง 9,459,276.00 9,854,948.00 10,690,540 

    งบบุคลากร   9,717,536.00 11,887,640.00 11,075,220 

     งบดาํเนินงาน  5,994,498.10 6,937,816.00 7,214285. 

    งบลงทุน   645,700.00 534,600.00 474,000 

    งบรายจ่ายอ่ืน   0.00 20,000.00 0 

    งบเงินอุดหนุน   664,840 703,000.00 748,000 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 26,481,850.10 29,938,004.00 30,202,045 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

ส่วนที ่ 2 
 

 

ข้อบัญญัตอิงค์การบริหารส่วนตาํบล 

 

เร่ือง 

 

งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

 

ของ 

 

องค์การบริหารส่วนตาํบลนาโยงเหนือ 

อาํเภอนาโยง      จงัหวดัตรัง 
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บันทกึหลกัการและเหตุผล 

ประกอบร่างข้อบัญญตังิบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ  2562     

ขององค์การบริหารส่วนตาํบลนาโยงเหนือ 

อาํเภอนาโยง  จงัหวดัตรัง 

 

ด้าน ยอดรวม 

ด้านบริหารงานทัว่ไป  

    แผนงานบริหารทัว่ไป 11,420,500 

    แผนงานการรักษาความสงบภายใน 260,000 

ด้านบริการชุมชนและสังคม  

    แผนงานการศึกษา 2,843,525 

    แผนงานสาธารณสุข 175,000 

    แผนงานสงัคมสงเคราะห์ 30,000 

    แผนงานเคหะและชุมชน 4,040,480 

    แผนสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 375,000 

    แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนนัทนาการ 320,000 

ด้านการเศรษฐกจิ  

    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

    แผนงานการเกษตร 47,000 

    แผนงานการพาณิชย ์  

ด้านการดําเนินงานอืน่  

    แผนงานงบกลาง 10,690,540 

งบประมาณรายจ่ายทั้งส้ิน 30,202,045 
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ข้อบัญญัตอิงค์การบริหารส่วนตาํบล 

เร่ือง งบประมาณรายจ่าย   ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.   2562  

ขององค์การบริหารส่วนตําบลนาโยงเหนือ 

อาํเภอ นาโยง จังหวดั ตรัง 

 โดยท่ีเป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562      อาศยัอาํนาจตาม

ความในพระราชบญัญัติ สภาตาํบลและองค์การบริหารส่วนตาํบล   พ.ศ.  2537  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง

ปัจจุบนั มาตรา 87          จึงตราขอ้บญัญติัข้ึนไวโ้ดยความเห็นชอบของ       สภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลนา

โยงเหนือ     และโดยอนุมติัของนายอาํเภอนาโยง  ดงัต่อไปน้ี 

ขอ้ 1   ขอ้บญัญติั   น้ีเรียกวา่ ขอ้บญัญติั  งบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ   พ.ศ. 2562 

 ขอ้ 2   ขอ้บญัญติั    น้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่    วนัท่ี   1   ตุลาคม    2561        เป็นตน้ไป 

 ขอ้ 3  งบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2561        เป็นจาํนวนรวมทั้งส้ิน 

 30,202,045  บาท  

 ขอ้ 4  งบประมาณรายจ่ายทัว่ไป จ่ายจากรายไดจ้ดัเก็บเอง หมวดภาษีจดัสรร   หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป       

เป็นจาํนวนรวมทั้งส้ิน     30,202,045  บาท     โดยแยกรายละเอียดตามแผนงาน     ไดด้งัน้ี 

 

แผนงาน ยอดรวม 

ด้านบริหารทัว่ไป  

    แผนงานบริหารงานทัว่ไป 11,420,500 

    แผนงานการรักษาความสงบภายใน 260000 

ด้านบริการชุมชนและสังคม  

    แผนงานการศึกษา 2,843,525 

    แผนงานสาธารณสุข 175,000 

    แผนงานสงัคมสงเคราะห์ 30,000 

    แผนงานเคหะและชุมชน 4,040,480 

    แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 375,000 

    แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนนัทนาการ 320,000 

    แผนงานเกษตร 47,000 

ด้านการดาํเนินงานอืน่  

    งบกลาง 10,690,540 

งบประมาณรายจ่ายทั้งส้ิน 30,202,045 
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 ขอ้  5     ให้ นายกองค์การบริหารส่วนตาํบล ปฏิบติัการเบิกจ่ายเงินงบประมาณท่ีได้รับอนุมติัให้

เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

 ขอ้  6    ใหน้ายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล มีหนา้ท่ีรักษาการใหเ้ป็นไปตามบญัญติัน้ี 

   

     ประกาศ   ณ    วนัท่ี          20      เดือนกนัยายน     พ.ศ.     2561  

        

 

 

 

(ลงนาม)    สมควร      จิตรแกว้ 
 

          (นายสมควร      จิตรแกว้) 

                  นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลนาโยงเหนือ 

 

 

            อนุมติั 

 

 (ลงนาม)          สกลุ      ดาํรงเกียรติกลุ 
 

      (นายสกลุ      ดาํรงเกียรติกลุ ) 

                           นายอาํเภอนาโยง    
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   ส่วนที ่ 3 

 

รายละเอยีดประกอบข้อบัญญตังิบประมาณรายจ่าย 

 

 

เร่ือง 

งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562 

 

 

 

ของ 

องค์การบริหารส่วนตาํบลนาโยงเหนือ 

อาํเภอนาโยง   จังหวดัตรัง 
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รายงานรายละเอยีดประมาณการรายรับ งบประมาณรายจ่ายทัว่ไป 

ประจาํปีงบประมาณ  2562 

องค์การบริหารส่วนตาํบลนาโยงเหนือ 

อาํเภอนาโยง  จงัหวดัตรัง 
 

ประมาณการรายรับรวมทั้งส้ิน  30,218,703.00                  บาท            แยกเป็น 
 

 

รายได้จัดเกบ็เอง 

หมวดภาษีอากร       รวม  432,000  บาท 

 ภาษีโรงเรือนและทีด่ิน     จาํนวน  280,000  บาท 

 คาํช้ีแจง  ประมาณการสูงกวา่ปีท่ีผา่นมา   เน่ืองจากคาดวา่จะสามารถ 

 จดัเกบ็ภาษีใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

 ภาษีบํารุงท้องที ่      จาํนวน     12,000 บาท 

 คาํช้ีแจง  ประมาณการไวเ้ท่ากบัปีท่ีผา่นมา    

 โดยคาํนวณตามเกณฑท่ี์ไดรั้บจริง 

 ภาษีป้าย       จาํนวน    140,000 บาท 

 คาํช้ีแจง  ประมาณการสูงกวา่ปีท่ีผา่นมา เน่ืองจากคาดวา่จะสามารถ 

 จดัเกบ็ภาษีใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต   รวม   217,800 บาท 

 ค่าปรับผู้กระทาํผดิกฎหมายจราจรทางบก   จาํนวน   6,000  บาท 

 คาํช้ีแจง  ประมาณการเท่ากบัปีท่ีผา่นมา  โดยคาํนวณตามเกณฑ ์

 ท่ีไดรั้บจริง 

 ค่าปรับการผดิสัญญา     จาํนวน     80,000 บาท 

 คาํช้ีแจง   ประมาณการเท่ากบัปีท่ีผา่นมา   เน่ืองจากคาดวา่จะสามารถ 

 จดัเกบ็ใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

 ค่าธรรมเนียมเกบ็ ขน ขยะมูลฝอย    จาํนวน   120,000 บาท 

 คาํช้ีแจง  ประมาณการไวต้ ํ่ากวา่ปีท่ีผา่นมา    

 โดยคาํนวณตามเกณฑท่ี์ไดรั้บจริง 

 ค่าใบอนุญาตอืน่      จาํนวน   5,000    บาท 

 คาํช้ีแจง    ประมาณการสูงกวา่ปีท่ีผา่นมา  

  โดยคาํนวณตามเกณฑท่ี์ไดรั้บจริง 
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 ค่าธรรมเนียมเกีย่วกบัควบคุมอาคาร    จาํนวน  2,000  บาท 

 คาํช้ีแจง   ประมาณการสูงกวา่ปีท่ีผา่นมา  

  โดยคาํนวณตามเกณฑท่ี์ไดรั้บจริง 

 ค่าธรรมเนียมเกีย่วกบัทะเบียนพาณชิย์   จาํนวน  2,000  บาท 

 คาํช้ีแจง   ประมาณการสูงกวา่ปีท่ีผา่นมา  

  โดยคาํนวณตามเกณฑท่ี์ไดรั้บจริง 

 ค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัการควบคุมอาคาร   

 ค่าธรรมเนียมอืน่ ๆ      จาํนวน  2,000  บาท 

 คาํช้ีแจง   ประมาณการสูงกวา่ปีท่ีผา่นมา  

  โดยคาํนวณตามเกณฑท่ี์ไดรั้บจริง 

 ค่าใบอนุญาตเกีย่วกบัการควบคุมอาคาร   จาํนวน  800  บาท 

 คาํช้ีแจง   ประมาณการเท่ากบัปีท่ีผา่นมา  

  โดยคาํนวณตามเกณฑท่ี์ไดรั้บจริง 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน     รวม  140,000            บาท 

 ดอกเบีย้เงินฝากธนาคาร     จาํนวน  140,000            บาท 

 คาํช้ีแจง  ประมาณการตํ่ากวา่ปีท่ีผา่นมา 

 โดยคาํนวณตามเกณฑท่ี์ไดรั้บจริง 

 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณชิย์   จํานวน      -            บาท 

   - ไม่มี -  

หมวดรายได้เบ็ดเตลด็      รวม  50,500            บาท 

 ค่าขายแบบแปลน      จาํนวน  50,000           บาท 

 คาํช้ีแจง   ประมาณการไวสู้งกวา่ปีท่ีผา่นมา   เน่ืองจากคาดวา่จะ     

 สามารถจดัเกบ็ไดต้ามท่ีประมาณการไว ้

 รายได้เบ็ดเตลด็อืน่      จาํนวน   500            บาท 

 คาํช้ีแจง   ประมาณการไวเ้ท่ากบัปีท่ีผา่นมา 

 โดยคาํนวณตามเกณฑท่ี์ไดรั้บจริง 
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รายได้ทีรั่ฐบาลเกบ็แล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

หมวดภาษีจัดสรร      รวม  15,963,700 บาท 

 ภาษีมูลค่าเพิม่ตาม พ.ร.บ. กาํหนดแผนฯ   จาํนวน  6,215,000 บาท 

 คาํช้ีแจง  ประมาณการตํ่ากวา่ปีท่ีผา่นมา 

 โดยคาํนวณตามเกณฑท่ี์ไดรั้บจริง 

  ภาษีสรรพสามิต      จาํนวน  3,814,000 บาท 

 คาํช้ีแจง   ประมาณการไวสู้งกวา่ปีท่ีผา่นมา  เน่ืองจากคาดวา่จะไดรั้บการ 

 จดัสรรตามท่ีประมาณการไว ้

 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายทีด่ิน จาํนวน   1,650,000    บาท 

 คาํช้ีแจง    ประมาณการไวต้ ํ่ากวา่ปีท่ีผา่นมา 

 โดยคาํนวณตามเกณฑท่ี์ไดรั้บจริง 

 ค่าภาคหลวงแร่      จาํนวน         40,000      บาท 

 คาํช้ีแจง   ประมาณการตํ่ากวา่ปีท่ีผา่นมา 

 โดยคาํนวณตามเกณฑท่ี์ไดรั้บจริง 

 ค่าภาคหลวงปิโตรเลยีม     จาํนวน          28,700           บาท

  คาํช้ีแจง   ประมาณการตํ่ากวา่ปีท่ีผา่นมา 

 โดยคาํนวณตามเกณฑท่ี์ไดรั้บจริง 

  ภาษีมูลค่าเพิม่  1 ใน 9     จาํนวน          2,370,000   บาท 

 คาํช้ีแจง  ประมาณการตํ่ากวา่ปีท่ีผา่นมา 

 โดยคาํนวณตามเกณฑท่ี์ไดรั้บจริง 

 ภาษีจัดสรรอืน่ ๆ นอกเหนือจากรายการข้างต้น  จาํนวน  3,000  บาท 

 คาํช้ีแจง     ประมาณการไวต้ ํ่ากวา่ปีท่ีผา่นมา 

 โดยคาํนวณตามเกณฑท่ี์ไดรั้บจริง 

 ภาษีธุรกจิเฉพาะ        จาํนวน  85,000       บาท 

 คาํช้ีแจง    ประมาณการไวต้ ํ่ากวา่ปีท่ีผา่นมา 

 โดยคาํนวณตามเกณฑท่ี์ไดรั้บจริง 
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 ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือ่น   จาํนวน  1,750,000 บาท 

 คาํช้ีแจง    ประมาณการไวสู้งกวา่ปีท่ีผา่นมา  เน่ืองจากคาดวา่จะไดรั้บการ 

 จดัสรรตามท่ีประมาณการไว ้

 เงินท่ีเกบ็ตามกฎหมายวา่ดว้ยอุทยานแห่งชาติ   จาํนวน  8,000  บาท 

 คาํช้ีแจง    ประมาณการไวต้ามเกณฑท่ี์ไดรั้บจริง 

 

    รายได้ทีรั่ฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

 หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป          รวม           13,414,703    บาท 
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ประมาณการรายจายรวมทั้งสิ้น 30,202,045      บาท จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และ

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเปน 

งานบริหารทั่วไป รวม 8,635,760  บาท

งบบุคลากร รวม 5,977,660   บาท

หมวดเงินเดือน ( ฝายการเมือง ) รวม 1,879,920  บาท

เงินเดือนนายก / รองนายก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              จํานวน 514,080      บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือนใหแก 

 - นายกองคการบริหารสวนตําบล 

 - รองนายกองคการบริหารสวนตําบล 

ตั้งจายจากเงินรายรับ

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก / รองนายก จํานวน 42,120        บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนประจําตําแหนง ใหแก 

 - นายกองคการบริหารสวนตําบล 

 - รองนายกองคการบริหารสวนตําบล 

ตั้งจายจากเงินรายรับ

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก / รองนายก จํานวน 42,120        บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพิเศษ ใหแก 

 - นายกองคการบริหารสวนตําบล 

 - รองนายกองคการบริหารสวนตําบล 

ตั้งจายจากเงินรายรับ

เงินคาตอบแทนเลขานุการ /ที่ปรึกษา นายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 86,400        บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือน ใหแก เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล 

ตั้งจายจากเงินรายรับ

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1,195,200   บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือนใหแก 

 - ประธานสภา 

 - รองประธานสภา

 - สมาชิกสภา 

 - เลขานุการสภา 

ตั้งจายจากเงินรายรับ

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป

ประจําปงบประมาณ 2562

องคการบริหารสวนตําบลนาโยงเหนือ

อําเภอตําบลนาโยง จังหวัดตรัง

แผนงานบริหารงานทั่วไป
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หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา ) รวม 4,097,740   บาท

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,688,660   บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพรอมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนใหแก

ปลัดองคการบริหารสวนตําบล รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล

หัวหนาสํานักปลัด นักพัฒนาชุมชน นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

นักทรัพยากรบุคคล นักจัดการงานทั่วไป

ตั้งจายจากเงินรายรับ 

เงินประจําตําแหนง จํานวน 252,000      บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล 

ปลัดองคการบริหารสวนตําบล รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล หัวหนาสํานักปลัด

ตั้งจายจากเงินรายรับ 

คาจางลูกจางประจํา จํานวน 253,080      บาท

เพื่อจายเปนคาจางประจําและเงินปรับปรุงการจางประจํา ตามที่ระเบียบ 

กฎหมายกําหนด ใหแกลูกจางประจํา (นักจัดการงานทั่วไป) ในสังกัดสํานักปลัด

 ตั้งจายจากเงินรายรับ 

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 818,760      บาท

เพื่อจายเปนคาจางรายเดือนใหแกพนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป

ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานธุรการ    พนักงานขับรถยนต 

ผูชวยเจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และพนักงานจางทั่วไป

ตั้งจายจากเงินรายรับ 

เงินเพิ่มตางๆของพนักงานจาง จํานวน 85,240        บาท

เพื่อจายเปนคาครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มตางๆใหแกพนักงานจางตาม

ภารกิจและจางทั่วไป 

ตั้งจายจากเงินรายรับ 

งบดําเนินงาน รวม 2,519,000   บาท

หมวดคาตอบแทน รวม 276,000     บาท

คาตอบแทนผูปฎิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 10,000        บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนผูปฎิบัติราชการที่เปนประโยชนแก อปท.

คาตอบแทนคณะกรรมการเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก คาตอบแทน อปพร .

ตลอดจนคาตอบแทนอื่น ที่มีหนังสือสั่งการหรือระเบียบฯ

ตั้งจายจากเงินรายรับ 
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คาตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000        บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ ใหแก

พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา พนักงานจาง ที่ไดรับคําสั่งใหมาปฏิบัติราชการ

ในวันหยุดราชการ หรือนอกเวลาราชการ ที่มีสิทธเบิกไดตามระเบียบฯ

ตั้งจายจากเงินรายรับ 

คาเชาบาน จํานวน 216,000      บาท

เพื่อจายเปนเงินคาเชาบานหรือคาเชาซื้อบาน ใหแก พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา 

ที่มีสิทธิ์เบิกไดตามระเบียบฯ

ตั้งจายจากเงินรายรับ 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000        บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแก นายกองคการบริหารสวนตําบล 

พนักงานสวนตําบล และลูกจางประจํา ที่มีสิทธิ์เบิกไดตามระเบียบฯ

หมวดคาใชสอย รวม 1,110,000   บาท

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 420,000     บาท

เพื่อจายเปน

 - คาถายเอกสาร 

 - เย็บหนังสือหรือเขาเลมหนังสือ 

 - คาซักฟอก 

 - คากําจัดสิ่งปฏิกูล 

 - คาเชาทรัพยสิน

 -  คาธรรมเนียมตางๆ 

 - คาโฆษณาและแผยแพร 

 - คาจางเหมาบริการ เชน คาจางเหมารักษาปลอดภัย  จางเหมาทําความสะอาดในสํานักงาน

 - คาจางเหมาฉีดวัคซินปองกันพิษสุนัขบา 

 - คาจางเหมาพนหมอกควัน ฯลฯ 

   คาใชจายในการดําเนินคดี 

 - คาธรรมเนียมในการรังวัดที่ดิน เชน ที่ดินสาธารณประโยชน ที่มีผูอุทิศให

 - คาใชจายในการออกเอกสารสิทธิ์  

 - คารับวารสาร   เชนหนังสือพิมพ  คูมือปฏิบัติราชการ ระเบียบกฎหมาย  

 - คาเบี้ยประกัน  

 - คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ 

 - ตาติดตั้งไฟฟา หรือคาใชจายอื่นๆ 

 - คาใชจายในการปรับปรุงพัฒนาเวบไซต และสวนที่เกี่ยวของ 

 - คาใชจายเพื่อใหดมาซื่งบริการอื่นๆ  

ตั้งจายจากเงินรายรับ
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 70,000      บาท

เพื่อจายเปน

 - คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล จํานวน 20,000        บาท

 เพื่อจายเปนคาอาหาร คาเครื่องดื่ม  คาของขวัญของที่ระลึก คาพิมพเอกสาร 

คาบริการ และคาใชจายอื่นๆ  เพื่อการรับรองบุคคลหรือคณะบุคคลสวนราชการหรืองคกรตางๆ 

ที่มาตรวจงาน นิเทศงาน เยี่ยมชม  หรือศึกษาดูงาน หรือ เจาหนาที่ หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวของ

 - คาเลี้ยงรับรองในการประชุม จํานวน 20,000        บาท

เพื่อจายเปนคารับรองในการประชุมสภาทองถิ่น หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ

ที่ไดรับการแตงตั้งตามกฎหมาย ระเบียบฯ หรือหนังสือสังการตางๆ การประชุมขององคกร  

 หรือระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับหนวยงานราชการหรือหนวยงานเอกขนอื่นๆ 

 -  คาใชจายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธีตางๆ จํานวน 30,000        บาท

เพื่อเปนคาใชจายในพิธีตางๆ ทางศาสนา, รัฐพิธี เชนวันปยมหาราช วันเฉลิมพระชนมพรรษา  

วันแมแหงชาติ รวมทั้งพิธีเปดอาคารตางๆ เปนเงินคาดอกไม ชอดอกไม ธูปเทียน พวงมาลัย 

เครื่องปจจัยไทยทานอื่นๆ  ที่เกี่ยวของ

ตั้งจายจากเงินรายรับ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฎิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ จํานวน 560,000     บาท

1. โครงการฝกอบรม ศึกษาดูงาน และพัฒนาศักภาพการทํางาน  จํานวน 50,000        บาท

ผูบริหาร /สมาชิกสภา  และพนักงาน  และพนักงานจาง

และผูนําชุมชน

เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการฝกอบรม/ศึกษาดูงานฯ   ใหแกผูบริหาร  พนักงานสวนตําบล

ลูกจางประจําและพนักงานจาง  เชน คาวิทยากร   อาหาร  อาหารวางครื่องดื่ม

วัสดุ อุปกรณ  และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ 

2. โครงการรัฐพิธีหรือกิจกรรมวันสําคัญเกี่ยวกับพระบรมวงศานุวงศ จํานวน 70,000        บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการเกี่ยวกับรัฐพิธีหรือกิจกรรมวันสําคัญ 

พิธีสําคัญตางๆเกี่ยวกับราชวงศ

3. คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 220,000      บาท

เพื่อจายเปน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาลงทะเบียน และคาใชจาย

อื่นๆ ในการเดินทางไปราชการของผูบริหาร สมาชิกสภาฯ และ พนักงานสวนตําบล

4. คาใชจายในการเลือกตั้ง จํานวน 200,000      บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเลือกตั้งทั่วไป หรือเลือกตั้งแทนตําแหนงที่วางของ

ผูบริหารหรือสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล  กรณีครบวาระ ยุบสภา แทนตําแหนงที่วาง 

หรือ กรณีสั่งใหมีการเลือกตั้งใหม ตามที่คณะกรรมการเลือกตั้งกําหนด และสนับสนุน

การเลือกตั้ง ส .ส./ส.ว. ตามที่กฎหมายกําหนด  ตั้งจายจากเงินรายรับ    

5. คาใชจายตามโครงการศูนยชวยเหลือประชาชน จํานวน 20,000        บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการ (ตอบแทน เปนคาวัสดุ อุปกรณตางๆ ฯลฯ ) 

รายละเอียดตามโครงการ

ตั้งจายจากเงินรายรับ  
 

 



 

18

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 60,000      บาท

เพื่อจายเปน คาบํารุงรักษาซอมแซมครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง เชน

รถยนต รถจักรยานยนต เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องพิมพดีด เครื่องถาย

เอกสาร เครื่องปรับอากาศ ตู โตะ อาคาร และ ฯลฯ

ตั้งจายจากเงินรายรับ 

หมวดคาวัสดุ รวม 503,000     บาท

วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000        บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสิ่งของเครื่องใชตางๆในสํานักงาน เชน กระดาษ หมึก

ดินสอ ปากกา ยางลบ คลิป แฟม แบบพิมพ ตรายาง ธงชาติ ซอง สิ่งพิมพ

ที่ไดจากการซื้อหรือจางพิมพ ตะแกรงวางเอกสาร และ น้ําดื่ม ฯลฯ

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 30,000        บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสิ่งของเครื่องใชตางๆ เชน แปรง ไมกวาด ผาปูโตะ

ถวย ชาม ชอนสอม แกวน้ําจานรอง กระจกเงา น้ําจืดฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 25,000        บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะ และขนสง เชน แบเตอรี่ ยางนอก 

ยางใน หัวเทียน น้ํามันเบรก ฯลฯ 

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 280,000      บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันเบนซิน น้ํามันดีเซล

น้ํามันเครื่อง ฯลฯ 

วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 3,000          บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ สิ่งของเครื่องใชตาง ๆ เชน ฟวส

สายไฟฟา ปลั๊กไฟฟา หลอดไฟฟา สวิทซไฟฟา ขาหลอดไฟ เบรกเกอร ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000          บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน กระดาษเขียนโปสเตอร  

พูกัน สี ฟลม แถบบันทึกเสียงหรือภาพ รูปที่ไดจากการลาง อัด ขยาย

ภาพถายดาวเทียม ฯลฯ 

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 80,000        บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล หัวพิมพ

หรือแถบพิมพ ตลับผงหมึก แผนกรองแสง กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล แปนพิมพ ฯลฯ

หมวดคาสาธารณูปโภค รวม 630,000     บาท

คาไฟฟา จํานวน 250,000      บาท

เพื่อจายเปนคาไฟฟาสําหรับที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลนาโยงเหนือ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  และศูนยฟนฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและผูพิการตําบลนาโยงเหนือ

คาโทรศัพท จํานวน 15,000        บาท

เพื่อจายเปนคาโทรศัพทสําหรับ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลนาโยงเหนือ

 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
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คาไปรษณีย จํานวน 15,000        บาท

เพื่อจายเปนคาไปรษณีย คาธนาณัติ ฯลฯ 

คาบริการทางดานโทรคมนาคม จํานวน 330,000      บาท

เพื่อจายเปน คาโทรภาพ คาสื่อสารผานดาวเทียม คาใชจายเกี่ยวกับการ

ใชระบบอินเตอรเน็ต ฯลฯ 

คาน้ําประปา 20,000        บาท

เพื่อจายเปนคาน้ําประปาของ องคการบริหหารสวนตําบลนาโยงเหนือ 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก องคการบริหารสวนตําบลนาโยงเหนือ

งบลงทุน รวม 139,100     บาท

คาครุภัณฑ รวม 139,100     บาท

คาครุภัณฑสํานักงาน รวม 106,100     บาท

คาโตะทํางาน (เหล็ก) จํานวน 16,500        บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะทํางาน (เหล็ก) จํานวน 3 ตัวๆ ละ 5,500.- บาท

จัดชื้อตามโดยราคาทองตลาด เนื่องจากไมมีรายการกําหนดในบัญชีครุภัณฑ

ตั้งจายจากเงินรายรับ ปรากฏในแผนงานบริหารงาน ทั่วไป งานบริหารทั่วไป

คาเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน  (ชนิดติดผนัง) จํานวน 56,000        บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน ชนิดติดผนัง

(มีระบบฟอกอากาศ ) ขนาด  24,000   บีทียู จํานวน  2  เครื่องๆ 28,000 บาท  

จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ เดือนมกราคม 2561

ตั้งจายจากเงินรายรับ ปรากฏในแผนงานบริหารงาน ทั่วไป งานบริหารทั่วไป

คาตูเหล็ก  (บานเลื่อนทึบ) จํานวน 12,000        บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็ก  (บานเลื่อนทึบ) จํานวน   2     ตู ๆ ละ    6,000     บาท

จัดชื้อตามโดยราคาทองตลาด เนื่องจากไมมีรายการกําหนดในบัญชีครุภัณฑ

คาพัดลมตั้งพื้น จํานวน 1,600          บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อพัดลมตั้งพื้น จํานวน   1 ตัวๆ ละ    1,600     บาท

จัดชื้อตามโดยราคาทองตลาด เนื่องจากไมมีรายการกําหนดในบัญชีครุภัณฑ

คาซื้อโตะพับเอนกประสงค (โฟเมกาขาว ) จํานวน 20,000        บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะพับอเนกประสงค (โฟเมกาขาว ) โครงเหล็ก กวาง*ยาว*สูง

( 45*120 *175 ซม) จํานวน   10 ตัวๆ ละ ไมเกิน 2,000  บาท 
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร รวม 22,000 บาท

คาเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวลผล

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อคอมพิวเตอรโนตบุก  สําหรับงานประมวลผล จํานวน 22,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

 - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกนหลัก (2 core) จํานวน 1 หนวย

   โดยมีคุณลักษณะอยางใด อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้ 

1) ในกรณีที่มีหนวยความจํา แบบ Cache Memory ขนาดไมนอยกวา 2 MB

    ตองมีความเร็ว สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 3.0 GHz และมีหนวยประมวลผล

    ดานกราฟก (Graphics Processing Unit) ไมนอยกวา 8 แกน หรือ 

2) ในกรณีที่มีหนวยความจํา แบบ Cache Memory ขนาดไมนอยกวา 3 MB ตองมีความเร็ว

    สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 2.5 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได

    ในกรณีที่ ตองใชความสามารถในการประมวลผลสูง

     - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไมนอยกวา 8 GB

     - มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB หรือ

         ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 120 GB จํานวน 1 หนวย

    - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมนอยกวา 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว 

    - มี DVD-RW หรือดีกวา แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จํานวน 1  หนวย

    - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา 

       จํานวน ไมนอยกวา 1 ชอง

    - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง 

    - มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมนอยกวา 1ชอง 

    - สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth

     จัดหาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป พ .ศ. 2561  

     ณ วันที่   23  พฤษภาคม  2561  ของกระทรวงของกระทรวงดิจิทัลฯ

     ตั้งจายจากเงินรายรับ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร รวม 5,000        บาท

คากลองถายรูป 5,000          บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อกลองถายรูปดิจิตอล จํานวน 1 ตัวๆ ละไมเกิน 5,000.- บาท

จัดชื้อตามโดยราคาทองตลาด เนื่องจากไมมีรายการกําหนดในบัญชีครุภัณฑ

ตั้งจายจากเงินรายรับ

ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ รวม 6,000 บาท

ชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่ 6,000          บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อชุดเครื่องเคลื่อนที่  จํานวน 1ชุดๆ ละไมเกิน 6,000.- บาท

จัดชื้อตามโดยราคาทองตลาด เนื่องจากไมมีรายการกําหนดในบัญชีครุภัณฑ

ตั้งจายจากเงินรายรับ
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 20,000      บาท

งบดําเนินงาน รวม 20,000      บาท

หมวดคาใชสอย รวม 20,000      บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ 

โครงการจัดทําแผนพัฒนา 4 ป (แผนพัฒนาทองถิ่น)  จํานวน 20,000        บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น หรือแผนชุมชน  เชน  คาวัสดุ

อุปกรณ   คาถายเอกสาร  และจัดทํารูปเลม  คาอาหารวางเครื่องดื่ม การประชุม

คณะกรรมการชุดตางๆ คาตอบแทนการจัดเก็บขอมูล ฯลฯ 

ตั้งจายจากเงินรายรับ  
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งานบริหารงานคลัง       รวม 2,764,840 บาท 
 งบบุคลากร       รวม 2,036,640 บาท 
 เงินเดือน(ฝายประจํา)      รวม 2,036,640 บาท 
  เงินเดอืนพนักงาน     จํานวน  1,495,800        บาท 
   เพื่อจายเปนเงินเดือนพรอมเงินปรับปรงุเงินเดอืนใหแกพนักงานสวนตําบลของกองคลัง     

ต้ังจายจากเงินรายรับ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 
  เงินประจําตําแหนง    จํานวน  42,000      บาท 
              เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดอืนเปนเงินประจําตําแหนงใหแกผูอํานวยการกองคลัง     

ต้ังจายจากเงินรายรับ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 
  คาตอบแทนพนกังานจาง    จํานวน  465,240          บาท 
   เพื่อจายเปนคาจาง คาตอบแทนรายเดอืน และคาตอบแทนพเิศษ ใหแกพนักงานจางตาม
ภารกิจ   

ของกองคลัง ตามระเบียบ กฎหมายกําหนด    
ต้ังจายจากเงินรายรับ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 

     เงินเพิ่มตางๆ ของพนกังานจาง   จํานวน  33,600             บาท 
   เพื่อจายเปนเงินคาครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มอื่นๆ ใหแก 
   พนักงานจางตามภารกิจของกองคลัง     

ต้ังจายจากเงินรายรับ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 
 งบดําเนินงาน       รวม 678,500      บาท 
  คาตอบแทน      รวม 110,000      บาท 
  คาตอบแทนผูปฎิบัติราชการอันเปนประโยชนแก อปท. จํานวน    20,000     บาท 
   เพื่อจายเปน 
   -  คาตอบแทนคณะกรรมการเกี่ยวกับการสอบแขงขัน สอบคัดเลือก หรือคัดเลือก 

พนักงานสวนตําบล  คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจาง      
ตลอดจนคาตอบแทนอื่นๆ ที่มีหนังสือส่ังการ แนวทางปฏิบัติหรือระเบียบกฎหมายรองรับ  

ฯลฯ  
ต้ังจายจากเงินรายรับ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   จํานวน     40,000     บาท 
   เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ใหแกพนักงานสวนตําบล  

และพนักงานจางของกองคลัง ที่ไดรับคําส่ังใหมาปฏิบัติหนาที่ราชการในวันหยุดราชการ  
หรือนอกเวลาราชการ ที่มีสิทธิ์เบิกไดตามระเบียบฯ       
ต้ังจายจากเงินรายรับ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 
 

  เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร    จํานวน      50,000     บาท 
   เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือบุตรใหแกพนักงานสวนตําบลของสวนการคลังที่มีสิทธิ์เบิก 

ไดตามระเบียบฯ  
ต้ังจายจากเงินรายรับ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 
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 คาใชสอย     รวม        420,000     บาท 
  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ     
   เพื่อจายเปน 
   -  คาธรรมเนียมการใชเช็ค  เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมการใชเช็คในอัตราฉบับละ  6.50 
บาท  จํานวน    20,000   บาท ต้ังจายจากเงินรายรับ  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 
   -  คาจางเหมาบริการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน จํานวน 120,000 บาท   

ต้ังจายจากเงินรายรับ 

  รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น    
    เพื่อจายเปน 
   -  คาใชจายในการเดินทางไปราชการ     จํานวน 140,000  บาท  

เพื่อจาย เปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ คาเบ้ียเล้ียง คาเชาที่พัก 
คาลงทะเบียน และคาใชจายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานสวนตําบลและ
พนักงานจางของกองคลัง  รวมทั้งผูที่ไดรับคําส่ังตามระเบียบ  ต้ังจายจากเงินรายรับ  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารงานคลัง 

   -  คาบํารุงรักษาและซอมแซม       จํานวน  40,000    บาท 
 

เพื่อจายเปนคาใชจายในการบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ   
เชน รถจักรยานยนต เครื่องปรับอากาศ   
เครื่องคอมพิวเตอร ตู  โตะ ฯลฯ และซอมแซม ทรัพยสินอื่นๆ ที่จําเปน     
ต้ังจายจากเงินรายรับ  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงาน

คลัง 

-  คาใชจายโครงการปรับปรุงการจัดทําแผนที่ภาษี 
  และทะเบียนทรัพยสิน   จํานวน       100,000        บาท
 เพื่อจายเปนคาปรับปรงุขอมูลใหถูกตองและเปนปจจุบัน สามารถนําขอมูลไปใช    
ประโยชนในการจัดเก็บภาษีและลงขอมูลจัดเกบ็ไดถูกตอง ครบถวน และเปนธรรม 

  คาวัสดุ      รวม      148,500 บาท 
  วัสดุสํานักงาน         จํานวน     60,000     บาท 
   เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ แฟม สมุดบัญชี และวัสดุอื่นๆ ฯลฯ     

ต้ังจายจากเงินรายรับ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 
  วัสดุโฆษณาและเผยแพร     จํานวน        8,500         บาท 
   เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน ฟลม  เมมโมรี่การดรูปสีหรือขาวด ี

ที่ไดจากการลาง อัด ขยาย และอื่นๆ ที่จําเปน ฯลฯ 
   ต้ังจายจากเงินรายรับ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 
  วัสดุคอมพวิเตอร      จํานวน      80,000      บาท 
   เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร  เชน อุปกรณบันทกึขอมูล หัวพิมพ 

หรือแถบพิมพสําหรับเครือ่งคอมพิวเตอร  แผนกรองแสง แปนพิมพ เครื่องอาน 
และบันทึกขอมลูแบบตางๆ เชน แบบดิสเกตต แบบฮารดดิสต   แบบซีดีรอม   
โปรแกรมคอมพิวเตอรหรือซอฟตแวร ที่มีราคาหนวยหนึง่ไมเกิน    20,000     บาท   
และวัสดุอุปกรณอื่นๆ ทีเ่กี่ยวของกับคอมพิวเตอร     
ต้ังจายจากเงินรายรับ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 
 



 

24 

 งบลงทุน       รวม   49,700     บาท 
 คาครุภัณฑ      รวม   49,700     บาท 

ครุภัณฑสํานักงาน     รวม   26,100  บาท 
  
  คาเกาอีท้ํางาน     จํานวน  4,600 บาท 
   เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้ทํางาน  จํานวน  2  ตัว ๆ ละ  2,300  บาท 
   จัดซื้อโดยราคาทองตลาด เนื่องจากไมมรีายการกําหนดในบญัชี มาตรฐานครุภัณฑ    

ต้ังจายจากเงินรายรับ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 
  คาโตะทํางานพรอมเกาอี ้    จํานวน   5,000 บาท 
   เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะทํางานพรอมเกาอี้  จาํนวน 1 ชุด ๆละ 

ไมเกิน 5,000 บาท  จัดซื้อโดยราคาทองตลาด  เนื่องจากไมมีรายการกําหนด ในบัญชีฐาน
ครุภัณฑ 

 ต้ังจายจากเงนิรายรับ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 
คาตูเหล็ก 2 บาน     จํานวน  16,500          บาท

   
   เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็ก 2 บาน จํานวน   3  ตู ๆ ละ  5,500  บาท  
   จัดซื้อตามบัญชรีาคามาตรฐานครุภัณฑเดือน  มกราคม  2561     
    ต้ังจายจากเงินรายรับ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 

 
 ครุภัณฑคอมพวิเตอร      รวม            23,600 บาท 
  คาเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวลผล  จํานวน          21,000 บาท 
   เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อคอมพิวเตอรโนตบุก  สําหรับงานประมวลผล 

คุณลักษณะพืน้ฐาน 
   - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกนหลกั (2 core) จํานวน 1 
หนวย โดยมี 
   คุณลักษณะอยางใดอยางหน่ึง หรือดีกวา ดังน้ี  

1) ในกรณีทีม่หีนวยความจํา แบบ Cache Memory ขนาดไมนอยกวา 2 MB ตองมี
ความเร็ว สัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไมนอยกวา 3.0 GHz และมีหนวยประมวลผลดาน
กราฟก (Graphics Processing Unit) ไมนอยกวา 8 แกน หรือ  
2) ในกรณีทีม่หีนวยความจํา แบบ Cache Memory ขนาดไมนอยกวา 3 MB ตองมี
ความเร็ว สัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไมนอยกวา 2.5 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิม
สัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที ่ตองใชความสามารถในการประมวลผลสูง 
 - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไมนอยกวา 8 GB - มี
หนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid 
State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 120 GB จํานวน 1 หนวย 
 - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมนอยกวา 1,366 x 768 Pixel และมขีนาดไม
นอยกวา 12 น้ิว  
- มี DVD-RW หรือดีกวา แบบติดต้ังภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) 
จํานวน 1  
  หนวย 
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- มีชองเช่ือมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T 
หรือดีกวา  
  จํานวน ไมนอยกวา 1 ชอง 
 - มีชองเช่ือมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง  
- มีชองเช่ือมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมนอยกวา 1ชอง  
- สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth 
จัดหาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ. 

2561   
ณ  วันที่  23  พฤษภาคม  2561   ของกระทรวงดิจิทัลฯ     
ต้ังจายจากเงินรายรับ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 
 

  เคร่ืองพิมพชนิดเลเซอร หรอืชนิด LED   ขาวดํา (18 หนา/นาที)  จํานวน   
2,600 บาท 
   คุณลักษณะพื้นฐาน 
   -มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา   600×600 dpi 
   -มีความเร็วในการพิมพรางไมนอยกวา  18  หนาตอนาที (ppm)  
   -มีหนวยความจาํ (Memory) ขนาดไมนอยกวา   8    MB 
   -มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ  Parallel หรือ USB 2.0 หรอืดกีวา จํานวนไมนอย
กวา 1 ชอง 
   -สามารถใชไดกบั A4,Letter,Legal และ Custom โดยมีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 
    150    แผน 
   จัดหาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป 2561  

 ณ วันที่   23  พฤษภาคม  2561 ของกระทรวงของกระทรวงดิจทิัลฯ         
 ต้ังจายจากเงนิรายรับ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 
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งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 260,000     บาท

งบดําเนินงาน รวม 260,000     บาท

หมวดคาตอบแทน รวม 10,000      บาท

คาตอบแทนผูปฎิบัติราชการอันเปนประโยชนแก อปท. จํานวน 10,000        บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนผูปฎิบัติราชการที่เปนประโยชนแก อปท.

คาตอบแทน อปพร. ตามระเบียบคณะกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

แหงชาติ  

หมวดคาใชสอย รวม 120,000     บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ

 โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลสําคัญๆ จํานวน 40,000        บาท

 (เทศกาลปใหม/สงกรานต)

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการปองกันและลดอุบัติเหตุในชวงเทศกาล

 (เทศกาลปใหม/สงกรานต)  ในการสนับสนุนการดําเนินงานของ อปพร. 

เชนคาวัสดุ  คาปาย คาเบี้ยเลี้ยง และคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของและจําเปน

โครงการฝกอบรม (ทบทวน )อปพร. ตําบลโยงเหนือ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            80,000        บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการฝกอบรม (ทบทวน) อปพร. ตําบลนาโยงเหนือ

โดยเปนคาอาหาร  อาหารวางและเครื่องดื่ม  คาวัสดุ-อุปกรณ คาวิทยากร  

และคาใชจายอื่นๆ  ที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการฯ

ตั้งจายจากเงินรายรับ  

หมวดคาวัสดุ 130,000     บาท

วัสดุเครื่องแตงกาย

คาเครื่องแบบ อพปร.

เพื่อจายเปนคาเครื่องแบบ อปพร. ตําบลนาโยงเหนือ 130,000      บาท

ชุดเครื่องแบบ เชน เสื้อ กางเกง  หมวก รองเทา  เข็มขัด ฯลฯ 

และคาใชจายอื่นๆ  ที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการฯ

ตั้งจายจากเงินรายรับ  

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 456,760     บาท

งบบุคลากร รวม 299,760     บาท

หมวดเงินเดือน ( ฝายประจํา) รวม 299,760     บาท

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 299,760      บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือน ใหแก พนักงานสวนตําบล (นักวิชาการศึกษา)   

ในสังกัดสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล

ตั้งจายจากเงินรายรับ

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
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งบดําเนินงาน รวม 157,000     บาท

หมวดคาตอบแทน รวม 77,000      บาท

คาตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000        บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ ใหแก

พนักงานสวนตําบล และพนักงานจางในสังกัดที่ไดรับคําสั่งใหปฏิบัติงาน

นอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ ที่มีสิทธิ์เบิกตามระเบียบฯ

ตั้งจายจากเงินรายรับ

คาเชาบาน จํานวน 42,000        บาท

เพื่อจายเปนเงินคาเชาบาน คาเชาซื้อ ใหแก พนักงานสวนตําบล 

ของสํานักปลัด ที่มีสิทธิ์เบิกไดระเบียบฯ

ตั้งจายจากเงินรายรับ

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 25,000        บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแกพนักงานสวนตําบล 

และผูมีสิทธิ์ตามระเบียบฯ

ตั้งจายจากเงินรายรับ

หมวดคาใชสอย รวม 80,000      บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 80,000        บาท

เพื่อจายเปน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาลงทะเบียน และคา

ใชจายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานสวนตําบล  พนักงานจาง  

ที่มีสิทธิ์เบิกไดตามระเบียบฯ

ตั้งจายจากเงินรายรับ

งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 2,286,765  บาท

งบบุคลากร รวม 724,980     บาท

หมวดเงินเดือน ( ฝายประจํา) รวม 724,980     บาท

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 682,920      บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือน คาตอบแทนพิเศษ ใหแกพนักงานจาง

ตามภารกิจ  ตําแหนงผูชวยครูผูดูแลเด็ก ผูดูแลเด็ก (ทักษะ)

ตั้งจายจากเงินรายรับ

เงินเพิ่มตางๆของพนักงานจาง จํานวน 42,060        บาท

เพื่อจายเปนคาครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มตางๆใหแกพนักงานจางตาม

ภารกิจ ผูดูแลเด็ก (ทักษะ)

ตั้งจายจากเงินรายรับ 
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งบดําเนินงาน รวม 933,785     บาท

หมวดคาใชสอย รวม 457,550     บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ จํานวน 457,550     บาท

1. คาใชจายจัดโครงการ/กิจกรรมตางๆ สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 15,000        บาท

 ไดแก  กิจกรรมวันเด็กแหงชาติ   วันแมแหงชาติ  วันพอแหงชาติ ฯลฯ

เพื่อจายเปนคาวัสดุ อุปกรณตาง ๆ คาของรางวัล คาอาหาร คาอาหารวางและ

เครื่องดื่ม คาจางทําสื่อเผยแพร และคาใชจายอื่น ๆ  ที่จําเปนในการจัดกิจกรรม

ตั้งจายจากเงินรายรับ  ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียน   

2. คาใชจายโครงการแขงขันกีฬาสานสัมพันธเด็กปฐมวัย ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 10,000        บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุ อุปกรณตาง ๆ คาของรางวัล คาอาหาร  คาอาหารวาง และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปน 

ตั้งจายจากเงินรายรับ  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียน   และประถมศึกษา

3. คาใชจายโครงการสายสัมพันธวันปดภาคเรียนและนิทรรศการวิชาการ จํานวน 10,000        บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุ อุปกรณตาง ๆ และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปน 

ตั้งจายจากเงินรายรับ  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียน   และประถมศึกษา

4. คาใชจายโครงการเรียนรูสูโลกกวาง จํานวน 20,000        บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการทัศนศึกษาของเด็กเล็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาโยงเหนือ

นอกหองเรียน โดยจายเปนคายานพาหนะ  คาวัสดุ  อุปกรณตาง ๆ และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปน

ตั้งจายจากเงินรายรับ  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียน   และประถมศึกษา

5. โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา

5.1 คาอาหารกลางวัน จํานวน 269,500      บาท

เพื่อจายเปนคาอาหารกลางวันใหแกศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 1 ศูนย

จํานวน 55  คน ๆ ละ 20 บาท / วัน จํานวน 245 วัน

5.2 คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จํานวน 93,500        บาท

เพื่อจายเปนคาสนับสนุนการเรียนการสอน (รายหัว) ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

จํานวน  1  ศูนย  จํานวน  55 คน ๆ ละ 1,700  บาท/ป

ตั้งจายจากเงินรายรับ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียน

5.3 คาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 39,550        บาท

เพื่อจายเปนคาคาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

สําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ป) ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  จํานวน  35 คน 

เพื่อเปนคาหนังสือเรียน คาอุปกรรการเรียน คาเครื่องแบบนักเรียน คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน

รวม คนละ 1,130  บาท/ป

ตั้งจายจากเงินรายรับ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียน
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หมวดคาวัสดุ รวม 476,235     บาท

วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000        บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสิ่งของเครื่องใชตางๆในสํานักงาน เชน กระดาษ หมึก

ดินสอ ปากกา ยางลบ คลิป แฟม แบบพิมพ ตรายาง ธงชาติ ซอง สิ่งพิมพ

ที่ไดจากการซื้อหรือจางพิมพ ตะแกรงวางเอกสาร และ น้ําดื่ม ฯลฯ

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 20,000        บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสิ่งของเครื่องใชตางๆ เชน แปรง ไมกวาด ผาปูโตะ

ถวย ชาม ชอนสอม แกวน้ําจานรอง  ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000        บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล หัวพิมพ

หรือแถบพิมพ ตลับผงหมึก แผนกรองแสง กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล

แปนพิมพ ฯลฯ 

คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 406,235      บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) ใหแกศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 1 ศูนย และ 

โรงเรียนในเขตพื้นที่ จํานวน 1 โรงเรียน ดังนี้

1. ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 55  คน ๆ ละ 7.37  บาท  จํานวน 260 วัน 105,391      บาท

2. โรงเรียนวัดจอมไตร จํานวน 157  คน ๆ ละ 7.37  บาท  จํานวน 260 วัน 300,844      บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 628,000     บาท

หมวดเงินอุดหนุน รวม 628,000     บาท

เงินอุดหนุนสวนราชการ รวม 628,000     บาท

อุดหนุนคาอาหารกลางวัน ใหแกโรงเรียนในเขตพื้นที่ จํานวน 628,000      บาท

เพื่อจายเปนคาอาหารกลางวัน ใหแกนักเรียนโรงเรียนวัดจอมไตร 

ระดับอนุบาลและ ประถมศึกษาปที่1 - ประถมศึกษาปที่ 6  

จํานวน 157 คน ๆ ละ 20.- บาท เวลา 200 วัน 

งานศึกษาไมกําหนดระดับ รวม 100,000     บาท

งบดําเนินงาน รวม 100,000     บาท

หมวดคาใชสอย จํานวน 100,000     บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ

คาใชจายโครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ จํานวน 100,000      บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุ อุปกรณตาง ๆ ของรางวัล คาอาหาร เครื่องดื่ม และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

ตั้งจายจากเงินรายรับ  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียน   และประถมศึกษา
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 175,000     บาท

งบดําเนินงาน รวม 55,000      บาท

หมวดคาใชสอย รวม 30,000      บาท

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 5,000        บาท

เพื่อจายเปนคาสํารวจขอมูลจํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตวตามโครงการขับเคลื่อน

โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธานศาสตราจารย 

ดร. สมเด็จพระเจาลูกเธอจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี (อัตราตัวละ 6 บาท)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ จํานวน 25,000        บาท

โครงการขับเคลื่อนโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา จํานวน 25,000        บาท

ตามพระปณิธานศาสตราจารย ดร. สมเด็จพระเจาลูกเธอจุฬาภรรวลัยลักษณ อัครราชกุมารี

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการปองกัน รณรงคและควบคุมโรคพิษสุนัขบา 

ในอัตราตัวละ 30 บาท

หมวดคาวัสดุ รวม 25,000      บาท

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 25,000        บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา  น้ํายาเคมีสําหรับ

เครื่องพนหมอกควัน ทรายอะเบทหรือสารเคมีอื่น ๆ เพื่อกําจัดลูกน้ํายุงลาย

น้ํายาเคมีฆาเชื้อและดับกลิ่น น้ํายาลางมือแบบเจล/แบบน้ํา ปรอท

วัดอุณหภูมิ เวชภัณฑตางๆ วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทยอื่นๆ ฯลฯ

งบเงินอุดหนุน รวม 120,000     บาท

หมวดเงินอุดหนุน รวม 120,000     บาท

เงินอุดหนุนเอกชน รวม 120,000     บาท

เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข จํานวน 120,000      บาท

เพื่อจายเปนดําเนินงานตามโครงการพระราชดําริใหคณะกรรมการชุมชน/หมูบาน

เพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข ในกิจกรรมตางๆ ใหมีความเหมาะสมกับปญหา

และบริบทของพื้นที่  เชน คาใชจายในการพัฒนาศักยภาพดานสาธารณสุขของประชาชน  

เพิ่มพูนความรู ความสามารถทักษะ  การอบรม  สัมมนา  การรณรงค  การเผยแพรประชาสัมพันธ  

หรืออื่นๆที่กี่ยวของ  หมูบาน/ชุมชนละ 20,000  บาท  จํานวน 6 หมูบาน

แผนงานสาธารณสุข
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห รวม 30,000      บาท

งบดําเนินงาน รวม 30,000      บาท

หมวดคาใชสอย รวม 30,000      บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ

โครงการสงเคราะหชวยเหลือผูยากไร  ดอยโอกาส ในพื้นที่ตําบล จํานวน 30,000        บาท

นาโยงเหนือ

เพื่อจายเปนคาชวยเหลือ สงเคราะหผูดอยโอกาส ผูยากไรในพื้นที่ตําบลนาโยงเหนือ 

เชนการพัฒคุณภาพชีวิต การซอมแซม/ปรับปรุงที่อยูอาศัย

แผนงานสังคมสงเคราะห
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 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน    รวม   3,730,480 บาท 
 งบบุคลากร      รวม  2,036,280 บาท 
  เงินเดือน (ฝายประจํา)    รวม  2,036,280 บาท 
  เงินเดือนพนักงาน     จํานวน     655,440 บาท 
   เพื่อจายเปนเงินเดือนพรอมทัง้เงินปรับปรุงเงินเดือน 

ใหแกพนกังานสวนตําบลสังกดักองชาง   ไดแกผูอํานวยการกองชาง นายชางโยธา  
ต้ังจายจากเงินรายรับ     ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

  เงินประจําตําแหนง    จํานวน     42,000  บาท 
   เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดอืนเปนเงินประจําตําแหนง 
   ใหแกผูอํานวยการกองชาง    
   ต้ังจายจากเงินรายรับ   ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  
   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
  คาตอบแทนพนักงานจาง    จํานวน     1,236,720   บาท 
   เพื่อจายเปนคาจาง คาตอบแทนรายเดอืน และคาตอบแทนพเิศษ  

ใหแกพนกังานจางตามภารกิจ พนักงานจางทั่วไปของกองชาง  
ตามระเบียบกฎหมายกําหนด    
ต้ังจายจากเงินรายรับ   ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

  เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง   จํานวน     102,120    บาท 
     เพื่อจายเปนคาเงินเพิ่มตางๆ สําหรับเงินคาครองชีพชั่วคราว 

ใหแกพนกังานจางตามภารกิจ พนักงานจางทั่วไปของกองชาง   
ต้ังจายจากเงินรายรับ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
 

 งบดําเนินงาน       รวม    1,416,000 บาท 
  คาตอบแทน      รวม      110,000  บาท 
  คาตอบแทนผูปฎิบัติราชการอันเปนประโยชนแก อปท.   จํานวน         30,000 บาท 
   เพื่อจายเปน 
   -  คาตอบแทนคณะกรรมการเกี่ยวกับการสอบแขงขัน สอบคัดเลือก 
   หรือคัดเลือกพนักงานสวนตําบล คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจาง 
   ตลอดจนคาตอบแทนอื่นๆ ที่มีหนังสือส่ังการ  แนวทางปฏิบัติหรือระเบียบ 

กฎหมายรองรับ ฯลฯ       
ต้ังจายจากเงินรายรับ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน      
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
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   คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   จํานวน  30,000  บาท 
   เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ใหแกพนักงานสวนตําบล 

และพนักงานจางของสวนโยธา ที่ไดรับคําส่ังใหมาปฏิบัติหนาที่ราชการ 
ในวันหยุดราชการ หรือนอกเวลาราชการ ที่มีสิทธิ์เบิกไดตามระเบียบฯ         
ต้ังจายจากเงินรายรับ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน   
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร   จํานวน  50,000       บาท 
   เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือบุตรใหแกพนักงานสวนตําบลของสวนกองชาง     

ที่มีสิทธิ์เบิกไดตามระเบียบฯ       
ต้ังจายจากเงินรายรับ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน   
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

  คาใชสอย     รวม    900,000  บาท  
  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ   จํานวน     150,000   บาท 
   เพื่อจายเปน 
   - คาธรรมเนยีมตางๆ       
   - คาถายเอกสารแบบแปลน     
   - คาจางเหมาบริการเก็บขนขยะในพื้นที่ อบต.นาโยงเหนือ    
    -คาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปน 
    ต้ังจายจากเงินรายรับ    ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน   

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
 รายจายเกี่ยวเนือ่งกับการปฏิบตัิราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น (03) จํานวน  
   - คาใชจายเดินทางไปราชการ   จํานวน    50,000 บาท 
    เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ คาเบี้ยเล้ียง คาเชาที่พัก  

คาลงทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ 
ของพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง ของกองชางรวมทั้งผูที่ไดรับคําส่ังตาม

ระเบียบ    
ต้ังจายจากเงินรายรับ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน   
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

    -  คาบํารุงรักษาและซอมแซม      จํานวน  700,000 บาท 
    เพื่อจายเปนคาใชจายในการบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ   

 ที่ดินและส่ิงกอสราง เชน อาคาร ถนน คอมพิวเตอร ตู โตะ 
หรือวัสดุตางๆ ฯลฯ คาทดสอบคุณภาพน้ําประปา     
ต้ังจายจากเงินรายรับ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน   
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

 คาวัสดุ       รวม  406,000 บาท 
  วัสดุสํานักงาน     จํานวน      20,000 บาท 
  เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ  แฟม  แบบพิมพ 
   และวัสดุอื่น ๆ ฯลฯ    
   ต้ังจายจากเงินรายรับ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน   

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชมุชน 
 
 



 

34 

วัสดุไฟฟาและวิทยุ    จํานวน  300,000  บาท 
   เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุไฟฟา สําหรับอาคารที่ทําการหรือ 
   ไฟฟาสาธารณะหมูบาน เชน หลอดไฟ สายไฟ ไฟฉาย ฟวส 
   อุปกรณอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ   ต้ังจายจากเงินรายรับ ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน     

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
  วัสดุกอสราง     จํานวน  40,000          บาท 
   เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสราง เชน ปูน ทราย  สังกะสี  กระเบื้อง 
   อุปกรณประปา และ วัสดุ  อุปกรณ อื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ   
   ต้ังจายจากเงินรายรับ ปรากฏในแผนงานเคหะและชมุชน 
   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

วัสดุคอมพิวเตอร     จํานวน  40,000        บาท 
   เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนดิสก โปรแกรม และอื่นๆ       

ที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอร       
ต้ังจายจากเงินรายรับ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน   
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

  วัสดุการเกษตร     จํานวน     6,000          บาท 
   เพื่อจายเปนคาวัสดุการเกษตร เชน ปุย  พันธุพืช วัสดุเพาะชํา  สปริงเกอลร   

และวัสดุ อุปกรณอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการเกษตรฯลฯ    
ต้ังจายจากเงินรายรับ ปรากฏในแผนงานเคหะและชมุชน 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

 
งบลงทุน        รวม  278,200  บาท 
   คาครุภัณฑ       รวม  278,200  บาท 
 ครุภัณฑสํานักงาน     จํานวน    9,200 บาท 
   คาเกาอีท้ํางาน    จํานวน    9,200 บาท 
   เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้ทํางาน  จํานวน  4  ตัว ๆ ละ  2,300  บาท 
   จัดซื้อโดยราคาทองตลาด เนื่องจากไมมรีายการกําหนดในบญัชี มาตรฐานครุภัณฑ    

ต้ังจายจากเงินรายรับ 
ครุภัณฑสํารวจ       24,000  บาท 
คาลอวัดระยะ      จํานวน  4,000 บาท 
 
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อลอวัดระยะ (เทปวดัระยะ ความยาว 50 เมตร)  จํานวน  1 เครื่อง ละ  4,000  บาท 

 จัดซื้อโดยราคาทองตลาด เนื่องจากไมมรีายการกําหนดในบญัชี มาตรฐานครุภัณฑ    
ต้ังจายจากเงินรายรับ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
เคร่ืองอานคาพกิัดดาวเทียม (GPS)    จํานวน  20,000 บาท 
เพื่อจายเปนคาเคร่ืองอานคาพกิัดดาวเทียม (GPS)    จํานวน  1 ตัวๆ ละไมเกิน  20,000  บาท 

 จัดซื้อโดยราคาทองตลาด เนื่องจากไมมรีายการกําหนดในบญัชี มาตรฐานครุภัณฑ    
ต้ังจายจากเงินรายรับ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
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 ครุภัณฑอื่น       จํานวน  245,000 บาท 
  คาเคร่ืองสูบนํ้าแบบจมนํ้า (ซมัเบิรดซิเบ้ิล)           
  ขนาด  2  แรงมา       พรอมติดตั้งและอุปกรณ  จํานวน  7  เครื่อง ๆ ละ  35,000 บาท 

จัดซื้อโดยราคาทองตลาด เนื่องจากไมมีรายการกําหนด ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ     
 ต้ังจายจากเงินรายรับ   ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน 

 
 
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล    รวม      310,000 บาท 
งบดําเนินงาน      รวม      310,000 บาท 
  คาใชสอย     รวม      300,000 บาท 
  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ   จํานวน      300,000 บาท 
   เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมทิ้งขยะ   

ต้ังจายจากเงินรายรับ     ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

  คาวัสดุ     รวม     10,000 บาท 
   คาวัสดุเคร่ืองแตงกาย  จํานวน      10,000 บาท 
        เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องแตงกายในการปฏิบัติงาน เชน ถุงเทา รองเทา ถุงมือ          
เข็มขัด   หมวก  เส้ือกันฝน เส้ือกั๊กสะทอนแสง  กางเกง  ผา และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน 

     ต้ังจายจากเงินรายรับ     ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
    งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
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งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน รวม 375,000     บาท

งบดําเนินงาน รวม 375,000     บาท

หมวดคาใชสอย รวม 375,000     บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ 375,000      บาท

โครงการเสริมสรางครอบครัวอบอุนเขมแข็ง 30,000        บาท

เพื่อจายเปนคาจัดกิจกรรมเสริมสรางครอบครัว อบอุน เขมแข็ง และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ 

ตั้งจายจากเงินรายรับ ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไป

โครงการสงเสริมเชิดชูบุคคลผูทําความดีในพื้นที่ตําบลนาโยงเหนือ 5,000          บาท

เพื่อจายเปนคาวุฒิบัตร โลรางวัล คาวัสดุอุปกรณ  ฯลฯ

ตั้งจายจากเงินรายรับ ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไป

โครงการทองถิ่นไทยใสสะอาด จํานวน 10,000        บาท

เพื่อจายเปนคาดําเนินการรณรงคประชาสัมพันธ  การปองกันการทุจริต  ใหความรูวิธีการ

ตรวจสอบภาคประชาชน  ฯลฯ   

ตั้งจายจากเงินรายรับ  

โครงการสงเสริมและปองกันการทุจริต(คนไทยไมโกง) จํานวน 30,000        บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายการฝกอบรม  ใหความรูแนวทางในการปองกันการทุจริตแกเด็ก

/เยาวชน หรือประชาชน ในตําบลนาโยงเหนือ  โดยเปนคาอาหาร  อาหารวางเครื่องดื่ม  วัสด-ุ อุปกรณ 

 และอื่นๆที่เกี่ยวของ

ตั้งจายจากเงินรายรับ  

โครงการสงเสริมการดํารงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อจายเปนคาสนับสนุนการดําเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน  30,000         บาท

ระดับครัวเรือน ระดับชุมชน  และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ  

ตั้งจายจากเงินรายรับ ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน

โครงการทองที่ ทองถิ่นสัมพันธ จํานวน  20,000         บาท

เพื่อจายเปนคาอาหารวาง เครื่องดื่ม วัสดุ อุปกรณ และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ    

ตั้งจายจากเงินรายรับ ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  

งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน

โครงการพัฒนาบทบาทสตรีและสถาบันครอบครัว จํานวน  20,000         บาท

เพื่อจายเปนคาพัฒนาบทบาทสตรี เชน คาวัสดุ อุปกรณตาง ๆ 

และคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของ ฯลฯ   

ตั้งจายจากเงินรายรับ ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของสนับสนุนความเข็มแข็งของชุมชน

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
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โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน และครอบครัว จํานวน  40,000        บาท

เพื่อจายเปนคาอาหาร อาหารวาง เครื่องดื่ม วัสดุ อุปกรณ คาวิทยากร และอื่น ๆ ที่

เกี่ยวของ ฯลฯ  

ตั้งจายจากเงินรายรับ ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

งานสงเสริมและสนับสนุนความเข็มแข็งของชุมชน

โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด จํานวน  40,000        บาท

เพื่อจายเปนคาอาหาร อาหารวาง เครื่องดื่ม วัสดุ อุปกรณ คาวิทยากร และอื่น ๆ ที่

เกี่ยวของ ฯลฯ  ในกิจกรรมที่เกี่ยวของกับปญหายาเสพติด เชน การอบรมใหความรู การ

รณรงค  การจัดทํากิจกรรมฟนฟู การฝกอาชีพ ฯลฯ  

ตั้งจายจากเงินรายรับ ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  

งานสงเสริมและสนับสนุนความเข็มแข็งของชุมชน

โครงการปกปองสถาบันสําคัญของชาติ จํานวน  30,000        บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายจัดทําโครงการในการปกปองสถาบันสําคัญของชาติ เชน 

ปายรณรงค คาวัสดุ อุปกรณ  ฯลฯ

ตั้งจายจากเงินรายรับ ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน   

งานสงเสริมและสนับสนุนความเข็มแข็งของชุมชน

โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จํานวน 50,000        บาท

เพื่อจายเปนคาวิทยากร คาวัสดุ อุปกรณ การฝกอบรม รณรงค  การจัดทํากิจกรรม

และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

ตั้งจายจากเงินรายรับ ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน   

งานสงเสริมและสนับสนุนความเข็มแข็งของชุมชน

คาใชจายโครงการสงเสริมและพัฒนากลุมอาชีพ จํานวน 40,000        บาท

เพื่อจายเปนคาสนับสนุนการดําเนินเงินเพื่อฝก พัฒนาและสงเสริมกลุมอาชีพ

และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ เชน คาวัสดุ อุปกรณ ฯลฯ

ตั้งจายจากเงินรายรับ ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน   

คาใชจายโครงการรักษโลก รักสิ่งแวดลอม จํานวน 30,000        บาท

เพื่อจายเปนคาสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมรักษาสิ่งแวดลอม อบรม/รณรงค ใหความรู

และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ เชน คาวัสดุ อุปกรณ ฯลฯ

ตั้งจายจากเงินรายรับ ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน   
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งานกีฬาและนันทนาการ รวม 190,000     บาท

งบดําเนินงาน รวม 190,000     บาท

หมวดคาใชสอย รวม 140,000     บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฎิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายโครงการแขงขันกีฬาตานยาเสพติดเยาวชนและประชาชนตําบลนาโยงเหนือ 120,000      บาท

 - เพื่อจายเปนคาจัดการแขงขัน  คาอุปกรณในการทําสนาม คาถวยรางวัล  

คากรรมการตัดสิน   คาเครื่องดื่ม และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ  ฯลฯ 

ตั้งจายจากเงินรายรับ ปรากฏในแผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ

   งานกีฬาและนันทนาการ

คาใชจายในการจัดสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาประเภทตางๆ 20,000        บาท

 ทั้งในเขตพื้นที่/นอกพื้นที่  ในระดับอําเภอ จังหวัด และอื่นๆ

 -  เพื่อจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการแขงขันกีฬา เชน คาพาหนะเดินทาง  ผูฝกสอน    

คาเบียเลี้ยง และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ และสามารถเบิกจายไดตามระเบียบฯ   ตั้งจายจากเงินรายรับ

คาวัสดุ รวม 50,000      บาท

วัสดุกีฬา จํานวน 50,000        บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออุปกรณกีฬา ขององคการบริหารสวนตําบล /

และยืมใชเพื่อและสงเสริมสนับสนุนการเลนกีฬาแตละหมูบาน/ชุมชน 

กลุมเยาวชน กลุมกีฬาตาง ๆ  เชน ฟุตบอล ตะกรอ เปตอง

ลูกวอลเลยบอล  ตาขายฟุตบอล  ฯลฯ  

ตั้งจายจากเงินรายรับ ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานกีฬาแงานกีฬาและนันทนาการ

งานศาสนา วัฒนธรรมทองถิ่น

งบดําเนินงาน รวม 130,000     บาท

หมวดคาใชสอย รวม 130,000     บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฎิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ จํานวน 130,000     บาท

คาใชจายโครงการจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต จํานวน 100,000      บาท

เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต

เพื่อจายเปนคาจัดงาน  คาอาหาร เครื่องดื่ม  วัสดุ -อุปกรณ -ของขวัญ ของรางวัล

และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

ตั้งจายจากเงินรายรับ ปรากฎในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
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โครงการหมูบานถือศีล 5 จํานวน 10,000        บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการ  คาวัสดุ  อุปกรณ 

และคาใชจายอื่นๆ  ที่เกี่ยวของ

ตั้งจายจากเงินรายรับ ปรากฎในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

งานศาสนา วัฒนธรรมทองถิ่น

คาใชจายในการจัดงานประเพณีและวันสําคัญตางๆ  ทางศาสนา จํานวน 20,000        บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการ/การจัดงานตาง ๆ ซึ่งเปนวันสําคัญของทางศาสนา

วันสําคัญตามประเพณีทองถิ่น เชนกิจกรรมวันเขาพรรษา  ประเพณีชักพระ 

ลอยกระทง ฯลฯ  เชน เปนคาดอกไม ธูปเทียน พวงมาลัย  เครื่องปจจัยไทยทานและอื่น ๆ 

ที่มีความจําเปนและเกี่ยวของ

ตั้งจายจากเงินรายรับ ปรากฎในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

งานศาสนา วัฒนธรรมทองถิ่น

งานสงเสริมการเกษตร รวม 47,000      บาท

งบดําเนินงาน รวม 40,000      บาท

หมวดคาใชสอย รวม 20,000      บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฎิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

 โครงการปลูกตนไมเฉลิมพระเกียรติฯ จํานวน 20,000        บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการปลูกตนไมเฉลิมพระเกียรติ เชน 

การจัดชื้อพันธุไม  วัสด/ุอุปกรณตางๆที่เกี่ยวของ

หมวดคาวัสดุ รวม 20,000      บาท

วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000        บาท

เพื่อจายเปนคาซื้อสารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว  กลาไม  ปุย

วัสดุเพาะชํา   ฯลฯ

งบลงทุน รวม 7,000          บาท

หมวดคาครุภัณฑ รวม 7,000          บาท

ครุภัณฑการเกษตร จํานวน 7,000          บาท

คาเครื่องปมน้ํา จํานวน 7,000          บาท

เพื่อจายเปนคาซื้อเครื่องปมน้ํา   จํานวน 1 เครื่อง ราคาไมเกิน  7,000 บาท

จัดซื้อโดย ราคาทองตลาด  เนื่องจากไมมีรายการกําหนด ในบัญชีมาตรฐาน

ตั้งจายจากเงินรายรับ  ปรากฎในแผนงานการเกษตร งานสงเสริมการเกษตร

แผนงานการเกษตร
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งบกลาง รวม 10,690,440 บาท

งบกลาง รวม 10,690,440 บาท

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 174,000      บาท

เพื่อจายสมทบกองทุนประกันสังคมใหกับ  พนักงานขององคการบริหาร  

สวนตําบล  (ตั้งสมทบ 5 %)

เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส จํานวน 90,000        บาท

เพื่อจายเปนเงินสงเคราะหผูปวยเอดส เดือนละ 500บาท ตอคน  จํานวน 15 คน

เบี้ยยังชีพผูพิการ จํานวน 2,016,000   บาท

เพื่อจายเปนเงินสงเคราะหผูพิการตามโครงการสนับสนุนสวัสดิการทางสังคม

ใหแกผูพิการหรือทุพพลภาพ ในอัตราเดือนละ 800 บาท ตอคน

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 7,592,400   บาท

เพื่อจายเปนเงินสงเคราะหผูสูงอายุ ตามโครงการสนับสนุนการสราง

หลักประกันรายไดใหแกผูสูงอายุ ในอัตรา 600 บาท, 700 บาท

 800 บาท และ 1,000 บาท

เงินสํารองจาย จํานวน 500,000      บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือ เพื่อบรรเทาความเดือดรอน

ของประชาชนเปนสวนรวม

รายจายตามขอผูกพัน 150,000     บาท

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลนาโยงเหนือ จํานวน 150,000      บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลนาโยงเหนือ 

รอยละ 40 ของงบประมาณที่ไดรับอนุมัติ

บําเหน็จ / บํานาญ รวม 168,040     บาท

เงินสมทบกองทุนบําเหน็ญบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 168,040      บาท

เพื่อจายสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น

ตั้งจายในอัตรารอยละหนึ่งของประมาณการรายรับ (ไมรวมเงินอุดหนุน)

แผนงานงบกลาง
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