
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตําบลนาสิงห์
อําเภอ ศรีวิไล   จังหวัดบึงกาฬ

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 41,250,870 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 7,722,580 บาท
งบบุคลากร รวม 5,184,680 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,139,120 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท
เงินเดือนนายกองค์การบริหารส่วนตําบล เดือนละ 20,400 บาท
เงินเดือนรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 2 คน คน
ละ 11,220 บาท ต่อเดือน  จํานวน  12  เดือน

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตําบล เดือน
ละ1,750 บาท / รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 2 คน คน
ละ 880 บาทต่อเดือน จํานวน 12 เดือน

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายกองค์การบริหารส่วนตําบล เดือน
ละ 1,750  บาท / รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน2 คน คน
ละ 880 บาท ต่อเดือน จํานวน 12 เดือน

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

เงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล เดือน
ละ 7,200 บาท จํานวน 12 เดือน

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,454,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล รอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล/เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล/สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 12 เดือน

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,045,560 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,083,800 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีของพนักงานส่วน
ตําบล 

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมของพนักงานส่วนตําบล เช่น เงินเพิมตามคุณวุฒิ เงิน
เพิมค่าครองชีพของพนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิได้รับ

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 252,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งพนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิได้รับ
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 569,760 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทัวไป 
เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 110,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวและเงินเพิมอืนตามสิทธิทีได้รับ
ของพนักงานจ้าง
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งบดําเนินงาน รวม 2,300,900 บาท
ค่าตอบแทน รวม 460,700 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 331,700 บาท
 เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนให้กับพนักงานส่วน
ตําบล พนักงานจ้างทีมีสิทธิได้รับ

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 114,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตําบลผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าเช่า
บ้าน และได้เช่าบ้านเพืออยู่อาศัย

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 15,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล
ค่าใช้สอย รวม 1,375,200 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 912,200 บาท
- ค่าโฆษณาและเผยแพร่  ตังไว้  20,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการจ้างโฆษณาและเผยแพร่ข้อมูลข่าว
สาร  เอกสารสรุปผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลและ
แบบพิมพ์ต่าง ๆ
- ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ      ตังไว้ 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนของคณะผู้บริหารท้อง
ถิน  สมาชิกสภาองค์การองค์การบริหารส่วนตําบล พนักงานส่วน
ตําบล พนักงานจ้าง และผู้มีสิทธิได้รับอนุญาตให้เข้าอบรมสัมมนา
- ค่าบอกรับวารสาร   ตังไว้ 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบอกรับวารสาร  หนังสือพิมพ์ หรือเอกสารทางวิชาการอืนๆ
- ค่าจ้างเหมาบริการ  ตังไว้ 682,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานต่างๆ เช่น ค่าจ้างเหมาคนงานทําความ
สะอาดอาคารสํานักงาน(แม่บ้าน) หรือจ้างเหมาบริการอืนทีเป็นประโยชน์
กับ อบต.

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 58,000 บาท
- ค่ารับรอง ตังไว้ 38,000 บาท ดังนี
(1)ค่ารับรอง  ตังไว้  20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล โดยจ่ายเป็นค่า
อาหาร ค่าเครืองดืม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร  ค่าใช้จ่ายเกียวเนืองกับ
การรับรอง
(2)ค่าเลียงรับรอง  ตังไว้ 18,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล  หรือการประชุมเนืองในโอกาสต่างๆ โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร เครือง
ดืมใช้ในการเลียงรับรองและค่าบริการทีเกียวเนืองกับการรับรอง
- ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี  ตังไว้ 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ค่าจัด
ซือวัสดุอุปกรณ์ทีเกียวกับงานรัฐพิธี เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษา วัน
ปิยมหาราช วันฉัตรมงคล

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทําและทบทวนแผนพัฒนาท้องถิน จํานวน 35,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทําและทบทวนแผนพัฒนาท้อง
ถิน เช่น ค่าจัดซือวัสดุค่าอาหาร เครืองดืม ค่าจ้างเหมาอืน ๆ ทีเกียวกับการ
ดําเนินโครงการ
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ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและเพิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและเพิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน
ส่วนตําบลพนักงานจ้าง เพือเพิมประสิทธิภาพประสิทธิผลในการให้บริการ
ประชาชน
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเช่น ค่าพาหนะ ค่าเบีย
เลียง ค่าเช่าทีพัก ของผู้บริหารท้องถินสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล  พนักงานส่วนตําบล  พนักงานจ้างและผู้ทีได้รับอนุญาตให้เดินทาง
ไปราชการ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 170,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน วัสดุต่างๆ เช่น เครือง
พิมพ์ โต๊ะ เก้าอี ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 340,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสิงของเครืองใช้
ต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา หมึกเครืองถ่ายเอกสาร เครือง
เขียน แบบพิมพ์ โต๊ะ เก้าอี ตู้บานเลือนกระจก ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น นํายาล้างห้องนํา ไม้
กวาด  แปรง ผงซักฟอก แก้วนํา จานรองแก้ว ผ้าม่าน จาน ชาม  ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุทีใช้สําหรับการบํารุงรักษารถยนต์ รถ
จักรยานยนต์เช่น แบตเตอรี ยางนอก  ฯลฯ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนทีใช้กับรถยนต์ เบนซิน นํามัน
หล่อลืน ฯลฯ ทีใช้กับ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครืองตัดหญ้า ฯลฯ 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่างๆ เช่น กระดาษเขียน
โปสเตอร์  พู่กัน สี แปรงทาสี ค่าล้างฟิล์ม ซักผ้าม่าน ค่าจ้างเหมาสูบนํา ค่า
เข้าเล่ม ฯลฯ 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์เพือใช้ในการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนตําบล เช่นแผ่นดิสก์ หมึกเครืองพิมพ์ ฯลฯ

วัสดุอืน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุใช้สําหรับบริโภค เช่น นําดืมสําหรับบริการ
ประชาชนผู้มาติดต่อราชการรวมทังพนักงานและผู้ปฏิบัติงานในทีทําการ
องค์การบริหารส่วนตําบล

ค่าสาธารณูปโภค รวม 125,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของทีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลนาสิงห์
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพ์ โทรสารสํานักงาน และโทรศัพท์ใช้ในหน่วยกู้
ชีพ  ตลอดจนค่าบริการโทรคมนาคม
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งบลงทุน รวม 37,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 37,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เก้าอีสํานักงาน พนักพิงสูง จํานวน 11,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีสํานักงาน พนักพิงสูง ขนาดไม่น้อย
กว่า 67x70X117 เซนติเมตร ขาเหล็กปรับระดับสูง-ตําได้ จํานวน 2 ตัว

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
เครืองขยายเสียงแบบเคลือนที จํานวน 10,000 บาท
เพือจัดซือเครืองเสียงแบบเคลือนที 15 นิว150W พร้อม USB-MP3
,ไมโครโพนแบบไร้สาย จํานวน1ชุด คุณลักษณะ ดังนี
-ลําโพงแบบสองทาง
-ลําโพงขนาด 15 นิว
-ลําโพง ทนกําลังขับสูงสุด 900W
-กําลังขับพาวเวอร์แอมป์สูงสุด 150W
-มีช่องสําหรับเสียบ USB เล่น MP3 ได้
-เครืองบันทึกเสียงในตัว (บันทึกเสียงไมค์เป็นไฟล์ MP3)
-มีไมค์ลอยย่าน VHF (2 ตัว)
-มีโวลุ่มปรับเสียง เบส แหลม
-มีโวลุ่ม (แอ็กโค่ สําหรับไมค์)
-มี Mic,Line Input (สามารถใช้ไมค์สายได้)
-มีแบตเตอรีสํารองในตัว (เสียบไฟบ้านชาร์จไฟได้)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองพิมพ์ จํานวน 16,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาว
ดํา แบบ Network แบบที 1 (33 หน้า/นาที)คุณลักษณะพืนฐาน  ดังนี
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1200x1200 dpi
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 33 หน้าต่อนาที(ppm)
-สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
-มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
-มีช่องเชือม Interface แบบ Parallel หรือ USB Version 2.0 หรือดี
กว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1,000 Base - T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น

งบเงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 30,000 บาท
- โครงการขอรับเงินอุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารท้องถินและศูนย์รวมข้อมูล
ด้านการจัดซือจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ประจําปีงบ
ประมาณ 2560  ตังไว้  30,000 บาท
เพืออุดหนุนองค์การบริหารส่วนตําบลชุมภูพร ตามโครงการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน ประจําปีงบประมาณ 2560
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เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 170,000 บาท
- โครงการจัดงานรัฐพิธี ประจําปี พ.ศ.2560  ตังไว้ 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอศรีวิไล ตามโครงการจัด
งานรัฐพิธี ประจําปี พ.ศ.2560
- โครงการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอําเภอ( ศป.ปส
.อ.ศรีวิไล) ตังไว้ 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอศรีวิไลตามโครงการศูนย์
ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอําเภอ( ศป.ปส.อ.ศรีวิไล)
- โครงการจัดงานวันยางพาราบึงกาฬ  ตังไว้ 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสํานักงานจังหวัดบึงกาฬ ตามโครงการจัดงานวัน
ยางพาราบึงกาฬ  
- โครงการอุดหนุนศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดบึงกาฬ  ตัง
ไว้ 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสํานักงานจังหวัดบึงกาฬ ตามโครงการอุดหนุน
ศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดบึงกาฬ

งานบริหารงานคลัง รวม 2,227,210 บาท
งบบุคลากร รวม 1,123,150 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,123,150 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 754,560 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนลและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี  ของพนักงาน
ส่วนตําบล 

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 29,340 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมของพนักงานส่วนตําบล  เช่น เงินเพิมการครองชีพชัว
คราวของพนักงานส่วนตําบล และเงินเพิมตามคุณวุฒิของพนักงานส่วน
ตําบล 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งพนักงานส่วนตําบล 
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 267,340 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทัวไป
เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 29,910 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจและ
เงินอืนทีมีสิทธิได้รับ 

งบดําเนินงาน รวม 1,092,060 บาท
ค่าตอบแทน รวม 176,660 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 110,000 บาท
 (1) เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์กับองค์การ
บริหารส่วนตําบล ตังไว้ 30,000  บาท
 (2) เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษให้กับพนักงาน
ส่วนตําบล พนักงานจ้างทีมีสิทธิได้รับ ตังไว้   80,000  บาท

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตําบลผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าเช่า
บ้าน  และได้เช่าบ้านเพืออยู่อาศัย

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,660 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล ตาม
หลักเกณฑ์ทีกฎหมายและระเบียบกําหนด

วันทีพิมพ์ : 30/10/2561  11:27:24 หน้า : 5/23



ค่าใช้สอย รวม 775,400 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 595,400 บาท
- ค่าจ้างเหมาบริการ  ตังไว้ 515,400 บาท ดังนี
(1) เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพือปฏิบัติงานบัญชีการ
เงินและพัสดุ  และจ้างเหมาจัดเก็บค่านําประปาตังไว้  500,400 บาท
(2)เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพือปฏิบัติงานติดตัง
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงตังไว้   15,000 บาท
- ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ  ตังไว้ 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนของพนักงานส่วน
ตําบล พนักงานจ้างและผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าอบรมสัมมนา

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการจัดทําแผนทีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน  เช่น  ค่าจัดซือวัสดุค่าจ้างพนักงาน  ค่าครุภัณฑ์  ค่าจ้าง
เหมาบริการพนักงานเดินสํารวจข้อมูลภาคสนาม ค่าตอบแทน  (ค่าอาหาร
ทําการนอกเวลา)  อืนๆทีเกียวเนืองกับ โครงการดังกล่าว 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  เช่น  ค่าพาหนะ  ค่าเบีย
เลียง  ค่าเช่าทีพักของพนักงานส่วนตําบล  พนักงานจ้าง  และผู้ได้รับ
อนุญาตให้เดินทางไปราชการ 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ  เช่น  เครือง
คอมพิวเตอร์  เครืองถ่ายเอกสาร  เครืองโรเนียว  เครืองพิมพ์ดีด  เครือง
ปรับอากาศ  ฯลฯ 

ค่าวัสดุ รวม 115,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสิงของเครืองใช้
ต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา หมึกเครืองถ่ายเอกสาร เครืองเขียนค่า
แบบพิมพ์ต่างๆ 

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนทีใช้กับรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง
วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์เพือใช้ในการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนตําบล เช่นแผ่นดิสก์  แผ่นซีดี  หมึกเครืองพิมพ์  ฯลฯ 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 25,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือดวงตราไปรษณีย์   ค่าจัดส่งไปรษณีย์  ค่าจัดส่ง
หนังสือราชการ  ค่าโทรสาร

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าโทรคมนาคม  เช่น  ค่าบริการอินเตอร์เน็ต ค่าโทรศัพท์
งบลงทุน รวม 12,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 12,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ตู้เก็บเอกสาร จํานวน 12,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็ก 2 บานเปิด  ขนาดไม่น้อย
กว่า  91.4 x 45.8 x 183  เซนติเมตร     จํานวน 2 หลังเพือจัดเก็บ
เอกสารต่าง ๆ ในกองคลัง
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 55,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 55,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 55,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายตามโครงการซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยใน
สถานศึกษา
ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและ
สมานฉันท์ของคนในชุมชน

จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความ
ปรองดองและสมารฉันท์ของคนในชุมชน
ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมวัน อปพร.(22 มีนาคมของทุกปี) จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมวัน อปพร. เพือเป็นการรวม
พลัง  สร้างกําลังใจ เช่น ค่าวิทยากรค่าวัสดุอุปกรณ์ ทีเกียวข้องในการจัด
งาน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 70,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 70,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ ค่าใช้จ่ายที
เกียวเนืองกับการปฏิบัติหน้าทีในการเฝ้าระวังการเกิดอุบัติเหตุในช่วง
เทศกาลต่างๆ

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 3,892,500 บาท
งบบุคลากร รวม 2,967,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,967,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,395,400 บาท
- เงินเดือนพนักงานส่วนตําบล  ตังไว้ 337,600 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลและเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี ของพนักงานส่วนตําบล 
- เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก ตังไว้ 2,057,800 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน พนักงานส่วนตําบล
ตําแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก จํานวน 8 อัตรา 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งพนักงานส่วนตําบล 
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 451,600 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง
เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 78,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าครองชีพชัวคราวพนักงานจ้าง
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งบดําเนินงาน รวม 861,900 บาท
ค่าตอบแทน รวม 298,900 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 283,900 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจําปีสําหรับกับพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างทีมีสิทธิได้
รับ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 15,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล
ค่าใช้สอย รวม 368,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 248,000 บาท
- ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมต่างๆ  ตังไว้ 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนของพนักงานส่วนตําบลและ
พนักงานจ้าง ทีได้รับอนุญาตให้เข้าอบรม 
- ค่าจ้างเหมาบริการ  ตังไว้ 168,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างแรงงานต่างๆ เช่น จ้างเหมาบริการของสถานศึกษา จ้าง
เหมาผู้ดูแลเด็ก จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยให้กับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กทัง 2 แห่ง

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมโครงการพัฒนาความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน เช่น ค่าอาหารเครืองดืม ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์
ต่างๆ ทีใช้ในการอบรมโครงการ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพักและค่าใช้จ่ายอืนๆ ในการ
เดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบลและ
พนักงานจ้าง

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินวัสดุครุภัณฑ์
ต่างๆ เช่น เครืองคอมพิวเตอร์ เครืองพิมพ์ เครืองปรับ
อากาศ โต๊ะ เก้าอี ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 45,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซือสิงของ เครืองใช้
ต่างฯ เช่น ปากกา ดินสอ กระดาษ แฟ้มเอกสารไม้บรรทัด ตรายางและ
หรืออืนฯ ทีเกียวข้อง  

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทัง 2 แห่ง เช่น นํายาทําความสะอาดห้องนํา พืนห้อง กระจก ตลอดจน ไม้
กวาด  แปรง  ผงซักฟอก และอืนๆ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างฯ ทีเกียวข้องกับคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับหมึก แผ่น
ดิสก์ แฟล์ชไดฟ และอืนฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 150,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 150,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าทีใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทัง ๒ แห่ง  
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งบลงทุน รวม 63,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 63,600 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล จํานวน 22,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สําหรับประมวลผล จํานวน 1
 เครือง เพือใช้ในการปฏิบัติราชการกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม คุณลักษณะพืนฐาน ดังนี
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4core) 
หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐาน
ไม่น้อยกว่า 2.7 GHz จํานวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจํา
แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB 
- มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึง หรือดีกว่าดังนี
    (1) เป็นแผงวงจรเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีมีหน่วยความ
จําขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
    (2)  มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่ภายในหน่วยประมวล
ผลกลาง แบบ GraphicsProcessing Unit ทีสามารถใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
    (3) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่บนแผงวงจร
หลัก แบบ Onboard Graphics ทีมีความสามารถในการใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จํานวน 1 หน่วย
- มี DvD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network lnterface) 
แบบ10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเม้าส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Rayio ไม่น้อย
กว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า18.5 นิว จํานวน 1 หน่วย
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เครืองคอมพิวเตอร์สํานักงาน จํานวน 32,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานัก
งาน จํานวน 2 เครือง เพือใช้ในการปฏิบัติราชการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทัง 2 แห่ง คุณลักษณะ ดังนี
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2core) มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐาน ไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรือดี
กว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 100 GB จํานวน 1 หน่วย
- มี DVD-Rw หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network lnterface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า18.5 นิว จํานวน 1 หน่วย

เครืองสํารองไฟ จํานวน 9,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครืองสํารองไฟฟ้า จํานวน 3
 เครือง เพือใช้ในการปฏิบัติราชการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทัง 2 แห่ง คุณลักษณะพืนฐานตามครุภัณฑ์เครือง
สํารองไฟฟ้า  ดังนี
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 6,043,500 บาท
งบดําเนินงาน รวม 3,443,500 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,810,300 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี 2560 ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กทัง ๒ แห่ง เป็นเงินรางวัล ค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวกับ
การจัดงานวันเด็ก 
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิน จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการต่างๆ และนําเด็กนัก
เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมงานมหกรรมการจัดการศึกษา
ท้องถิน ประจําปี 2560
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบๆ ศูนย์อบรมเด็กก่อน
เกณฑ์วัดสอนเจริญราษฎร์เช่น จัดสวน ปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ รอบ
อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา จํานวน 1,680,300 บาท
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 ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดสอนเจริญราษฎร์  ตังไว้ 953,300 บาท ดัง
นี
- ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก  ตังไว้ 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาผู้ดูแลเด็กของศูนย์อบรมเด็ก
ก่อนเกณฑ์วัดสอนเจริญราษฎร์  จํานวน 5 คน คนละ 2,000 บาท/ปี
- ค่าใช้จ่ายโครงการอาหารกลางวัน  ตังไว้ 677,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สําหรับเด็กเล็กทีอยู่ใน
ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดสอนเจริญราษฎร์ และวัสดุอืนทีเกียวข้องใน
โครงการ จํานวนเด็กเล็ก  121 คนๆ ละ 20 บาทต่อวัน จํานวน 280 วัน 
- โครงการค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ตังไว้ 205,700 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดซือวัสดุอุปกรณ์เกียวกับการจัดการ
เรียนการสอนสําหรับเด็กศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดสอนเจริญ
ราษฎร์ จํานวนเด็ก 121 คนๆ ละ 1,700 บาท ต่อคน
- โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที  ตังไว้ 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถาน
ทีสําหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดสอนเจริญ
ราษฎร์ เช่น ค่าวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าอาหารและเครืองดืมและวัสดุ
อืนๆ ทีเกียวข้องในการดําเนินโครงการ 
- โครงการพิธีบายสีสู่ขวัญสนุกสุขสันต์วันปิดเทอม  ตังไว้ 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการปัจฉิมนิเทศเด็กปฐมวัย ศูนย์
อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดสอนเจริญราษฎร์ เช่น ค่าอาหาร ค่าเอกสาร และ
วัสดุอืน ๆ ทีเกียวข้องในการดําเนินโครงการ
- ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย  ตังไว้ 10,000
 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัยเกมส์
ประจําปี 2560 ของศูนย์อบรมเด็ก  ก่อนเกณฑ์วัดสอนเจริญ
ราษฎร์ เช่น เงินรางวัล ค่าวัสดุ ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องกับโครงการ 
- ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการวันแม่แห่งชาติ  ตังไว้ 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
ประจําปี 2560 ของศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดสอนเจริญ
ราษฎร์ เช่น ค่าจัดซือดอกมะลิ ค่าอาหาร เครืองดืม สําหรับเลียงต้อนรับผู้
มาร่วมงาน ค่ารางวัลสําหรับเด็กทีแสดงกิจกรรมต่างฯ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาทรายเจริญสุข  ตังไว้ 727,000 บาท ดังนี
- ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก  ตังไว้ 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็ก
นาทรายเจริญสุข จํานวน 5 คน คนละ 2,000 บาท/ปี
- ค่าใช้จ่ายโครงการอาหารกลางวัน  ตังไว้ 504,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สําหรับเด็กเล็กทีอยู่ใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาทรายเจริญสุข และวัสดุอืนทีเกียวข้องใน
โครงการ จํานวนเด็กเล็ก  90 คนๆ ละ 20 บาทต่อวัน จํานวน 280 วัน 
- โครงการค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ตังไว้ 153,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดซือวัสดุอุปกรณ์เกียวกับการจัดการ
เรียนการสอนสําหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาทรายเจริญสุข จํานวน
เด็ก 90 คนๆ ละ 1,700 บาท ต่อคน
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- โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที  ตังไว้ 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถาน
ทีสําหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาทรายเจริญสุข เช่น ค่า
วิทยากร ค่าพาหนะ ค่าอาหารและเครืองดืมและวัสดุอืนๆ ทีเกียวข้องใน
การดําเนินโครงการ 
- โครงการพิธีบายสีสู่ขวัญสนุกสุขสันต์วันปิดเทอม  ตังไว้ 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการปัจฉิมนิเทศเด็กปฐมวัย ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กนาทรายเจริญสุข เช่น ค่าอาหาร ค่าเอกสาร และวัสดุอืน ๆ
 ทีเกียวข้องในการดําเนินโครงการ
- ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย  ตังไว้ 10,000
 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัยเกมส์
ประจําปี 2560 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาทรายเจริญสุข เช่น เงิน
รางวัล ค่าวัสดุ ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องกับโครงการ 
- ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการวันแม่แห่งชาติ  ตังไว้ 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
ประจําปี 2560 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาทรายเจริญสุข เช่น ค่าจัดซือ
ดอกมะลิ ค่าอาหาร เครืองดืม สําหรับเลียงต้อนรับผู้มาร่วมงาน ค่ารางวัล
สําหรับเด็กทีแสดงกิจกรรมต่างฯ 

ค่าวัสดุ รวม 1,633,200 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,633,200 บาท
- ค่าวัสดุอาหารเสริม(นม) ของโรงเรียนบ้านนาสิงห์  ตังไว้ 695,600
 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารเสริม (นม) สําหรับเด็กเล็ก (อ.1-ป.6
) จํานวน 363 คนๆ ละ 7.37 บาท ต่อวัน จํานวน 260 วัน 
- ค่าวัสดุอาหารเสริม(นม) ของโรงเรียนบ้านนาทราย  ตังไว้ 502,100
 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารเสริม (นม)สําหรับเด็กเล็ก (อ.1-ป.6
) จํานวน 262 คนๆ ละ 7.37 บาท ต่อวัน จํานวน 260 วัน
- ค่าวัสดุอาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาทรายเจริญสุข  ตัง
ไว้ 185,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารเสริม (นม) สําหรับเด็กเล็ก จํานวน 90
 คนๆ ละ 7.37 บาท ต่อวัน จํานวน 280 วัน
- ค่าวัสดุอาหารเสริม(นม) ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดสอนเจริญ
ราษฎร์ ตังไว้ 249,700 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารเสริม (นม) สําหรับเด็กเล็ก จํานวน121
คนๆ ละ 7.37 บาท ต่อวัน จํานวน 280 วัน  
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งบเงินอุดหนุน รวม 2,600,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,600,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 2,600,000 บาท
อุดหนุนโรงเรียนบ้านนาสิงห์  ตังไว้ 1,502,000 บาท  ดังนี
- โครงการอาหารกลางวันสําหรับเด็กระดับอนุบาล ถึงประถมศึกษาปีที 6
  ตังไว้ 1,452,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสําหรับนักเรียนทังสิน 363 คน จัดสรรให้
ทุกคนๆ ละ 20 บาท จํานวน 200 วัน
- โครงการพัฒนาสุนทรียภาพนักเรียน ตังไว้ 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการพัฒนาสุนทรียภาพนักเรียนโรงเรียนบ้าน
นาสิงห์เช่น วัสดุ อุปกรณ์ด้านดนตรีนาฏศิลป์ กีฬา กิจกรรมศิลป
วัฒนธรรม และอืน ๆ ทีเกียวข้อง
อุดหนุนโรงเรียนบ้านนาทราย  ตังไว้ 1,098,000 บาท ดังนี
- โครงการอาหารกลางวัน สําหรับเด็กอนุบาล ถึงประถมศึกษาปีที 6 ตัง
ไว้ 1,048,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสําหรับนักเรียนทังสิน 262 คน จัดสรร
ให้ ทุกคนๆ ละ 20 บาท จํานวน 200 วัน  
- โครงการเกษตรกรน้อย ตังไว้ 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเกษตรกรน้อย เพือให้เด็กนัก
เรียนมีความรู้เกียวกับการป้องกันควบคุมโรคพืช และนําความรู้ทีได้ไป
ต่อยอดให้กับผู้ปกครองทีส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 1,513,690 บาท
งบบุคลากร รวม 1,117,560 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,117,560 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 595,560 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีของพนักงานส่วน
ตําบล 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานส่วนตําบล  
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 432,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง 
เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้างและเงินเพิมอืน
ตามสิทธิทีได้รับ

งบดําเนินงาน รวม 390,630 บาท
ค่าตอบแทน รวม 105,630 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 85,630 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนให้กับพนักงานส่วน
ตําบล  พนักงานจ้างทีมีสิทธิได้รับ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล
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ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 70,000 บาท

1. ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมต่างๆ  ตังไว้ 50,000 บาท เพือจ่าย
เป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนของพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง
และผู้มีสิทธิได้รับอนุญาตให้เข้าอบรมสัมมนา
2. ค่าจ้างเหมาบริการ ตังไว้ 20,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ
ต่างๆ เช่นค่าจ้างตรวจสอบคุณภาพนําอุปโภค-บริโภค ตรวจสอบคุณภาพ
อาหารและเครืองดืม เป็นต้น

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าพาหนะ ค่าเช่าที
พัก ค่าเบียเลียง และอืนๆ สําหรับพนักงานส่วนตําบลหรือผู้ทีได้รับอนุญาต
ให้เดินทางไปราชการ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 60,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม เช่น เครืองพ่นหมอก
ควัน  เครืองเสียง รถบรรทุกขยะ รถกู้ชีพกู้ภัย ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 135,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสิงของ  เช่น  กระดาษ  แฟ้ม  ปากกา  ฯลฯ
วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านํามันเชือเพลิงและหล่อลืน  สําหรับรถยนบรรทุกขยะ  รถกู้
ชีพ กู้ภัย เช่น  นํามันเบ็นซิน   นํามันดีเซล นํามันหล่อลืน  ฯลฯ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  เช่น  ถุงมือ  ผ้าปิด
จมูก  ยาสามัญประจําบ้านและวัสดุอืนๆ   ทีเกียวข้องกับวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ และโฆษณาเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ

วัสดุอืน จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุ อุปกรณ์ เช่น จอบ คราด  มีดพร้าฯลฯ
งบลงทุน รวม 5,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 5,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เก้าอีสํานักงานพนักพิงสูง จํานวน 5,500 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีสํานักงาน พนักพิงสูง ขนาดไม่น้อย
กว่า 67x70X117 เซนติเมตร ขาเหล็กปรับระดับสูงตําได้ จํานวน 1 ตัว

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 364,200 บาท
งบดําเนินงาน รวม 295,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 295,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันควบคุมโรคระบาด จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการป้องกันและควบคุมโรค
ระบาด   เช่น  โรคไข้หวัดนก  โรคอุจจาระร่วง    หรือโรคระบาดอืนๆ
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ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการออกกําลังกายตําบลนาสิงห์ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการส่งเสริมการออกกําลังกาย
ตําบลนาสิงห์เช่น ค่าวัสดุ  อาหาร  เครืองดืม  และค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวกับ
การดําเนินการ
โครงการขยะอันตรายแลกสิงของ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการขยะอันตรายแลกสิง
ของ เช่น ไม้ขีดไฟ ฝอยขัดหม้อ เป็นต้น
โครงการคัดแยกขยะ สะสมเงินทอง คุ้มครองอนาคต จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการคัดแยกขยะ สะสมเงิน
ทอง คุ้มครองอนาคต เช่น ตราช่าง ตาข่ายเขียว ค่าวัสดุจัดซือขยะ เป็นต้น
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บ่อขยะ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บ่อ
ขยะ เช่น ฝังกลบขยะ , ปลูกต้นไม้รอบๆบ่อ ฯลฯ
โครงการปรับปรุงภูิมิทัศน์บริเวณทางสาธารณะ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
ทางสาธารณะ เช่น ตัดหญ้า , ปุ๋ย  ฯลฯ
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า  เช่น  ค่าจัดซือวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  และค่าใช้จ่ายอืนๆ  ที
เกียวเนืองกับการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก
ประจําปี 2560 ค่าจัดซือนํายาพ่นหมอกควัน  ทรายอะเบท  นํามันเชือ
เพลิง และค่าวัสดุอืนทีเกียวกับการดําเนินการโครงการป้องกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออก
โครงการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการป้องกันและควบคุมโรค
เอดส์  เช่น  ค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ความรู้กับ
ประชาชน ฯลฯ
โครงการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์นําจืด จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์นํา
จืด เช่น  ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ฯลฯ

งบลงทุน รวม 9,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 9,200 บาท
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
เครืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จํานวน 9,200 บาท
เพือจัดซือเครืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง  จํานวน 1 เครือง รายละเอียด ดังนี
- เป็นเครืองตัดหญ้าแบบสะพาน
- เครืองยนต์ขนาดไม่ตํากว่า 1.5 แรงม้า
- ปริมาณกระบอกสูบไม่ตํากว่า 30 ซีซี
- พร้อมใบมีด

งบเงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานในการดําเนินงานของ
อาสาสมัครสาธารณสุข (อสมฺ) จํานวน 8 หมู่บ้าน  หมู่บ้าน
ละ  7,500  บาท
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 815,850 บาท
งบบุคลากร รวม 632,850 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 632,850 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 590,850 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีของพนักงานส่วน
ตําบล

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งพนักงานส่วนตําบล
งบดําเนินงาน รวม 183,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 78,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 73,200 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประโยชน์ตอบแทนอืนให้กับพนักงานส่วนตําบล
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 4,800 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล
ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 30,000 บาท
- ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมต่างๆ  ตังไว้ 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนของพนักงานส่วนตําบลทีได้
รับอนุญาตให้เข้ารับการอบรมสัมนา

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมนาของ
พนักงานส่วนตําบล เช่น ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าทีพัก ฯ 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ เช่น เครือง
คอมพิวเตอร์ เครืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 35,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสิงของเครืองใช้สํานัก
งาน เช่น แฟ้ม ปากกา กระดาษ ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น หมึกเครืองพิมพ์ แฟลช
ไดร์ แผ่นซีดี ฯ

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 80,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการสืบสานประเพณีรดนําขอพร จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมประเพณีรดนําขอพรผู้สูงอายุ
เนืองในวันสงกรานต์ ประจําปี 2560
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 2,727,200 บาท
งบบุคลากร รวม 1,439,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,439,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 827,800 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ของพนักงานส่วน
ตําบล 

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 71,400 บาท
 เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพและเงินปรับคุณวุฒิของพนักงานส่วน
ตําบล

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 63,000 บาท

  เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานส่วนตําบล 
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 380,520 บาท

 เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 96,480 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวและเงินอืนทีมีสิทธิได้รับ ของ
พนักงานจ้าง

งบดําเนินงาน รวม 1,273,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 357,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประโยชน์ตอบแทนอืนๆ ให้กับพนักงานส่วน
ตําบล พนักงานจ้าง

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 72,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบล
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 35,000 บาท

 เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล
ค่าใช้สอย รวม 380,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 300,000 บาท
- ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ตังไว้  50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ของพนักงานส่วน
ตําบล พนักงานจ้างและผู้มีสิทธิได้รับอนุญาติให้เข้าอบรมสัมนา
- ค่าจ้างเหมาบริการ  ตังไว้ 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการจัดเก็บนําประปา เปิด - ปิด ระบบ
ประปา ของ อบต.นาสิงห์ และค่าจ้างเหมาบริการอืนๆ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 60,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าพาหนะ  ค่าเบีย
งเลียง  ค่าเช่าทีพัก ของพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง  และผู้ได้รับ
อนุญาตให้เดินทางไปราชการ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์สํานักงาน เช่น เครือง
คอมพิวเตอร์ เครืองปรับอากาศ  ครุภัณฑ์อืนๆ

วันทีพิมพ์ : 30/10/2561  11:27:25 หน้า : 17/23



ค่าวัสดุ รวม 536,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 26,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสิงของเครืองใช้
ต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา  หมึกเครืองถ่ายเอกสาร เครือง
พิมพ์ ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุสําหรับซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ
และไฟฟ้าต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบลนาสิงห์

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 200,000 บาท

 เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้างต่างๆ  เช่น ไม้  สี  เหล็ก ฯลฯ
วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์เพือใช้ในการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนตําบลนาสิงห์ เช่น แผ่นดิสก์ หมึกพิมพ์ ฯลฯ

วัสดุอืน จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุระบบประปาขององค์การบริหารส่วนตําบลนา
สิงห์  ทุกแห่ง

งบลงทุน รวม 15,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 15,000 บาท
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
ตู้เชือมไฟฟ้าขนาด 300 แอมป์ จํานวน 15,000 บาท

เพือเป็นค่าจัดซือตู้เชือมไฟฟ้าขนาด 300 แอมป์ จํานวน 1 เครือง
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 265,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 135,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 135,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมอาชีพ หลักสูตรการทําอาหารและขนมไทย จํานวน 25,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ฝึกอบรม ค่า
อาหาร ฯลฯ
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมอาชีพ หลักสูตรการนวดเพือสุขภาพ จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ฝึกอบรม ค่า
อาหาร ฯลฯ 
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมอาชีพ หลักสูตรการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ฝึกอบรม ค่า
อาหาร ฯลฯ 
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมอาชีพ หลักสูตรการเพาะเลียงไส้เดือนในแปลง
ผัก

จํานวน 10,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ฝึกอบรม ค่า
อาหาร ฯลฯ 
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมอาชีพ หลักสูตรการเพาะเห็ดฟางกองเตีย จํานวน 25,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ฝึกอบรม ค่า
อาหาร ฯลฯ 
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมอาชีพ หลักสูตรเลียงไก่พันธุ์ไข่และไก่พันธุ์เนือ จํานวน 20,000 บาท
 เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ฝึกอบรม ค่า
อาหาร ฯลฯ
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ค่าใช้จ่ายตามโครงการการศึกษาเพือต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน 
(D.A.R.E.ประเทศไทย)

จํานวน 35,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการศึกษาเพือต่อต้านการใช้ยาเสพติดใน
เด็กนักเรียน (D.A.R.E.ประเทศไทย)

งบเงินอุดหนุน รวม 130,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 130,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 130,000 บาท
- โครงการขับขีปลอดภัย สร้างวินัยจราจร  ตังไว้ 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสถานีตํารวจภูธรศรีวิไล ตามโครงการขับขี
ปลอดภัยสร้างวินัยจราจร
- โครงการขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2560  ตังไว้ 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอศรีวิไลตามโครงการ
ขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
. 2560
- โครงการรวมพลังสตรีศรีวิไลเนืองในวันสตรีสากล ๘ มีนาคม  ตัง
ไว้  20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอศรีวิไลตามโครงการ
รวมพลังสตรีศรีวิไลเนืองในวันสตรีสากล ๘ มีนาคม
- โครงการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาศูนย์ข้าวชุมชนด้วยการผลิตเมล็ดพันธุ์
ข้าวพันธุ์ดี  ตังไว้ 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสํานักงานเกษตรอําเภอศรีวิไลตามโครงการส่ง
เสริมสนับสนุนพัฒนาศูนย์ข้าวชุมชนด้วยการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี
- โครงการผลิตสารไคโตซาน  ตังไว้ 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสํานักงานเกษตรอําเภอศรีวิไลตามโครงการผลิต
สารไคโตซาน
 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 100,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาตําบล จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานแข่งขันกีฬาประจําตําบลนา
สิงห์ ประจําปี 2560 เพือจ่ายเป็นเงินรางวัล,ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายทีเกียว
กับการจัดการแข่งขันกีฬา

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 190,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 110,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสงกรานต์ จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสงกรานต์ประจําปี 2560 การ
ตกแต่งขบวนรถเพือเข้าร่วมขบวนแห่งานสงกรานต์อําเภอศรีวิไลและค่า
ใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวกับการจัดงานวันสงกรานต์ 
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการแห่เทียนพรรษา จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการแห่เทียนเข้าพรรษา
ประจําปี 2560  เช่น ค่าจัดซือเทียนพรรษาผ้าอาบนําฝน เป็นต้น
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งบเงินอุดหนุน รวม 80,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 80,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 80,000 บาท
- อุดหนุนกิจกรรมและงานประเพณีท้องถิน  ตังไว้ 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนงานประเพณีท้องถินและเป็นค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียว
กับการดําเนินโครงการ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน รวม 6,564,840 บาท
งบลงทุน รวม 6,564,840 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 6,564,840 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที 6 จํานวน 82,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  ขนาด
กว้าง 5 เมตร  ยาว 36 เมตร หนาเฉลีย 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนทีองค์การบริหารส่วนตําบลนาสิงห์กําหนด
โครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล. หมู่ที 8 จํานวน 102,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล
.  กว้าง 4 เมตร ยาว 53 เมตร หนา 0.15 เมตร ลูกรังไหล่ทางข้าง
ละ 0.50 เมตร พร้อมป้ายบอกโครงการจํานวน 1 ป้าย รายละเอียดตาม
แบบแปลนทีองค์การบริหารส่วนตําบลนาสิงห์กําหนด
โครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล.หมู่ที 3 จํานวน 82,900 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนค.ส.ล. ขนาด
กว้าง 2 - 2.90 เมตร  ยาว 65 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตาม
แบบแปลนทีองค์การบริหารส่วนตําบลนาสิงห์กําหนด
โครงการก่อสร้างทางระบายนํา ค.ส.ล. หมู่ที 3 จํานวน 117,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายนํา กว้าง 0.30 เมตร ยาว 74 เมตร ลึก
เฉลีย 0.25 เมตร พร้อมป้ายบอกโครงการ จํานวน 1 ป้าย รายละเอียด
ตามแบบแปลนทีองค์การบริหารส่วนตําบลนาสิงห์กําหนด
โครงการก่อสร้างทางระบายนํา ค.ส.ล. หมู่ที 5 จํานวน 156,340 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายนํา ค.ส.ล. ขนาด
กว้าง 0.30 เมตร ยาว 131 เมตร ลึกเฉลีย 0.25 เมตร พร้อมป้ายบอก
โครงการจํานวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนทีองค์การบริหารส่วน
ตําบลนาสิงห์กําหนด
โครงการก่อสร้างแท่งนําประปาหมู่ที 1 จํานวน 68,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างแท่งนําประปา ขนาดกว้าง 2x4 
เมตร สูง 2.50 เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนทีองค์การบริหารส่วน
ตําบลนาสิงห์กําหนด
โครงการก่อสร้างป้ายศูนย์พัฒนาเด็ก หมู่ที 5 จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างป้ายคอนกรีตบุหิน
แกรนิต ขนาด ยาว 4.50 เมตร สูง 2.20 เมตร จํานวน 1 แห่ง ราย
ละเอียดตามแบบแปลนทีองค์การบริหารส่วนตําบลนาสิงห์กําหนด
โครงการก่อสร้างรัวแนวเขตทีสาธารณะหมู่ที 7 จํานวน 182,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรัวลวดหนาม
ยาว 194 เมตร สูง 1.50 เมตร จํานวน 1 แห่ง พร้อมป้ายบอก
โครงการ จํานวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนทีรายละเอียดตาม
แบบแปลนทีองค์การบริหารส่วนตําบลนาสิงห์กําหนด
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โครงการก่อสร้างรัวศูนย์พัฒนาเด็กหมู่ที 6 จํานวน 350,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรัวค.ส.ล
. ยาว 244 เมตร สูง 1.50 เมตร จํานวน 1 แห่ง พร้อมป้ายบอก
โครงการ จํานวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนทีองค์การบริหารส่วน
ตําบลนาสิงห์กําหนด
โครงการก่อสร้างรางระบายนํา ค.ส.ล.หมู่ที 8 จํานวน 101,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายนําค.ส.ล
. กว้าง 0.30 เมตร ยาว 61 เมตร ลึกเฉลีย 0.25 เมตร พร้อมป้ายบอก
โครงการ จํานวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนทีองค์การบริหารส่วน
ตําบลนาสิงห์กําหนด
โครงการก่อสร้างอาคารสํานักงาน อบต. จํานวน 4,200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล.ชัน
เดียว กว้าง 30 เมตร ยาว 32 เมตร สูง 11 เมตร จํานวน 1 แห่ง ราย
ละเอียดตามแบบแปลนทีองค์การบริหารส่วนตําบลนาสิงห์กําหนด
โครงการก่อสร้างอ่างล้างมือศูนย์พัฒนาเด็ก หมู่ที 5 ,6 จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอ่างล้างมือศูนย์พัฒนา
เด็ก กว้าง 0.30 เมตร ยาว 3.40 เมตร หนา 0.10 เมตร จํานวน 2 แห่ง ร
ายละเอียดตามแบบแปลนทีองค์การบริหารส่วนตําบลนาสิงห์กําหนด
โครงการขยายไหล่ทางถนน คสล. หมู่ที 1 จํานวน 56,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าขยายไหล่ถนนค.ส.ล. จํานวน 3 แห่ง ขนาดกว้าง
เฉลีย 0.64 เมตร ยาว 224 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนทีองค์การบริหารส่วนตําบลนาสิงห์กําหนด
โครงการขยายไหล่ทางถนนค.ส.ล.หมู่ที 2 จํานวน 65,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าขยายไหล่ทาง ค.ส.ล. หมู่ที 2 ขนาด
กว้าง 2.10 เมตร  ยาว 65 เมตร  หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนทีองค์การบริหารส่วนตําบลนาสิงห์กําหนด
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที 4 (สายนานายบุญหลาย) จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรังเป็น
ช่วงๆ กว้าง 4 เมตร ยาว 460 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตาม
แบบแปลนทีองค์การบริหารส่วนตําบลนาสิงห์กําหนด
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที 4 (สายนาศรีตานันท์) จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรังเป็น
ช่วงๆ กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.40 เมตร รายละเอียดตาม
แบบแปลนทีองค์การบริหารส่วนตําบลนาสิงห์กําหนด
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที 4 (สายไร่พ่อไหม) จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรังเป็น
ช่วงๆ กว้าง 3.50 เมตร ยาว 420 เมตร หนา 0.30 เมตร รายละเอียดตาม
แบบแปลนทีองค์การบริหารส่วนตําบลนาสิงห์กําหนด
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายหนองแฮ่ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนน
ลูกรัง กว้าง 4 เมตร ยาว 1,525 เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาณ
ลูกรัง 915 ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายบอกโครงการ จํานวน 1 ป้าย ราย
ละเอียดตามแบบแปลนทีองค์การบริหารส่วนตําบลนาสิงห์กําหนด
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังหมู่ที 4 (โคกมนตอนกลาง) จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรังเป็น
ช่วงๆ กว้าง 4 เมตร ยาว 765 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตาม
แบบแปลนทีองค์การบริหารส่วนตําบลนาสิงห์กําหนด
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โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังหมู่ที 4 (สายห้วยอินทรีย์ตอนบน) จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรังเป็น
ช่วงๆ กว้าง 4 เมตร ยาว 765 เมตร หนา 0.15 เมตร  รายละเอียดตาม
แบบแปลนทีองค์การบริหารส่วนตําบลนาสิงห์กําหนด
โครงการซ่อมแซมเมรุ หมู่ที 6 จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมเมรุ จํานวน 1 แห่ง พร้อมป้ายบอก
โครงการ จํานวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนทีองค์การบริหารส่วน
ตําบลนาสิงห์กําหนด
โครงการติดตังหม้อแปลงไฟฟ้าศูนย์เด็กหมู่ที 6 จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าติดตังหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 50 kva (3 
เฟรส) จํานวน 1 แห่ง 
โครงการทําความสะอาดระบบประปาหมู่ที 1 จํานวน 24,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเป่าล้างบ่อบาดาลจํานวน 1 แห่ง ถังสูง 2 แห่ง ถังกรองนํา
บาดาล 1 แห่ง เป่าล้างท่อ ยาว 500 เมตร
โครงการปรับปรุงรางระบายนําค.ส.ล.หมู่ที 1 จํานวน 50,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงรางระบายนํา 1 แห่ง รายละเอียดตามแบบแปลน
องค์การบริหารส่วนตําบลนาสิงห์กําหนด
โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์หมู่ที 2 จํานวน 136,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ 1 พร้อมป้ายบอก
โครงการ จํานวน 1 ป้าย แห่งรายละเอียดตามแบบแปลนทีองค์การบริหาร
ส่วนตําบลนาสิงห์กําหนด
โครงการวางท่อระบายนําหมู่ที 5,7 จํานวน 105,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายนําค.ส.ล.0.40 เมตร ยาว 66 เมตร พร้อม
ป้ายบอกโครงการ จํานวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนทีองค์การ
บริหารส่วนตําบลนาสิงห์กําหนด

แผนงานการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ รวม 80,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายตามโครงการปลูกต้นไม้ริมถนนสาธารณะ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปลูกต้นไม้ริมถนนสาธารณะ เช่น ค้า
ซือกล้าไม้ ค่าปุ๋ย ฯลฯ 
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานด้าน
เกษตรกรรมแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการโครงการอบรมและศึกษาดูงานด้าน
เกษตรกรรมแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 693,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 600,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค รวม 600,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 600,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าระบบประปาและไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลนาสิงห์
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งบลงทุน รวม 93,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 93,000 บาท
ครุภัณฑ์อืน
เครืองสูบนํา แบบหอยโข่ง จํานวน 32,000 บาท
เพือจัดซือเครืองสูบนําแบบหอยโข่ง จํานวน 2 เครือง คุณลักษณะ ดังนี
- สูบนําได้ 1,130 ลิตรต่อนาที
- เป็นเครืองสูบนําแบบหอยโข่ง ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า
- ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 3 นิว (75 มิลลิเมตร)
- สูบนําได้ไม่น้อยกว่าปริมาณทีกําหนด
- ส่งนําได้สูงไม่น้อยกว่า 13.50 เมตร หรือประมาณ 45 ฟุต
- อุปกรณ์ประกอบของเครืองสูบนําและของมอเตอร์ไฟฟ้าต้องมีครบ
ชุด พร้อมทีจะใช้งานได้
เครืองสูบนําแบบมอร์เตอร์จุ่มนํา (ซัมเมริส) ขนาด  1 แรงม้า จํานวน 26,000 บาท
 เครืองสูบนําแบบมอร์เตอร์จุ่มนํา (ซัมเมริส) ขนาด 1 แรง
ม้า  จํานวน 2 เครือง
เครืองสูบนําแบบมอร์เตอร์จุ่มนํา (ซัมเมริส) ขนาด 1.5 แรงม้า จํานวน 35,000 บาท
เครืองสูบนําแบบมอร์เตอร์จุ่มนํา (ซัมเมริส) ขนาด 1.5 แรง
ม้า  จํานวน 2 เครือง

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 7,846,300 บาท
งบกลาง รวม 7,846,300 บาท
งบกลาง รวม 7,846,300 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้กับพนักงานจ้าง ในอัตรา
ร้อยละ 5  ของเงินค่าจ้าง

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 5,983,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบียยังชีพผู้สูงอายุ  ทีได้รับการสงเคราะห์เบียยัง
ชีพ  

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 1,084,800 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบียยังชีพคนพิการ  ทีได้รับการสงเคราะห์เบีย
ยังชีพ จํานวน 113 คน คนละ 800 บาทต่อเดือน  จํานวน 12 เดือน

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 48,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์  ทีได้รับการสงเคราะห์
เบียยังชีพ จํานวน 8 คน คนละ 500 บาทต่อเดือน จํานวน 12 เดือน

สํารองจ่าย จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสํารองจ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น หรือเพือบรรเทา
ความเดือดร้อนให้กับประชาชน เช่น นําท่วม ไฟไหม้ ภัยแล้ง ฯลฯ

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 104,000 บาท
เพือจ่ายสมทบกองทุนประกันสุขภาพตําบลนาสิงห์ อบต.สมทบไม่น้อยกว่า
ร้อยละ  40  ของเงินทีได้รับการจัดสรรจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 176,300 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน  ตัง
จ่ายในอัตราร้อยละ 1 ของเงินงบประมาณรายได้ทีไม่รวมเงินอุดหนุน
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