
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลนาทราย
เรื่อง ประกาศใชขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2560

.............................................................

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 87 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 (แกไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 6 พ.ศ. 2552) องคการบริหารสวนตําบลนาทราย จึงประกาศใช
ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล เรื่อง งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งไดรับ
ความเห็นชอบในคราวการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลนาทราย สมัยสามัญสมัยท่ี 4 เม่ือวันท่ี 9-15
สิงหาคม 2559 และไดนําเสนอนายอําเภอเมืองนครศรีธรรมราช  อนุมัติแลว ตามหนังสืออําเภอเมือง
นครศรีธรรมราช ท่ี นศ 0023.6/5910 ลงวันท่ี 14 กันยายน 2559 จึงไดลงนามประกาศใชขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560

ท้ังนี้ใหมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 1  ตุลาคม พ.ศ. 2559 เปนตนไป

ประกาศ ณ วันท่ี 16 กันยายน พ.ศ.2559

สุขเจริญ  สุดสมบูรณ
(นายสุขเจริญ  สุดสมบูรณ)

นายกองคการบริหารสวนตําบลนาทราย



องคการบริหารสวนตําบลนาทราย
เขต/อําเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

หมูที่ 1 ซอย- ถนนปากพูน-นาพรุ แขวง/ตําบล นาทราย
เขต/อําเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

พ้ืนที่ 35.42 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด 6,454 คน
ชาย 3,192 คน
หญิง 3,262 คน



สวนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560

ของ

องคการบริหารสวนตําบลนาทราย

อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลนาทราย
บัดนี้ถึงเวลาท่ีคณะผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลนาทราย จะไดเสนอรางขอบัญญัติ งบประมาณ

รายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลนาทรายอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผูบริหารองคการ
บริหารสวนตําบลนาทรายจึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการ
และแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายท่ัวไป

ในปงบประมาณ พ.ศ.2559 ณ วันท่ี 30 สิงหาคม พ.ศ.2559 องคกรปกครองสวนทองถ่ินมี
สถานะการเงิน ดังนี้
1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 13,980,019.13 บาท
1.1.2 เงินสะสม จํานวน 1,537,444.35 บาท
1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 5,636,318.64 บาท
1.1.4 รายการท่ีไดกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 2 โครงการ รวม
34,000.00 บาท
1.1.5 รายการท่ีไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 9 โครงการ รวม 139,532.70 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท
2. การบริหารงบประมาณ ในปงบประมาณ 2559 ณ วันท่ี 30 สิงหาคม พ.ศ.2559

(1) รายรับจริง จํานวน 23,322,925.37 บาท ประกอบดวย
หมวดภาษีอากร จํานวน 399,745.12 บาท
หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 171,876.20 บาท
หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน 128,146.49 บาท
หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย จํานวน 658,939.00 บาท
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 73,051.90 บาท
หมวดรายไดจากทุน จํานวน 20,457.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 16,300,836.66 บาท
หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป จํานวน 5,569,873.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 9,164,445.00 บาท
(3) รายจายจริง จํานวน 18,110,079.47 บาท ประกอบดวย

งบกลาง จํานวน 888,926.00 บาท
งบบุคลากร จํานวน 9,199,589.08 บาท
งบดําเนินงาน จํานวน 4,211,979.39 บาท
งบลงทุน จํานวน 3,068,585.00 บาท
งบรายจายอ่ืน จํานวน 0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน จํานวน 741,000.00 บาท

(4) รายจายท่ีจายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 8,268,075.29 บาท
(5) รายจายท่ีจายจากเงินสะสม จํานวน 463,000.00 บาท
(6) รายจายท่ีจายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
องคการบริหารสวนตําบลนาทราย

อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
2.1 รายรับ

รายรับ รายรับจริง
ป 2558

ประมาณการ
ป 2559

ประมาณการ
ป 2560

รายไดจัดเก็บ
หมวดภาษีอากร 398,030.78 300,000.00 380,000.00
หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต 464,513.60 264,000.00 233,500.00
หมวดรายไดจากทรัพยสิน 110,180.36 160,000.00 150,000.00
หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย 733,952.00 750,000.00 750,000.00
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 234,450.00 170,000.00 175,000.00
หมวดรายไดจากทุน 150.00 1,000.00 1,500.00

รวมรายไดจัดเก็บ 1,941,276.74 1,645,000.00 1,690,000.00
รายไดท่ีรัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 16,850,552.63 18,655,000.00 18,450,000.00
รวมรายไดท่ีรัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

16,850,552.63 18,655,000.00 18,450,000.00

รายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 6,229,155.00 7,000,000.00 16,960,000.00
รวมรายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

6,229,155.00 7,000,000.00 16,960,000.00

รวม 25,020,984.37 27,300,000.00 37,100,000.00



สวนที่ 2
ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนาทราย

เรื่อง
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ

องคการบริหารสวนตําบลนาทราย
อําเภอเมืองนครศรธีรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบรางขอบัญญัติ งบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
ของ องคการบริหารสวนตําบลนาทราย

อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

ดาน ยอดรวม
ดานบริหารท่ัวไป

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 13,195,000
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 90,000

ดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 4,727,000
แผนงานสาธารณสุข 810,000
แผนงานสังคมสงเคราะห 5,000
แผนงานเคหะและชุมชน 6,222,000
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 310,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 453,000

ดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร 196,000
แผนงานการพาณิชย 1,450,000

ดานการดําเนนิงานอ่ืน
แผนงานงบกลาง 9,642,000

งบประมาณรายจายท้ังสิ้น 37,100,000



รายจายตามงานและงบรายจาย
องคการบริหารสวนตําบลนาทราย

อําเภอเมืองนครศรีธรรมราชิ จังหวัดนครศรีธรรมราช
แผนงานงบกลาง

งาน
งบ งบกลาง รวม
งบกลาง 9,642,000 9,642,000

งบกลาง 9,642,000 9,642,000
รวม 9,642,000 9,642,000

แผนงานบริหารงานท่ัวไป
งาน

งบ
งานบริหารท่ัวไป งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 6,874,000 2,222,000 9,096,000
เงินเดือน (ฝายการเมือง) 1,879,920 0 1,879,920
เงินเดือน (ฝายประจํา) 4,994,080 2,222,000 7,216,080

งบดําเนินงาน 1,794,000 1,355,000 3,149,000
คาตอบแทน 333,000 250,000 583,000
คาใชสอย 565,000 890,000 1,455,000
คาวัสดุ 444,000 200,000 644,000
คาสาธารณูปโภค 452,000 15,000 467,000

งบลงทุน 90,000 835,000 925,000
คาครุภัณฑ 90,000 835,000 925,000

งบรายจายอ่ืน 25,000 0 25,000
รายจายอ่ืน 25,000 0 25,000

รวม 8,783,000 4,412,000 13,195,000

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งาน

งบ
งานปองกันภัยฝายพลเรือนและ

ระงับอัคคีภัย
รวม

งบดําเนินงาน 90,000 90,000
คาใชสอย 90,000 90,000

รวม 90,000 90,000



แผนงานการศึกษา
งาน

งบ
งานระดับกอนวัยเรียน

และประถมศึกษา
งานศึกษาไม
กําหนดระดับ

รวม

งบบุคลากร 1,062,000 0 1,062,000
เงินเดือน (ฝายประจํา) 1,062,000 0 1,062,000

งบดําเนินงาน 2,136,000 5,000 2,141,000
คาตอบแทน 5,000 0 5,000
คาใชสอย 1,355,000 0 1,355,000
คาวัสดุ 756,000 5,000 761,000
คาสาธารณูปโภค 20,000 0 20,000

งบลงทุน 668,000 0 668,000
คาครุภัณฑ 68,000 0 68,000
คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 600,000 0 600,000

งบเงินอุดหนุน 856,000 0 856,000
เงินอุดหนุน 856,000 0 856,000

รวม 4,722,000 5,000 4,727,000

แผนงานสาธารณสุข
งาน

งบ
งานบริการสาธารณสุขและงาน

สาธารณสุขอ่ืน
รวม

งบดําเนินงาน 810,000 810,000
คาใชสอย 720,000 720,000
คาวัสดุ 10,000 10,000

งบลงทุน 80,000 80,000
คาครุภัณฑ 80,000 80,000

รวม 810,000 810,000

แผนงานสังคมสงเคราะห
งาน

งบ
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห รวม

งบดําเนินงาน 5,000 5,000
คาใชสอย 5,000 5,000

รวม 5,000 5,000



แผนงานเคหะและชุมชน
งาน

งบ
งานบริหารท่ัวไป

เกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งานไฟฟาถนน งานกําจัดขยะมูล

ฝอยและสิ่งปฏิกูล
รวม

งบบุคลากร 1,355,000 0 0 1,355,000
เงินเดือน (ฝายประจํา) 1,355,000 0 0 1,355,000

งบดําเนินงาน 1,132,000 0 50,000 1,182,000
คาตอบแทน 182,000 0 0 182,000
คาใชสอย 630,000 0 50,000 680,000
คาวัสดุ 320,000 0 0 320,000

งบลงทุน 157,000 3,528,000 0 3,685,000
คาครุภัณฑ 157,000 0 0 157,000
คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 0 3,528,000 0 3,528,000

รวม 2,644,000 3,528,000 50,000 6,222,000

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
งาน

งบ
งานสงเสริมและสนับสนุน

ความเขมแข็งชุมชน
รวม

งบดําเนินงาน 310,000 310,000
คาใชสอย 310,000 310,000

รวม 310,000 310,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งาน

งบ
งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรม

ทองถิ่น
รวม

งบดําเนินงาน 130,000 275,000 405,000
คาใชสอย 70,000 275,000 345,000
คาวัสดุ 60,000 0 60,000

งบเงินอุดหนุน 0 48,000 48,000
เงินอุดหนุน 0 48,000 48,000

รวม 130,000 323,000 453,000



แผนงานการเกษตร
งาน

งบ
งานสงเสริม
การเกษตร

งานอนุรักษแหลงน้ํา
และปาไม

รวม

งบดําเนินงาน 155,000 0 155,000
คาใชสอย 150,000 0 150,000
คาวัสดุ 5,000 0 5,000

งบลงทุน 0 41,000 41,000
คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 0 41,000 41,000

รวม 155,000 41,000 196,000

แผนงานการพาณิชย
งาน

งบ
งานกิจการประปา รวม

งบดําเนินงาน 950,000 950,000
คาวัสดุ 150,000 150,000
คาสาธารณูปโภค 800,000 800,000

งบลงทุน 500,000 500,000
คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 500,000 500,000

รวม 1,450,000 1,450,000



ขอบัญญัติ
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

องคการบริหารสวนตําบลนาทราย
อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

โดยท่ีเปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 อาศัยอํานาจตามความใน
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537และแกไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี6) พ.ศ.2552 มาตรา
มาตรา87 จึงตราขอบัญญัติข้ึนไวโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลนาทราย และโดยอนุมัติของ
นายอําเภอเมืองนครศรีธรรมราช

ขอ 1. ขอบัญญัติ นี้เรียกวา ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
ขอ 2. ขอบัญญัติ นี้ใหใชบังคับตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เปนตนไป
ขอ 3. งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 เปนจํานวนรวมท้ังสิ้น 37,100,000 บาท
ขอ 4. งบประมาณรายจายท่ัวไป จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ท่ัวไป เปนจํานวนรวมท้ังสิ้น 37,100,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานไดดังนี้

แผนงาน ยอดรวม
ดานบริหารท่ัวไป

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 13,195,000
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 90,000

ดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 4,727,000
แผนงานสาธารณสุข 810,000
แผนงานสังคมสงเคราะห 5,000
แผนงานเคหะและชุมชน 6,222,000
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 310,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 453,000

ดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร 196,000
แผนงานการพาณิชย 1,450,000

ดานการดําเนนิงานอ่ืน
แผนงานงบกลาง 9,642,000

งบประมาณรายจายท้ังสิ้น 37,100,000



ขอ 5. ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลนาทรายปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ
ใหเปนไปตามระเบียบการเบิกจายเงินขององคการบริหารสวนตําบล

ขอ 6. ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลนาทรายมีหนาท่ีรักษาการใหเปนไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันท่ี 16 กันยายน 2559

(ลงนาม)...สุขเจริญ สุดสมบูรณ.....
(นายสุขเจริญ สุดสมบูรณ)

ตําแหนง นายกองคการบริหารสวนตําบลนาทราย
อนุมัติ

(ลงนาม) พงษศักดิ์ คารวานนท.
(นายพงษศักดิ์ คารวานนท)

ตําแหนง นายอําเภอเมืองนครศรีธรรมราช



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
องคการบริหารสวนตําบลนาทราย

อําเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
รายรับจริง ประมาณการ

ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560
หมวดภาษีอากร

ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 131,363.65 126,107.60 200,983.00 130,000 53.85 % 200,000
ภาษีบํารุงทองท่ี 66,465.70 60,495.57 82,793.78 70,000 14.29 % 80,000

ภาษีปาย 26,104.00 101,109.00 114,254.00 100,000 0.00 % 100,000

รวมหมวดภาษีอากร 223,933.35 287,712.17 398,030.78 300,000 380,000
หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต

คาธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการขายสุรา 446.20 698.40 756.60 1,000 0.00 % 1,000
คาธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการพนัน 0.00 0.00 0.00 1,000 -100.00 % 0
คาธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร 0.00 477.00 435.00 1,000 -100.00 % 0
คาธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย 173,340.00 190,901.00 199,500.00 190,000 0.00 % 190,000
คาธรรมเนียมปด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือ

แผนปลิวเพ่ือการโฆษณา 60.00 10.00 40.00 1,000 -50.00 % 500

คาธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย 720.00 830.00 820.00 1,000 0.00 % 1,000
คาธรรมเนียมอ่ืน ๆ 2,210.00 4,370.00 3,320.00 3,000 -100.00 % 0
คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 0.00 0.00 0.00 1,000 100.00 % 2,000



คาปรับการผิดสัญญา 1,980.00 61,170.00 253,744.00 60,000 -50.00 % 30,000
คาปรับอ่ืน ๆ 400.00 0.00 0.00 0 0.00 % 0

รายรับจริง ประมาณการ
ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560

คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการท่ี
เปนอันตรายตอสุขภาพ 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000 0.00 % 3,000

คาใบอนุญาตใหตั้งตลาดเอกชน 2,000.00 2,000.00 2,400.00 2,000 0.00 % 2,000
คาใบอนุญาตเก่ียวกับการควบคุมอาคาร 0.00 120.00 498.00 0 100.00 % 4,000

รวมหมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต 184,156.20 263,576.40 464,513.60 264,000 233,500
หมวดรายไดจากทรัพยสิน

ดอกเบี้ย 119,530.52 160,534.22 110,180.36 160,000 -6.25 % 150,000
รวมหมวดรายไดจากทรัพยสิน 119,530.52 160,534.22 110,180.36 160,000 150,000

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย

รายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย 750,159.00 729,646.00 733,952.00 750,000 0.00 % 750,000

รวมหมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย 750,159.00 729,646.00 733,952.00 750,000 750,000
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด

คาขายแบบแปลน 87,000.00 99,700.00 99,700.00 100,000 0.00 % 100,000
รายไดเบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ 0.00 67,200.00 134,750.00 70,000 7.14 % 75,000

รวมหมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 87,000.00 166,900.00 234,450.00 170,000 175,000
หมวดรายไดจากทุน

คาขายทอดตลาดทรัพยสิน 2,115.00 2,000.00 150.00 1,000 50.00 % 1,500
รวมหมวดรายไดจากทุน 2,115.00 2,000.00 150.00 1,000 1,500



หมวดภาษีจัดสรร
ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตและลอเลื่อน 0.00 0.00 273,476.57 800,000 -37.50 % 500,000

รายรับจริง ประมาณการ
ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560

ภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 8,372,316.03 6,290,598.32 6,788,199.55 7,000,000 14.29 % 8,000,000

ภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายไดฯ 2,417,682.54 2,387,177.25 2,825,910.93 3,000,000 0.00 % 3,000,000

ภาษีธุรกิจเฉพาะ 101,543.59 87,603.02 135,549.06 160,000 -37.50 % 100,000
ภาษีสุรา 1,058,091.51 1,172,927.43 1,323,118.51 2,000,000 -25.00 % 1,500,000
ภาษีสรรพสามิต 2,313,261.31 1,595,413.78 2,279,352.66 2,500,000 20.00 % 3,000,000
คาภาคหลวงและคาธรรมเนียมตามกฎหมายวา

ดวยปาไม 76,202.00 64,017.00 64,017.00 160,000 -37.50 % 100,000

คาภาคหลวงแร 97,092.26 70,946.16 141,726.54 153,000 -67.32 % 50,000
คาภาคหลวงปโตรเลียม 93,199.38 91,899.88 65,445.81 160,000 -68.75 % 50,000
คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม

ประมวลกฎหมายท่ีดิน 1,440,030.00 1,976,065.00 2,953,756.00 2,720,000 -21.03 % 2,148,000

คาธรรมเนียมและคาใชน้ําบาดาล 520.00 1,540.00 0.00 2,000 0.00 % 2,000

รวมหมวดภาษีจัดสรร 15,969,938.62 13,738,187.84 16,850,552.63 18,655,000 18,450,000
หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป

เงินอุดหนุนท่ัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจ
หนาท่ีและภารกิจถายโอนเลือกทํา 6,269,196.55 6,667,397.00 6,229,155.00 7,000,000 142.29 % 16,960,000

รวมหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 6,269,196.55 6,667,397.00 6,229,155.00 7,000,000 16,960,000
รวมทุกหมวด 23,606,029.24 22,015,953.63 25,020,984.37 27,300,000 37,100,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจายท่ัวไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
องคการบริหารสวนตําบลนาทราย

อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประมาณการรายรับรวมท้ังสิ้น 37,100,000 บาท แยกเปน

รายไดจัดเก็บ
หมวดภาษีอากร รวม 380,000 บาท

ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน จํานวน 200,000 บาท
คําช้ีแจง ประมาณการไวสูงกวาปท่ีผานมา เนื่องจากคาดวาจะ
สามารถจัดเก็บไดเพ่ิมข้ึน
ภาษีบํารุงทองท่ี จํานวน 80,000 บาท
คําช้ีแจง ประมาณการไวสูงกวาปท่ีผานมา เนื่องจากคาดวาจะ
สามารถจัดเก็บไดเพ่ิมข้ึน
ภาษีปาย จํานวน 100,000 บาท
คําช้ีแจง ประมาณการไวเทากับปท่ีผานมา เนื่องจากคาดวาจะ
สามารถจัดเก็บไดเทาเดิม

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต รวม 233,500 บาท
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 1,000 บาท
คําช้ีแจง ประมาณการไวเทากับปท่ีผานมา เนื่องจากคาดวาจะไดรับ
เทาเดิม
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 2,000 บาท
คําช้ีแจง ประมาณการไวเทากับปท่ีผานมา เนื่องจากคาดวาจะไดรับ
เทาเดิม
คาธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย จํานวน 190,000 บาท
คําช้ีแจง ประมาณการไวเทากับปท่ีผานมา เนื่องจากคาดวาจํานวน
ผูใชถังขยะเทาเดิม
คาธรรมเนียมปด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิวเพื่อการ
โฆษณา

จํานวน 500 บาท

คําช้ีแจง ประมาณการไวต่ํากวาปท่ีผานมา เนื่องจากคาดวาจะ
สามารถจัดเก็บไดลดลง
คาธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย จํานวน 1,000 บาท
คําช้ีแจง ประมาณการไวเทากับปท่ีผานมา เนื่องจากคาดวาจะ
สามารถจัดเก็บไดเทาเดิม
คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 2,000 บาท
คําช้ีแจง ประมาณการไวต่ํากวาปท่ีผานมา เนื่องจากคาดวาจะ
สามารถจัดเก็บไดลดลง
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คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 30,000 บาท
คําช้ีแจง ประมาณการไวต่ํากวาปงบประมาณท่ีผานมา เนื่องจากคาด
วาจะไดรับลดลง
คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการท่ีเปนอันตรายตอ
สุขภาพ

จํานวน 3,000 บาท

คําช้ีแจง ประมาณการไวเทากับปท่ีผานมา เนื่องจากคาดวาจะ
สามารถจัดเก็บไดเทาเดิม
คาใบอนุญาตใหตั้งตลาดเอกชน จํานวน 2,000 บาท
คําช้ีแจง ประมาณการไวเทาเดิม เนื่องจากคาดวาจะสามารถจัดเก็บได
เทาเดิม
คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 2,000 บาท
คําช้ีแจง ประมาณการจากรายรับจริงจากปท่ีผานมา

หมวดรายไดจากทรัพยสิน รวม 150,000 บาท
ดอกเบ้ีย จํานวน 150,000 บาท
คําช้ีแจง ประมาณการไวต่ํากวาปงบประมาณท่ีผานมา เนื่องจากคาด
วาจะไดรับลดลง

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย รวม 750,000 บาท
รายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย จํานวน 750,000 บาท
คําช้ีแจง ประมาณการไวเทากับปงบประมาณท่ีผานมา ซึ่งคาดวาจะ
สามารถจัดเก็บไดเทาเดิม

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด รวม 175,000 บาท
คาขายแบบแปลน จํานวน 100,000 บาท
คําช้ีแจง ประมาณการไวเทากับปงบประมาณท่ีผานมา เนื่องจากคาด
วาจะเก็บไดเทาเดิม
รายไดเบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ จํานวน 75,000 บาท
คําช้ีแจง ประมาณการไวสูงกวาปท่ีผานมา เนื่องจากคาดวาจะเก็บได
เพ่ิมข้ึน

หมวดรายไดจากทุน รวม 1,500 บาท
คาขายทอดตลาดทรัพยสิน จํานวน 1,500 บาท
คําช้ีแจง ประมาณการไวสูงกวาปท่ีผานมา เนื่องจากคาดวาจะ
สามารถจัดเก็บไดเพ่ิมข้ึน

รายไดท่ีรัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 18,450,000 บาท

ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตและลอเลื่อน จํานวน 500,000 บาท
คําช้ีแจง ประมาณการไวต่ํากวาปงบประมาณท่ีผานมา
เนื่องจากคาดวาจะไดรับจัดสรรลดลง
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ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 8,000,000 บาท
คําช้ีแจง
ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายไดฯ จํานวน 3,000,000 บาท
คําช้ีแจง ประมาณการไวเทากับปงบประมาณท่ีผานมา
เนื่องจากคาดวาจะไดรับจัดสรรเทาเดิม
ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 100,000 บาท
คําช้ีแจง ประมาณการไวต่ํากวาปงบประมาณท่ีผานมา
เนื่องจากคาดวาจะไดรับจัดสรรลดลง
ภาษีสุรา จํานวน 1,500,000 บาท
คําช้ีแจง ประมาณไวต่ํากวาปงบประมาณท่ีผานมา เนื่องจากคาด
วาจะไดรับจัดสรรลดลง
ภาษีสรรพสามิต จํานวน 3,000,000 บาท
คําช้ีแจง ประมาณการไวสูงกวาปงบประมาณท่ีผานมา
เนื่องจากคาดวาจะไดรับจัดสรรเพ่ิมข้ึน
คาภาคหลวงและคาธรรมเนียมตามกฎหมายวาดวยปาไม จํานวน 100,000 บาท
คําช้ีแจง ประมาณการไวต่ํากวาปงบประมาณท่ีผานมา
เนื่องจากคาดวาจะไดรับลดลง
คาภาคหลวงแร จํานวน 50,000 บาท
คําช้ีแจง ประมาณการไวต่ํากวาปงบประมาณท่ีผานมา
เนื่องจากคาดวาจะไดรับจัดสรรลดลง
คาภาคหลวงปโตรเลียม จํานวน 50,000 บาท
คําช้ีแจง ประมาณการไวต่ํากวาปงบประมาณท่ีผานมา

เนื่องจากคาดวาจะไดรับจัดสรรลดลง
คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายท่ีดิน

จํานวน 2,148,000 บาท

คําช้ีแจง ประมาณการไวต่ํากวาปงบประมาณท่ีผานมา
เนื่องจากคาดวาจะไดรับจัดสรรลดลง
คาธรรมเนียมและคาใชน้ําบาดาล จํานวน 2,000 บาท
คําช้ีแจง ประมาณการไวเทากับปงบประมาณท่ีผานมา
เนื่องจากคาดวาจะไดรับจัดสรรเทาเดิม

รายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป รวม 16,960,000 บาท

เงินอุดหนุนท่ัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีและ
ภารกิจถายโอนเลือกทํา

จํานวน 16,960,000 บาท
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รายงานประมาณการรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
องคการบริหารสวนตําบลนาทราย

อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
รายจายจริง ประมาณการ

ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560
แผนงานบริหารงานท่ัวไป
งานบริหารท่ัวไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 464,924.77 514,080 514,080 514,080 0 % 514,080
เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 38,172.76 42,120 42,120 42,120 0 % 42,120
เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 38,172.76 42,120 42,120 42,120 0 % 42,120
เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี
นายกองคการบริหารสวนตําบล 110,880 86,400 86,400 86,400 0 % 86,400

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 1,076,445.2 1,151,520 1,119,840 1,195,200 0 % 1,195,200

รวมเงินเดือน (ฝายการเมือง) 1,728,595.49 1,836,240 1,804,560 1,879,920 1,879,920
เงินเดือน (ฝายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 1,788,239.33 1,936,063.49 2,540,331.2 3,530,380 -12.76 % 3,080,080
เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงาน 184,910.32 34,440 0 0 0 % 0
เงินประจําตําแหนง 80,032 216,593 218,400 244,000 3.28 % 252,000
คาตอบแทนพนักงานจาง 692,190 741,793.29 1,403,225.16 1,555,400 -0.86 % 1,542,000
เงินเพ่ิมตาง ๆของพนักงานจาง 380,610 349,425.29 113,048 96,000 25 % 120,000

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 3,125,981.65 3,278,315.07 4,275,004.36 5,425,780 4,994,080
รวมงบบุคลากร 4,854,577.14 5,114,555.07 6,079,564.36 7,305,700 6,874,000
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รายจายจริง ประมาณการ
งบดําเนินงาน ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560
คาตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 11,400 10,650 444,160 44,300 80.59 % 80,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 11,340 0 0 3,000 166.67 % 8,000
คาเชาบาน 140,400 133,950 129,000 239,000 -12.13 % 210,000
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 19,031 16,353 15,140 35,000 0 % 35,000
เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล 52,400 1,095 0 0 0 % 0

รวมคาตอบแทน 234,571 162,048 588,300 321,300 333,000
คาใชสอย

รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 57,446.5 47,300 43,350 95,000 5.26 % 100,000
รายจายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ 10,420 12,600 13,030 40,000 75 % 70,000
รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขา
ลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ

คาใชจายโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ินพนักงานสวน
ตําบล พนักงานจาง

0 0 0 20,000 400 % 100,000
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รายจายจริง ประมาณการ
ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560

คาใชจายในการเชาท่ีดิน 12,000 36,000 0 20,000 100 % 40,000
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
คาธรรมเนียม คาลงทะเบียนตาง ๆ 144,488 95,028 128,139.7 90,000 100 % 90,000

คาใชจายในการทํากิจกรรมตามนโยบายรัฐบาล 0 0 0 0 100 % 20,000
คาใชจายในพิธีทางศาสนา รัฐพิธี และประเพณี
ตางๆ 9,945 44,636 120,759 100,000 -50 % 50,000

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติประจําป 120,643 0 133,809 0 0 % 0
โครงการบริหารจัดการศูนยรวมขาวสารการ
จัดซื้อจัดจาง ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ระดับอําเภอ เมืองนครศรีธรรมราช ประจําป
งบประมาณ 2560

0 0 0 0 100 % 15,000

โครงการปกปองสถาบันสําคัญของชาติ 0 0 0 10,000 0 % 10,000
โครงการพระราชดําริฯเพ่ือเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ 0 0 0 10,000 0 % 10,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 16,070 17,810 17,320 75,000 -20 % 60,000
รวมคาใชสอย 572,194.46 466,260 513,428.7 480,000 565,000
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รายจายจริง ประมาณการ
ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560

คาวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 54,998 59,133 79,959 70,000 0 % 70,000
วัสดุงานบานงานครัว 26,939 19,047 15,067 20,000 0 % 20,000
วัสดุยานพาหนะและขนสง 23,600 50,000 26,800 40,000 0 % 40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 234,848.1 324,540 233,600 350,000 -42.86 % 200,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร 57,410 110,544 69,400 70,000 -22.86 % 54,000
วัสดุคอมพิวเตอร 50,709 59,880 68,980 60,000 0 % 60,000
วัสดุอ่ืน 9,990 19,980 13,540 10,000 -100 % 0

รวมคาวัสดุ 458,494.1 643,124 507,346 620,000 444,000
คาสาธารณูปโภค

คาไฟฟา 171,092.68 245,498.87 319,609.3 331,000 20.85 % 400,000
คาบริการโทรศัพท 9,891.61 8,663.79 9,376.41 15,000 0 % 15,000
คาบริการไปรษณีย 1,863 1,596 0 3,000 0 % 3,000
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 15,804.49 15,735.48 15,735.48 34,000 0 % 34,000

รวมคาสาธารณูปโภค 198,651.78 271,494.14 344,721.19 383,000 452,000
รวมงบดําเนินงาน 1,463,911.34 1,542,926.14 1,953,795.89 1,804,300 1,794,000
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รายจายจริง ประมาณการ
ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560

งบลงทุน
คาครุภัณฑ

ครุภัณฑงานบานงานครัว
คาจัดซื้อเครื่องทําน้ํารอน-น้ําเย็น จํานวน 1
เครื่อง 0 0 0 0 100 % 10,000

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 67,870 7,000 91,000 230,000 -65.22 % 80,000
รวมคาครุภัณฑ 954,640 54,480 266,900 280,000 90,000

รวมงบลงทุน 954,640 54,480 326,900 480,000 90,000
งบรายจายอ่ืน
รายจายอ่ืน

คาจางท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษา วิจยั ประเมินผล หรือ
พัฒนาระบบตาง ๆ ซึ่งมิใชเพ่ือการจัดหาหรือ
ปรับปรุงครุภัณฑท่ีดิน และ/หรือสิ่งกอสราง

50,000 0 0 0 0 % 0

รายจายอ่ืน 0 745,388 25,000 25,000 0 % 25,000
รวมรายจายอ่ืน 50,000 745,388 25,000 25,000 25,000

รวมงบรายจายอ่ืน 50,000 745,388 25,000 25,000 25,000
รวมงานบริหารท่ัวไป 7,338,128.48 7,488,992.13 8,403,260.25 9,630,000 8,783,000
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รายจายจริง ประมาณการ
ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560

งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 921,478.33 1,267,867.25 1,625,474.87 1,900,000 4.21 % 1,980,000
เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงาน 148,774.84 53,370 0 0 0 % 0
เงินประจําตําแหนง 19,016.67 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000
คาตอบแทนพนักงานจาง 72,600 81,800 133,308.07 180,000 0 % 180,000
เงินเพ่ิมตาง ๆของพนักงานจาง 35,400 30,300 21,639 20,000 0 % 20,000

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 1,197,269.84 1,475,337.25 1,822,421.94 2,142,000 2,222,000
รวมงบบุคลากร 1,197,269.84 1,475,337.25 1,822,421.94 2,142,000 2,222,000

งบดําเนินงาน
คาตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 0 0 161,640 30,000 133.33 % 70,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 20,000 0 % 20,000
คาเชาบาน 87,500 84,950 106,200 130,000 0 % 130,000
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 6,273 4,317 6,000 20,000 50 % 30,000
เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล 32,983 18,133 0 0 0 % 0

รวมคาตอบแทน 126,756 107,400 273,840 200,000 250,000
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รายจายจริง ประมาณการ
ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560

คาใชสอย
รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 159,503.7 194,826.8 195,000 15,000 -100 % 0
รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขา
ลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
คาธรรมเนียม และคาลงทะเบียนตางๆ 23,588 19,5200 33,640.7 50,000 0 % 50,000

คาใชจายในการประชาสัมพันธเก่ียวกับการ
จัดเก็บภาษี 15,360 9,000 10,000 36,300 10.19 % 40,000

โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานท่ี 0 17,640 3,500 30,000 100 % 30,000
โครงการจัดทําและปรับปรุงขอมูลแผนท่ีภาษี
และทะเบียนทรัพยสินขององคการบริหารสวน
ตําบลนาทราย

9,100 5,100 50,000 400,000 0 % 400,000

โครงการจางเหมาบริการบุคคลดําเนินงาน
กิจการประปา และขยะมูลฝอย 0 0 0 250,000 0 % 250,000

โครงการพัฒนาระบบการใหบริการจัดเก็บคา
น้ําประปา คาขยะ 0 0 0 50,000 100 % 100,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 3,600 2,650 12,880 20,000 0 % 20,000
รวมคาใชสอย 211,151.7 248,736.8 305,020.7 851,300 890,000
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รายจายจริง ประมาณการ
ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560

คาวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 80,000 42,060 47,145 70,000 0 % 70,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 0 0 100 % 60,000
วัสดุคอมพิวเตอร 69,854 59,732 72,255 70,000 0 % 70,000

รวมคาวัสดุ 149,854 101,792 119,400 140,000 200,000
คาสาธารณูปโภค

คาบริการไปรษณีย 8,073 3,793 10,679 17,000 -11.76 % 15,000
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 0 0 20,000 -100 % 0

รวมคาสาธารณูปโภค 8,073 3,793 10,679 37,000 15,000
รวมงบดําเนินงาน 495,834.7 461,721.8 708,939.7 1,228,300 1,355,000

งบลงทุน
คาครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน
คาซื้อเกาอ้ีสํานักงาน 0 0 4,500 4,000 0 % 4,000
คาซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร 0 0 0 10,000 0 % 10,000
คาซื้อตูเหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนกระจก 0 0 0 0 100 % 4,000

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง
คาจัดซื้อรถยนตสวนกลาง รถบรรทุก(ดีเซล)
จํานวน 1 คัน 0 0 0 0 100 % 787,000

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 7,300 0 15,000 20,300 47.78 % 30,000
รวมคาครุภัณฑ 34,280 35,500 85,490 90,700 835,000

รวมงบลงทุน 34,280 35,500 85,490 90,700 835,000
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รายจายจริง ประมาณการ
ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560

งบรายจายอ่ืน
รายจายอ่ืน

รายจายอ่ืน 0 266,642 0 0 0 % 0
รวมรายจายอ่ืน 0 266,642 0 0 0

รวมงบรายจายอ่ืน 0 266,642 0 0 0
รวมงานบริหารงานคลัง 1,727,384.54 2,239,201.05 2,616,851.64 3,461,000 4,412,000

รวมแผนงานบริหารงานท่ัวไป 9,065,513.02 9,728,193.18 11,020,111.89 13,091,000 13,195,000
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบดําเนินงาน
คาใชสอย

รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอ่ืนๆ

คาใชจายในการชวยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยแกผูท่ี
ไดรับความเดือดรอนจากภัยธรรมชาติและอัคคีภัย 8,379 25,156 340 20,000 150 % 50,000

โครงการตั้งจุดตรวจบูรณาการชวงเทศกาล 18,856 8,426 1,850 20,000 0 % 20,000
โครงการฝกอบรม/ฝกทบทวนอาสาสมัครปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยฝายพลเรือน (อปพร.) 0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการฝกอบรมใหความรูการปองกันและระงับอัคคีภัย 0 0 0 5,000 100 % 10,000
รวมคาใชสอย 315,235 179,182 38,990 50,000 90,000

รวมงบดําเนินงาน 315,235 179,182 38,990 50,000 90,000
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งบลงทุน
คาครุภัณฑ

ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
คาซื้อเครื่องรับสงวิทยุ 0 0 28,000 0 0 % 0

รวมคาครุภัณฑ 0 0 28,000 0 0
รวมงบลงทุน 0 0 28,000 0 0

รวมงานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 315,235 179,182 66,990 50,000 90,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 315,235 179,182 66,990 50,000 90,000

แผนงานการศึกษา
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 0 0 0 100 % 702,000
คาตอบแทนพนักงานจาง 0 0 4,155 117,000 176.92 % 324,000
เงินเพ่ิมตาง ๆของพนักงานจาง 0 1,680 0 24,000 50 % 36,000

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 0 1,680 4,155 141,000 1,062,000
รวมงบบุคลากร 0 1,680 4,155 141,000 1,062,000

งบดําเนินงาน
คาตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0 0 100 % 5,000
รวมคาตอบแทน 0 0 0 0 5,000
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คาใชสอย
รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 164,000 183,600 230,100 318,000 -0.94 % 315,000
รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อ่ืนๆ

คาใชจายในการจัดกิจกรรม/โครงการเพ่ือเสริมสรางพัฒนาการและ
การเรียนรูของเด็กเล็กในศูนยพัฒนาเด็กตําบลนาทราย 18,168 5,140 21,993 43,000 74.42 % 75,000

คาใชจายในการพัฒนาครู/ผูดูแลเด็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบล
นาทราย 0 31,996 4,610 30,000 100 % 40,000

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานครูผูดูแลเด็กและผูดูแลเด็ก
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลนาทราย 0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา 207,831 341,550 430,760 616,000 37.99 % 850,000
คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 10,000 550 % 65,000

รวมคาใชสอย 389,999 582,286 687,463 1,017,000 1,355,000
คาวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 4,906 4,940 22,806 20,000 0 % 20,000
วัสดุงานบานงานครัว 9,993 9,996 29,938 30,000 0 % 30,000
คาอาหารเสริม (นม) 625,361.15 627,559.29 580,020.92 687,000 -3.78 % 661,000
วัสดุกอสราง 0 0 0 0 100 % 5,000
วัสดุการเกษตร 0 0 0 0 100 % 5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 6,350 10,000 0 % 10,000
วัสดุคอมพิวเตอร 0 0 9,300 20,000 25 % 25,000

รวมคาวัสดุ 640,260.15 642,495.29 650,914.92 767,000 756,000
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คาสาธารณูปโภค
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 0 0 0 100 % 20,000

รวมคาสาธารณูปโภค 0 0 0 0 20,000
รวมงบดําเนินงาน 1,030,259.15 1,224,781.29 1,338,377.92 1,784,000 2,136,000

งบลงทุน
คาครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน
คาจัดซื้อเครื่องโทรศัพท 0 0 0 0 100 % 3,000
คาจัดซื้อตูเก็บแปรงสีฟนสําหรับเด็กนักเรียนศูนย
พัฒนาเด็กเล็กตําบลนาทราย จํานวน 5 ชุด 0 0 0 0 100 % 5,000

คาจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร 0 0 0 0 100 % 16,000
คาจัดซื้อโตะทํางานพรอมเกาอ้ี 0 0 0 0 100 % 6,000
คาจัดซื้อโตะรับประทานอาหารเด็กเล็ก 0 0 0 0 100 % 16,000

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร
คาจัดซื้อเครื่องเลน วีซีดี/ดีวีดี 0 0 0 0 100 % 4,000
คาจัดซื้อโทรทัศน แอล อี ดี (LED TV)ขนาด 32 นิ้ว 0 0 0 0 100 % 18,000

ครุภัณฑคอมพิวเตอร
รวมคาครุภัณฑ 0 167,800 89,100 98,000 68,000
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คาท่ีดินและสิ่งกอสราง
อาคารตาง ๆ

โครงการกอสรางหองน้ําศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลนาทราย 0 0 0 0 100 % 600,000
รวมคาท่ีดินและสิ่งกอสราง 1,042,000 560,500 722,000 1,510,000 600,000

รวมงบลงทุน 1,042,000 728,300 811,100 1,608,000 668,000
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 709,800 1,016,000 934,000 960,000 -10.83 % 856,000
รวมเงินอุดหนุน 709,800 1,016,000 934,000 960,000 856,000

รวมงบเงินอุดหนุน 709,800 1,016,000 934,000 960,000 856,000
รวมงานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 2,782,059.15 2,970,761.29 3,087,632.92 4,493,000 4,722,000

งานศึกษาไมกําหนดระดับ
งบดําเนินงาน
คาวัสดุ

วัสดุการศึกษา 0 0 0 5,000 0 % 5,000
รวมคาวัสดุ 0 0 0 5,000 5,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 5,000 5,000
รวมงานศึกษาไมกําหนดระดับ 0 0 0 5,000 5,000

รวมแผนงานการศึกษา 2,782,059.15 2,970,761.29 3,087,632.92 4,498,000 4,727,000
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน

งบดําเนินงาน
คาใชสอย

รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขา
ลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ

คาใชจายในการดําเนินงานระบบแพทยฉุกเฉิน 26,000 415,885 537,347 550,000 30.91 % 720,000
รวมคาใชสอย 26,000 415,885 537,347 550,000 720,000

คาวัสดุ
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 9,320 7,320 0 10,000 0 % 10,000

รวมคาวัสดุ 9,320 7,320 0 10,000 10,000
รวมงบดําเนินงาน 35,320 423,205 537,347 560,000 730,000

งบลงทุน
คาครุภัณฑ

ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย
คาจัดซื้อเครื่องพนละอองฝอยละเอียด
(ULV)ขนาดเล็ก จํานวน 1 เครื่อง 0 0 0 0 100 % 80,000

รวมคาครุภัณฑ 0 0 4,990 1,000,000 80,000
รวมงบลงทุน 0 0 4,990 1,000,000 80,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 95,320 483,205 587,337 1,650,000 810,000
รวมแผนงานสาธารณสุข 95,320 483,205 587,337 1,650,000 810,000
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แผนงานสังคมสงเคราะห
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห

งบดําเนินงาน
คาใชสอย

รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอ่ืนๆ

คาใชจายในการซอมแซมท่ีอยูอาศัยใหกับประชาชน
ผูยากไรผูดอยโอกาส 0 0 0 0 100 % 5,000

รวมคาใชสอย 0 0 0 0 5,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 0 5,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห 0 0 0 0 5,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห 0 0 0 0 5,000
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 398,499.36 434,770 379,594.55 588,000 0 % 588,000
เงินประจําตําแหนง 19,016.67 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000
คาตอบแทนพนักงานจาง 225,600 300,985.81 565,867.03 700,000 -6.43 % 655,000
เงินเพ่ิมตาง ๆของพนักงานจาง 105,840 121,271 62,820 60,000 16.67 % 70,000

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 748,956.03 899,026.81 1,050,281.58 1,390,000 1,355,000
รวมงบบุคลากร 748,956.03 899,026.81 1,050,281.58 1,390,000 1,355,000

งบดําเนินงาน
คาตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 31,250 33,600 116,150 100,000 0 % 100,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 27,720 52,080 63,000 97,000 -46.39 % 52,000
คาเชาบาน 28,350 28,800 11,500 30,000 0 % 30,000
เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล 1,738 293 0 0 0 % 0

รวมคาตอบแทน 89,058 114,773 190,650 227,000 182,000
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คาใชสอย
รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 104,939 45,980 75,768.5 58,000 -65.52 % 20,000
รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขา
ลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
คาลงทะเบียนในการฝกอบรม คาเบี้ยเลี้ยง คา
พาหนะ คาเชาท่ีพักและคาใชจายอ่ืน ๆ

9,484 4,500 3,740 13,300 100 % 30,000

โครงการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศนไหลทางถนน
ในเขตตําบลนาทราย 0 0 0 0 100 % 80,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 10,474 4,170 44,630 82,000 1,363.41 % 500,000
รวมคาใชสอย 124,897 54,650 124,138.5 153,300 630,000

คาวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 14,985 0 17,491 30,000 0 % 30,000
วัสดุไฟฟาและวิทยุ 108,340 29,775 63,850 55,000 172.73 % 150,000
วัสดุกอสราง 2,880 354,186 84,000 40,000 -75 % 10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 26,400 43,200 39,550 30,000 0 % 30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 10,224 0 0 0 % 0
วัสดุคอมพิวเตอร 40,940 14,500 62,130 100,000 0 % 100,000

รวมคาวัสดุ 193,545 451,885 267,021 255,000 320,000
รวมงบดําเนินงาน 407,500 621,308 581,809.5 635,300 1,132,000
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คาครุภัณฑ
ครุภัณฑสํานักงาน

คาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน 0 0 0 0 100 % 28,000
ครุภัณฑการเกษตร

คาซื้อปมน้ํา ชนิดจุมใตน้ํา 0 0 0 0 100 % 12,000
ครุภัณฑกอสราง

คาซื้อเลื่อยยนตขนาดเล็ก 0 0 0 0 100 % 12,000
ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

คาซื้ออุปกรณเครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร 0 0 0 0 100 % 19,000
ครุภัณฑอ่ืน

คาซื้อปายตูสัญญาณไฟสามเหลี่ยม 36,000 0 0 0 100 % 36,000
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0 0 0 50,000 0 % 50,000

รวมคาครุภัณฑ 57,000 46,900 54,300 150,700 157,000
รวมคาท่ีดินและสิ่งกอสราง 650,030 369,490 744,220 1,376,000 0

รวมงบลงทุน 707,030 416,390 798,520 1,526,700 157,000
รวมงานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 1,863,486.03 2,083,169.81 2,430,611.08 3,552,000 2,644,000
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งานไฟฟาถนน
งบลงทุน
คาท่ีดินและสิ่งกอสราง

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค
คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยตาเนย หมูท่ี 2
ตําบลนาทราย 0 0 0 0 100 % 199,000

คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยบานลาง หมูท่ี 1
ตําบลนาทราย 0 0 0 0 100 % 199,000

คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยราชเจริญ แยก 2
หมูท่ี 1 ตําบลนาทราย 0 0 0 0 100 % 189,000

คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยอาจารย – นาชี
หมูท่ี 5ตําบลนาทราย 0 0 0 0 100 % 199,000

คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตาหมอ – บานนายเลียบ
หมูท่ี 5 ตําบลนาทราย 0 0 0 0 100 % 246,000

คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตาหมอ – หนองจิก
หมูท่ี 5 ตําบลนาทราย 0 0 0 0 100 % 132,000

คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมัสยิดนุรูลมูฮารียีน
หมูท่ี 3 ตําบลนาทราย 0 0 0 0 100 % 262,000

คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดน้ําสรง – วัดตาเณร
หมูท่ี 3 ตําบลนาทราย 0 0 0 0 100 % 199,000
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รายจายจริง ประมาณการ
ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560

คากอสรางลูกระนาดชะลอความเร็วถนนสายโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลบานปลายทา – หวยน้ําเย็น หมูท่ี 2
ตําบลนาทราย

0 0 0 0 100 % 42,000

คาบุกเบิกถนนสายบานายไพบูลย – บานนายสมบัติ หมูท่ี 2
ตําบลนาทราย 0 0 0 0 100 % 112,000

คาบุกเบิกถนนสายหนองลึก – หนองไทร หมูท่ี 6 ตําบลนาทราย 0 0 0 0 100 % 312,000
คาปรับปรุงถนนสายหนองหลาง หมูท่ี 4 ตําบลนาทราย 0 0 0 0 100 % 82,000

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง
คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินคาท่ีดินและสิ่งกอสราง 0 0 0 0 100 % 1,355,000

รวมคาท่ีดินและสิ่งกอสราง 1,065,900 1,700,000 1,001,000 1,619,000 3,528,000
รวมงบลงทุน 1,065,900 1,735,000 1,001,000 1,619,000 3,528,000

รวมงานไฟฟาถนน 1,439,400 1,735,000 1,001,000 1,619,000 3,528,000
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รายจายจริง ประมาณการ
ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบดําเนินงาน
คาใชสอย

รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขา
ลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ

โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชน ในการ
คัดแยกขยะท่ีตนทาง 0 0 0 10,000 100 % 50,000

รวมคาใชสอย 0 0 0 10,000 50,000
คาวัสดุ

วัสดุงานบานงานครัว 90,000 90,000 0 0 0 % 0
รวมคาวัสดุ 90,000 90,000 0 0 0

รวมงบดําเนินงาน 90,000 90,000 0 10,000 50,000
รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 90,000 90,000 0 10,000 50,000

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 3,392,886.03 3,908,169.81 3,431,611.08 5,181,000 6,222,000
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รายจายจริง ประมาณการ
ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน
คาใชสอย

รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ
คาใชจายตามโครงการสายใยครอบครัวลอมรั้วนาทราย 0 0 0 0 100 % 10,000
คาใชจายในการจัดทําและปรับปรุงแผนพัฒนาตําบล/แผนชุมชน 4,320 11,850 11,410 10,000 200 % 30,000
คาใชจายในการจางแรงงานราษฎรในการแกปญหาการวางงาน 0 0 0 5,000 0 % 5,000
คาลงทะเบียนสําหรับผูเขารับการฟนฟูผูติดยาเสพติด และฝกอาชีพผูติดยาเสพติด 0 0 0 0 100 % 65,000
โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 0 0 700 30,000 -33.33 % 20,000
โครงการฝกอบรมพัฒนากลุมสตรีตําบลนาทราย 0 0 19,750 20,000 50 % 30,000
โครงการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน 0 0 0 0 100 % 30,000
โครงการฝกอบรมเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุตําบลนาทราย 0 0 0 100,000 100 % 40,000
โครงการฝกอาชีพชางในชุมชน 21,000 24,375 40,000 -12.5 % 35,000
โครงการพัฒนาศักยภาพผูพิการตําบลนาทราย 0 0 9,400 10,000 100 % 20,000
โครงการสงเสริมการบริหารจัดการชุมชนแบบมีสวนรวม(จิบน้ําชา ปรึกษางาน) 0 0 0 0 100 % 5,000
โครงการสงเสริมผูดอยโอกาส 0 0 0 0 100 % 10,000
โครงการสนับสนุนการดําเนินงานเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริฯ 0 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมคาใชสอย 28,980 32,850 77,035 225,000 310,000
รวมงบดําเนินงาน 28,980 32,850 77,035 225,000 310,000

รวมคาครุภัณฑ 0 0 0 132,000 0
รวมงานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน 128,980 32,850 137,035 357,000 310,000

รวมแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 128,980 32,850 137,035 357,000 310,000
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รายจายจริง ประมาณการ
ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน
คาใชสอย

รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขา
ลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ

โครงการเขารวมแขงขันกีฬาทองถ่ินสัมพันธ
อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช 0 0 0 0 100 % 50,000

โครงการสงนักกีฬาเขารวมแขงขัน 0 0 0 0 100 % 20,000
รวมคาใชสอย 0 117,960 160,330 20,000 70,000

คาวัสดุ
วัสดุกีฬา 0 49,920 59,820 60,000 0 % 60,000

รวมคาวัสดุ 0 49,920 59,820 60,000 60,000
รวมงบดําเนินงาน 0 167,880 220,150 80,000 130,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 0 167,880 220,150 90,000 130,000
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รายจายจริง ประมาณการ
ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560

งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น
งบดําเนินงาน
คาใชสอย

รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขา
ลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ

โครงการจัดงานลอยกระทง 166,790.99 0 174,318.26 200,000 100 % 200,000
โครงการสงเสริมประเพณีชักพระ 30,000 45,000 45,000 45,000 100 % 45,000
โครงการสงเสริมประเพณีสงกรานต 60,070 33,544 30,081 10,000 100 % 20,000
โครงการสงเสริมประเพณีแหเทียนพรรษา 0 0 0 5,000 100 % 10,000

รวมคาใชสอย 276,172.99 99,098 249,399.26 260,000 275,000
รวมงบดําเนินงาน 276,172.99 99,098 249,399.26 260,000 275,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ 18,000 18,000 18,000 18,000 0 % 18,000
เงินอุดหนุนกิจการท่ีเปนสาธารณประโยชน 0 0 0 0 100 % 30,000

รวมเงินอุดหนุน 18,000 18,000 18,000 18,000 48,000
รวมงบเงินอุดหนุน 18,000 18,000 18,000 18,000 48,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น 294,172.99 117,098 267,399.26 278,000 323,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 294,172.99 284,978 487,549.26 368,000 453,000
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รายจายจริง ประมาณการ
ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560

แผนงานการเกษตร
งานสงเสริมการเกษตร

งบดําเนินงาน
คาใชสอย

รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขา
ลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ

คาดําเนินการศูนยบริการและถายทอด
เทคโนโลยีทางการเกษตรตําบลนาทราย 28,000 24,000 22,800 30,000 100 % 30,000

โครงการตลาดสงเสริมสุขภาพ(ตลาดสีเขียว) 0 0 0 0 100 % 30,000
โครงการสงเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษ 0 0 0 0 100 % 20,000
โครงการสงเสริมการเรียนรูการปลูกมะนาวใน
ทอซีเมนต 0 0 0 0 100 % 50,000

โครงการสงเสริมใหความรู ดานการเกษตรของ
เกษตรกรตําบลนาทราย 0 0 0 0 100 % 20,000

รวมคาใชสอย 158,925 39,180 32,400 140,000 150,000
คาวัสดุ

วัสดุการเกษตร 0 20,000 0 5,000 0 % 5,000
รวมคาวัสดุ 0 20,000 0 5,000 5,000

รวมงบดําเนินงาน 158,925 59,180 32,400 145,000 155,000
รวมงานสงเสริมการเกษตร 158,925 59,180 32,400 145,000 155,000
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รายจายจริง ประมาณการ
ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560

งานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม
งบลงทุน
คาท่ีดินและสิ่งกอสราง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง
คาขุดลอกเหมืองสงน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนอง
หลาง – นาทราย หมูท่ี 4,6 ตําบลนาทราย 0 0 0 0 100 % 41,000

รวมคาท่ีดินและสิ่งกอสราง 0 424,000 68,000 15,000 41,000
รวมงบลงทุน 0 424,000 68,000 15,000 41,000

รวมงานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม 0 424,000 68,000 15,000 41,000
รวมแผนงานการเกษตร 158,925 483,180 100,400 160,000 196,000

แผนงานการพาณิชย
งานกิจการประปา
งบดําเนินงาน
คาวัสดุ

วัสดุกอสราง 311,106 96,600 158,402 78,000 28.21 % 100,000
วัสดุอ่ืน 0 0 0 0 100 % 50,000

รวมคาวัสดุ 311,106 96,600 158,402 78,000 150,000
คาสาธารณูปโภค

คาไฟฟา 614,690.23 679,256.53 692,206.79 800,000 0 % 800,000
รวมคาสาธารณูปโภค 614,690.23 679,256.53 692,206.79 800,000 800,000

รวมงบดําเนินงาน 925,796.23 775,856.53 850,608.79 878,000 950,000
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รายจายจริง ประมาณการ
ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560

งบลงทุน
คาท่ีดินและสิ่งกอสราง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง
คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินคาท่ีดินและ
สิ่งกอสราง 0 0 0 0 100 % 500,000

รวมคาท่ีดินและสิ่งกอสราง 1,441,000 82,000 1,861,000 0 500,000
รวมงบลงทุน 1,441,000 82,000 1,861,000 0 500,000

รวมงานกิจการประปา 2,366,796.23 857,856.53 2,711,608.79 878,000 1,450,000
รวมแผนงานการพาณิชย 2,366,796.23 857,856.53 2,711,608.79 878,000 1,450,000
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รายจายจริง ประมาณการ
ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 132,414 100,331.5 113,418 150,000 6.67 % 160,000
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 0 0 0 0 100 % 6,996,600
เบี้ยยังชีพคนพิการ 0 0 0 0 100 % 1,536,000
เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 6,000 7,500 12,000 12,000 50 % 18,000
สํารองจาย 996,580 1,257,000 979,000 500,000 0 % 500,000
รายจายตามขอผูกพัน 293,170 149,760 152,000 202,000 13.86 % 230,000
เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน
ทองถ่ิน (กบท.) 140,100 174,000 183,910 203,000 -0.79 % 201,400

รวมงบกลาง 1,568,264 1,688,591.5 1,440,328 1,067,000 9,642,000
รวมงบกลาง 1,568,264 1,688,591.5 1,440,328 1,067,000 9,642,000
รวมงบกลาง 1,568,264 1,688,591.5 1,440,328 1,067,000 9,642,000

รวมแผนงานงบกลาง 1,568,264 1,688,591.5 1,440,328 1,067,000 9,642,000
รวมทุกแผนงาน 20,168,151.42 20,616,967.31 23,070,603.94 27,300,000 37,100,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายท่ัวไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
องคการบริหารสวนตําบลนาทราย

อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการรายจายรวมท้ังสิ้น 37,100,000 บาท จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนท่ัวไป แยกเปน

แผนงานบริหารงานท่ัวไป
งานบริหารท่ัวไป รวม 8,783,000 บาท

งบบุคลากร รวม 6,874,000 บาท
เงินเดือน (ฝายการเมือง) รวม 1,879,920 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

คําช้ีแจง เพ่ือจายเปนคาตอบแทนรายเดือนใหแกผูบริหาร
ทองถ่ิน คํานวณไว 12 เดือน ดังนี้

(1) นายกองคการบริหารสวนตําบล อัตราคาตอบแทน
20,400 บาทตอเดือน เปนเงิน 244,800 บาท

(2) รองนายกองคการบริหารสวนตําบล อัตราคาตอบแทน
11,220 บาทตอเดือน จํานวน 2 คน เปนเงิน 269,280 บาท
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
คําช้ีแจง เพ่ือจายเปนคาตอบแทนประจําตําแหนงรายเดือนใหแก
ผูบริหารทองถ่ิน คํานวณไว 12 เดือน ดังนี้

(1) นายกองคการบริหารสวนตําบล อัตราคาตอบแทน
1,750 บาท ตอเดือน เปนเงิน 21,000 บาท
(2) รองนายกองคการบริหารสวนตําบล อัตราคาตอบแทน
880 บาท ตอเดือน จํานวน 2 คน เปนเงิน 21,120 บาท ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
คําช้ีแจง เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพิเศษรายเดือน คํานวณ
ไว 12 เดือน ดังนี้

(1) นายกองคการบริหารสวนตําบล อัตรา
คาตอบแทน 1,750 บาท ตอเดือน เปนเงิน 21,000 บาท

(2) รองนายกองคการบริหารสวนตําบล อัตรา
คาตอบแทน 880 บาท ตอเดือน จํานวน 2 คน เปนเงิน 21,120 บาท
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป
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เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการ
บริหารสวนตําบล จํานวน 86,400 บาท

คําช้ีแจง เพ่ือจายเปนคาตอบแทนรายเดือนใหแกเลขานุการนายก
องคการบริหารสวนตําบล อัตราคาตอบแทน 7,200 บาทตอเดือน
คํานวณไว 12 เดือน ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป

งานบริหารท่ัวไป
เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 1,195,200 บาท

คําช้ีแจง เพ่ือจายเปนคาตอบแทนรายเดือนใหแกสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล คํานวณไว 12 เดือน ดังนี้

(1) ประธานสภาอบต. อัตราคาตอบแทน11,220 บาทตอเดือน
เปนเงิน 134,640 บาท
(2) รองประธานสภา อบต. อัตราคาตอบแทน 9,180 บาทตอเดือน
เปนเงิน 110,160 บาท
(3) เลขานุการสภา อบต. อัตราคาตอบแทน 7,200 บาทตอเดือน
เปนเงิน 86,400 บาท
(4) สมาชิกสภา อบต. อัตราคาตอบแทน 7,200 บาทตอเดือน
จํานวน 10 คน เปนเงิน 864,000 บาท

ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป
เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 4,994,080 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,080,080 บาท

คําช้ีแจง เพ่ือจายเปนเงินเดือน (รวมท้ังกรณีเงินปรับปรุง
เงินเดือน ระหวางป) ใหแกพนักงานสวนตําบล จํานวน 9 อัตรา
คํานวณไว 12เดือน ดังนี้

(1) ตําแหนงปลัดองคการบริหารสวนตําบล (นักบริหารงาน อบต.)
(2) ตําแหนงรองปลัดองคการบริหารสวนตําบล(นักบริหารงาน อบต.)
(3) ตําแหนงหัวหนาสํานักงานปลัด (นักบริหารงานท่ัวไป)
(4) ตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน
(5) ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคล
(6) ตําแหนงนักวิชาการศึกษา
(7) ตําแหนงนักพัฒนาชุมชน
(8) ตําแหนงนักจัดการงานท่ัวไป จํานวน 2 อัตรา

ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป
เงินประจําตําแหนง จํานวน 252,000 บาท

คําช้ีแจง เพ่ือจายเปนคาตอบแทนรายเดือน (เงินประจําตําแหนง)
และคาตอบแทนพิเศษใหแกพนักงานสวนตําบลสําหรับตําแหนง
ผูบริหาร อบต.จํานวน 3 อัตรา คํานวณไว 12 เดือน ดังนี้

(1) ตําแหนงปลัดองคการบริหารสวนตําบล (นักบริหารงาน อบต.)
(2) ตําแหนงรองปลัดองคการบริหารสวนตําบล (นักบริหารงาน อบต.)
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(3) ตําแหนงหัวหนาสํานักงานปลัด (นักบริหารงานท่ัวไป)
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,542,000 บาท
คําช้ีแจง เพ่ือจายเปนคาตอบแทน คาตอบแทนพิเศษ (รวมท้ังกรณี
เงินปรับปรุงท่ีเกิดข้ึนระหวางป) ใหแกพนักงานจางตามภารกิจ และ
พนักงานจางท่ัวไป จํานวน 11 อัตรา คํานวณไว 12 เดือน ดังนี้

(1) ตําแหนงผูชวยนักวิชาการเกษตร
(2) ตําแหนงผูชวยนักพัฒนาชุมชน
(3) ตําแหนงผูชวยบุคลากร
(4) ตําแหนงพนักงานขับรถยนต
(5) ตําแหนงพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
(6) ตําแหนงคนงานท่ัวไป
(7) ตําแหนงยาม
(8) ตําแหนงคนงานประจํารถขยะ จํานวน 4 อัตรา

ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 120,000 บาท

คําช้ีแจง เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราว(รวมท้ังเงิน
ปรับปรุงระหวางป) ใหแกพนักงานจาง รวม 7 อัตรา คํานวณ
ไว 12 เดือนดังนี้
(1) ตําแหนงพนักงานขับรถยนต
(2) ตําแหนงคนงานท่ัวไป
(3) ตําแหนงยาม
(4) ตําแหนงคนงานประจํารถขยะ จํานวน 4 อัตรา

ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป
งบดําเนินงาน รวม 1,794,000 บาท

คาตอบแทน รวม 333,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น จํานวน 80,000 บาท

คําช้ีแจง เพ่ือจายเปนคาใชจายดังนี้
(1) เงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ (เงินรางวัล

ประจําป) สําหรับพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง สังกัดองคการ
บริหารสวนตําบลนาทราย ตั้งไว 50,000 บาท ซึ่งมีสิทธิไดรับตาม
กฎหมายท่ีกําหนด

(2) เงินคาตอบแทนคณะกรรมการสอบคัดเลือกพนักงานสวน
ตําบลเพ่ือดํารงตําแหนงท่ีสูงข้ึน ตั้งไว 30,000 บาท
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 8,000 บาท
คําช้ีแจง เพ่ือจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ใหแกพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง ท่ีไดรับการแตงตั้งใหปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหาร
ท่ัวไป

คาเชาบาน จํานวน 210,000 บาท
คําช้ีแจง เพ่ือจายเปนคาเชาบาน/เชาซื้อใหแกพนักงานสวนตําบลผูมี
สิทธิไดรับเงินสวัสดิการเก่ียวกับคาเชาบานตามระเบียบท่ีกําหนด
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 35,000 บาท
คําช้ีแจง เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแกพนักงานสวน
ตําบลและผูบริหาร ซึ่งเปนผูมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเก่ียวกับการ
ชวยเหลือการศึกษาบุตรตามระเบียบท่ีกําหนด ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป

คาใชสอย รวม 565,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซ่ึงบริการ จํานวน 100,000 บาท

คําช้ีแจง เพ่ือจายเปนคาใชจายดังตอไปนี้
(1) คาจางเหมาบริการ ตั้งไว 60,000 บาท เพ่ือจายเปนคาจางเหมา

บริการใหผูรับจางเหมาทําอยางใดอยางหนึ่ง เชน คาบริการกําจัด
ปลวก คาบริการพนยากําจัดยุงลาย คาแปลเอกสาร คาถายเอกสาร
และเขาเลมเอกสาร คาลางอัดฉีดรถยนต คาจางสูบน้ํา คาจัดทํา
ประกันภัยรถราชการ และคาบริการท่ีจําเปนอ่ืน ๆ ฯลฯ

(2) คาจางเหมาในการเชาพ้ืนท่ีและปรับปรุงขอมูลเว็บไซด อบต.นา
ทราย ตั้งไว 30,000 บาท เพ่ือจายเปนคาออกแบบ จัดทําและเชาพ้ืนท่ี
เว็บไซต คาจดทะเบียน และปรับปรุงขอมูลเว็บไซดองคการบริหารสวน
ตําบลนาทราย

(3) คาใชจายในการดําเนินคดีตาง ๆ ตั้งไว 10,000 บาท
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 70,000 บาท
คําช้ีแจง เพ่ือจายเปนคาใชจายดังตอไปนี้

(1) คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตั้ง
ไว 20,000 บาท เพ่ือจายเปนคารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคล เชน คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คาของขวัญ คา
เอกสาร คาใชจายท่ีเก่ียวเนื่องกับการรับรอง รวมท้ังคาบริการท่ีจําเปน
ในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคลท่ีมาตรวจนิเทศงานหรือเยี่ยมชม
หรือทัศนศึกษาดูงาน ฯลฯ

(2) คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล
นาทราย ตั้งไว 20,000 บาท เพ่ือจายเปนคาเลี้ยงรับรองในการประชุม
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สภาทองถ่ิน เชน คาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาใชจายท่ีเก่ียวเนื่อง รวมท้ัง
คาบริการซึ่งจําเปนเก่ียวกับการรับรอง

(3) คาใชจายในพิธีเปดอาคารเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลนา
ทราย ตั้งไว 30,000 บาท เพ่ือเปนคาใชจาย เชน คาอาหาร อาหาร
วาง เครื่องดื่มและคาใชจายตางๆ อันเก่ียวเนื่องกับพิธี
เปด ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อ่ืนๆ

คาใชจายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ผูบริหารทองถิ่น
สมาชิกสภาทองถิ่นพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง

จํานวน 100,000 บาท

คําช้ีแจง เพ่ือจายเปนคาใชจายท่ีเก่ียวเนื่องกับการจัดฝกอบรม
ผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภา อบต. พนักงานสวนตําบล พนักงาน
จาง ตามโครงการจริยธรรมคุณธรรม และหรือโครงการฝกอบรม
ทัศนศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของผูบริหาร
ทองถ่ินสมาชิกสภาทองถ่ิน พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง โดย
จายเปนคาสมนาคุณวิทยากร คาเตรียมและตกแตงสถานท่ี
คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาของขวัญของท่ีระลึก คา
วัสดุอุปกรณ คาจางเหมาบริการตาง ๆ โดยเบิกจายตามระเบียบท่ี
กําหนด ปรากฏในแผนงานบริหารงาน ท่ัว ไป งานบริหาร
ท่ัวไป (แผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561 หนา 59 ขอ 8.4 )

คาใชจายในการเชาท่ีดิน จํานวน 40,000 บาท
คําช้ีแจง เพ่ือจายเปนคาเชาท่ีดินวัด เพ่ือใชประโยชนในการทํา
กิจกรรมและการดําเนินงานโครงการตางๆของอบต.นาทราย และ
ใชประโยชนรวมกันของประชาชนตําบลนาทราย ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ คาธรรมเนียม คาลงทะเบียน
ตาง ๆ

จํานวน 90,000 บาท

คําช้ีแจง เพ่ือจายเปนคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาท่ีพักคา บริการ
จอดรถ ณ ทาอากาศยานคาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมใน
การใชสนามบิน และคาใชจายอ่ืนท่ีเก่ียวของ รวมท้ังคาลงทะเบียน
ในการฝกอบรมและคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีจําเปนในการเดินทางไป
ราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง
ผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลและ
บุคคลภายนอกท่ีไดรับคําสั่งแตงตั้งใหปฏิบัติราชการอันเปน
ประโยชนขององคการบริหารสวนตําบลนาทราย ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป
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คาใชจายในการทํากิจกรรมตามนโยบายรัฐบาล จํานวน 20,000 บาท
คําช้ีแจง เพ่ือจายเปนคาใชจายในการทํากิจกรรมตามนโยบาย
รัฐบาล เชน กิจกรรมการแขงขันกีฬาเพ่ือสรางความรัก ความ
สามัคคี หรือการฝกอบรม ประชุมชี้แจง ทําความเขาใจแนวนโยบาย
ของรัฐบาล สรางทัศนคติและจิตสํานึกท่ีดีในการอยูรวมกัน หรือ
กิจกรรมอ่ืนท่ีเ ก่ียวของ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป

คาใชจายในพิธีทางศาสนา รัฐพิธี และประเพณีตางๆ จํานวน 50,000 บาท
คําช้ีแจง เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการเฉลิมพระ
เกียรติการจัดงานรัฐพิธี พิธีทางศาสนาและประเพณีทองถ่ิน
ตาง ๆ เชน คาวัสดุ อุปกรณ คาจัดสถานท่ีและคาจางเหมาอ่ืนท่ี
จําเปนฯลฯ ในการจัดงานพิธีทางศาสนา รัฐพิธีและประเพณี
ตางๆ ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป

โครงการบริหารจัดการศูนยรวมขาวสารการจัดซ้ือจัดจาง ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ระดับอําเภอ เมืองนครศรีธรรมราช
ประจําปงบประมาณ 2560

จํานวน 15,000 บาท

คําช้ีแจง เพ่ือจายเปนคาดําเนินกิจกรรมตามโครงการบริหารจัดการ
ศูนยรวมขาวสารการจัดซื้อจัดจาง ขององคกรปกครองสวน
ท อ ง ถ่ิ น ร ะดั บ อํ า เ ภอ เ มื อ ง นค รศ รี ธ ร ร ม ร าช ปร ะจํ า ป
งบประมาณ 2560ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหาร
ท่ัวไป(แผนพัฒนาสามปพ.ศ.2560-2562 หนา68ขอ8.7)

โครงการปกปองสถาบันสําคัญของชาติ จํานวน 10,000 บาท
คําช้ีแจง เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดทําหรือสนับสนุนตาม
โครงการปกปองสถาบัน ชาติ ศาสน กษัตริย เพ่ือใหประชาชนมี
สวนรวมในกิจกรรมฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งาน
บริหารท่ัวไป

โครงการพระราชดําริฯเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวฯ

จํานวน 10,000 บาท

คําช้ีแจง เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการพระราชดําริฯ เพ่ือ
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ/โครงการพระ
เสาวนียฯ เชน ปลูกตนหญาแฝก ตนราชพฤกษ ฯลฯ ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 60,000 บาท
คําช้ีแจง เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑและ
ทรั พย สิ น อ่ื นๆ ซึ่ ง อ ยู ใ น ค ว าม รั บ ผิ ด ช อบของสํ า นั ก ง า น
ปลัด เชน ครุภัณฑสํานักงาน เครื่องคอมพิวเตอร ฯลฯ เพ่ือให
สามารถใชงานไดตามปกติ ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป
งานบริหารท่ัวไป
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คาวัสดุ รวม 444,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 70,000 บาท

คําช้ีแจง เพ่ือจายเปนคาวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ แฟม ปากกา
ดินสอ นิตยสาร หนังสือ สิ่งของเครื่องใชในการปฏิบัติงาน น้ําดื่ม

สะอาดในการบริการประชาชนหรือผูมาติดตอราชการกับองคการ
บริหารสวนตําบล ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป
งานบริหารท่ัวไป

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 20,000 บาท
คําช้ีแจง เพ่ือจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว ไดแก สิ่งของ
เครื่องใชตางๆ เชน แปรง ไมกวาด ผงซักฟอก ถังขยะ สบูน้ํายาลาง
หองน้ํา น้ํายาถูพ้ืน ถุงดําใสเศษขยะ เศษอาหาร ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 40,000 บาท
คําช้ีแจง เพ่ือจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอรี่
ยางนอกยางใน หัวเทียนฯลฯ สําหรับรถยนตสวนกลาง รถเก็บขน
ขยะ และยานพาหนะอ่ืนๆ ท่ีอยูในความรับผิดชอบของ อบต.
นาทราย ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป

วัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น จํานวน 200,000 บาท
คําช้ีแจง เพ่ือจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามัน
เบนซิน น้ํามันดีเซล น้ํามันเครื่อง น้ํามันหลอลื่น น้ํามันกาด เพ่ือใช
กับรถยนตสวนกลาง รถขนขยะ เรือทองแบนเครื่องหญาหรือ
ทรัพยสินอ่ืนของ อบต.นาทราย และเพ่ือสนับสนุนเครื่องจักรกล
ของส วนร าชการ อ่ืนๆ ท่ีปฏิ บั ติ ง านช ว ย เหลื อ อบต .นา
ทราย ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 54,000 บาท
คําช้ีแจง เพ่ือจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน ฟลม พูกัน สี แผน
ปายประกาศสําหรับใชประชาสัมพันธโครงการกิจกรรม การจัดงาน
ตาง ๆ ขององคการบริหารสวนตําบลนาทราย ฯลฯ ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 60,000 บาท
คําชี้แจง เพ่ือจายเปนคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนดิสก หมึก
เครื่องพิมพคอมพิวเตอร โปรแกรมคอมพิวเตอรและอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวของกับคอมพิวเตอร ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งาน
บริหารท่ัวไป
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คาสาธารณูปโภค รวม 452,000 บาท
คาไฟฟา จํานวน 400,000 บาท

คําช้ีแจง เพ่ือจายเปนคาไฟฟาท่ีใชในสํานักงานองคการบริหารสวน
ตําบลนาทราย และอาคารอเนกประสงคประจําหมูบาน ตลอดจน
ทรัพยสินอ่ืนๆท่ีอยูในความรับผิดชอบของ อบต.นาทราย ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป

คาบริการโทรศัพท จํานวน 15,000 บาท
คําช้ีแจง เพ่ือจายเปนคาโทรศัพทในการติดตอภายในจังหวัด โทร
ทางไกลภายในประเทศและโทรทางไกลระหวางประเทศท่ีจําเปน
เรงดวน โทรศัพทเคลื่อนท่ี รวมท้ังคาใชจายในการบริการตาง ๆ ท่ีใช
ประจําสํานักงาน อบต.นาทราย จํานวน 1 เลขหมาย และใชใน
ห อ งปฏิ บั ติ ก า ร ศูนย อปพร . ตํ า บลน าทร าย จํ าน วน 1 เ ล ข
หมาย ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป

คาบริการไปรษณีย จํานวน 3,000 บาท
คําช้ีแจง เพ่ือจายเปนคาไปรษณีย คาธนาณัติ คาซื้อดวงตราไปรษณียา
กร ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 34,000 บาท
คําช้ีแจง เพ่ือจายเปนคาใชจายในการบริการอินเตอรเน็ตความเร็ว
สูง จํานวน 2 เลขหมาย ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งาน
บริหารท่ัวไป

งบลงทุน รวม 90,000 บาท
คาครุภัณฑ รวม 90,000 บาท
ครุภัณฑงานบานงานครัว

คาจัดซ้ือเครื่องทําน้ํารอน-น้ําเย็น จํานวน 1 เครื่อง จํานวน 10,000 บาท
คําช้ีแจง เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเครื่องทําน้ํารอน-เย็น ชนิดสแตน
เลส 2 ก อก (ขวดคว่ํ า ) จํ านวน 1เครื่ อง ราคาตามมาตรฐาน
ทองตลาด ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 80,000 บาท
คํา ช้ีแจง เ พ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑและ
ทรัพยสินอ่ืน ๆ เชน รถจักรยานยนต รถยนต เครื่องพิมพ เครื่องถาย
เอกสาร เครื่องปรับอากาศ และทรัพยสินอ่ืน ๆ ฯลฯ ขององคการ
บริหารสวนตําบลนาทราย เพ่ือใหสามารถใชงานไดตามปกติ ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป
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งบรายจายอ่ืน รวม 25,000 บาท
รายจายอ่ืน รวม 25,000 บาท
รายจายอ่ืน จํานวน 25,000 บาท

คาจางท่ีปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบ
ตาง ๆ ซ่ึงมิใชเพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑท่ีดิน และ/หรือ
สิ่งกอสราง

จํานวน 25,000 บาท

คําช้ีแจง เพ่ือจายเปนคาจางองคกรหรือสถาบันท่ีเปนกลางในการ
สํารวจความพึงพอใจขอผูรับบริการดานตาง ๆ ขององคการบริหาร
สวนตําบลนาทราย ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหาร
ท่ัวไป

งานบริหารงานคลัง รวม 4,412,000 บาท
งบบุคลากร รวม 2,222,000 บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 2,222,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,980,000 บาท

คําช้ีแจง เพ่ือจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบล รวมท้ังเงิน
ปรับปรุงเกิดข้ึนระหวางป ใหแกพนักงานสวนตําบล สังกัดกอง
คลัง องคการบริหารสวนตําบลนาทราย จํานวน 7 อัตรา คํานวณ
ไว 12 เดือน ดังนี้

(1) ตําแหนง ผูอํานวยการกองคลัง
(2) ตําแหนง นักวิชาการเงินและบัญชี
(3) ตําแหนง นักวิชาการคลัง
(4) ตําแหนง นักวิชาการจัดเก็บรายได
(6) ตําแหนง เจาพนักงานจัดเก็บรายได
(6) ตําแหนง เจาพนักงานพัสดุ 2 อัตรา

ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง
เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

คํ า ช้ี แจง เ พ่ื อจ า ย เป นค า ตอบแทนราย เดื อน (เ งิ นประจํ า
ตํ าแหน ง ) ให แก ผู อํ านวยการกองคลั ง อัตรา 3,500 บาทตอ
เดือน จํานวน 12 เดือน ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งาน
บริหารงานคลัง

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 180,000 บาท
คําช้ีแจง เพ่ือจายเปนคาตอบแทน คาตอบแทนพิเศษ (รวมท้ังกรณี
ปรับคาตอบแทนท่ีเกิดข้ึนระหวางป) ใหแกพนักงานจางตามภารกิจ
ตําแหนงผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได จํานวน 1 อัตรา คํานวณ
ไว 12 เดือน ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 20,000 บาท
คําช้ีแจง เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราว (รวมเงินปรับปรุง
ระหวางป) ใหแกพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนงผูชวยเจาพนักงาน
จัดเก็บรายได จํานวน 1 อัตรา คํานวณไว 12 เดือน ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง

งบดําเนินงาน รวม 1,355,000 บาท
คาตอบแทน รวม 250,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น จํานวน 70,000 บาท

คําช้ีแจง เพ่ือจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน
แกองคกรปกครองสวนทองถ่ินดังนี้

(1) เงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําป) สําหรับพนักงานสวนตําบลและพนักงานจางในสังกัดกอง
คลัง ซึ่งมีสิทธิไดรับตามท่ีกฎหมายกําหนด ตั้งไว 50,000 บาท
(2) คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินตามคําสั่งองคการบริหารสวนตําบลนาทราย ตั้งไว

20,000 บาท ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

คําช้ีแจง เพ่ือจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ใหแกพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง ท่ีไดรับอนุมัติและหรือมีคําสั่ง
ใหปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป
งานบริหารงานคลัง

คาเชาบาน จํานวน 130,000 บาท
คําช้ีแจง เพ่ือจายเปนคาเชาบาน เชาซื้อใหกับพนักงานสวนตําบล ผูมี
สิทธิ์ ได รับ เงินสวัสดิการเ ก่ียว กับค า เช าบ าน ตามระเบียบ ท่ี
กําหนด ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท
คําช้ีแจง เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแก พนักงานสวน
ตําบลซึ่งมิสิทธิ ไดรับเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร ตามระเบียบ
ท่ีกําหนด ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง

คาใชสอย รวม 890,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อ่ืนๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ คาธรรมเนียม และ
คาลงทะเบียนตางๆ

จํานวน 50,000 บาท

คําช้ีแจง เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ไดแก คา
เบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาท่ีพัก คาใชจายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ
คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ ในการเขาอบรมสัมมนาของ
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พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง ในสังกัดกองคลัง ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง

คาใชจายในการประชาสัมพันธเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี จํานวน 40,000 บาท
คําช้ีแจง เพ่ือจายเปนคาใชจายในการประชาสัมพันธเก่ียวกับการ
จัดเก็บรายไดขององคการบริหารสวนตําบลนาทราย ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง(แผนพัฒนาสาม
ป พ.ศ. 2560-2562 หนา 67 ขอ 8.4)

โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานท่ี จํานวน 30,000 บาท
คําช้ีแจง เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการจัดเก็บภาษีนอก
สถานท่ีในเขตองคการบริหารสวนตําบลนาทราย ประจําป
ง บประมาณ 2560 เ พ่ื อ เ พ่ิ มป ร ะสิ ท ธิ ภ าพ ใ นกา ร จั ด เ ก็ บ
รายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง
(แผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2560-2562 หนา 69 ขอ 8.69)

โครงการจัดทําและปรับปรุงขอมูลแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
ขององคการบริหารสวนตําบลนาทราย

จํานวน 400,000 บาท

คําช้ีแจง เพ่ือจายเปนคาใชจายสําหรับโครงการจัดทําหรือปรับปรุง
ขอมูลแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสินขององคการบริหารสวน
ตําบลนาทราย ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงาน
คลัง(แผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2560-2562 หนา 67 ขอ 8.5)

โครงการจางเหมาบริการบุคคลดําเนินงานกิจการประปา และขยะ
มูลฝอย

จํานวน 250,000 บาท

คําช้ีแจง เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการจางเหมาบริการบุคคล
ดําเนินงานกิจการประปาและขยะมูลฝอยขององคการบริหารสวน
ตําบล ประจําปงบประมาณ 2560 ไดแก คาจางเหมาบริการเปน
รายบุคคล คาวัสดุ และคาใชจาย ๆ ท่ีจําเปน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการจัดเก็บรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งาน
บริหารงานคลัง

โครงการพัฒนาระบบการใหบริการจัดเก็บคาน้ําประปา คาขยะ จํานวน 100,000 บาท
คําช้ีแจง เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการพัฒนาระบบการ
ใหบริการจัดเก็บคาน้ําประปาและคาขยะมูลฝอยในเขต อบต.นา
ทราย ไดแก คาออกแบบและเขียนโปรแกรมบริหารจัดการระบบ
ประปา คาขยะ คาวัสดุอุปกรณท่ีเก่ียวของและคาใชจายอ่ืนท่ี
จําเปน ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง
(แผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2560-2562 หนา 69 ขอ 8.12)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท
คํ า ช้ี แ จ ง เ พ่ื อ จ า ย เ ป น ค า บํ า รุ ง รั ก ษ า ห รื อ ซ อ ม แ ซ ม
ตรวจเช็ค ครุภัณฑและทรัพยสิน อ่ืนๆ เชน ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร เครื่องปรับอากาศฯลฯ เพ่ือใหสามารถใชงาน
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ตามปกติ ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง
คาวัสดุ รวม 200,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 70,000 บาท

คําช้ีแจง เพ่ือจายเปนคาวัสดุสํานักงาน ไดแก น้ําดื่ม กระดาษ ดินสอปากกา
สิ่งของ เกาอ้ี อุปกรณเครื่องใช ตางๆ ฯลฯ เพ่ือใชในสํานักงานองคการบริหาร
สวนตําบลนาทรายปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไปงานบริหารงานคลัง

วัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น จํานวน 60,000 บาท
คําช้ีแจง เพ่ือจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันเครื่อง น้ํามันหลอลื่น น้ํามันเบนซิน เพ่ือใชกับรถยนต
สวนกลางหรือทรัพยสิน อ่ืนขององคการบริหารสวนตําบลนา
ทราย ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 70,000 บาท
คําชี้แจง เพ่ือจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนดิสก เมาส หมึก
เครื่องพิมพ โปรแกรมคอมพิวเตอร ท่ี เ ก่ียวของ ฯลฯ เพ่ือใชใน
สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลนาทราย ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง

คาสาธารณูปโภค รวม 15,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 15,000 บาท

คําช้ีแจง เพ่ือจายเปนคาไปรษณีย คาโทรเลข คาธนาณัติ คาซื้อดวง
ตราไปรษณียากร ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งาน
บริหารงานคลัง

งบลงทุน รวม 835,000 บาท
คาครุภัณฑ รวม 835,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

คาซ้ือเกาอ้ีสํานักงาน จํานวน 4,000 บาท
คํ า ช้ี แ จ ง เ พ่ื อ จ า ย เ ป น ค า จั ด ซื้ อ เ ก า อ้ี สํ า นั ก ง า น แ บ บ
หนัง จํานวน 2 ตัว ตั้งไว 4,000 บาท ตามแบบท่ีมีขายท่ัวไปใน
ทองตลาด เพ่ือใชในสํานักงานองคการบริหารสวนตําบลนา
ทราย ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไปงานบริหารงาน
คลัง (แผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2560-2562 หนา 60 ขอ 8.6)

คาซ้ือตูเหล็กเก็บเอกสาร จํานวน 10,000 บาท
คําช้ีแจง เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร บานเปด ชนิด
มือจับ ประตูแบบบิดทึบทรงสูง จํานวน 1 ตู ตามแบบท่ีมีขายท่ัวไป
ในทองตลาด เพ่ือใชในสํานักงาน อบต.นาทราย ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง (แผนพัฒนาสามป พ.ศ.
2560 -2562 หนา 60 ขอ 8.6)
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คาซ้ือตูเหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนกระจก จํานวน 4,000 บาท
คําช้ีแจง เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อน
กระจกขนาด 4 ฟุต จํานวน 1 ตัว ตามแบบท่ีมีจําหนายท่ัวไปใน
ทองตลาด เพ่ือใชในสํานักงานองคการบริหารสวนตําบลนา
ทราย ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงาน
คลัง (แผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2560-2562 หนา 60 ขอ 8.6)

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง
คาจัดซ้ือรถยนตสวนกลาง รถบรรทุก(ดีเซล) จํานวน 1 คัน จํานวน 787,000 บาท

คําช้ีแจง เพ่ือจายเปนคารถยนตสวนกลาง รถบรรทุก(ดีเซล)
จํานวน 1 คัน ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํา
กวา 2,400
ซีซี ขับเคลื่อน 2 ลอ แบบดับเบิ้ลแค็บ โดยมีคุณลักษณะดังนี้
-เปนกระบะสําเร็จรูป
-หองโดยสารเปนแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู
-เปนราคารวมเครื่องปรับอากาศ
-ราคารวมภาษีสรรพสามิต

ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ สํานักมาตรฐานงบประมาณ
เพ่ือใชในการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลนา
ทราย ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 30,000 บาท
คําช้ีแจง เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑและ
ท รั พ ย สิ น อ่ื น ๆ เ ช น ค รุ ภั ณ ฑ ค อ ม พิ ว เ ต อ ร ค รุ ภั ณ ฑ
สํานักงาน เครื่องปรับอากาศ และทรัพยสินอ่ืน ฯลฯ ท่ีอยูในความ
รับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลนาทราย เพ่ือใหสามารถใช
งานไดตามปกติ ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งาน
บริหารงานคลัง

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 90,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 90,000 บาท
คาใชสอย รวม 90,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอ่ืนๆ

คาใชจายในการชวยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยแกผูท่ีไดรับ
ความเดือดรอนจากภัยธรรมชาติและอัคคีภัย

จํานวน 50,000 บาท

คําช้ีแจง เพ่ือจายเปนคาใชจายในการใหความชวยเหลือแก
ประชาชนตําบลนาทราย ท่ีประสบภัยอันเกิดจากสาธารณภัย
ตาง ๆ เชน อุทกภัย น้ําปาไหลหลาก วาตภัย อัคคีภัย ฯลฯ เพ่ือ



ขอบัญญัติองคการบรหิารสวนตําบลนาทราย เรื่อง งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2560 …หนา 60

บรรเทาความเดือดรอนและปรับปรุ ง คุณภาพชีวิ ตใหดี
ข้ึน ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานปองกันภัย
ฝายพลเรือนและอัคคีภัย (แผนพัฒนาสามป พ.ศ.2560-
2562 หนา 25 ขอ 2.1)

โครงการตั้งจุดตรวจบูรณาการชวงเทศกาล จํานวน 20,000 บาท
คําช้ีแจง เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการตั้งจุด
ตรวจบูรณาการชวงเทศกาล เชน คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณตาง ๆ เพ่ือบริการและอํานายความ
สะดวกในการเดินทางสัญจรไปมาของประชาชนและเปนการ
รณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาล ปรากฏ
ในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการ
รักษาความสงบภายใน (แผนพัฒนาสามป พ .ศ . 2560-
2562 หนา 26 ขอ 2.3)

โครงการฝกอบรม/ฝกทบทวนอาสาสมัครปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยฝายพลเรือน (อปพร.)

จํานวน 10,000 บาท

คําช้ีแจง เพ่ือจายเปนคาใชจายในการฝกอบรม/ฝกทบทวน
อาสาส มัครปอง กันภั ยฝ ายพล เรื อน เชน ค าสมนา คุณ
วิทยากร คาเตรียมและตกแตงสถานท่ี คาอาหาร อาหารวางและ
เครื่ องดื่ มของว าง ค าของขวัญหรือของ ท่ีระลึก ค าวัสดุ
อุปกรณ คาจางเหมาบริการตาง ๆ ท่ีจําเปนฯลฯ ปรากฏใน
แผนงานรักษาความสงบภายใน งานปองกันภัยฝายพลเรือนและ
อัคคีภัย (แผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2560-2562 หนา 25 ขอ 2.2)

โครงการฝกอบรมใหความรูการปองกันและระงับอัคคีภัย จํานวน 10,000 บาท
คําช้ีแจง เพ่ือจายเปนคาใชจายในการฝกอบรมใหความรูการ
ปองกันและระงับอัคคีภัย เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาเตรียม
และตกแตงสถานท่ี คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่มของ
วาง คาของขวัญหรือของท่ีระลึก คาวัสดุ อุปกรณ คาจางเหมา
บริการตางๆ ท่ีจําเปนฯลฯ ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบ
ภายในงานปองกันภัยฝายพลเรือนและอัคคีภัย (แผนพัฒนาสาม
ป พ.ศ.2560-2562 หนา 24 ขอ 2.2
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แผนงานการศึกษา
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 4,722,000 บาท

งบบุคลากร รวม 1,062,000 บาท
เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 1,062,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 702,000 บาท

คํา ช้ีแจง เ พ่ือจายเปนเงินเดือน (รวมท้ังกรณีเงินปรับปรุ ง
เ งิ น เ ดื อ น ร ะ ห ว า ง ป ) ใ ห แ ก ข า ร า ช ก า ร ค รู ผู ดู แ ล
เด็ก จํานวน 3 อัตรา คํานวณไว 12 เดือน ปรากฏในแผนงาน
การศึกษางานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 324,000 บาท
คําช้ีแจง เพ่ือจายเปนคาตอบแทน คาตอบแทนพิเศษ ใหแก
พนักงานจ า งตํ าแหน งผู ดู แล เด็กจํ านวน 3 อัตรา คํานวณ
ไว 12 เดือน ปรากฏในแผนงานการศึกษางานระดับกอนวัยเรียน
และประถมศึกษา

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 36,000 บาท
คําช้ีแจง เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว (รวมท้ังเงิน
ปรับปรุงระหวางป)ใหแกพนักงานจางตําแหนงผูดูแล
เด็ก จํานวน 2 อัตราปรากฏในแผนงานการศึกษางานระดับกอนวัย
เรียนและประถมศึกษา

งบดําเนินงาน รวม 2,136,000 บาท
คาตอบแทน รวม 5,000 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท

คําชี้แจง เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแกขาราชการ
ครูผูดูแลเด็ก ซึ่งเปนผูมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเก่ียวกับการ
ชวยเหลือการศึกษาบุตรตามระเบียบท่ีกําหนด ปรากฏในแผนงาน
การศึกษางานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา

คาใชสอย รวม 1,355,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซ่ึงบริการ จํานวน 315,000 บาท

คํ า ช้ี แ จ ง เ พ่ื อ จ า ย เ ป น ค า จ า ง เ ห ม า บ ริ ก า ร ดั ง นี้
(1) คาจางเหมาบริการรถรับ - สงนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ตําบลนาทราย จํานวน 218วัน ตามโครงการสงเสริมและพัฒนา
การศึกษาดานปฐมวัย-ลดภาระคาใชจายของผูปกครองเพ่ือ
การศึกษาปฐมวัยท่ีมีความเปนอยูลําบากมีฐานะยากจนหรือ
ประสบปญหาดานการคมนาคมขนสงในการเดินทาง
ตั้งไว 197,000 บาท
(2) คาจางเหมาบริการบุคคลตามโครงการจางเหมาแมบานเพ่ือ
ปฏิบัติงานในศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลนาทราย ตั้งไว 108,000
บาท ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและ
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ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า (แ ผ น พั ฒ น า ส า ม ป พ . ศ . 2559-
2561 หนา 36,37 ขอ 6.6,6.11)
(3) ค าจ า ง เหมาติ ดตั้ ง เ ชื่ อมต อ ระบบ อิน เตอร เน็ ต ตั้ ง
ไ ว 5,000 บาท เ พ่ือจ าย เป นค าจ า ง เหมาบริ การติ ดตั้ ง
อิ น เ ต อ ร เ น็ ต ใ น ศู น ย พั ฒ น า เ ด็ ก เ ล็ ก ตํ า บ ล น า ท ร า ย
(4) คาติดตั้งโทรศัพท เพ่ือจายเปนคาใชจายตางๆ ในการติดตั้ง
โทรศัพท ยกเวน คาตูสาขา คาเครื่องโทรศัพทพวงภายใน และ
เครื่องโทรศัพทภายใน ตั้งไว 5,000 บาท ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอ่ืนๆ

คาใชจายในการจัดกิจกรรม/โครงการเพื่อเสริมสรางพัฒนาการ
และการเรียนรูของเด็กเล็กในศูนยพัฒนาเด็กตําบลนาทราย

จํานวน 75,000 บาท

คําช้ีแจง เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรม/โครงการของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลนาทรายเชน โครงการจัดงานสงเสริม
ก า ร ศึ ก ษ า สํ า ห รั บ เ ด็ ก ป ฐ ม วั ย โ ค ร ง ก า ร ป ร ะ ชุ ม
ผูปกครอง โครงการแขงขันกีฬาสีภายในโครงการผลิตสื่อการ
เรียนการสอน โครงการเรียนรูสูโลกกวาง โครงการวันสําคัญ
ตาง ๆ เชนวันพอแหงชาติ วันแมแหงชาติ วันวิสาฆบูชา
วันเขาพรรษา ฯลฯโครงการโรงเรียนพอแมโครงการปฐมวัย
เตรียมพรอมสูอาเซียน โครงการขนมไทยไชโย โครงการหนู
นอยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง โครงการสงเสริมคานิยมท่ีดีงาม
(ยิ้มงายไหวสวย) โครงการลด ละ เลิก ขนมขบเค้ียว อาหารท่ี
ไมประโยชน โครงการจัดทําบัตรประจําตัวเด็กนักเรียนศูนย
พัฒนาเด็กเล็กตําบลนาทราย โครงการนิทานเลมนอยกับหนู
นอยศูนยเด็กเล็ก โครงการหนูนอยเรียนรูภาษาอังกฤษ(พ่ีสอน
นอง) โครงการหนูนอยโตไปไมโกง โครงการแยกขยะ โครงการ
ศึกษาแหลงเรียนรูในชุมชนตําบลนาทราย โครงการสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีภู มิปญญาไทย ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา(แผนพัฒนา
สามป พ.ศ.2560-2562 หนา 38 ขอ6.10

คาใชจายในการพัฒนาครู/ผูดูแลเด็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ตําบลนาทราย

จํานวน 40,000 บาท

คําช้ีแจง เพ่ือจายเปนคาพัฒนาครูผูดูแลเด็ก/ผูดูแลเด็กของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กตําบลนาทรายไดแก คาใชจายในการฝกอบรม
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ คาลงทะเบียน ฯลฯปรากฏ
ในแผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
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โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานครูผูดูแลเด็กและผูดูแลเด็ก
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลนาทราย

จํานวน 10,000 บาท

คําช้ีแจง เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ทํางานครูผูดูแลเด็กและผูดูแลเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลนา
ทราย เช น ค าสมนา คุณวิทยากร ค า เ ตรี ยมและตกแต ง
สถานท่ี คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาของขวัญและ
ของท่ีระลึก คาวัสดุอุปกรณ คาจางเหมาบริการตางๆ ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 850,000 บาท
คําช้ีแจง เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการสนับสนุนคาใชจาย
การบริหารสถานศึกษา ดังนี้
(1) เพ่ือจายเปนคาอาหารกลางวันใหแกเด็กนักเรียนศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กตําบลนาทราย หมูท่ี 2 ตําบลนาทรายจํานวน 245 วัน ตั้ง
ไว 637,000 บาท ปรากฏในแผนงานการศึกษางานระดับกอนวัย
เรียนและประถมศึกษา “ท้ังนี้จะเบิกจายตอเม่ือไดรับการจัดสรร
จากกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน”
(2) เพ่ือจายเปนคาจัดการเรียนการสอน(รายหัว) สําหรับศูนย
พัฒนาเด็กเล็กตําบลนาทราย หมูท่ี 2 ตําบลนาทราย ตั้งไว
213,000 บาท ปรากฏในแผนงานการศึกษางานระดับกอนวัย

เรียนและประถมศึกษา “ท้ังนี้จะเบิกจายตอเม่ือไดรับการจัดสรร
จากกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน”

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 65,000 บาท
คําช้ีแจง เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑและ
ทรัพยสินอ่ืน ๆ ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลนาทราย เพ่ือให
สามารถใชงานไดตามปกติปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับ
กอนวัยเรียนและประถมศึกษา

คาวัสดุ รวม 756,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

คํ า ช้ี แ จ ง เ พ่ื อ จ า ย เ ป น ค า ซื้ อ สิ่ ง ข อ ง เ ค รื่ อ ง ใ ช
ตางๆ เชน กระดาษ แฟม ปากกา ดินสอ ฯลฯเพ่ือใชในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กตําบลนาทราย ปรากฏในแผนงานการศึกษางานระดับกอน
วัยเรียนและประถมศึกษา

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 30,000 บาท
คําช้ีแจง เพ่ือจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว เชน ไมกวาด ถัง
ขยะ น้ํายาทําความสะอาดคาสิ่งของเครื่องใชตางๆ เพ่ือใชในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กตําบลนาทรายปรากฏในแผนงานการศึกษา งาน
ระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
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คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 661,000 บาท
คํ า ช้ี แ จ ง เ พ่ื อ จ า ย เ ป น ค า อ า ห า ร เ ส ริ ม (น ม ) ดั ง นี้

(1) ศู น ย พั ฒ น า เ ด็ ก เ ล็ ก อ บ ต . น า ท ร า ย จั ด ส ร ร
จํานวน 260 วัน ตั้งไว 250,000 บาท
2) โรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน(สพฐ.)ในเขตพ้ืนท่ีตําบลนาทราย จํานวน 3 โรงเรียน
จัดสรรจํานวน 260 วัน ตั้งไว 411,000 บาทปรากฏในแผนงาน
การศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา“ท้ังนี้ จะ
เบิกจายตอเม่ือไดรับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ิน”

วัสดุกอสราง จํานวน 5,000 บาท
คําช้ีแจง เพ่ือจายเปนคาวัสดุกอสราง เชนไมตางๆ สี ทราย
ปูนซีเมนต ปูนขาว คอน จอบ ฯลฯ เพ่ือใชในศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กตําบลนาทราย ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการศึกษางานระดับ
กอนวัยเรียนและประถมศึกษา

วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท
คําช้ีแจง เพ่ือจายเปนคาวัสดุการเกษตร เชนพันธุพืช ปุย ดิน
กระถาง ฯลฯ เพ่ือใชในศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลนาทราย ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานการศึกษางานระดับกอนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท
คํา ช้ีแจง เ พ่ือจายเปนค าวัสดุ โฆษณาและเผยแพร เชน
พูกัน สี แผนปายประกาศสําหรับใชประชาสัมพันธกิจกรรม
ตาง ๆของศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลนาทราย ฯลฯ ปรากฏใน
แผนงานการศึกษางานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 25,000 บาท
คํ า ช้ีแจง เ พ่ื อจ า ย เป นค า วั ส ดุ คอม พิว เตอร เ ช นห มึก
พิมพ โปรแกรมคอมพิวเตอร วัสดุอุปกรณถายโอนขอมูลและ
อ่ืนๆสําหรับใชในศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลนาทราย ปรากฏใน
แผนงานการศึกษางานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา

คาสาธารณูปโภค รวม 20,000 บาท
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 20,000 บาท

คําช้ีแจง เพ่ือจายเปนติดตั้งและคาใชบริการอินเตอรเน็ต
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกอนวันเรียนและ

ประถมศึกษา
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งบลงทุน รวม 668,000 บาท
คาครุภัณฑ รวม 68,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซ้ือเครื่องโทรศัพท จํานวน 3,000 บาท
คํา ช้ีแจง เ พ่ือจายเปนคาจัดซื้อเครื่องโทรศัพท จํานวน
1 เครื่อง เพ่ือใชในศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลนาทราย ปรากฏใน
แผนงานการศึกษางานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
(แผนพัฒนาสามป พ.ศ.2560-2562 หนา 37 ขอ 6.5)

คาจัดซ้ือตูเก็บแปรงสีฟนสําหรับเด็กนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ตําบลนาทราย จํานวน 5 ชุด

จํานวน 5,000 บาท

คําช้ีแจง เพ่ือจัดซื้อตูเก็บแปรงสีฟนสําหรับเด็กนักเรียนศูนย
พัฒนาเด็กเล็กตําบลนาทราย จํานวน 5 ชุด ตามแบบท่ีมีขาย
ในท อ งตลาด เ พ่ื อ ใช ใ น ศูนย พัฒนา เด็ ก เ ล็ กตํ าบลน า
ทราย ปรากฏในแผนงานการศึกษางานระดับกอนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา(แผนพัฒนาสามป พ.ศ.2560-2562 หนา 37
ขอ 6.5)

คาจัดซ้ือตูเหล็กเก็บเอกสาร จํานวน 16,000 บาท
คําช้ีแจง เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร ชนิดบาน
เลื่อนทึบทรงสูง จํานวน 2 ตู ตามแบบท่ีมีขายท่ัวไปใน
ทองตลาด เพ่ือใชในศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลนาทราย ปรากฏ
ในแผนงานการศึกษางานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
(แผนพัฒนาสามป พ.ศ.2560-2562 หนา 37ขอ 6.5)

คาจัดซ้ือโตะทํางานพรอมเกาอ้ี จํานวน 6,000 บาท
คําชี้แจง เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อโตะทํางาน จํานวน 1 ตัว และ
เกาอ้ี จํานวน 1 ตัว ตามแบบท่ีมีขายในทองตลาด เพ่ือใชใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลนาทราย ปรากฏในแผนงานการศึกษา
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา(แผนพัฒนาสามป พ.ศ.
2560-2562 หนา 37ขอ 6.5)

คาจัดซ้ือโตะรับประทานอาหารเด็กเล็ก จํานวน 16,000 บาท
คําช้ีแจง เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อโตะรับประทานอาหารเด็ก
เล็ก จํานวน 10 ชุดประกอบดวยโตะสําหรับรับประทานอาหาร
ของเด็กเล็กขนาด 60x120x55 ซม.จํานวน 5ตัวและเกาอ้ีเด็ก
เล็ก ขนาด 30x120x30 ซม. จํานวน 10ตัว เ พ่ือใช ในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กตําบลนาทราย ปรากฏในแผนงานการศึกษางาน
ระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา(แผนพัฒนาสามป พ.ศ.
2560-2562 หนา 37ขอ 6.5)
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ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร
คาจัดซ้ือเครื่องเลน วีซีดี/ดีวีดี จํานวน 4,000 บาท

คําช้ีแจง เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเครื่องเลน วีซีดี/ดีวีดี สําหรับ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 2 เครื่องตามแบบท่ีมีจําหนายใน
ทองตลาด เพ่ือใชในศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลนาทราย ปรากฏ
ในแผนงานการศึกษางานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
(แผนพัฒนาสามป พ.ศ.2560-2562 หนา 37ขอ 6.5)

คาจัดซ้ือโทรทัศน แอล อี ดี (LED TV)ขนาด 32 นิ้ว จํานวน 18,000 บาท
คําช้ีแจง เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อโทรทัศน แอล อี ดี (LED TV)
ระดับความละเอียดจอภาพ1366 x 768 พิกเซล ขนาด 32 นิ้ว
จํานวน 2 เครื่อง คุณลักษณะเฉพาะตามแบบราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ ประจําปงบประมาณ2559 เพ่ือใชในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กตําบลนาทราย ปรากฏในแผนงานการศึกษางานระดับกอน
วัยเรียนและประถมศึกษา(แผนพัฒนาสามป พ.ศ.2560-
2562 หนา 37ขอ 6.5)

คาท่ีดินและสิ่งกอสราง รวม 600,000 บาท
อาคารตาง ๆ

โครงการกอสรางหองน้ําศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลนาทราย จํานวน 600,000 บาท
คําช้ีแจง เพ่ือจายเปนคากอสรางหองน้ําศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ตํ า บ ล น า ท ร า ย โ ด ย ทํ า ก า ร ก อ ส ร า ง อ า ค า ร ข น า ด
ก ว า ง 5.00 เ ม ต ร ย า ว 9.00 เ ม ต ร ห รื อ พ้ื น ท่ี ไ ม น อ ย
กวา 45 ตารางเมตร และตอเติมสวนหนาทางเดิน ขนาด
ก ว า ง 2.50 เ ม ต ร ย า ว 11.00 เ ม ต ร พ ร อ ม อ า ง ล า ง
หนา จํานวน 2 ชุด พรอมปายโครงการ จํานวน 1 ปาย ตาม
แบบแปลนขององคการบริหารสวนตําบลนาทรายปรากฏใน
แผนงานการศึกษางานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
(แผนพัฒนาสามป พ.ศ.2560-2562 หนา 39ขอ 6.12)

งบเงินอุดหนุน รวม 856,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 856,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ จํานวน 856,000 บาท

คําช้ีแจง เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนโรงเรียนในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) ตามโครงการอาหาร
กลางวันเด็กนักเรียนในเขตพ้ืนท่ีตําบลนาทรายจํานวน
3 โ ร ง เ รี ย น จั ด ส ร ร 200 วั น ร า ย ล ะ เ อี ย ด ดั ง นี้
(1) โรงเรียนวัดหญา จํานวน 86 คน ตั้งไว 344,000 บาท
(2) โรงเรียนวัดน้ําสรง จํานวน 23 คน ตั้งไว 92,000 บาท
(3) โรงเรียนวัดดอนยาง จํานวน 105 คน ตั้งไว 420,000 บาท
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ปรากฏในแผนงานการศึกษางานระดับกอนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา "ท้ังนี้จะเบิกจายตอเม่ือไดรับการจัดสรรจากกรม
สงเสริมการปกครองทองถ่ิน"(แผนพัฒนาสามป พ.ศ.2560-
2562 หนา 36ขอ 6.4)

งานศึกษาไมกําหนดระดับ รวม 5,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 5,000 บาท

คาวัสดุ รวม 5,000 บาท
วัสดุการศึกษา จํานวน 5,000 บาท

คําช้ีแจง เพ่ือจายเปนคาวัสดุการศึกษา เชน หนังสือสําหรับการ
สอนเสริมสื่อการเรียนการสอนฯลฯ ในการสงเสริมระบบ
การศึกษานอกโรงเรียนใหกับประชาชนโรงเรียนและมัสยิดใน
เขตตําบลนาทราย ปรากฏในแผนงานการศึกษางานระดับกอน
วัยเรียนและประถมศึกษา

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน รวม 810,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 730,000 บาท
คาใชสอย รวม 720,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอ่ืนๆ

คาใชจายในการดําเนนิงานระบบแพทยฉุกเฉิน จํานวน 720,000 บาท
คําชี้แจง เพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินงานของหนวยแพทย
ฉุกเฉิน องคการบริหารสวนตําบลนาทราย ประกอบดวย

(1) คาฝกอบรมเพ่ิมพูนความรูผูปฎิบัติการในระบบแพทย
ฉุกเฉิน

(2) คาจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกายสําหรับผูปฎิบัติการในระบบ
แพทยฉุกเฉิน

(3) คาวัสดุ อุปกรณการแพทยท่ีจําเปนและเวชภัณฑ สําหรับ
บริการ ประชาชน

(4) คาจางเหมาบริการผูปฎิบัติการในระบบการแพทยฉุกเฉินท่ี
ปฏิบัติงานประจําในชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน เพ่ือใหบริการ
ตลอด 24 ชั่วโมง

(5) คาใชจายในการประชาสัมพันธงานบริการระบบการแพทย
ฉุกเฉิน ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุข
และสาธารณสุขอ่ืน (แผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2560-
2562 หนา 23 ขอ 1.5)



ขอบัญญัติองคการบรหิารสวนตําบลนาทราย เรื่อง งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2560 …หนา 68

คาวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 10,000 บาท

คําช้ีแจง เพ่ือจายเปนคาวัสดุวิทยาศาสตรการแพทย เชน คาซื้อ
สารเคมีพนยากําจัดยุงและแมลงตางๆ สารกําจัดปลวก ลูกน้ํา
ยุ งลาย สารตรวจยา เสพติด วัคซีนปอง กันโรคพิษสุนั ข
บา ฯลฯ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุข
และสาธารณสุขอ่ืน

งบลงทุน รวม 80,000 บาท
คาครุภัณฑ รวม 80,000 บาท
ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย

คาจัดซ้ือเครื่องพนละอองฝอยละเอียด(ULV)ขนาดเล็ก จํานวน
1 เครื่อง

จํานวน 80,000 บาท

คําช้ีแจง เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพนละอองฝอยละเอียด
(ULV)ขนาดเล็ก โดยมีคุณสมบัติดังนี้
1.เปนเครื่องพนสารเคมีชนิดละอองฝอยละเอียด (ULV) ขนาด
เล็ก สําหรับกําจัดยุงและแมลงบินชนิดตางๆ ทํางานดวย
เครื่องยนตเบนซินแบบ 2 จังหวะ ลูกสูบแนวดิ่ง ทําใหไมเกิดการ
สูญเสียกําลัง

2.ระบายความรอนดวยอากาศ มีระบบกันการสะเทือนของ
เครื่องยนต

3.ระบบสตารทเครื่องยนตแบบลานกระตุก และระบบจุด
ระเบิดแบบคอลยอิเล็กทรอนิกส
4.หัวพนควบคุมอัตราการไหลของน้ํายาอยูภายนอก หัวฉีดปรับ
อัตราการไหลได 3 ระดับ

5.ชุดหัวฉีดทําจากสแตนเลส ทนทานตอสารเคมี โดยมีจาน
เหวี่ยงกระจายน้ํายาท่ีความเร็วรอบมากกวา 20,000 รอบ/นาที

6.ขนาดของเม็ดละอองฝอยท่ีผลิตไดมีคา VMD ของเม็ดน้ํายา
นอยกวา 30 ไมครอน

7.ถังบรรจุน้ํายาขนาด 12 ลิตร ผลิตดวยวัสดุชั้นเยี่ยม ทนตอ
การกัดกรอนของน้ํายาเคมีและแสงแดดไดเปนอยางดี

8.ถังบรรจุน้ํามันเชื้อเพลิงขนาด 1.4 ลิตร ไมเปนสนิม ทนตอ
การกัดกรอนสูง

9.ผานการรับรอง และทดสอบ
โดย กรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสุข

10.มีคูมืออะไหลและเครื่องมือประจําเครื่อง ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุข
อ่ืน (แผนพัฒนาสามป พ.ศ.2560-2561 หนา23 ขอ 1.7)
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แผนงานสังคมสงเคราะห
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห รวม 5,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 5,000 บาท
คาใชสอย รวม 5,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอ่ืนๆ

คาใชจายในการซอมแซมท่ีอยูอาศัยใหกับประชาชนผูยากไร
ผูดอยโอกาส

จํานวน 5,000 บาท

คําช้ีแจง เพ่ือเปนคาใชจายในการซอมแซมท่ีอยูอาศัยใหกับ
ประชาชนผูยากไรผูดอยโอกาสตามโครงการบานทองถ่ินไทย
ฯลฯ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 2,644,000 บาท

งบบุคลากร รวม 1,355,000 บาท
เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 1,355,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 588,000 บาท

คําช้ีแจง เพ่ือจายเปนเงินเดือน (รวมท้ังกรณีเงินปรับปรุง
ระหวางป) ใหแกพนักงานสวนตําบล สังกัดกองชาง องคการ
บริหารสวนตําบล นาทราย จํานวน 2 อัตรา คํานวณ
ไว 12 เดือน ดังนี้

(1) ตําแหนงผูอํานวยการกองชาง (นักบริหารงานชาง)
(2) ตําแหนงนายชางโยธา

ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ
เคหะและชุมชน

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท
คํา ช้ีแจง เ พ่ือจายเปนคาตอบแทนรายเดือน (เงินประจํา
ตําแหนง) ใหแกพนักงานสวนตําบล ตําแหนงผูอํานวยการกอง
ชาง (นักบริหารงานชาง ระดับ 7) อัตรา 3,500 บาท/เดือน
คํานวณไว 12 เดือน ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งาน
บริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 655,000 บาท
คําช้ีแจง เพ่ือจายเปนคาตอบแทน คาตอบแทนพิเศษ (รวมท้ัง
กรณีปรับอัตราคาตอบแทนท่ีเกิดข้ึนระหวางป) ใหแกพนักงาน
จางตามภารกิจ และพนักงานจาท่ัวไป จํานวน 5 อัตรา คํานวณ
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ไว 12 เดือน ดังนี้
(1) ตําแหนงผูชวยนายชางโยธา
(2) ตําแหนงผูชวยเจาพนักงานธุรการ
(3) ตําแหนงพนักงานผลิตน้ําประปา จํานวน 3 อัตรา

ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ
เคหะและชุมชน

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 70,000 บาท
คําช้ีแจง เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว (รวมท้ังเงิน
ปรับปรุงระหวางป) ใหแกพนักงานจางตามภารกิจ และพนักงาน
จางท่ัวไป จํานวน 5 อัตรา คํานวณไว 12 เดือน ดังนี้

(1) ตําแหนงผูชวยนายชางโยธา
(2) ตําแหนงผูชวยเจาพนักงานธุรการ
(3) ตําแหนงพนักงานผลิตน้ําประปา จํานวน 3 อัตรา

ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ
เคหะและชุมชน

งบดําเนินงาน รวม 1,132,000 บาท
คาตอบแทน รวม 182,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น จํานวน 100,000 บาท

คําช้ีแจง เพ่ือจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปน
ป ร ะ โ ย ช น แ ก อ ง ค ก ร ป ก ค ร อ ง ท อ ง ถ่ิ น ดั ง นี้
(1) เงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ (เงินรางวัล

ประจําป) สําหรับพนักงานสวนตําบลและพนักงานจางในสังกัด
ก อ ง ช า ง ซึ่ ง มี สิ ท ธิ ไ ด รั บ ต า ม ก ฎ ห ม า ย ท่ี กํ า ห น ด ตั้ ง
ไว 50,000 บาท
(2) คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน ตามคําสั่งองคการบริหารสวนตําบลนา
ทราย ไดแก คณะกรรมการจัดซื้อหรือจัดจางและผูควบคุมงาน
กอสร า ง ท่ี มีสิ ทธิ์ ได ตามกฎหมาย ท่ี กําหนด ฯลฯ ตั้ ง ไ ว
50,000 บาท ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหาร
ท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 52,000 บาท
คําช้ีแจง เพ่ือจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ ใหแกพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง ซึ่งไดรับ
อนุมัติและมีคําสั่งใหปฏิบัตินอกเวลาราชการและเปนไปตาม
ระเบียบท่ีกําหนด ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งาน
บริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน
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คาเชาบาน จํานวน 30,000 บาท
คําช้ีแจง เพ่ือจายเปนคาเชา/เชาซื้อบาน ใหกับพนักงานสวน
ตําบล ผูมีสิทธิ์ไดรับเงินสวัสดิการเก่ียวกับคาเชาบานตามระเบียบท่ี
กําหนด ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไป
เก่ียวกับเคหะและชุมชน

คาใชสอย รวม 630,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซ่ึงบริการ จํานวน 20,000 บาท

คําช้ีแจง เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบริการใหผูรับจางทําอยางใด
อยางหนึ่ง เชน คาจางเหมาแปลเอกสาร คาถายเอกสารและเขาเลม
เอกสาร คาจางลางอัดขยายภาพถาย คาจางเหมาสูบน้ํา คาจาง
เหมาทําความสะอาดถนนในเขตตําบลนาทราย คาติดตั้ ง
เครื่องปรับอากาศ หรือคาบริการท่ีจําเปนอ่ืน ๆ ฯลฯ ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอ่ืนๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ คาลงทะเบียนในการ
ฝกอบรม คาเบ้ียเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาท่ีพักและคาใชจายอ่ืน ๆ

จํานวน 30,000 บาท

คําช้ีแจง เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ไดแก
คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาท่ีพัก คาใชจายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ
คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ ในการเขาอบรมสัมมนา
ของพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง ในสังกัดกองชาง
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชนงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ
เคหะและชุมชน

โครงการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศนไหลทางถนนในเขตตําบลนา
ทราย

จํานวน 80,000 บาท

คําช้ีแจง เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบริการตัดหญากําจัดวัชพืช
สองขางทางถนนภายในเขตตําบลนาทราย (6 หมูบาน) ปรากฏ
ในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและ
ชุมชน

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 500,000 บาท
คําช้ีแจง เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมตรวจเช็ค
ครุภัณฑและทรัพยสินอ่ืนๆ เชน ครุภัณฑคอมพิวเตอร
เครื่องปรับอากาศ กลองถายรูป รถจักรยานยนต ถนน ไฟฟา
สาธารณะ อาคาร ฯลฯ เพ่ือใหสามารถใชงานไดตามปกติ
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชนงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ
เคหะและชุมชน
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คาวัสดุ รวม 320,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

คําช้ีแจง เพ่ือจายเปนคาซื้อวัสดุสํานักงาน ไดแก กระดาษ แฟม
ปากกาดินสอ ยางลบ กระดาษไข กระดาษเขียนแบบ เทป
กาว ฯลฯ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไป
เก่ียวกับเคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน

วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 150,000 บาท
คําช้ีแจง เพ่ือจายเปนคาซื้อวัสดุไฟฟา เชน ฟวส หลอดไฟฟา บัล
ลาสต สตารท เตอร คัท เอาท โคมไฟฟ า สายไฟฟ า เบรก
เกอร ฯลฯ เพ่ือใชในการซอมแซมและบํารุงรักษาไฟฟาภายใน
สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลนาทรายและซอมแซมไฟฟา
สาธารณะในเขตตําบลนาทราย ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน

วัสดุกอสราง จํานวน 10,000 บาท
คําช้ีแจง เพ่ือจายเปนคาซื้อวัสดุกอสราง เชน ไม แปรงทาสี อิฐ
ปูนซีเมนต หิน ตะปู เหล็กเสน ฯลฯ ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน

วัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น จํานวน 30,000 บาท
คําช้ีแจง เพ่ือจายเปนคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามัน
เบนซิน น้ํามันดีเซล น้ํามันเครื่อง น้ํามันเกียร ฯลฯ เพ่ือใชกับ
รถจักรยานยนตและเครื่องจักรกลท่ีอยูในความรับผิดชอบของกอง
ชางและสนับสนุนเครื่องจักรกลของสวนราชการอ่ืนท่ีขอความ
ชวยเหลือปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบลนาทราย ปรากฏ
ในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและ
ชุมชน

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 100,000 บาท
คํา ช้ีแจง เ พ่ือจายเปนคาซื้ อวัสดุคอมพิว เตอร ไดแก ห มึก
เครื่ อง พิมพคอมพิว เตอร แผนหรือจานบัน ทึกขอ มูล สาย
เคเบิล เมาส เครื่องอานและบันทึกขอมูล ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน

งบลงทุน รวม 157,000 บาท
คาครุภัณฑ รวม 157,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

คาซ้ือเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน จํานวน 28,000 บาท
คําช้ีแจง เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยก
สวน ชนิดตั้งพ้ืนหรือแขวน(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด18,000
บีทียู จํานวน 1 เครื่อง พรอมติดตั้งในสํานักงาน กองชาง
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องคการบริหารสวนตําบลนาทราย คุณลักษณะตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ สํ านักมาตรฐานงบประมาณ สํ านัก
งบประมาณ (มีนาคม 2558) ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน (แผนพัฒนา
สามป พ.ศ. 2560-2562 หนา 67 ขอ 8.6)

ครุภัณฑการเกษตร
คาซ้ือปมน้ํา ชนิดจุมใตน้ํา จํานวน 12,000 บาท

คําช้ีแจง เพ่ือจายเปนคาซื้อปมน้ํา ชนิดจุมใตน้ํา จํานวน 1 ตัว
กําลังไฟฟา 220 โวลต 250 วัตต ขนาด 1 แรงมา ระยะสง
สูงสุด 8 เมตร กําลังแรงสูงสุด 85 ลิตร/นาที ทอสง 2 นิ้ว ตาม
แบบท่ีมีขายท่ัวไปในทองตลาด ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน (แผนพัฒนา
สามป พ.ศ. 2560-2562 หนา 67 ขอ 8.6)

ครุภัณฑกอสราง
คาซ้ือเลื่อยยนตขนาดเล็ก จํานวน 12,000 บาท

คําช้ีแจง เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเลื่อยยนตขนาด
เล็ก จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- ปริมาณกระบอกสูบ 31.8 ซีซี
- ประสิทธิภาพเครื่องยนต 1500 วัตต = 2 แรงมา
- น้ําหนัก 3.9 กิโลกรัม
- ขนาดโซ 3/8” PMM3
- แผนบังคับโซ 29 เซนติเมตร (11.5 นิ้ว)
- ความจุถังน้ํามัน 0.25 ลิตร
- ความจุถังน้ํามันโซ 0.15 ลิตร
ตามแบบท่ีมีขายท่ัวไปในทองตลาด เพ่ือใชตัดแตงก่ิงไมริมถนน
หรือเม่ือมีตนไมหักลมในเขตองคการบริหารสวนตําบลนาทราย
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ
เคหะและชุมชน (แผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2560-
2562 หนา 68 ขอ 8.10)

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร
คาซ้ืออุปกรณเครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร จํานวน 19,000 บาท

คําช้ีแจง เพ่ือจายเปนคาจัดซื้ออุปกรณเครื่องฉายภาพ
โปรเจคเตอร. จํานวน 1 ชุด ประกอบดวย
1. จอรับภาพ ชนิดแขวนมือดึง จํานวน 1 ตัว คุณลักษณะดังนี้

- ขนาดเสนทแยงมุม 100 นิ้ว
- จอมวนเก็บในกลองได และกลองจอทําดวยเหล็กเคลือบสี
- เนื้อจอสีขาว/ดานหลัง เคลือบสีดํา เนื้อจอ

Fiber Glass Matte White
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2. จอรับภาพ ชนิดขาตั้ง จํานวน 1 ตัว คุณลักษณะดังนี้
- ขนาดเสนทแยงมุม 100 นิ้ว
- เสาขาตั้งสามารถปรับเลื่อนข้ึนลงได มีกลไกล็อคเพ่ือให

ความสูงอยูคงท่ี
- กระบอกจอยึดติดกับเสาขาตั้งดวยหมุด สามารถล็อคไดแนน

ไมหลุดงาย
- ผิวจอสีขาว (Matte White Gain 1.0) ทําจาก

วัสดุ Fiber Glass ทําความสะอาดได ดานหลังเคลือบสีดํา
- แกนผาจอมีกลไก Calm Lock ปองกันผาจอไมใหถูกดึง

หลุดออกจากแกนหมุน
3. รีโมทพรีเซนเตอรแบบไรสาย จํานวน 1 ตัว คุณลักษณะดังนี้

- อุปกรณท่ีใชสําหรับนําเสนองาน แบบไรสาย
- สามารถควบคุมไดไกลในระยะ 15 เมตร
- มีเทคโนโลยี RF ชนิดไรสาย 2.4 GHz และสามารถควบคุม

แทนเมาสได 360 องศา
- มีตัวควบคุมเมาส โดยไมตองไปกดท่ีตัวเครื่อง โดยเชื่อมตอ

ผาน พอรต USB
- รองรับไฟล ในการใชงาน

แบบ Slide Show Control : next/back, Start/Pause, Dark
screen function รวมท้ังชองรับสัญญาณ Mini USB

4. อุปกรณเชื่อมตอแบบไร
สาย (USB Wireless) จํานวน 1 ตัว คุณลักษณะดังนี้

- เปนอุปกรณเสริมของ เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร
- ทํางานโดยการเชื่อมตอ ทางพอรต USB ชนิด Type-A
- สามารถใชงานรวมกับเครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร ซึ่งเปน

รุนท่ีรองรับการทํางานระบบไรสาย (Wireless)
- ใชมาตรฐานเทคโนโลยี 802.11 b/g/h หรือดีกวา
- สามารถใชงานกับ

ระบบปฏิบัติการ Windows, Mac และ Android
- สามารถรับสงสัญญาณเสียงได

ตามแบบท่ีมีขายท่ัวไปในทองตลาด ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน (แผนพัฒนา
สามป พ.ศ. 2560-2562 หนา 67 ขอ 8.6)

ครุภัณฑอ่ืน
คาซ้ือปายตูสัญญาณไฟสามเหลี่ยม จํานวน 36,000 บาท

คําช้ีแจง เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อปายตูสัญญาณไฟสามเหลี่ยม
จํานวน 2 ตัว แตละตัวมีรายละเอียด ดังนี้
- โครงสรางเหล็ก ใชเหล็กกลองขนาด 2 นิ้ว ขนาดของตู
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ไฟ กวาง 40 เซนติเมตร ยาว 80 เซนติเมตร สูง 130 เซนติเมตร
- ไฟไซเรน ขนาด 5 นิ้ว
- ตรงกลางตูปลองไฟมีขนาด เสนผาศูนยกลาง 30 เซนติเมตร มี
ขอความ ขออภัยในความไมสะดวก
- ไฟนีออน ขนาด 36 วัตถ
- ลอยางขนาด 6 นิ้ว
- ท่ีเก็บสายไฟ ความยาวสายไฟ จํานวน 10 เมตร
ตามแบบท่ีมีขายท่ัวไปในทองตลาด เพ่ือใชเปนสัญญาณเตือนให
ระวังเขตบริเวณท่ีใกลสถานท่ีจัดงานตาง ๆ ภายในเขตตําบลนา
ทราย ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไป
เก่ียวกับเคหะและชุมชน (แผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2560-
2562 หนา 67 ขอ 8.6)

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 50,000 บาท
คําช้ีแจง เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑและ
ท รั พ ย สิ น อ่ื น ๆ เ ช น ค รุ ภั ณ ฑ ค อ ม พิ ว เ ต อ ร ค รุ ภั ณ ฑ
สํานักงาน เครื่องปรับอากาศ และทรัพยสินอ่ืน ฯลฯ ท่ีอยูใน
ความรับผิดชอบของกองชาง องคการบริหารสวนตําบล
นาทราย เพ่ือใหสามารถใชงานไดตามปกติ ปรากฏแผนงาน
เคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน

งานไฟฟาถนน รวม 3,528,000 บาท
ลงทุน รวม 3,528,000 บาท

คาท่ีดินและสิ่งกอสราง รวม 3,528,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยตาเนย หมูท่ี 2
ตําบลนาทราย

จํานวน 199,000 บาท

คําช้ีแจง เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ซอย ตาเนย หมูท่ี 2 ตําบลนาทราย โดยทําการกอสรางถนน
คอนกรี ต เส ริ ม เหล็ กผิ ว จราจร ขนาดกว า ง 3.50 เมตร
ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร ลงหินคลุกไหลทางท้ังสองขาง
กวางเฉลี่ยขางละ 0.15 เมตร ตามแบบแปลนองคการบริหาร
สวนจังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขท่ี 1/2543 พรอมปาย
โครงการ จํ านวน 1 ป าย ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุ มชน งาน ไฟฟ า ถนน (แผน พัฒนาส ามป พ . ศ . 2560-
2562 หนา 50 ขอ 7.22)

คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยบานลาง หมูท่ี 1
ตําบลนาทราย

จํานวน 199,000 บาท

คําช้ีแจง เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ซอย บานลาง หมูท่ี 1 ตําบลนาทราย โดยทําการกอสรางถนน
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คอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร ขนาดกวาง 3.50 เมตร ยาว 100
เมตร หนา 0.15 เมตร ลงหินคลุกไหลทางท้ังสองขางกวางเฉลี่ย
ขางละ 0.15 เมตร ตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัด
นครศรีธรรมราช แบบเลขท่ี 1/2543 พรอมปายโครงการ
จํานวน 1 ปาย ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟา
ถนน (แผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2560-2562 หนา 42 ขอ 7.1)

คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยราชเจริญ แยก 2
หมูท่ี 1 ตําบลนาทราย

จํานวน 189,000 บาท

คําช้ีแจง เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ซอยราชเจริญ แยก 2 หมู ท่ี 1 ตําบลนาทราย โดยทําการ
ก อ ส ร า ง ถ น น ค อ น ก รี ต เ ส ริ ม เ ห ล็ ก ผิ ว จ ร า จ ร ข น า ด
กวาง 3.00 เมตร ยาว 110 เมตร หนา 0.15 เมตร ลงหินคลุก
ไหลทางท้ังสองขางกวางเฉลี่ยขางละ 0.15 เมตร ตามแบบ
แปลนองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช แบบ
เลขท่ี 1/2543 พรอมปายโครงการ จํานวน 1 ปาย ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน (แผนพัฒนาสาม
ป พ.ศ. 2560-2562 หนา 46 ขอ 7.12)

คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยอาจารย – นาชี หมู
ท่ี 5ตําบลนาทราย

จํานวน 199,000 บาท

คําช้ีแจง เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ซอยอาจารย – นาชี หมูท่ี 5 ตําบลนาทราย โดยทําการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร ขนาดกวาง 3.50 เมตร ยาว
100 เมตร หนา 0.15 เมตร ลงหินคลุกไหลทางท้ังสองขางกวาง
เฉลี่ยขางละ 0.15 เมตร ตามแบบแปลนองคการบริหารสวน
จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขท่ี 1/2543 พรอมปายโครงการ
จํานวน 1 ปาย ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟา
ถนน (แผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2560-2562 หนา 59 ขอ 7.47)

คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตาหมอ – บานนายเลียบ
หมูท่ี 5 ตําบลนาทราย

จํานวน 246,000 บาท

คําช้ีแจง เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายตาหมอ – บานนายเลียบ หมูท่ี 5 ตําบลนาทราย โดยทําการ
ก อ ส ร า ง ถ น น ค อ น ก รี ต เ ส ริ ม เ ห ล็ ก ผิ ว จ ร า จ ร ข น า ด
กวาง 3.50 เมตร ยาว 124 เมตร หนา 0.15 เมตร ลงหินคลุก
ไหลทางท้ังสองขางกวางเฉลี่ยขางละ 0.15 เมตร ตามแบบ
แปลนองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช แบบ
เลขท่ี 1/2543 พรอมปายโครงการ จํานวน 1 ปาย ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน (แผนพัฒนาสาม
ป พ.ศ. 2560-2562 หนา 57 ขอ 7.44)
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คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตาหมอ – หนองจิก หมูท่ี
5 ตําบลนาทราย

จํานวน 132,000 บาท

คําช้ีแจง เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายตาหมอ – หนองจิก หมูท่ี 5 ตําบลนาทราย โดยทําการ
ก อ ส ร า ง ถ น น ค อ น ก รี ต เ ส ริ ม เ ห ล็ ก ผิ ว จ ร า จ ร ข น า ด
กวาง 3.50 เมตร ยาว 65 เมตร หนา 0.15 เมตร ลงหินคลุกไหล
ทางท้ังสองขางกวางเฉลี่ยขางละ 0.15 เมตร ตามแบบแปลน
อ ง ค ก า ร บ ริ ห า ร ส ว น จั ง ห วั ด น ค ร ศ รี ธ ร ร ม ร า ช แ บ บ
เลขท่ี 1/2543 พรอมปายโครงการ จํานวน 1 ปาย ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน (แผนพัฒนาสาม
ป พ.ศ. 2560-2562 หนา 57 ขอ 7.43)

คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมัสยิดนุรูลมูฮารียีน
หมูท่ี 3 ตําบลนาทราย

จํานวน 262,000 บาท

คําช้ีแจง เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
มัสยิดนุรูลมูฮารียีน หมูท่ี 3 ตําบลนาทราย โดยทําการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร ขนาดกวาง 3.50 เมตร ยาว
132 เมตร หนา 0.15 เมตร ลงหินคลุกไหลทางท้ังสองขางกวาง
เฉลี่ยขางละ 0.15 เมตร ตามแบบแปลนองคการบริหารสวน
จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขท่ี 1/2543 พรอมปาย
โครงการ จํ านวน 1 ป าย ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุ มชน งาน ไฟฟ า ถนน (แผน พัฒนาส ามป พ . ศ . 2560-
2562 หนา 53 ขอ 7.33)

คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดน้ําสรง – วัดตาเณร
หมูท่ี 3 ตําบลนาทราย

จํานวน 199,000 บาท

คําช้ีแจง เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
วัดน้ําสรง – วัดตาเณร หมู ท่ี 3 ตําบลนาทราย โดยทําการ
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร ขนาดกวาง 3.50
เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร ลงหินคลุกไหลทางท้ัง
สองขางกวางเฉลี่ยขางละ 0.15 เมตร ตามแบบแปลนองคการ
บริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขท่ี 1/2543 พรอม
ปายโครงการ จํานวน 1 ปาย ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุ มชน งาน ไฟฟ า ถนน (แผน พัฒนาส ามป พ . ศ . 2560-
2562 หนา 51 ขอ 7.26)

คากอสรางลูกระนาดชะลอความเร็วถนนสายโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลบานปลายทา – หวยน้ําเย็น หมูท่ี 2
ตําบลนาทราย

จํานวน 42,000 บาท

คําช้ีแจง เพ่ือจายเปนคากอสรางลูกระนาดชะลอความเร็วถนน
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สายโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานปลายทา – หวยน้ํา
เย็น หมูท่ี 2 ตําบลนาทราย โดยทําการกอสรางลูกระนาดใชแอส
ฟลทติก ขนาดกวาง 0.50 เมตร สูง 0.10 เมตรยาว 4.00 เมตร
จํานวน 9 จุด และขนาดกว าง 0.50 เมตร สู ง 0.10 เมตร
ยาว 3.50 เมตร จํานวน 2 จุด ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุ มชน งาน ไฟฟ า ถนน (แผน พัฒนาส ามป พ . ศ . 2560-
2562 หนา 47 ขอ 7.13)

คาบุกเบิกถนนสายบานนายไพบูลย – บานนายสมบัติ หมูท่ี 2
ตําบลนาทราย

จํานวน 112,000 บาท

คําช้ีแจง เพ่ือจายเปนคาบุกเบิกถนนสายบานนายไพบูลย –
บ านนายสมบัติ ห มู ท่ี 2 ตํ าบลนาทราย โดย ทําการใช

เครื่ อ งจั กรกลถางปา โคนตนไมลงดินถมยกระดับกว า ง
เฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 130 เมตร หนเฉลี่ย 0.60 เมตร ปริมาตร
ดินถมไมนอยกวา 312 ลูกบาศกเมตร และลงหินคลุกผิวจราจร
กว าง เฉลี่ ย 3.50 เมตร ยาว 130 เมตร หนาเฉลี่ ย
0.10 เมตร ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 46 ลูกบาศกเมตร เกลี่ย
เรียบ พรอมวางทอระบายน้ําคสล.มอก.คุณภาพชั้น 3 ขนาด
0.40 x1.00 เมตร จํานวน 1 จุดๆ ละ 6 ทอน ยาแนวขอตอทอ
ทุกจุด พรอมปายโครงการ จํานวน 1 ปาย ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน (แผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2560-
2562 หนา 49 ขอ 7.21)

คาบุกเบิกถนนสายหนองลึก – หนองไทร หมูท่ี 6 ตําบลนาทราย จํานวน 312,000 บาท
คําช้ีแจง เพ่ือจายเปนคาบุกเบิกถนนสายหนองลึก – หนอง
ไทร หมูท่ี 6 ตําบลนาทราย โดยทําการใชเครื่องจักรกลถางปา
โ ค นต น ไม และว า งท อ ระบายน้ํ า คสล . มอก . คุณภาพ
ชั้น 3 ขนาด ø 0.60x1.00 เมตร จํานวน 99 ทอน และบอ
พัก คสล. ขนาด 1.00x1.00x1.10 เมตร จํานวน 13 จุด พรอม
ฝาปดเหล็กตะแกรงแบน หนา 6 มม. ระยะหาง 0.05 เมตร ยา
แ น ว ข อ ต อ ท อ ทุ ก จุ ด แ ล ว ล ง ดิ น ถ ม ย ก ร ะ ดั บ ก ว า ง
เฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 112 เมตร หนาเฉลี่ย 0.60เมตร ปริมาตร
ดินถมไมนอยกวา 268 ลูกบาศกเมตร และลงหินคลุกผิวจราจร
ก ว า ง เ ฉ ลี่ ย 3.50 เ ม ต ร ย า ว 112 เ ม ต ร ห น า เ ฉ ลี่ ย
0.10 เมตร ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 40 ลูกบาศกเมตร เกลี่ย
เรียบ พรอมปายโครงการ จํานวน 1 ปาย ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน (แผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2560-
2562 หนา 61 ขอ 7.52)
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คาปรับปรุงถนนสายหนองหลาง หมูท่ี 4 ตําบลนาทราย จํานวน 82,000 บาท
คําช้ีแจง เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนสายหนองหลาง หมูท่ี 4
ตําบลนาทราย โดยทําการลงหินคลุกผิวจราจรกวางเฉลี่ย 3.00
เมตร ยาว 470 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาตรหินคลุกไม
นอยกวา 141 ลูกบาศกเมตร พรอมเกลี่ยเรียบ ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน (แผนพัฒนาสาม
ป พ.ศ.2559-2561 หนา 54 ขอ 7.37)

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง
คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินคาท่ีดินและสิ่งกอสราง จํานวน 1,355,000 บาท

คําช้ีแจง เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงทรัพยสินคา
ท่ีดินและสิ่งกอสรางท่ีทําใหโครงสรางขนาดใหญเปลี่ยนแปลง
ไป เชน ปรับปรุงระบบระบายน้ํา ฯลฯ เพ่ือใหสามารถใชงานได
ตามปกติ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไป
เก่ียวกับเคหะและชุมชน

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 50,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท

คาใชสอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอ่ืนๆ

โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชน ในการคัดแยกขยะ
ท่ีตนทาง

จํานวน 50,000 บาท

คําช้ีแจง เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการสงเสริมการมีสวน
รวมของชุมชนในการคัดแยกขยะท่ีตนทาง เชน คาวัสดุ
อุปกรณ คาอาหารและอาหารวาง คาสมนาคุณวิทยากร คาปาย
ประชาสัมพันธ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งาน
กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล(แผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2560-
2562 หนา 28 ขอ 3.4)

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน รวม 310,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 310,000 บาท
คาใชสอย รวม 310,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอ่ืนๆ

คาใชจายตามโครงการสายใยครอบครัวลอมรั้วนาทราย จํานวน 10,000 บาท
คําช้ีแจง เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการสายใยครอบครัว
ลอมรั้วนาทราย เชน คาวัสดุอุปกรณ คาอาหารและอาหาร
วาง คาสมนาคุณวิทยากร คาปายประชาสัมพันธ ฯลฯ ปรากฏ
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ในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน งานสงเสริมและ
สนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน (แผนพัฒนาสามป พ.ศ.
2560-2562 หนา 23 ขอ 1.8)

คาใชจายในการจัดทําและปรับปรุงแผนพัฒนาตําบล/แผนชุมชน จํานวน 30,000 บาท
คําช้ีแจง เพ่ือเปนคาใชจายในการจัดทําแผนพัฒนาองคการ
บริหารสวนตําบล แผนชุมชน แผนยุทธศาสตร การจัดเวที
ประชาคมสัญจร คาจางเหมาจัดเก็บและบันทึกขอมูลพ้ืนฐาน
ของ อปท. ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน งาน
สงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน (แผนพัฒนาสาม
ป พ.ศ.2560-2562 หนา 69 ขอ 8.11)

คาใชจายในการจางแรงงานราษฎรในการแกปญหาการวางงาน จํานวน 5,000 บาท
คําช้ีแจง เพ่ือเปนคาใชจายในการจางแรงงานราษฎรในการ
แกปญหาการวางงาน และชวยเหลือบรรเทาความเดือดรอนของ
ประชาชนในภาวะเศรษฐกิจตกต่ําตามโครงการตางๆ ของ
องคการบริหารสวนตําบลนาทราย ปรากฏในแผนงานสราง
ความเขมแข็งของชุมชน งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็ง
ของชุมชน

คาใชจายสําหรับกิจกรรมสงเสริมการบําบัดฟนฟูผูติด/ผูเสพยา
เสพติด และสงเสริมการฝกอบรมอาชีพใหแกผูท่ีผานการบําบัด
ฟนฟู

จํานวน 65,000 บาท

คําช้ีแจง เพ่ือจายเปนคาลงทะเบียนสําหรับผูเขารับการบําบัด
ฟนฟูผูติดยาเสพติด จํานวน 10 คน อัตราคนละ 3,500บาท
และคาลงทะเบียนฝกอบรมอาชีพใหแกผูผ านการบําบัด
ฟนฟู จํานวน 10 คน อัตราคนละ 3,000 บาท ปรากฏใน
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน งานสงเสริมและ
สนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน

โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด จํานวน 20,000 บาท
คําช้ีแจง เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการปองกันและแกไข
ป ญ ห า ย า เ ส พ ติ ด ค า ใ ช จ า ย ใ น ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม
ฝกอบรม รณรงค ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด เชน คา
วัสดุอุปกรณ คาอาหารและอาหารวาง คาสมนาคุณวิทยากร คา
ปายประชาสัมพันธ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็ง
ของชุมชน งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของ
ชุมชน (แผนพัฒนาสามป พ.ศ.2560-2562 หนา 30 ขอ 4.6)

โครงการฝกอบรมพัฒนากลุมสตรีตําบลนาทราย จํานวน 30,000 บาท
คําช้ีแจง เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการฝกอบรมพัฒนา
กลุมสตรีตําบลนาทราย เชน คาวัสดุ อุปกรณ คาอาหารและ
อาหารวาง คาสมนาคุณวิทยากร คาปายประชาสัมพันธ คาจาง
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เหมาบริการตางๆ ท่ีจําเปน ฯลฯ ปรากฏในแผนงานสรางความ
เขมแข็งของชุมชน งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของ
ชุมชน (แผนพัฒนาสามปพ.ศ.2560-2562 หนา30 ขอ4.5)

โครงการฝกอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน จํานวน 30,000 บาท
คําช้ีแจง เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมฝกอบรมเพ่ือ
พัฒนา คุณภาพชี วิ ต เ ด็ กและ เย าวชน โดยจ า ย เป นค า
วัสดุ อุปกรณ คาอาหารและอาหารวาง คาสมนาคุณวิทยากร คา
ปายประชาสัมพันธ คาจางเหมาบริการอ่ืนท่ีจําเปน ฯลฯ ปรากฏ
ในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน งานสงเสริมและ
สนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน(แผนพัฒนาสามป พ.ศ.2560-
2562 หนา 29 ขอ 4.3)

โครงการฝกอบรมเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุตําบล
นาทราย

จํานวน 40,000 บาท

คําช้ีแจง เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพผูสูงอายุตําบลนาทราย เชน ฝกอบรมอาชีพแก
ผูสูงอายุ กิจกรรมสงเสริมภูมิปญญาผูสูงวัย กิจกรรมสงเสริม
สุขภาพผูสูง ฯลฯ โดยจายเปนคาวัสดุ อุปกรณ คาอาหารและ
อ า ห า ร ว า ง ค า ส ม น า คุ ณ วิ ท ย า ก ร ค า ป า ย
ประชาสัมพันธ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของ
ชุ ม ชน ง านส ง เ ส ริ ม แล ะสนั บ สนุ น ค ว าม เ ข ม แ ข็ ง ขอ ง
ชุมชน (แผนพัฒนาสามป พ.ศ.2560-2562 หนา 29 ขอ 4.1)

โครงการฝกอาชีพชางในชุมชน จํานวน 35,000 บาท
คํา ช้ีแจง เ พ่ือเปนค า ใช จ ายตามโครงการฝกอาชีพช า ง
ชุมชน โดยจายเปนคาใชจายในพิธีเปดโครงการ คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาปายประชาสัมพันธ คาวัสดุ อุปกรณ คาจาง
เหมาบริการท่ีจําเปนตาง ๆปรากฏในแผนงานสรางความ
เขมแข็งของชุมชน งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของ
ชุมชน (แผนพัฒนาสามป พ.ศ.2559-2561 หนา 32 ขอ 5.2)

โครงการพัฒนาศักยภาพผูพิการตําบลนาทราย จํานวน 20,000 บาท
คําช้ีแจง เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมฝกอบรม
อาชีพ ฝกอบรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการดําเนินชีวิตใหกับผูพิการ
ในตําบลนาทราย โดยจายเปนคาวัสดุ อุปกรณ คาอาหารและ
อาหารวาง คาสมนาคุณวิทยากร คาปายประชาสัมพันธ คาจาง
เหมาบริการอ่ืนท่ีจําเปน ฯลฯ ปรากฏในแผนงานสรางความ
เขมแข็งของชุมชน งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของ
ชุมชน (แผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2560-2562 หนา 32 ขอ 4.10)
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โครงการสงเสริมการบริหารจัดการชุมชนแบบมีสวนรวม(จิบน้ําชา
ปรึกษางาน)

จํานวน 5,000 บาท

คําช้ีแจง เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรม สงเสริมการ
บริหารจัดการชุมชนแบบมีสวนรวม(จิบน้ําชา ปรึกษางาน)โดยจาย
เปน คาวัสดุ อุปกรณ อาหารวาง คาสมนาคุณวิทยากร คาปาย
ประชาสัมพันธ คาจางเหมาบริการอ่ืนท่ีจําเปน ฯลฯ ปรากฏใน
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน งานสงเสริมและสนับสนุน
คว าม เ ข มแ ข็ ง ขอ งชุ ม ชน ( แผน พัฒนาส ามป พ . ศ . 2560-
2562 หนา 69 ขอ 8.12)

โครงการสงเสริมผูดอยโอกาส จํานวน 10,000 บาท
คํา ช้ีแจง เ พ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมสงเสริม
ผูดอยโอกาส โดยจายเปน คาวัสดุ อุปกรณ คาอาหารและอาหาร
วาง คาสมนาคุณวิทยากร คาปายประชาสัมพันธ คาจางเหมา
บริการอ่ืนท่ีจําเปน ฯลฯ ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของ
ชุมชน งานสง เสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน
(แผนพัฒนาสามป พ.ศ.2560-2562 หนา 32 ขอ 4.10)

โครงการสนับสนุนการดําเนนิงานเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชดําริฯ

จํานวน 10,000 บาท

คําช้ีแจง เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมการดําเนินงาน
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริฯ เชน กิจกรรมจัดตั้งศูนย
การเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริฯ กิจกรรม
โครงการจัดตั้งธนาคารโค-กระบือ เพ่ือเกษตรกร กิจกรรมอบรมให
ความรูเสริมอาชีพใหกับเกษตรกร ฯลฯ โดยจายเปนคาใชจายในพิธี
เ ป ด โ ค ร ง ก า ร ค า อ า ห า ร ว า ง แ ล ะ เ ค รื่ อ ง ดื่ ม ค า ป า ย
ประชาสัมพันธ คาวัสดุ อุปกรณ คาจางเหมาบริการท่ีจําเปน
ตางๆ ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน งานสงเสริม
และสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน (แผนพัฒนาสามป พ.ศ.
2560-2562 หนา 35 ขอ 5.7)

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 130,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 130,000 บาท
คาใชสอย รวม 70,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอ่ืนๆ

โครงการเขารวมแขงขันกีฬาทองถิ่นสัมพันธ อําเภอเมือง
นครศรีธรรมราช

จํานวน 50,000 บาท
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คําช้ีแจง เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการเขารวมแขงขันกีฬา
ทองถ่ินสัมพันธ อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช เชน คาชุด
นักกีฬา คาพาหนะคาเบี้ย เลี้ยง คา เชา ท่ี พัก คา อุปกรณ
กีฬา เวชภัณฑ และคาใชจายอ่ืนท่ีจําเปนฯลฯ ปรากฏใน
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและ
นั น ท น า ก า ร (แ ผ น พั ฒ น า ส า ม ป พ . ศ . 2559-
2561 หนา 40 ขอ 6.19)

โครงการสงนักกีฬาเขารวมแขงขัน จํานวน 20,000 บาท
คําช้ีแจง เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการสงนักกีฬาเขารวม
แขงขันเชน คาชุดนักกีฬา คาพาหนะคาเบี้ยเลี้ยง คาเชาท่ี
พัก คาอุปกรณกีฬา เวชภัณฑ และคาใชจายอ่ืนท่ีจําเปนฯลฯ
ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬา
แ ล ะ นั น ท น า ก า ร (แ ผ น พั ฒ น า ส า ม ป พ . ศ . 2559-
2561 หนา 40 ขอ 6.19)

คาวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 60,000 บาท

คําช้ีแจง เพ่ือจายเปนคาวัสดุอุปกรณกีฬา ใหแก คณะกรรมการ
กีฬาหมูบาน ชมรมผูสูงอายุ และโรงเรียน ฯลฯ ปรากฏใน
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น รวม 323,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 275,000 บาท

คาใชสอย รวม 275,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอ่ืนๆ

โครงการจัดงานลอยกระทง จํานวน 200,000 บาท
คํ า ช้ี แ จ ง เ พ่ื อ เ ป น ค า ใ ช จ า ย ใ น ก า ร จั ด ง า น ล อ ย
กระทง ประจําป 2559ไดแกคาวัสดุอุปกรณ คาเชาเวที/เชา
เครื่องขยายเสียงคาจัดเตรียมและตกแตงสถานท่ีคาใชจายการ
จัดกิจกรรมตาง ๆ เชน กิจกรรมประกวดกระทง กิจกรรม
ประกวดนางนพมาศคาใชจายอ่ืนท่ีจําเปน ฯลฯ ปรากฏใน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการงานศาสนาและ
วั ฒ น ธ ร ร ม ท อ ง ถ่ิ น (แ ผ น พั ฒ น า ส า ม ป พ . ศ . 2559-
2561 หนา 39 ขอ 6.16)

โครงการสงเสริมประเพณีชักพระ จํานวน 45,000 บาท
คํา ช้ีแจง เ พ่ือเปนค า ใชจ ายในการสง เสริมประเพณีชัก
พระ ประจําป 2559 สําหรับเปนคาตกแตงเรือพระลากใหกับ
วัดในเขตตําบลนาทรายจํานวน 3 วัดคือ วัดหญา หมูท่ี 2 วัดน้ํา
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สรง หมูท่ี3 และวัดดอนยาง หมูท่ี 5 ปรากฏในแผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาและวัฒนธรรม
ทองถ่ิน(แผนพัฒนาสามปพ.ศ.2559-2561ปหนา39ขอ6.16)

โครงการสงเสริมประเพณีสงกรานต จํานวน 20,000 บาท
คําช้ีแจง เพ่ือเปนคาใชจายในการสงเสริมประเพณีสงกรานตรด
น้ําดําหัวใหกับผูสูงอายุไดแก คาวัสดุอุปกรณ คาจัดเตรียม
สถานท่ี คาอาหารวางและเครื่องดื่มคาเชาเตน โตะ เกาอ้ี เครื่อง
ขยายเสียงและรายจายอ่ืนท่ีจําเปน ฯลฯเพ่ือเปนการสงเสริม
ประเพณีอันดีงามปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานศาสนาและวัฒนธรรมทองถ่ิน(แผนพัฒนาสาม
ป พ.ศ. 2559-2561 หนา 39 ขอ 6.16)

โครงการสงเสริมประเพณีแหเทียนพรรษา จํานวน 10,000 บาท
คําช้ีแจง เพ่ือเปนคาใชจายในการสงเสริมประเพณีแหเทียน
พรรษา ประจําป 2560ไดแก คาตกแตงเทียนพรรษา คาวัสดุ
อุปกรณรายจายในการจัดกิจกรรมศิลปะพ้ืนบาน และคาใชจาย
อ่ืนท่ีจําเปน ฯลฯปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการงานศาสนาและวัฒนธรรมทองถ่ิน (แผนพัฒนาสามป
พ.ศ. 2559-2561 หนา 39 ขอ 6.16)

งบเงินอุดหนุน รวม 48,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 48,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ จํานวน 18,000 บาท

คําช้ีแจง เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนท่ีทําการปกครองอําเภอเมือง
นครศรีธรรมราชในการสงเสริมกิจกรรมพิธีทางศาสนาและ
ประเพณี จํานวน 2 โครงการ ดังนี้
(1) โครงการสงเสริมประเพณีเทศกาลบุญสารทเดือน
สิบ ประจําป 2560ตั้งไว 13,000 บาท
(2)โครงการจัดงานประเพณีมาฆะบูชาแหผาข้ึนธาตุท่ีเมืองนคร
ประจําป 2560ตั้งไว 5,000 บาท
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งาน
ศาสนาและวัฒนธรรมทองถ่ิน (แผนพัฒนาสามป พ.ศ.2559-
2561 หนา60 ขอ 8.11)

เงินอุดหนุนกิจการท่ีเปนสาธารณประโยชน จํานวน 30,000 บาท
คําช้ีแจง เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนมัสยิดนูรุลมูฮายีรีน หมูท่ี 3
ตําบลนาทราย เปนคาใชจายสําหรับคาตอบแทนวิทยากร และ
วัสดุอุปกรณตางๆ ตั้งไว 30,000 บาท ปรากฏในแผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาและวัฒนธรรม
ทองถ่ิน
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แผนงานการเกษตร
งานสงเสริมการเกษตร รวม 155,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 155,000 บาท
คาใชสอย รวม 150,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอ่ืนๆ

คาดําเนินการศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร
ตําบลนาทราย

จํานวน 30,000 บาท

คําช้ีแจง เพ่ือจายเปนคาดําเนินงานโครงการบริหารจัดการศูนย
ถ า ย ท อ ด เ ท ค โ น โ ล ยี ก า ร เ ก ษ ต ร ป ร ะ จํ า ตํ า บ ล น า
ทราย ไดแก คาตอบแทนคณะกรรมการศูนยฯ คาอบรม
สัมมนา คาศึกษาดูงานนอกสถานท่ี คาวัสดุ ฯลฯ ปรากฏใน
แผนงานการเกษตร งานสงเสริมการเกษตร

โครงการตลาดสงเสริมสุขภาพ(ตลาดสีเขียว) จํานวน 30,000 บาท
คําช้ีแจง เพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการตลาด
นั ด ส ง เ ส ริ ม สุ ข ภ า พ โ ด ย จ า ย เ ป น ค า ส ม น า คุ ณ
วิทยากร คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คาของท่ีระลึก คา
วัสดุ อุปกรณตาง ๆ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการเกษตร งาน
ส ง เ ส ริ ม ก า ร เ ก ษ ต ร (แ ผ น พั ฒ น า ส า ม ป พ . ศ . 2560-
2562 หนา 35 ขอ 5.8)

โครงการสงเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษ จํานวน 20,000 บาท
คําช้ีแจง เพ่ือเปนคาใชจายตามโครงการสงเสริมการปลูกผัก
ป ล อ ด ส า ร พิ ษ โ ด ย จ า ย เ ป น ค า ส ม น า คุ ณ
วิทยากร คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุ อุปกรณ
ต างๆ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานส ง เสริม
การเกษตร (แผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2560-2562 หนา 35 ขอ 5.9)

โครงการสงเสริมการเรียนรูการปลูกมะนาวในทอซีเมนต จํานวน 50,000 บาท
คําช้ีแจง เพ่ือเปนคาใชจายตามโครงการสงเสริมการเรียนรูการ
ปลู ก ม ะน า ว ใน ท อ ซี เ ม น ต โ ด ย จ า ย เ ป น ค า ส ม น า คุ ณ
วิทยากร คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุ อุปกรณ
ต างๆ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานส ง เสริม
การเกษตร (แผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2560-2562 หนา 34 ขอ 5.4)

โครงการสงเสริมใหความรู ดานการเกษตรของเกษตรกรตําบล
นาทราย

จํานวน 20,000 บาท

คําช้ีแจง เพ่ือเปนคาใชจายตามโครงการสงเสริมใหความรูดาน
การเกษตรของเกษตรกรในเรื่องตางๆ เชนเทคโนโลยีทาง
การเกษตรใหมๆ ฯลฯ โดยจายเปนคาอบรมสัมมนา คาอาหาร
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อาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุ อุปกรณตางๆ ฯลฯ ปรากฏใน
แผนงานการเกษตร งานสงเสริมการเกษตร (แผนพัฒนาสาม
ป พ.ศ. 2560-2562 หนา 33 ขอ 5.3)

คาวัสดุ รวม 5,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท

คําช้ีแจง เพ่ือจายเปนคาวัสดุการเกษตรและเวชภัณฑในการ
ดูแลรักษาโรคกระบือและสัตวเทากีบเชน เข็มฉีดยา เบอรหู
พ ล า ส ติ ก ฮ อ ร โ ม น ย า รั ก ษ า โ ร ค ป ร า ก ฏ ใ น แ ผ น ง า น
การเกษตร งานสงเสริมการเกษตร

งานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม รวม 41,000 บาท
งบลงทุน รวม 41,000 บาท

คาท่ีดินและสิ่งกอสราง รวม 41,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง

คาขุดลอกเหมืองสงน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองหลาง –
นาทราย หมูท่ี 4,6 ตําบลนาทราย

จํานวน 41,000 บาท

คําช้ีแจง เพ่ือจายเปนคาขุดลอกเหมืองสงน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายหนองหลาง – นาทราย หมูท่ี 4,6 ตําบลนาทราย โดยทํา
การ ขุดลอกเห มืองส งน้ํ า เดิมกว า ง เฉลี่ ย 1.10 เมตร ลึ ก
เฉลี่ย 0.20 เมตร ยาว 1,140 เมตร ขุดลอกใหมใหไดขนาดกวาง
เฉลี่ย1.10 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.70เมตร ยาว 1,140 เมตร ปริมาตร
ดินขุดไมนอยกวา 627 ลูกบาศกเมตร ปรากฏในแผนงาน
แผนงานการเกษตร งานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม (แผนพัฒนา
สามป พ.ศ.2560-2562 หนา 55 ขอ 7.38)

แผนงานการพาณิชย
งานกิจการประปา รวม 1,450,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 950,000 บาท
คาวัสดุ รวม 150,000 บาท
วัสดุกอสราง จํานวน 100,000 บาท

คําช้ีแจง เพ่ือจายเปนคาซื้อวัสดุอุปกรณประปา เชน ทอระบาย
น้ํา,ทอ ประปา,น้ํายาประสานทอ,คลอรีน,ทรายกรอง,ถาน ฯลฯ
วัสดุท่ีใชงานซอมแซมและงานบํารุงรักษาระบบประปา ปรากฏ
ในแผนงานการพาณิชย งานกิจการประปา

วัสดุอ่ืน จํานวน 50,000 บาท
คําช้ีแจง เพ่ือจายเปนคาซื้อมาตรวัดน้ํา เพ่ือใชติดตั้งใหแก
ประชาชนในการใหบริการใชน้ําประปาขององคการบริหารสวน
ตําบล ปรากฏในแผนงานการพาณิชย งานกิจการประปา
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คาสาธารณูปโภค รวม 800,000 บาท
คาไฟฟา จํานวน 800,000 บาท

คําช้ีแจง เพ่ือจายเปนคากระแสไฟฟาในงานกิจการประปา
ภายในเขตตําบลนาทราย จํานวน 6 หมูบาน ปรากฏในแผนงาน
การพาณิชย งานกิจการประปา

งบลงทุน รวม 500,000 บาท
คาท่ีดินและสิ่งกอสราง รวม 500,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง

คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินคาท่ีดินและสิ่งกอสราง จํานวน 500,000 บาท
คําช้ีแจง เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงหรือซอมแซม
ระบบประปาหมูบาน เพ่ือใหสามารถใชงานไดตามปกติ ปรากฏ
ในแผนงานการพาณิชย งานกิจการประปา

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 9,642,000 บาท

งบกลาง รวม 9,642,000 บาท
งบกลาง รวม 9,642,000 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 160,000 บาท

คําช้ีแจง เพ่ือจายเปนเงินสมทบเขากองทุนประกันสังคมตาม
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ปรากฏในแผนงานงบ
กลาง งานงบกลาง

เบ้ียยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 6,996,600 บาท
คําช้ีแจง เพ่ือจายเปนเงินสนับสนุนเบี้ยยังชีพแกผูสูงอายุในเขต
พ้ื น ท่ี ตํ า บ ล น า ท ร า ย จํ า น ว น 867 ค น ใ น อั ต ร า ต า ม
ข้ันบันได คํานวณไว 12 เดือน ปรากฏในแผนงานงบกลาง งาน
งบกลาง

เบ้ียยังชีพคนพิการ จํานวน 1,536,000 บาท
คําช้ีแจง เพ่ือจายเปนเงินสนับสนุนเบี้ยยังชีพแกผูพิการในเขต
พ้ืนท่ีตําบลนาทราย จํานวน 160 คน ในอัตราคละ800บาทตอ
เดือน คํานวณไว 12 เดือน ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบ
กลาง

เบ้ียยังชีพผูปวยเอดส จํานวน 18,000 บาท
คําช้ีแจง เพ่ือจายเปนเงินสนับสนุนเบี้ยยังชีพแกผูปวยเอดส
ในเขตพ้ืนท่ีตําบลนาทราย จํานวน 3 คน ในอัตรา 500 บาทตอ
เดือนตอคน คํานวณไว 12 เดือน ปรากฏในแผนงานงบ
กลาง งานงบกลาง
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สํารองจาย จํานวน 500,000 บาท
คําช้ีแจง เพ่ือใชจายในกรณีฉุกเฉินท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึนหรือไม
สามารถคาดการณไดลวงหนาเพ่ือบรรเทาปญหาความเดือดรอน
ของประชาชนเปนสวนรวม และกรณีจํ า เปนตามความ
เหมาะสม ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง

รายจายตามขอผูกพัน จํานวน 230,000 บาท
คํ า ช้ี แ จ ง เ พ่ื อ จ า ย เ ป น ค า ใ ช จ า ย ต า ม ร า ย ก า ร ดั ง นี้

(1) จายเปนเงินสมทบเขากองทุนหลักประกันสุขภาพองคการ
บริหารสวนตําบลนาทราย ประจําปงบประมาณ 2560 เพ่ือ
สงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานของกองทุน โดยตั้งไวตาม
ระเบี ยบ กฎหมายกําหนด ตั้ ง ไว เ ปน เ งิ น 150,000 บาท

(2) จายเปนเงินสมทบเขากองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลนา
ทราย ประจําปงบประมาณ 2560 เพ่ือสงเสริมสนับสนุนการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในตําบลนาทราย ตาม
แนวทางท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด ตั้งไว 50,000 บาท

(3) จายเปนทุนการศึกษาในการศึกษาตอระดับปริญญาตรี
สําหรับผูดูแลเด็ก ตามโครงการความรวมมือทางวิชาการระหวาง
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
ดุสิต ตั้งไว 30,000 บาท ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบ
กลาง

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) จํานวน 201,400 บาท
คําช้ีแจง เพ่ือจายเปนเงินสมทบเขากองทุนบําเหน็จบํานาญ
ข า ร า ช ก า ร ส ว น ท อ ง ถ่ิ น (ก บ ท . ) ป ร ะ จํ า ป 2560 ต า ม
พระราชบัญญัติบําเหน็จ บํานาญ ขาราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ.
2500 ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง


