
 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลนาทราย 
เรื่อง ประกาศใชขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2559 

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

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 87 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 (แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552) องคการบริหารสวนตําบลนาทราย จึงประกาศใช 
ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล เรื่อง งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559  ซึ่งไดรับ
ความเห็นชอบในคราวการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลนาทราย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 
2/2558  เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2558 และไดนําเสนอนายอําเภอเมืองนครศรีธรรมราช  อนุมัติแลว ตาม
หนังสืออําเภอเมืองนครศรีธรรมราช ที่  มท 0037.6/3766  ลงวันที่ 29 กันยายน 2558  จึงไดลงนาม
ประกาศใชขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559   

   

  ทั้งนี้ใหมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1  ตุลาคม พ.ศ. 2558  เปนตนไป 
 

ประกาศ ณ วันที ่30 กันยายน พ.ศ.2558 
 

สุขเจริญ  สุดสมบูรณ 
(นายสุขเจริญ  สุดสมบูรณ) 

นายกองคการบริหารสวนตําบลนาทราย 
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สวนที่ 1 
 

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจาย 
 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 

ของ 

 

 

องคการบริหารสวนตําบลนาทราย 
 

อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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คําแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลนาทราย  
              บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลนาทราย จะไดเสนอรางขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลนาทรายอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผูบริหารองคการบริหาร
สวนตําบลนาทรายจึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและ
แนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังตอไปนี ้ 
 1. สถานะการคลัง  
  1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป  
   ในปงบประมาณ พ.ศ.2558 ณ วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2558 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสถานะ

การเงิน ดังนี ้
   1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 10,601,170.97 บาท 
   1.1.2 เงินสะสม จํานวน 2,019,628.12 บาท  
   1.1.3 ทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 5,613,787.79 บาท   
   1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท 
   1.1.5 รายการที่ไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท 
  1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท       

 2. การบริหารงบประมาณ ในปงบประมาณ 2558 ณ วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2558 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  (1) รายรับจริง จํานวน 25,020,984.37 บาท ประกอบดวย 
   หมวดภาษีอากร จํานวน 398,030.78   บาท 
   หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 464,513.60   บาท 
   หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน 110,180.36   บาท 
   หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย จํานวน 733,952.00   บาท 
   หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 234,450.00   บาท 
   หมวดรายไดจากทุน จํานวน 150.00   บาท 
   หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 16,850,552.63   บาท 
   หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 6,229,155.00   บาท 

  (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 17,854,941.00 บาท 
  (3) รายจายจริง จํานวน 21,070,345.42 บาท ประกอบดวย   

   งบกลาง จํานวน 1,440,328.00   บาท   

   งบบุคลากร จํานวน 8,956,422.88   บาท   

   งบดําเนินงาน จํานวน 5,757,994.54   บาท   

   งบลงทุน จํานวน 3,875,600.00   บาท   

   งบรายจายอื่น จํานวน 25,000.00   บาท   

   งบเงินอุดหนุน จํานวน 1,015,000.00   บาท   

  (4) รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 9,550,088.74  บาท 
  (5) รายจายที่จายจากเงินสะสม จํานวน 2,130,100.00 บาท     
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คําแถลงงบประมาณ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 
องคการบริหารสวนตําบลนาทราย 

อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 
2.1 รายรับ 
 

รายรับ 
รายรับจริง 
ป 2557 

ประมาณการ 
ป 2558 

ประมาณการ 
ป 2559 

รายไดจัดเก็บ       
  หมวดภาษีอากร 287,712.17 230,000.00 300,000.00 
  หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต 263,576.40 195,000.00 264,000.00 
  หมวดรายไดจากทรัพยสิน 160,534.22 160,000.00 160,000.00 
  หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย 729,646.00 700,000.00 750,000.00 
  หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 166,900.00 120,000.00 170,000.00 
  หมวดรายไดจากทุน 2,000.00 2,000.00 1,000.00 
 รวมรายไดจัดเก็บ 1,610,368.79 1,407,000.00 1,645,000.00 
รายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 

      

  หมวดภาษีจัดสรร 13,738,187.84 16,984,000.00 18,655,000.00 
 รวมรายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น 
13,738,187.84 16,984,000.00 18,655,000.00 

รายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

      

  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 6,667,397.00 8,375,500.00 7,000,000.00 
 รวมรายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น 
 8,375,500.00 7,000,000.00 

รวม 22,015,953.63 26,766,500.00 27,300,000.00 
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คําแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 
องคการบริหารสวนตําบลนาทราย 

อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

2.2 รายจาย 
 

รายจาย 
รายจายจริง 

ป 2557 
ประมาณการ 

 ป 2558 
ประมาณการ  

ป 2559 
จายจากงบประมาณ       
  งบกลาง 1,688,591.50 2,027,910.00 2,067,000.00 
  งบบุคลากร 7,490,599.13 9,864,670.00 11,135,700.00 
  งบดําเนินงาน 5,676,988.76 9,105,220.00 8,502,300.00 
  งบลงทุน 3,475,670.00 4,561,700.00 4,487,000.00 
  งบรายจายอื่น 1,158,475.00 25,000.00 25,000.00 
  งบเงินอุดหนุน 1,125,642.92 1,182,000.00 1,083,000.00 

รวมจายจากงบประมาณ 20,615,967.31 26,766,500.00 27,300,000.00 
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สวนที ่2 
 
 

ขอบัญญตัิองคการบริหารสวนตําบลนาทราย 
 
 

  เร่ือง     

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

  

ของ 
 
 
 

    

องคการบริหารสวนตําบลนาทราย 

อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบรางขอบัญญัต ิ งบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ของ องคการบริหารสวนตําบลนาทราย 

อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

ดาน ยอดรวม 
ดานบริหารทั่วไป   
  แผนงานบริหารงานทั่วไป 13,123,000 
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 50,000 
ดานบริการชุมชนและสังคม   
  แผนงานการศึกษา 5,081,000 
  แผนงานสาธารณสุข 900,000 
  แผนงานสังคมสงเคราะห 5,000 
  แผนงานเคหะและชุมชน 4,311,000 
  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 245,000 
  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 358,000 
ดานการเศรษฐกิจ   
  แผนงานการเกษตร 160,000 
  แผนงานการพาณิชย 1,000,000 
ดานการดําเนนิงานอื่น   
  แผนงานงบกลาง 2,067,000 

งบประมาณรายจายทั้งสิ้น 27,300,000 
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รายจายตามงานและงบรายจาย 

องคการบริหารสวนตําบลนาทราย 

อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 

แผนงานงบกลาง 

งาน 
งบ 

งบกลาง รวม 

งบกลาง 2,067,000 2,067,000 
    งบกลาง 2,067,000 2,067,000 
                                        รวม 2,067,000 2,067,000 

 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

งาน 
งบ 

งานบริหารทั่วไป 
งานบริหาร 
งานคลัง 

รวม 

งบบุคลากร 7,442,700 2,142,000 9,584,700 
    เงินเดือน (ฝายการเมือง) 1,879,920 0 1,879,920 
    เงินเดือน (ฝายประจํา) 5,562,780 2,142,000 7,704,780 
งบดําเนินงาน 2,029,300 1,252,000 3,281,300 
    คาตอบแทน 377,300 200,000 577,300 
    คาใชสอย 650,000 875,000 1,525,000 
    คาวัสดุ 650,000 140,000 790,000 
    คาสาธารณูปโภค 352,000 37,000 389,000 
งบลงทุน 130,000 87,000 217,000 
    คาครุภัณฑ 130,000 87,000 217,000 
งบรายจายอื่น 25,000 0 25,000 
    รายจายอื่น 25,000 0 25,000 
งบเงินอุดหนุน 15,000 0 15,000 
    เงินอุดหนุน 15,000 0 15,000 
                                             รวม 9,642,000 3,481,000 13,123,000 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

   งาน 
 

 งบ 
 

 
   
 

งานปองกันภัยฝายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย 

รวม 

งบดําเนินงาน 50,000 50,000 
    คาใชสอย 50,000 50,000 
                                             รวม 50,000 50,000 

 

 

แผนงานการศึกษา 

งาน 
งบ 

งานระดับกอนวัยเรียน
และประถมศึกษา 

งานศึกษาไม
กําหนดระดับ 

รวม 

งบบุคลากร 191,000 0 191,000 
    เงินเดือน (ฝายประจํา) 191,000 0 191,000 
งบดําเนินงาน 1,804,000 5,000 1,809,000 
    คาใชสอย 1,037,000 0 1,037,000 
    คาวัสดุ 767,000 5,000 772,000 
งบลงทุน 2,121,000 0 2,121,000 
    คาครุภัณฑ 41,000 0 41,000 
    คาที่ดินและสิ่งกอสราง 2,080,000 0 2,080,000 
งบเงินอุดหนุน 960,000 0 960,000 
    เงินอุดหนุน 960,000 0 960,000 
                                          รวม 5,076,000 5,000 5,081,000 
 
แผนงานสาธารณสุข 

งาน 
งบ 

งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอื่น 

รวม 

งบดําเนินงาน 810,000 810,000 
    คาใชสอย 800,000 800,000 
    คาวัสดุ 10,000 10,000 
งบเงินอุดหนุน 90,000 90,000 
    เงินอุดหนุน 90,000 90,000 
                                          รวม 900,000 900,000 
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แผนงานสังคมสงเคราะห 

งาน 
งบ 

งานสวัสดิการสังคมและสังคม
สงเคราะห 

รวม 

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

แผนงานเคหะและชุมชน 

งาน 
งบ 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 
เคหะและชุมชน 

รวม 

งบบุคลากร 1,360,000 1,360,000 
    เงินเดือน (ฝายประจํา) 1,360,000 1,360,000 
งบดําเนินงาน 817,000 817,000 
    คาตอบแทน 227,000 227,000 
    คาใชสอย 230,000 230,000 
    คาวัสดุ 360,000 360,000 
งบลงทุน 2,149,000 2,149,000 
    คาครุภัณฑ 139,000 139,,000 
    คาที่ดินและสิ่งกอสราง 1,995,000 1,995,000 
                                          รวม 4,311,000 4,311,000 
 

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

งาน 
งบ 

งานสงเสริมและสนับสนุน 
ความเขมแข็งชุมชน 

รวม 

งบดําเนินงาน 245,000 245,000 
    คาใชสอย 245,000 245,000 
                                         รวม 245,000 245,000 
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

งาน 
งบ 

งานกีฬาและ
นันทนาการ 

งานศาสนา
วัฒนธรรมทองถิ่น 

รวม 

งบดําเนินงาน 80,000 260,000 340,000 
    คาใชสอย 20,000 260,000 280,000 
    คาวัสดุ 60,000 0 60,000 
งบเงินอุดหนุน 0 18,000 18,000 
    เงินอุดหนุน 0 18,000 18,000 
                                      รวม 80,000 278,000 358,000 
 

แผนงานการเกษตร 

งาน 
งบ 

งานสงเสริมการเกษตร รวม 

งบดําเนินงาน 145,000 145,000 
    คาใชสอย 140,000 140,000 
    คาวัสดุ 5,000 5,000 
งบลงทุน 15,000 15,000 
    คาที่ดินและสิ่งกอสราง 15,000 15,000 
                                         รวม 160,000 160,000 
 

แผนงานการพาณิชย 

งาน 
งบ 

งานกิจการประปา รวม 

งบดําเนินงาน 1,000,000 1,000,000 
    คาวัสดุ 200,000 200,000 
    คาสาธารณูปโภค 800,000 800,000 
                                         รวม 1,000,000 1,000,000 
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ขอบัญญัติ 

งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 
องคการบริหารสวนตําบลนาทราย 

อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

         โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559  อาศัยอํานาจตาม 
ความในพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที ่6) 
พ.ศ. 2552 มาตรา 87 จึงตราขอบัญญัติขึ้นไวโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลนาทราย
และโดยอนุมัติของนายอําเภอเมืองนครศรีธรรมราช 

  
  

 
ขอ 1  ขอบัญญัตินี้เรียกวา ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล เรื่อง งบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2559 

  

 
ขอ 2  ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 เปนตนไป   

 
ขอ 3  งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 27,300,000 บาท  

 

ขอ 4  งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 27,300,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานไดดังนี้ 
 

  

แผนงาน ยอดรวม 
ดานบริหารทั่วไป   
  แผนงานบริหารงานทั่วไป 13,123,000 
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 50,000 
ดานบริการชุมชนและสังคม   
  แผนงานการศึกษา 5,081,000 
  แผนงานสาธารณสุข 900,000 
  แผนงานสังคมสงเคราะห 5,000 
  แผนงานเคหะและชุมชน 4,311,000 
  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 245,000 
  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 358,000 
ดานการเศรษฐกิจ   
  แผนงานการเกษตร 160,000 
  แผนงานการพาณิชย 1,000,000 
ดานการดําเนนิงานอื่น   
  แผนงานงบกลาง 2,067,000 

งบประมาณรายจายทั้งสิ้น 27,300,000 
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ขอ 5  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลนาทรายปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ไดรับอนุมัติ
ใหเปนไปตามระเบียบการเบิกจายเงินขององคการบริหารสวนตําบล 

 
ขอ 6  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลนาทรายมีหนาที่รักษาการใหเปนไปตามบัญญัตินี้ 
 

  

 
                               ประกาศ ณ วันที ่30 กันยายน 2558        

 
 

 
     สุขเจริญ สุดสมบูรณ 

 
      (นายสุขเจริญ สุดสมบูรณ) 

 
     นายกองคการบริหารสวนตําบลนาทราย 

 
อนุมัติ 

 
 

 

    พงษศักดิ์  คารวานนท 
 

    (นายพงษศักดิ์  คารวานนท) 
 

     นายอําเภอเมืองนครศรีธรรมราช 
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รายงานประมาณการรายรับ 
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2559 
องคการบริหารสวนตําบลนาทราย 

อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

รายรับ 
 

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

หมวดภาษีอากร                
     ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 131,363.65 126,107.60 200,983.00 140,000 -7.14 % 130,000  
     ภาษีบํารุงทองท่ี 66,465.70 60,495.57 82,793.78 70,000 0.00 % 70,000  
     ภาษีปาย 26,104.00 101,109.00 114,254.00 20,000 400.00 % 100,000  

รวมหมวดภาษีอากร 223,933.35 287,712.17 398,030.78 230,000     300,000  
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 0.00 % 1,000  
     คาธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร 0.00 477.00 435.00 1,000 0.00 % 1,000  
     คาธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย 173,340.00 190,901.00 199,500.00 170,000 11.76 % 190,000  
     คาธรรมเนียมปด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือ
แผนปลิวเพ่ือการโฆษณา 

60.00 10.00 40.00 1,000 0.00 % 1,000 
 

     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 0.00 % 3,000  
     คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 0.00 0.00 0.00 1,000 0.00 % 1,000  
     คาปรับการผิดสัญญา 1,980.00 61,170.00 253,744.00 10,000 500.00 % 60,000  
     คาปรับอ่ืน ๆ 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00  
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รายรับ 
 

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

     คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการ
ท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

3,000.00 3,000.00 3,000.00 4,000 -25.00 % 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 0.00 0.00 % 0.00 
รวมหมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และ
ใบอนุญาต 

184,156.20 263,576.40 464,513.60 195,000     264,000 

หมวดรายไดจากทรัพยสิน     
 

        
     ดอกเบี้ย 119,530.52 160,534.22 110,180.36 160,000 0.00 % 160,000 

รวมหมวดรายไดจากทรัพยสิน 119,530.52 160,534.22 110,180.36 160,000     160,000 
หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการ
พาณิชย 

              

     รายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย 750,159.00 729,646.00 733,952.00 700,000 7.14 % 750,000 
รวมหมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการ

พาณิชย 
750,159.00 729,646.00 733,952.00 700,000     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 20,000 250.00 % 70,000 

รวมหมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 87,000.00 166,900.00 234,450.00 120,000     170,000 
หมวดรายไดจากทุน              
     คาขายทอดตลาดทรัพยสิน 2,115.00 2,000.00 150.00 2,000 -50.00 % 1,000 

รวมหมวดรายไดจากทุน 2,115.00 2,000.00 150.00 2,000     1,000 
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รายรับ 
รายรับจริง ประมาณการ 

ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2558 ยอดตาง (%) ป 2559 
หมวดภาษีจัดสรร               
     ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตและลอเลื่อน 0.00 0.00 273,476.57 00 100.00 % 800,000 
     ภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 8,372,316.03 6,290,598.32 6,788,199.55 8,000,000 -12.50 % 7,000,000 
     ภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายไดฯ 2,417,682.54 2,387,177.25 2,825,910.93 2,600,000 15.38 % 3,000,000 
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 101,543.59 87,603.02 135,549.06 110,000 45.45 % 160,000 
     ภาษีสุรา 1,058,091.51 1,172,927.43 1,323,118.51 1,600,000 25.00 % 2,000,000 
     ภาษีสรรพสามิต 2,313,261.31 1,595,413.78 2,279,352.66 2,569,000 -2.69 % 2,500,000 
     คาภาคหลวงและคาธรรมเนียมตามกฎหมายวาดวยปาไม 76,202.00 64,017.00 64,017.00 130,000 23.08 % 160,000 
     คาภาคหลวงแร 97,092.26 70,946.16 141,726.54 120,000 27.50 % 153,000 
     คาภาคหลวงปโตรเลียม 93,199.38 91,899.88 65,445.81 100,000 60.00 % 160,000 
     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายท่ีดิน 

1,440,030.00 1,976,065.00 2,953,756.00 1,750,000 55.43 % 2,720,000 

     คาธรรมเนียมและคาใชน้ําบาดาล 520.00 1,540.00 0.00 5,000 -60.00 % 2,000 
รวมหมวดภาษีจัดสรร 15,969,938.62 13,738,187.84 16,850,552.63 16,984,000     18,655,000 

หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป               
     เงินอุดหนุนท่ัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาท่ี
และภารกิจถายโอนเลือกทํา 

6,269,196.55 6,667,397.00 6,229,155.00 8,375,500 -16.42 % 7,000,000 

     เงินอุดหนุนท่ัวไป สําหรับ อปท.ท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดี 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00 
รวมหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 6,269,196.55 6,667,397.00 6,229,155.00 8,375,500     7,000,000 

รวมทุกหมวด 23,606,029.24 22,015,953.63 25,020,984.37 26,766,500     27,300,000 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจายท่ัวไป 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 
องคการบริหารสวนตําบลนาทราย 

อําเภอ เมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ประมาณการรายรับรวมท้ังส้ิน  27,300,000   บาท  แยกเปน 
  

  
รายไดจัดเก็บ   

 
หมวดภาษีอากร รวม 300,000 บาท  

  
ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน จํานวน 130,000 บาท   

    
  คําช้ีแจง ประมาณการไวต่ํากวาปท่ีผานมา เนื่องจากคาดวาจะสามารถ
จัดเก็บไดนอยลง 

    

  
ภาษีบํารุงทองท่ี จํานวน 70,000 บาท   

    
  คําช้ีแจง ประมาณการไวเทากับปท่ีผานมา เนื่องจากคาดวาจะสามารถ
จัดเก็บไดเทาเดิม 

    

  
ภาษีปาย จํานวน 100,000 บาท   

    
  คําช้ีแจง ประมาณการไวสูงกวาปท่ีผานมา เนื่องจากคาดวาจะสามารถ
จัดเก็บไดเพ่ิมข้ึน 

    

 
หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต รวม 264,000 บาท   

  
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 1,000 บาท   

       คําช้ีแจง ประมาณการไวเทากับปท่ีผานมา เนื่องจากคาดวาจะไดรับเทาเดิม     

  
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน จํานวน 1,000 บาท   

       คําช้ีแจง ประมาณการไวเทากับปท่ีผานมา เนื่องจากคาดวาจะไดรับเทาเดิม     

  
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 1,000 บาท   

       คําช้ีแจง ประมาณการไวเทากับปท่ีผานมา เนื่องจากคาดวาจะไดรับเทาเดิม     

  
คาธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย จํานวน 190,000 บาท   

    
    คําช้ีแจง ประมาณการไวสูงกวาปท่ีผานมา เนื่องจากคาดวาจํานวนผูใชถัง
ขยะเพ่ิมข้ึน 

    

  
คาธรรมเนียมปด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิวเพ่ือการโฆษณา จํานวน 1,000 บาท   

    
   คําช้ีแจง ประมาณการไวเทากับปท่ีผานมา เนื่องจากคาดวาจะสามารถ
จัดเก็บไดเทาเดิม 

    

  
คาธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย จํานวน 1,000 บาท   

    
   คําช้ีแจง ประมาณการไวเทากับปท่ีผานมา เนื่องจากคาดวาจะสามารถ
จัดเก็บไดเทาเดิม 

    

  
คาธรรมเนียมอ่ืน ๆ จํานวน 3,000 บาท   

    
    คําช้ีแจง ประมาณการไวเทากับปท่ีผานมา เนื่องจากคาดวาจะสามารถ
จัดเก็บไดเทาเดิม 
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คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 1,000 บาท   

       คําช้ีแจง ประมาณการไวเทากับปท่ีผานมา เนื่องจากคาดวาจะไดรับเทาเดิม     

  
คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 60,000 บาท   

    
   คําช้ีแจง ประมาณการไวสูงกวาปงบประมาณท่ีผานมา เนื่องจากคาดวาจะ
ไดรับเพ่ิมข้ึน 

    

  
คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ จํานวน 3,000 บาท   

    
   คําช้ีแจง ประมาณการไวต่ํากวาปท่ีผานมา เนื่องจากคาดวาจะสามารถ
จัดเก็บไดลดลง 

    

  
คาใบอนุญาตใหตั้งตลาดเอกชน จํานวน 2,000 บาท   

    
   คําช้ีแจง ประมาณการไวเทาเดิม เนื่องจากคาดวาจะสามารถจัดเก็บไดเทา
เดิม 

    

 
หมวดรายไดจากทรัพยสิน รวม 160,000 บาท   

  
ดอกเบ้ีย จํานวน 160,000 บาท   

    
   คําช้ีแจง ประมาณการไวเทากับปงบประมาณท่ีผานมา เนื่องจากคาดวาจะ
ไดรับเทาเดิม 

    

 
หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย รวม 750,000 บาท   

  
รายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย จํานวน 750,000 บาท   

    
   คําช้ีแจง ประมาณการไวสูงกวาปงบประมาณท่ีผานมา ซ่ึงคาดวาจะสามารถ
จัดเก็บไดเพ่ิมข้ึน 

    

 
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด รวม 170,000 บาท   

  
คาขายแบบแปลน จํานวน 100,000 บาท   

    
  คําช้ีแจง ประมาณการไวเทากับปงบประมาณท่ีผานมา เนื่องจากคาดวาจะ
เก็บไดเทาเดิม 

    

  
รายไดเบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ จํานวน 70,000 บาท   

      คําช้ีแจง ประมาณการไวสูงกวาปท่ีผานมา เนื่องจากคาดวาจะเก็บไดเพ่ิมข้ึน     

 
หมวดรายไดจากทุน รวม 1,000 บาท   

  
คาขายทอดตลาดทรัพยสิน จํานวน 1,000 บาท   

  
   คําช้ีแจง  ประมาณการไวต่ํากวาปท่ีผานมา เนื่องจากคาดวาจะสามารถ
จัดเก็บไดนอยลง     

รายไดท่ีรัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น   

 
หมวดภาษีจัดสรร รวม 18,655,000 บาท   

  
ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตและลอเล่ือน จํานวน 800,000 บาท   

      คําช้ีแจง ประมาณการจากรายรับจริงปท่ีผานมา     

  
ภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 7,000,000 บาท   

    

  คําช้ีแจง ประมาณการไวต่ํากวาปงบประมาณท่ีผานมา  เนื่องจากคาดวาจะ
ไดรับจัดสรรลดลง 
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ภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายไดฯ จํานวน 3,000,000 บาท   

    
  คําช้ีแจง ประมาณการไวสูงกวาปงบประมาณท่ีผานมา  เนื่องจากคาดวาจะ
ไดรับจัดสรรเพ่ิมข้ึน 

    

  
ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 160,000 บาท   

    
  คําช้ีแจง ประมาณการไวปงบประมาณท่ีผานมา  เนื่องจากคาดวาจะไดรับ
จัดสรรเพ่ิมข้ึน 

    

  
ภาษีสุรา จํานวน 2,000,000 บาท   

    
  คําช้ีแจง ประมาณไวสูงกวาปงบประมาณท่ีผานมา  เนื่องจากคาดวาจะ
ไดรับจัดสรรเพ่ิมข้ึน 

    

  
ภาษีสรรพสามิต จํานวน 2,500,000 บาท   

    
  คําช้ีแจง ประมาณการไวต่ํากวาปงบประมาณท่ีผานมา  เนื่องจากคาดวาจะ
ไดรับจัดสรรลดลง 

    

  
คาภาคหลวงและคาธรรมเนียมตามกฎหมายวาดวยปาไม จํานวน 160,000 บาท   

    
  คําช้ีแจง ประมาณการไวสูงกวาปงบประมาณท่ีผานมา  เนื่องจากคาดวาจะ
ไดรับจัดสรรเพ่ิมข้ึน 

    

  
คาภาคหลวงแร จํานวน 153,000 บาท   

    
  คําช้ีแจง ประมาณการไวสูงกวาปงบประมาณท่ีผานมา  เนื่องจากคาดวาจะ
ไดรับจัดสรรเพ่ิมข้ึน 

    

  
คาภาคหลวงปโตรเลียม จํานวน 160,000 บาท   

    
  คําช้ีแจง ประมาณการไวสูงกวาปงบประมาณท่ีผานมา  เนื่องจากคาดวาจะ
ไดรับจัดสรรเพ่ิมข้ึน 

    

  
คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายท่ีดิน จํานวน 2,720,000 บาท   

    
  คําช้ีแจง ประมาณการไวสูงกวาปงบประมาณท่ีผานมา  เนื่องจากคาดวาจะ
ไดรับจัดสรรเพ่ิมข้ึน 

    

  
คาธรรมเนียมและคาใชน้ําบาดาล จํานวน 2,000 บาท   

    
 คําช้ีแจง ประมาณการไวต่ํากวาปงบประมาณท่ีผานมา  เนื่องจากคาดวาจะ
ไดรับจัดสรรลดลง 

    

รายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น   

 
หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป รวม 7,000,000 บาท   

  
เงินอุดหนุนท่ัวไปสําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีและภารกิจถายโอน
เลือกทํา 

จํานวน 7,000,000 บาท   

    
  คําช้ีแจง ประมาณการไวต่ํากวารายรับจริงของปงบประมาณท่ีผานมา ซ่ึง
คาดวาจะไดรับจัดสรรลดลง 
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รายงานประมาณการรายจาย 
 ประจําปงบประมาณ 2559 

องคการบริหารสวนตําบลนาทราย 
อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

แผนงาน/หมวด/ประเภท 

รายจายจริง ประมาณการ 

ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2558 
ยอดตาง 

(%) 
ป 2559 

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 110,880 86,400 86,400 86,400 0 % 86,400 
    เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 1,076,445.2 1,151,520 1,185,200 1,120,200 6.7 % 1,195,200 

รวมเงินเดือน (ฝายการเมือง) 1,728,595.49 1,836,240 1,804,920 1,869,920  1,879,920 
   เงินเดือน (ฝายประจํา)       
    เงินเดือนพนักงาน 1,788,239.33 1,936,063.49 2,540,331.20 3,011,400 22.61 % 3,692,380 
    เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงาน 184,910.32 34,440 0 0 0 % 0 
    เงินประจําตําแหนง 80,032 216,593 218400 219,000 0 % 219,000 
    คาตอบแทนพนักงานจาง 692,190 741,793.29 1,403,225.16 1,500,760 3.64 % 1,555,400 
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แผนงาน/หมวด/ประเภท 

รายจายจริง ประมาณการ 

ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2558 
ยอดตาง 

(%) 
ป 2559 

    เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานจาง 380,610 349,425.29 113,048 125,000 -23.2 % 96,000 
รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 3,125,981.65 3,278,315.07 4,856,160 4,856,160  5,562,780 

รวมงบบุคลากร 4,854,577.14 5,114,555.07 6,079,564.36 6,661,080  7,442,700 
  งบดําเนินงาน       
   คาตอบแทน       
    คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน 
 

756,810 
 

10,650 
 

15,950 
 

484,000 
 

86.71 % 
 

64,300 
    คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 11,340 0 0 8,000 0 % 8,000 
    คาเชาบาน 140,400 133,950 129,000 130,000 107.69 % 270,000 
    เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 19,031 16,353 15,140 16,000 118.75 % 35,000 
    เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล 52,400 1,095 0 0 0 % 0 

รวมคาตอบแทน 979,981 162,048 160,090  638,000  377,300 
   คาใชสอย       
    รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ 57,446.5 47,300 43,350 108,000 11.11 % 120,000 
    รายจายเก่ียวกับรับรองและพิธีการ 10,420 12,600 13,030 70,000 0 % 70,000 
    รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะ

รายจายหมวดอ่ืน ๆ 
      

     คาใชจายโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน พนักงานสวน
ตําบล พนักงานจาง 

 
 

7,600 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

100 % 

 
 

20,000 
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แผนงาน/หมวด/ประเภท 

รายจายจริง ประมาณการ 

ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2558 
ยอดตาง 

(%) 
ป 2559 

     คาใชจายในการเชาท่ีดิน 12,000 36,000 0 5,000 300 % 20,000 
     คาใชจายในการเดินทางไปราชการ คาธรรมเนียม และ

คาลงทะเบียนตาง ๆ  
 

144,488 
 

95,028 
 

128,139.70 
 

140,000 
 

-35.71 % 
 

90,000 
     คาใชจายในพิธีทางศาสนา รัฐพิธี และประเพณีตาง ๆ 9,945 44,636 120,759 125,000 -20 % 100,000 
     โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ 120,643 119,528 133,809 134,000 4.48 % 140,000 

     โครงการปกปองสถาบันสําคัญของชาติ 0 0 0 0 100 % 10,000 
     โครงการพระราชดําริฯ เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ 
 

7,878 
 

0 
 

0 
 

10,000 
 

0 % 
 

10,000 
     โครงการสงเสริมสนับสนุนสรางความปรองดองและ

สมานฉันทเพ่ือคนในชาต ิ
 

0 
 

0 
 

17,450 
 

20,000 
 

0 % 
 

20,000 
     คาใชจายในการเลือกตั้งสมาชิกสภา และผูบริหารทองถ่ิน 185,703.96 0 0 0 0 % 0 
     คาใชจายตามโครงการองคการบริหารสวนตําบล 

นาทรายพบประชาชน 
 

0 
 

93,358 
 

39,571 
 

40,000 
 

0 % 
 

0 
    คาบํารุงรักษาและซอมแซม 16,070 16,810 17,320 50,000 0 % 50,000 

รวมคาใชสอย 572,194.46 465,260 513,428.70 702,000  650,000 
   คาวัสดุ       
    วัสดุสํานักงาน 54,998 59,133 79,959 80,000 -12.50 % 70,000 
    วัสดุงานบานงานครัว 26,939 19,047 15,067 30,000 -33.33 % 20,000 
    วัสดุยานพาหนะและขนสง 23,600 50,000 26,800 60,000 -33.33 % 40,000 
    วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 234,848.10 324,540 233,600 290,000 20.69 % 350,000 



                                                                                                                ขอบัญญัตอิงคการบริหารสวนตําบลนาทราย เร่ือง งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2559….. หนา 22 
 

แผนงาน/หมวด/ประเภท 

รายจายจริง ประมาณการ 

ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2558 
ยอดตาง 

(%) 
ป 2559 

    วัสดุโฆษณาและเผยแพร 57,410 110,544 69,400 100,000 0 % 100,000 
    วัสดุคอมพิวเตอร 50,709 59,880 68,980 70,000 -14.29 % 60,000 
    วัสดุอ่ืน 9,990 19,980 13,540 20,000 -50 % 10,000 

รวมคาวัสดุ 458,494.10 643,124 507,346 650,000  650,000 
    คาสาธารณูปโภค       
    คาไฟฟา 171,092.68 245,498.87 319,609.31 330,000 -9.09 % 300,000 
    คาบริการโทรศัพท 9,891.61 8,663.79 9,376.41 20,000 -25 % 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 198,651.78 271,494.14 344,721.19 387,000  352,000 
รวมงบดําเนินงาน 2,209,321.34 1,541,926.14 1,525,585.89 2,377,000  2,029,300 

  งบลงทุน       
   คาครุภัณฑ       
    ครุภัณฑสํานักงาน       
     คาซ้ือเกาอ้ีสํานักงาน 7,500 0 0 0 100 % 6,000 
     คาซ้ือเครื่องเปด-ปดสัญญาณเสียงตามสาย แบบ

อัตโนมัติ 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

100 % 
 

44,000 
    คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 67,870 7,000 39,500 91,000 -12.09 % 80,000 
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แผนงาน/หมวด/ประเภท 

รายจายจริง ประมาณการ 

ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2558 
ยอดตาง 

(%) 
ป 2559 

รวมคาครุภัณฑ 954,640 54,480 111,500  292,100  130,000 
รวมงบลงทุน 954,640 54,480 111,500 797,500  130,000 

  งบรายจายอ่ืน       
   รายจายอ่ืน       
    คาจางท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนา

ระบบตาง ๆ ซ่ึงมิใชเพ่ือการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ 
ท่ีดินและ/หรือสิ่งกอสราง  

 
 

50,000 

 
 

25,000 

 
 

25,000 

 
 

25,000 

 
 

0 % 

 
 

25,000 
รวมรายจายอ่ืน 50,000 25,000 25,000 25,000  25,000 

รวมงบรายจายอ่ืน 50,000 25,000 25,000 25,000  25,000 
  งบเงินอุดหนุน       
   เงินอุดหนุน       
    เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  15,000 31,642.92 18,000 18,000 -16.67 % 15,000 

รวมเงินอุดหนุน 15,000 31,642.92 18,000 18,000  15,000 
รวมงบเงินอุดหนุน 15,000 31,642.92 18,000 18,000  15,000 

รวมงานบริหารท่ัวไป 8,083,538.48 7,487,992.13 7,759,650.25 9,973,280  9,642,000 
 งานบริหารงานคลัง       
  งบบุคลากร       
   เงินเดือน (ฝายประจํา)       
    เงินเดือนพนักงาน 921,478.33 1,267,867.25 1,625,474.87 1,741,590 9.09 % 1,900,000 
    เงินประจําตําแหนง 19,016.67 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000 
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แผนงาน/หมวด/ประเภท 
รายจายจริง ประมาณการ 

ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2558 
ยอดตาง 

(%) 
ป 2559 

    คาตอบแทนพนักงานจาง 72,600 81,800 133,308.07 180,000 0 % 180,000 
    เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานจาง 35,400 30,300 21,639 40,000 -50 % 20,000 

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 1,197,269.84 1,475,337.25 1,822,421.94 2,003,590  2,142,000 
รวมงบบุคลากร 1,197,269.84 1,475,337.25 1,822,421.94 2,003,590  2,142,000 

  งบดําเนินงาน       
   คาตอบแทน       
    คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน 
 

275,190 
 

0 
 

0 
 

186,180 
 

-83.89 % 
 

30,000 
    คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 30,000 -33.33 % 20,000 
    คาเชาบาน 87,500 84,940 106,2000 120,000 -8.33 % 130,000 
    เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 6,273 4,317 6,000 30,000 -33.33 % 20,000 
    เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล 32,983 18,133 0 0 0 % 0 

รวมคาตอบแทน 401,946 107,400 112200 366,180  200,000 
   คาใชสอย       
    รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ 159,503.7 194,826.80 195,000 320,000 -95.31 % 15,000 
     คาใชจายโครงการจัดเก็บภาษีนอกพ้ืนท่ี 0 17,640 3,500 30,000 0 % 30,000 
     คาใชจายในการเดินทางไปราชการ คาธรรมเนียม 

คาลงทะเบียนตาง ๆ 
 

23,588 
 

19,520 
 

33,640.70 
 

60,000 
 

16.67 % 
 

70,000 
     คาใชจายในการประชาสัมพันธเก่ียวกับการจัดเก็บภาษี 15,360 9,000 10,000 40,000 0 % 40,000 
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แผนงาน/หมวด/ประเภท 
รายจายจริง ประมาณการ 

ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2558 
ยอดตาง 

(%) 
ป 2559 

     โครงการจัดทําและปรับปรุงขอมูลแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสินขององคการบรหิารสวนตําบลนาทราย 

 
9,100 

 
5,100 

 
50,000 

 
93,820 

 
219.76 % 

 
300,000 

     โครงการจางเหมาบริการบุคคลดําเนินงานกิจการ
ประปา คาขยะ 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
100 % 

 
250,000 

     โครงการพัฒนาระบบการใหบริการจัดเก็บคา
น้ําประปา คาขยะ 

 
0 

 
0 

 
0 

 
200,000 

 
-25 % 

 
150,000 

    คาบํารุงรักษาและซอมแซม 3,600 2,650 12,880 20,000 0 % 20,000 
รวมคาใชสอย 211,151.70 148,736.80 305,020.70 763,820  875,000 

   คาวัสดุ       
    วัสดุสํานักงาน 78,407 42,060 47,145 70,000 0 % 70,000 
    วัสดุคอมพิวเตอร 69,854 59,732 72,255 80,000 -12.5 % 70,000 

รวมคาวัสดุ 148,261 101,792 119,400 150,000  140,000 
   คาสาธารณูปโภค       
    คาบริการไปรษณีย 8,073 3,793 10,679 20,000 -15 % 17,000 
    คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 0 0 0 100 % 20,000 

รวมคาสาธารณูปโภค 8,073 3,793 10,679 20,000  140,000 
รวมงบดําเนินงาน 769,431.70 461,721.80 547,299.70 1,300,000  1,252,000 

  งบลงทุน       
   คาครุภัณฑ       
    ครภุัณฑสํานักงาน       
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แผนงาน/หมวด/ประเภท 
รายจายจริง ประมาณการ 

ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2558 
ยอดตาง 

(%) 
ป 2559 

     คาซ้ือเกาอ้ีสํานักงาน 0 0 4,500 6,000 -33.33 % 4,000 
     คาซ้ือเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน 0 0 0 0 100 % 33,000 
     คาซ้ือตูเหล็กเก็บเอกสาร 0 5,500 9,300 16,000 -37.50 % 10,000 
    ครภุัณฑคอมพิวเตอร 0 0 0 0   
     คาซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร 0 30,000 0 30,000  -46.66 % 16,000 
     คาซ้ือเครื่องพิมพชนิดเลเซอร/LED ขาวดํา 7,990 0 0 0 100 % 3,700 
    คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 7,300 0 0 15,000 35.33 % 20,300 

รวมคาครุภัณฑ 34,280 35,500 18,790 94,700  87,000 
รวมงบลงทุน 34,280 35,500 18,790 94,700  87,000 

รวมงานบริหารงานคลัง 2,000,981.54 2,239,201.05 2,388,511.64 3,398,290  3,481,000 
รวมแผนงานบริหารงานท่ัวไป 10,084,520.02 9,727,193.18 10,148,161.89 13,276,870  13,123,000 

 งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย       
  งบดําเนินงาน       
   คาใชสอย       
    รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะ

รายจายหมวดอ่ืน ๆ  
      

     คาใชจายในการชวยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยแก
ผูท่ีไดรับความเดือดรอนจากภัยธรรมชาติและอัคคีภัย 

8,379 25,156 340 20,000 0 % 20,000 

     โครงการตั้งจุดตรวจบูรณาการชวงเทศกาล 18,856 8,426 1,850 20,000 0 % 20,000 
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แผนงาน/หมวด/ประเภท 
รายจายจริง ประมาณการ 

ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2558 
ยอดตาง 

(%) 
ป 2559 

     โครงการฝกอบรม/ฝกทบทวนอาสาสมัครปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยฝายพลเรือน (อปพร.) 

 
0 

 
0 

 
0 

 
10,000 

 
-50 % 

 
5,000 

     โครงการฝกอบรมใหความรูการปองกันและระงับ
อัคคีภัย 

 
0 

 
0 

 
0 

 
16,000 

 
-68.75 % 

 
5,000 

รวมคาใชสอย 315,235 179,182 38,900 103,000  50,000 
รวมงบดําเนินงาน 315,235 179,182 38,900 103,000  50,000 

รวมงานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 315,235 179,182 38,900 131,000  50,000 
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 315,235 179,182 38,900 131,000  50,000 

แผนงานการศึกษา       
 งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา       
  งบบุคลากร       
   เงินเดือนฝาย (ประจํา)       
    คาตอบแทนพนักงานจาง 0 0 4,155 35,000 377.14 % 167,000 
    เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานจาง 0 0 1,680 0 100 % 191,000 

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 0 0 4,155 35,000  191,000 
รวมงบบุคลากร 0 0 4,155 35,000  191,000 

  งบดําเนินงาน       
   คาใชสอย       
    รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ 163,200 183,600 219,300 300,000 6 % 318,000 
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แผนงาน/หมวด/ประเภท 
รายจายจริง ประมาณการ 

ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2558 
ยอดตาง 

(%) 
ป 2559 

    รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอ่ืน ๆ 

      

     คาใชจายในการจัดกิจกรรม/โครงการของศูนยพัฒนา
เด็กเล็กตําบลนาทราย 

 
18,168 

 
5,140 

 
21,993 

 
40,000 

 
7.5% 

 
43,000 

     คาใชจายในการพัฒนาครูผูดูแลเด็ก/ผูดูแลเด็กของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลนาทราย 

 
0 

 
31,996 

 
4,610 

 
40,000 

 
0 % 

 
40,000 

     โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา 207,831 341,286 498,400 898,400 -31.43 % 616,000 
    คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 20,000 0 % 20,000 

รวมคาใชสอย 389,199 582,286 676,663 898,400  1,037,000 
   คาวัสดุ       
    คาวัสดุสํานักงาน 4,906 4,940 22,806 30,000 -33.33%  20,000 
    คาวัสดุงานบานงานครัว 9,993 9,996 29,938 30,000 0 % 30,000 
    คาอาหารเสริม (นม) 625,361.15 627,559.29 466,762.40 600,320 14.44 % 687,000 
    วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 6,350 45,000 -77.78 % 10,000 
    วัสดุคอมพิวเตอร 0 0 9,300 10,000 100 % 20,000 

รวมคาวัสดุ 640,260.15 642,495.29 537,656.40 717,820  767,000 
รวมงบดําเนินงาน 1,029,459.14 1,224,781.29 1,214,319.40 1,616,220  1,804,000 

  งบลงทุน       
   คาครุภัณฑ       
    ครุภัณฑสํานักงาน       
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แผนงาน/หมวด/ประเภท 
รายจายจริง ประมาณการ 

ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2558 
ยอดตาง 

(%) 
ป 2559 

     คาซ้ือโตะรับประทานอาหารเด็กเล็ก 0 0 0 0 100 % 35,000 
     คาซ้ือโตะหมูบูชา 0 0 0 0 100 % 6,000 

รวมคาครุภัณฑ 0 167,800 89,100 106,000  41,000 
   คาท่ีดินและส่ิงกอสราง       
    อาคารตาง ๆ       
     โครงการกอสรางหองน้ําศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบล 

นาทราย 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

100 % 
 

600,000 
     โครงการกอสรางอาคารเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบล 

นาทราย 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

100 % 
 

1,450,000 
    คาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง       
     คาบํารุงรักษาและซอมแซมสิ่งกอสราง 0 0 0 30,000 0 % 30,000 

รวมคาท่ีดินและส่ิงกอสราง 297,000 560,500 722,000 766,000  2,080,000 
รวมงบลงทุน 297,000 728,300 811,100 872,000  2,121,000 

  งบเงินอุดหนุน       
   เงินอุดหนุน       
    เงินอุดหนุนสวนราชการ 709,800 1,016,000 934,000 936,000 2.56 % 960,000 

รวมเงินอุดหนุน 709,800 1,016,000 934,000 936,000  960,000 
รวมงบเงินอุดหนุน 709,800 1,016,000 934,000 936,000  960,000 

รวมงานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 2,036,259.15 2,970,761.29 2,963,574.40 3,459,220  5,076,000 
 งานศึกษาไมกําหนดระดับ       
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แผนงาน/หมวด/ประเภท 
รายจายจริง ประมาณการ 

ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2558 
ยอดตาง 

(%) 
ป 2559 

  งบดําเนินงาน       
   คาวัสดุ       
    คาวัสดุการศึกษา 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 2,036,259.15 2,970,761.29 2,963,574.40 3,464,220  5,081,000 

แผนงานสาธารณสุข       
 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน       
  งบดําเนินงาน       
   คาใชสอย       
    รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะ

รายจายหมวดอ่ืน ๆ 
      

     คาใชจายในการดําเนินงานระบบแพทยฉุกเฉิน 26,000 415,885 504,347 650,000 23.08% 800,000 
รวมคาใชสอย 26,000 415,885 504,347 650,000  800,000 

   คาวัสดุ       
    วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 9,320 7,320 0 13,000 -23.08% 10,000 

รวมคาวัสดุ 9,320 7,320 0 13,000  10,000 
รวมงบดําเนินงาน 35,320 423,205 504,347 663,000  810,000 

  งบเงินอุดหนุน       
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แผนงาน/หมวด/ประเภท 
รายจายจริง ประมาณการ 

ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2558 
ยอดตาง 

(%) 
ป 2559 

   เงินอุดหนุน       
    เงินอุดหนุนกิจการท่ีเปนสาธารณประโยชน 60,000 60,000 45,000 45,000 100 % 90,000 

รวมเงินอุดหนุน 60,000 60,000 45,000 45,000  90,000 
รวมงบเงินอุดหนุน 60,000 60,000 45,000 45,000  90,000 

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 95,320 483,205 554,337 814,000  900,000 
รวมแผนงานสาธารณสุข 95,320 483,205 554,337 814,000  900,000 

แผนงานสังคมสงเคราะห       
 งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห       
  งบดําเนินงาน       
   คาใชสอย       
    รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะ

รายจายหมวดอ่ืน ๆ 
      

     คาใชจายในการซอมแซมท่ีอยูอาศัยใหกับประชาชนผู
ยากไร ผูดอยโอกาส 

 
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 

แผนงานเคหะและชุมชน       
 งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน       
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แผนงาน/หมวด/ประเภท 
รายจายจริง ประมาณการ 

ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2558 
ยอดตาง 

(%) 
ป 2559 

  งบบุคลากร       
   เงินเดือน (ฝายประจํา)       
    เงินเดือนพนักงาน 398,499.36 434,770 379,594.55 380,000 54.74 %  588,000 
    เงินประจําตําแหนง 19,016.67 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000 
    คาตอบแทนพนักงานจาง 225,600 300,985.81 565,867.03 575,000 21.74 % 700,000 
    เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานจาง 105,840 121,271 62,820 68,000 -55.88 %  30,000 

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 748,956.03 899,026.81 1,050,281.58 1,065,000  1,360,000 
รวมงบบุคลากร 748,956.03 899,026.81 1,050,281.58 1,065,000  1,360,000 

  งบดําเนินงาน       
   คาตอบแทน       
    คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน 
 

192,740 
 

33,600 
 

32,200 
 

129,000 
 

-22.48 % 
 

100,000 
    คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 27,720 52,080 63,000 71,000 36.62 % 97,000 
    คาเชาบาน 28,350 28,800 11,500 12,200 145.90 % 30,000 
    เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล 1,738 293 0 0  0 

รวมคาตอบแทน 250,548 114,773 106,700 212,200  270,000 
   คาใชสอย       
    รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ 104,939 45,980 75,768.50 76,000 18.42 % 90,000 
    รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะ

รายจายหมวดอ่ืน ๆ 
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แผนงาน/หมวด/ประเภท 
รายจายจริง ประมาณการ 

ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2558 
ยอดตาง 

(%) 
ป 2559 

     คาใชจายในการเดินทางไปราชการ คาธรรมเนียม 
คาลงทะเบียนตาง ๆ  

 
9,484 

 
4,500 

 
3,740 

 
14,000 

 
114.28 % 

 
30,000 

    คาบํารุงรักษาและซอมแซม 10,474 4,170 44,630 47,800 109.21 % 100,000 
รวมคาใชสอย 124,897 54,650 124,138.50 137,800  220,000 

   คาวัสดุ       
    คาวัสดุสํานักงาน 14,985 0 17,491 20,000 50 % 30,000 
    วัสดุไฟฟาและวิทยุ 108,340 29,775 63,850 105,000 42.86 % 150,000 
    วัสดุกอสราง 2,880 354,186 84,000 90,000 -44.44 % 50,000 
    วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 26,400 43,200 39,550 50,000 -40 % 30,000 
    วัสดุคอมพิวเตอร 40,940 14,500 62,130 80,000 25 % 100,000 

รวมคาวัสดุ 193,545 451,885 267,021 345,000  360,000 
รวมงบดําเนินงาน 568,990 621,308 497,859.50 695,000  807,000 

  งบลงทุน       
   คาครุภัณฑ       
    ครุภัณฑเกษตร       
     คาซ้ือปมน้ํา  0 0 0 0 100 % 5,000 
    ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร       
     คาซ้ือกลองถายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล 0 0 0 0 100 % 18,000 
     คาซ้ือเครื่องมัลติมีเดียโปรแจคเตอร 0 0 0 0 100 % 24,000 
    ครุภัณฑสํารวจ       
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แผนงาน/หมวด/ประเภท 
รายจายจริง ประมาณการ 

ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2558 
ยอดตาง 

(%) 
ป 2559 

     คาซ้ือกลองระดับ 0 0 0 0 100 % 34,000 
     คาซ้ือลอวัดระยะทาง 0 0 0 0 100 % 8,000 
    คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0 0 0 20,000 150 % 50,000 

รวมคาครุภัณฑ 57,000 46,900 24,000 82,800  139,000 
   คาท่ีดินและส่ิงกอสราง       
    คาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง       
     คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินคาท่ีดินและ

สิ่งกอสราง 
 

549,170 
 

369,490 
 

347,220 
 

358,000 
 

60.89 % 
 

576,000 
รวมคาท่ีดินและส่ิงกอสราง 549,170 369,490 347,220 358,000  576,000 

รวมงบลงทุน 627,030 416,390 371,220 850,000  715,000 
รวมงานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 1,944,976.03 2,083,169.81 1,919,361.08 2,610,500  2,882,000 

 งานไฟฟาถนน       
  งบลงทุน       
   คาท่ีดินและส่ิงกอสราง       
    คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค       
     กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยบานลาง  

หมูท่ี 1 ตําบลนาทราย 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

100 % 
 

223,000 
     กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดน้ําสรง - วัด

ตาเณร หมูท่ี 3 ตําบลนาทราย 
 

0 
 

0 
 

0 
 

436,000 
 

-48.85 % 
 

223,000 
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แผนงาน/หมวด/ประเภท 
รายจายจริง ประมาณการ 

ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2558 
ยอดตาง 

(%) 
ป 2559 

     กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองไทร – 
ดอนคน หมูท่ี 6 ตําบลนาทราย 

 
0 

 
0 

 
218,000 

 
220,000 

 
11.36 % 

 
245,000 

     บุกเบิกถนนสายบานนายทร พรุเตย - ท่ีสวนนาย
เกษม หมูท่ี 5 ตําบลนาทราย 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
100 % 

 
99,000 

     บุกเบิกถนนสายเลียบริมคลองวัดหญาฝงซาย-บาน
นางโสภา สมพันธ หมูท่ี 2 ตําบลนาทราย 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
100 % 

 
120,000 

     ปรับปรุงขยายผิวจราจรถนนสายนาชี-ทับชัน หมูท่ี 
5 ตําบลนาทราย 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
100 % 

 
48,000 

     ปรับปรุงถนนสายบานนายจําลอง ทรงวิลาศ - คลอง
นาชี  หมูท่ี 5 ตําบลนาทราย 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
100 % 

 
43,000 

     ปรับปรุงถนนสายเลียบริมคลองวัดหญาฝงซาย - บาน
นายประคอง หมูท่ี 2 ตําบลนาทราย 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
100 % 

 
193,000 

     วางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กถนนลาดยาง
สายน้ําสรง – บานฝาง หมูท่ี 4 ตําบลนาทราย 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
100 % 

 
225,000 

รวมคาท่ีดินและส่ิงกอสราง 1,065,900 1,700,000 569,000 1,011,000  1,419,000 
รวมงบลงทุน 1,065,900 1,700,000 569,000 1,011,000  1,419,000 

รวมงานไฟฟาถนน 1,439,000 1,735,000 569,000 1,011,000  1,419,000 
 งานกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล       
  งบดําเนินงาน       
   คาใชสอย       
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แผนงาน/หมวด/ประเภท 
รายจายจริง ประมาณการ 

ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2558 
ยอดตาง 

(%) 
ป 2559 

    รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอ่ืนๆ 

      

     โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชน ในการคัด
แยกขยะท่ีตนทาง 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
100 %  

 
10,000 

รวมคาใชสอย 90,000 90,000 0 0  10,000 
รวมงบดําเนินงาน 90,000 90,000 0 0  10,000 

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 3,474,376.03 3,908,169.81 2,488,361.08 3,621,500  4,311,000 
รวมแผนงานเคหะและชุมชน       

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน       
 งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน       
  งบดําเนินงาน       
   คาใชสอย       
    รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะ

รายจายหมวดอ่ืนๆ 

      

     คาใชจายในการจัดทําและปรับปรุงแผนพัฒนาตําบล/
แผนชุมชน 

 
4,320 

 
11,850 

 
11,410 

 
15,000 

 
33.33 % 

 
10,000 

     คาใชจายในการจางแรงงานราษฎรในการแกปญหา
การวางงาน 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
100 % 

 
5,000 

     โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 0 0 700 40,000 25 % 50,000 
     โครงการฝกอบรมพัฒนากลุมสตรีตําบลนาทราย 0 0 19,750 20,000 0 % 20,000 
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แผนงาน/หมวด/ประเภท 
รายจายจริง ประมาณการ 

ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2558 
ยอดตาง 

(%) 
ป 2559 

     โครงการฝกอบรมเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพ
ผูสูงอายุตําบลนาทราย 

0 0 0 0 100 % 100,000 

     โครงการฝกอบรมอาชีพแกผูพิการตําบลนาทราย 0 0 9,400 10,000 0 % 10,000 
     โครงการฝกอาชีพชางในชุมชน 0 21,000 24,375 25,000 60 % 40,000 
     โครงการสนับสนุนการดําเนินงานเศรษฐกิจพอเพียง

ตามแนวพระราชดําริฯ 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
100 % 

 
10,000 

รวมคาใชสอย 28,980 32,850 77,035 140,000  245,000 
รวมงบดําเนินงาน 28,980 32,850 77,035 140,000  245,000 

รวมงานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน 128,980 32,850 137,035 200,000  245,000 
รวมแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 128,980 32,850 137,035 200,000  245,000 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ       
 งานกีฬาและนันทนาการ       
  งบดําเนินงาน       
   คาใชสอย       
    รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะ

รายจายหมวดอ่ืนๆ 

      

     โครงการเขารวมกิจกรรมการแขงขันกีฬาและ
นันทนาการ 

 
0 

 
0 

 
1,850 

 
50,000 

 
-60 % 

 
20,000 

รวมคาใชสอย 0 117,960 160,330 250,000  20,000 
   คาวัสดุ       
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แผนงาน/หมวด/ประเภท 
รายจายจริง ประมาณการ 

ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2558 
ยอดตาง 

(%) 
ป 2559 

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

รวมงบดําเนินงาน  167,880 220,150 310,000  80,000 
รวมงานกีฬาและนันทนาการ  167,880 220,150 310,000  80,000 

 งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น       
  งบดําเนินงาน       
   คาใชสอย       
    รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะ

รายจายหมวดอ่ืนๆ 

      

     โครงการจัดงานลอยกระทง ประจําป 2558 166,790.99 0 174,318.26 175,000 14.28 % 200,000 
     โครงการสงเสริมประเพณีชักพระ ประจําป 2558 30,000 45,000 45,000 45,000 0 % 45,000 
     โครงการสงเสริมประเพณีสงกรานต ประจําป 2559 60,070 33,544 30,081 45,000 -77.78 % 10,000 
     โครงการสงเสริมประเพณีแหเทียนพรรษา ประจําป 2559 9,788 10,780 0 15,000 -66.67 % 5,000 

รวมคาใชสอย 276,172.99 99,098 249,399.26 290,000  260,000 
รวมงบดําเนินงาน 276,172.99 99,098 249,399.26 290,000  260,000 

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น 276,172.99 99,098 249,399.26 308,000  260,000 
รวมแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 294,172.99 284,978 487,549.26 618,000  358,000 

แผนงานการเกษตร       
 งานสงเสริมการเกษตร       
  งบดําเนินงาน       
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แผนงาน/หมวด/ประเภท 
รายจายจริง ประมาณการ 

ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2558 
ยอดตาง 

(%) 
ป 2559 

   คาใชสอย       
    รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะ

รายจายหมวดอ่ืนๆ 

      

     คาดําเนินการศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยี
ทางการเกษตรตําบลนาทราย 

 
28,000 

 
24,000 

 
22,800 

 
30,000 

 
0 % 

 
30,000 

     โครงการตลาดสงเสริมสุขภาพ 0 0 0 15,000 100 % 30,000 
     โคร งการฝกอบรมอาชีพและศึกษาดู ง านด าน

การเกษตร 

 
5,000 

 
15,180 

 
9,600 

 
10,000 

 
 700 % 

 
80,000 

รวมคาใชสอย 158,925 39,180 32,400 67,000  140,000 
   คาวัสดุ       
    คาวัสดุการเกษตร 0 20,000 0 6,000 -16.67 % 5,000 

รวมคาวัสดุ 0 20,000 0 6,000  5,000 
รวมงบดําเนินงาน 158,925 59,180 32,400 73,000  145,000 

รวมงานงานสงเสริมการเกษตร 158,925 59,180 32,400 73,000  145,000 
 งานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม       
  งบลงทุน       
   คาท่ีดินและส่ิงกอสราง       
    คาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง       
     คาขุดลอกเหมืองสงน้ําสายบานนางกลิ่น ขวดแกว - 

หนองเข  หมูท่ี 5 ตําบลนาทราย 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

100 % 
 

15,000 
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แผนงาน/หมวด/ประเภท 
รายจายจริง ประมาณการ 

ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2558 
ยอดตาง 

(%) 
ป 2559 

รวมคาท่ีดินและส่ิงกอสราง 0 424,000 68,000 680,000  15,000 
รวมงบลงทุน 0 424,000 68,000 680,000  15,000 

รวมงานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม 0 424,000 68,000 680,000  15,000 
รวมแผนงานการเกษตร 158,925 483,180 100,400 141,000  160,000 

แผนงานการพาณิชย       
 งานกิจการประปา       
  งบดําเนินงาน       
   คาวัสดุ       
    วัสดุกอสราง 311,106 96,600 158,402 250,000 -20 % 200,000 

รวมคาวัสดุ 311,106 96,600 158,402 300,000  200,000 
   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 925,795.23 775,856.53 850,206.79 1,100,000  1,000,000 

รวมงานกิจการประปา 2,366,796.23 857,856.53 2,711,608.79 2,972,000  1,000,000 
รวมแผนงานพาณิชย 2,366,796.23 857,856.53 2,711,608.79 2,972,000  1,000,000 

แผนงานงบกลาง       
 งบกลาง       
  งบกลาง       
   งบกลาง       
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แผนงาน/หมวด/ประเภท 
รายจายจริง ประมาณการ 

ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2558 
ยอดตาง 

(%) 
ป 2559 

    เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 132,414 100,331.5 113,418 130,000 15.38 % 150,000 
    เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 6,000 7,500 12,000 12,000 0 % 12,000 
    สํารองจาย 996,580 1,257,000 979,000 1,000,000 50 % 1,500,000 
    รายจายตามขอผูกพัน 293,170 149,760 152,000 202,000 0 % 202,000 
    เงินสมบทกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน (กบท.) 140,100 174,000 183,910 183,910 10.38 % 203,000 

รวมงบกลาง 1,568,264 1,688,591.5 1,440,328 1,527,910  2,067,000 
รวมงบกลาง 1,568,264 1,688,591.5 1,440,328 1,527,910  2,067,000 
รวมงบกลาง 1,568,264 1,688,591.5 1,440,328 1,527,910  2,067,000 

รวมแผนงานงบกลาง 1,568,264 1,688,591.5 1,440,328 1,527,910  2,067,000 
รวมทุกแผนงาน 20,522,848.42 20,615,967.31 21,070,345.42 26,766.500  27,300,000 

 

 

 

 

 

 

 



                                    ขอบญัญัติองคการบริหารสวนตําบลนาทราย เร่ือง งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2559…..หนา 42 

 

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายท่ัวไป 
       ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559     

องคการบริหารสวนตําบลนาทราย 
อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช   จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
ประมาณการรายจายรวมท้ังส้ิน 27,300,000 บาท จายจากรายไดจัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนท่ัวไป แยกเปน  

  

 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป   

งานบริหารท่ัวไป รวม 9,642,000 บาท   

 
งบบุคลากร รวม 7,442,700 บาท   

  
เงินเดือน (ฝายการเมือง) รวม 1,879,920 บาท   

 
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท   

 

คําช้ีแจง เพ่ือจายเปนคาตอบแทนรายเดือนใหแกผูบริหารทองถ่ิน 
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    
      บาทตอเดือน จํานวน 2 คน เปนเงิน 21,120 บาท 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป 

 

 

 
  

 
เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท   

 

คําช้ีแจง เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพิเศษรายเดือน 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 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป 
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เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ท่ีปรึกษานายกเทศมนตร ีนายกองคการ
บริหารสวนตําบล 

 
จํานวน 

 
86,400 

 
บาท 

 

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

 

 

 
  

 
เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 1,195,200 บาท   

 

คําช้ีแจง เพ่ือจายเปนคาตอบแทนรายเดือนใหแกสมาชิกสภา 
องคการบริหารสวนตําบล คํานวณไว 12 เดือน ดังนี้ 
  (1) ประธานสภา อบต. อัตราคาตอบแทน 11,220 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 5,562,780 บาท   

 
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,692,380 บาท   

 

คําช้ีแจง เพ่ือจายเปนเงินเดือน (รวมท้ังกรณีเงินปรับปรุงเงินเดือน 
ระหวางป) ใหแกพนักงานสวนตําบล จํานวน 9  อัตรา คํานวณไว 12 
เดือน ดังนี้ 
  (1) ตําแหนงปลัดองคการบริหารสวนตําบล (นักบริหารงาน อบต.)  
  (2) ตําแหนงรองปลัดองคการบริหารสวนตําบล (นักบริหารงาน อบต.)  
  (3) ตําแหนงหัวหนาสํานักงานปลัด (นักบริหารงานท่ัวไป) 
  (4) ตําแหนงเจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน  
  (5) ตําแหนงบุคลากร  
  (6) ตําแหนงนักวิชาการศึกษา 
  (7) ตําแหนงนักพัฒนาชุมชน 
  (8) ตําแหนงเจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป จํานวน 2 อัตรา 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป 

 

 

 
  

 
เงินประจําตําแหนง จํานวน 219,000 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 1,555,400 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 

 

 

 
  

 
เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 96,000 บาท   

 

คําช้ีแจง เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว (รวมท้ังเงิน
ปรับปรุงระหวางป) ใหแกพนักงานจาง รวม 7 อัตรา คํานวณไว 12 
เดือน ดังนี ้
  (1) ตําแหนงพนักงานขับรถยนต  
  (2) ตําแหนงคนงานท่ัวไป  
  (3) ตําแหนงยาม  
  (4) ตําแหนงคนงานประจํารถขยะ จํานวน 4 อัตรา 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป 

 

 

 
  

 
งบดําเนินงาน รวม 2,029,300 บาท   

  
คาตอบแทน รวม 377,300 บาท   

 
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

จํานวน 64,300 บาท   

 

คําช้ีแจง เพ่ือจายเปนคาใชจายดังนี้ 
  (1) เงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําป) 
สําหรับพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง สังกัดองคการบริหารสวน
ตําบลนาทราย ตั้งไว 34,300 บาท ซ่ึงมีสิทธิไดรับตามกฎหมายท่ี
กําหนด            
  (2) เงินคาตอบแทนคณะกรรมการสอบคัดเลือกพนักงานสวนตําบล
เพ่ือดํารงตําแหนงท่ีสูงข้ึน ตั้งไว 30,000 บาท  

ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป 
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 8,000 บาท   

 

คําช้ีแจง เพ่ือจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ใหแกพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง ท่ีไดรับการแตงตั้งใหปฏิบัต ิ
งานนอกเวลาราชการปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งาน
บริหารท่ัวไป 

 

 

 
  

 
คาเชาบาน จํานวน 270,000 บาท   

 

คําช้ีแจง เพ่ือจายเปนคาเชาบาน/เชาซ้ือใหแกพนักงานสวนตําบลผูมี
สิทธิไดรับเงินสวัสดิการเก่ียวกับคาเชาบานตามระเบียบท่ีกําหนด  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป 

 

 

 
  

 
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 35,000 บาท   

 

คําช้ีแจง เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแกพนักงาน
สวนตําบลและผูบริหาร ซ่ึงเปนผูมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเก่ียวกับ
การชวยเหลือการศึกษาบุตรตามระเบียบท่ีกําหนด ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป 

 

 

 
  

 
คาใชสอย รวม 650,000 บาท   

 
รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ จํานวน 120,000 บาท   

 

คําช้ีแจง เพ่ือจายเปนคาใชจายดังตอไปนี ้
  (1) คาจางเหมาบริการ ตั้งไว 60,000 บาท เพ่ือจายเปนคาจาง
เหมาบริการใหผูรับจางเหมาทําอยางใดอยางหนึ่ง เชน คาบริการ
กําจัดปลวก คาบริการพนยากําจัดยุงลาย คาแปลเอกสาร คาถาย
เอกสารและเขาเลมเอกสาร คาลางอัดฉีดรถยนต คาจางสูบน้ํา คา
จัดทําประกันภัยรถราชการ และคาบริการท่ีจําเปนอ่ืน ๆ ฯลฯ  
  (2) คาจางเหมาในการเชาพ้ืนท่ีและปรับปรุงขอมูลเว็บไซด อบต.นา
ทราย ตั้งไว 30,000 บาท เพ่ือจายเปนคาออกแบบ จัดทําและเชา
พ้ืนท่ีเว็บไซต คาจดทะเบียน และปรับปรุงขอมูลเว็บไซดองคการ
บริหารสวนตําบลนาทราย 
  (3) คาใชจายในการดําเนินคดีตาง ๆ ตั้งไว 30,000 บาท 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป 

 

 

 
  

 
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 70,000 บาท   

 

คําช้ีแจง เพ่ือจายเปนคาใชจายดังตอไปนี้ 
  (1) คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตั้งไว 20,000 
บาท เพ่ือจายเปนคารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล 
เชน คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คาของขวัญ คาเอกสาร 
คาใชจายท่ีเก่ียวเนื่องกับการรับรอง รวมท้ังคาบริการท่ีจําเปนใน
การตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคลท่ีมาตรวจนิเทศงานหรือเยี่ยม
ชม หรือทัศนศึกษาดูงาน ฯลฯ 
  (2)  คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล 
นาทราย ตั้งไว 20,000 บาท เพ่ือจายเปนคาเลี้ยงรับรองในการ
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ประชุมสภาทองถ่ิน เชน คาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาใชจายท่ี
เก่ียวเนื่อง รวมท้ังคาบริการซ่ึงจําเปนเก่ียวกับการรับรอง 
  (3)  คาใชจายในพิธีเปดอาคารเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลนา
ทราย ตั้งไว 30,000 บาท เพ่ือเปนคาใชจาย เชน คาอาหาร 
อาหารวาง เครื่องดื่มและคาใชจายตางๆ อันเก่ียวเนื่องกับพิธีเปด 
ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป 

 
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจาย 
หมวดอ่ืนๆ  

  
 

  

 
คาใชจายโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ผูบริหาร
ทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่นพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง 

จํานวน 20,000 บาท   

 

คําช้ีแจง เพ่ือจายเปนคาใชจายท่ีเก่ียวเนื่องกับการจัดฝกอบรม
ผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภา อบต. พนักงานสวนตําบล พนักงาน
จาง ตามโครงการจริยธรรมคุณธรรม และหรือโครงการฝกอบรม
ทัศนศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของ
ผูบริหารทองถ่ินสมาชิกสภาทองถ่ิน พนักงานสวนตําบล พนักงาน
จาง โดยจายเปนคาสมนาคุณวิทยากร คาเตรียมและตกแตง
สถานท่ี คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาของขวัญของท่ี
ระลึก คาวัสดุอุปกรณ คาจางเหมาบริการตาง ๆ โดยเบิกจายตาม
ระเบียบท่ีกําหนด ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหาร
ท่ัวไป (แผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561 หนา 59 ขอ 8.4 ) 

 

 

 
  

 
โครงการสงเสริมสนับสนุนสรางความปรองดองและสมานฉันทเพ่ือ
คนในชาต ิ

จํานวน 20,000 บาท   

 

คําช้ีแจง เพ่ือจายเปนคาใชจายในการสงเสริมและสนับสนุนการ
สรางความปรองดอง สมานฉันทของคนในชาติ  เชน กิจกรรมการ
แขงขันกีฬาเพ่ือสรางความรัก ความสามัคคี หรือการฝกอบรม 
ประชุมชี้แจง ทําความเขาใจแนวนโยบายของรัฐบาล สราง
ทัศนคติและจิตสํานึกท่ีดีในการอยูรวมกัน หรือกิจกรรมอ่ืนท่ี
เก่ียวของ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป 

 

 

 
  

 
คาใชจายในการเชาท่ีดิน จํานวน 20,000 บาท   

 

คําช้ีแจง เพ่ือจายเปนคาเชาท่ีดินวัด เพ่ือใชประโยชนในการจัดทํา
แปลงสาธิตการเกษตรและใหประชาชนตําบลนาทรายไดใช
ประโยชนรวมกัน ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหาร
ท่ัวไป 

 

 

 
  

 
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ คาธรรมเนียม คาลงทะเบียน
ตาง ๆ 

จํานวน 90,000 บาท   

 

คําช้ีแจง เพ่ือจายเปนคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาท่ีพักคา 
บริการจอดรถ ณ ทาอากาศยานคาผานทางดวนพิเศษ 
คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน และคาใชจายอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
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รวมท้ังคาลงทะเบียนในการฝกอบรมและคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีจําเปน
ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานสวน
ตําบล พนักงานจาง ผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบลและบุคคลภายนอกท่ีไดรับคําสั่งแตงตั้งใหปฏิบัติ
ราชการอันเปนประโยชนขององคการบริหารสวนตําบลนาทราย 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป 

 
คาใชจายในพิธีทางศาสนา รัฐพิธี และประเพณีตางๆ จํานวน 100,000 บาท   

 

คําช้ีแจง เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการเฉลิมพระ
เกียรติการจัดงานรัฐพิธี พิธีทางศาสนาและประเพณีทองถ่ินตาง ๆ 
เชน คาวัสดุ อุปกณ คาจัดสถานท่ีและคาจางเหมาอ่ืนท่ีจําเปนฯลฯ 
ในการจัดงานพิธีทางศาสนา รัฐพิธีและประเพณีตางๆ ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป 

 

 

 
  

 
โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาต ิ จํานวน 140,000 บาท   

 

คําช้ีแจง เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานโครงการจัดงานวัน
เด็กแหงชาติ ประจําป 2559 ไดแก คาวัสดุอุปกรณ คาตกแตง
สถานท่ี และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีจําเปน ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป (แผนพัฒนาสามป พ.ศ.2559-2561 หนา 40 ขอ 6.18) 

 

 

 
  

 
โครงการปกปองสถาบันสําคัญของชาติ จํานวน 10,000 บาท   

 

คําช้ีแจง เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดทําหรือสนับสนุนตาม
โครงการปกปองสถาบัน ชาติ ศาสน กษัตริย เพ่ือใหประชาชนมีสวน
รวมในกิจกรรมฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป 

 

 

 
  

 
โครงการพระราชดําริฯเพ่ือเฉลิมพระเกียรตพิระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ จํานวน 10,000 บาท   

 

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

 

 

 
  

 
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท   

 

คําช้ีแจง เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑและ
ทรัพยสินอ่ืนๆ ซ่ึงอยูในความรับผิดชอบของสํานักงานปลัด เชน 
ครุภัณฑสํานักงาน เครื่องคอมพิวเตอร  ฯลฯ เพ่ือใหสามารถใชงาน
ไดตามปกติ ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป 

 

 

 
  

 
คาวัสดุ รวม 650,000 บาท   

 
วัสดุสํานักงาน จํานวน 70,000 บาท   

 

คําช้ีแจง เพ่ือจายเปนคาวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ แฟม ปากกา 
ดินสอ นิตยสาร หนังสือ สิ่งของเครื่องใชในการปฏิบัติงาน น้ําดื่ม
สะอาดในการบริการประชาชนหรือผูมาติดตอราชการกับองคการ
บริหารสวนตําบล ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งาน
บริหารท่ัวไป 
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 20,000 บาท   

 

คําช้ีแจง เพ่ือจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว ไดแก สิ่งของเครื่องใช
ตางๆ เชน แปรง ไมกวาด ผงซักฟอก ถังขยะ สบู น้ํายาลางหองน้ํา 
น้ํายาถูพ้ืน ถุงดําใสเศษขยะ เศษอาหาร ฯลฯ ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป 

 

 

 
  

 
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 40,000 บาท   

 

คําช้ีแจง เพ่ือจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอรี่ 
ยางนอกยางใน หัวเทียน ฯลฯ สําหรับรถยนตสวนกลาง รถเก็บขน
ขยะ และยานพาหนะอ่ืนๆ ท่ีอยูในความรับผิดชอบของ อบต.นาทราย 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป 

 

 

 
  

 
วัสดุเช้ือเพลิงและหลอล่ืน จํานวน 350,000 บาท   

 

คําช้ีแจง เพ่ือจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันเบนซิน 
น้ํามันดีเซล น้ํามันเครื่อง น้ํามันหลอลื่น น้ํามันกาด เพ่ือใชกับรถยนต
สวนกลาง รถขนขยะ เรือทองแบนเครื่องหญาหรือทรัพยสินอ่ืนของ 
อบต.นาทราย และเพ่ือสนับสนุนเครื่องจักรกลของสวนราชการอ่ืนๆ ท่ี
ปฏิบัติ งานชวยเหลือ อบต.นาทราย  ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป 

 

 

 
  

 
วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 100,000 บาท   

 

คําช้ีแจง เพ่ือจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน ฟลม พูกัน ส ี
แผนปายประกาศสําหรับใชประชาสัมพันธโครงการกิจกรรม การจัด
งานตาง ๆ ขององคการบริหารสวนตําบลนาทราย ฯลฯ ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป 

 

 

 
  

 
วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 60,000 บาท   

 

คําช้ีแจง เพ่ือจายเปนคาซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนดิสก หมึก
เครื่องพิมพคอมพิวเตอร โปรแกรมคอมพิวเตอรและอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ
กับคอมพิวเตอร ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป 

 

 

 
  

 
วัสดุอ่ืน จํานวน 10,000 บาท   

 

คําช้ีแจง เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือกาแฟ ครีมเทียม น้ําตาล ฯ ใชเพ่ือ
รับรองประชาชนท่ีมาใชบริการหรือผูมาติดตอราชการกับองคการ
บริหารสวนตําบลนาทราย ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งาน
บริหารท่ัวไป 
 

 

 

 
  

 
คาสาธารณูปโภค รวม 352,000 บาท   

 
คาไฟฟา จํานวน 300,000 บาท   

 

คําช้ีแจง เพ่ือจายเปนคาไฟฟาท่ีใชในสํานักงานองคการบริหารสวน
ตําบลนาทราย และอาคารอเนกประสงคประจําหมูบาน ตลอดจน
ทรัพยสินอ่ืนๆท่ีอยูในความรับผิดชอบของ อบต.นาทราย ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป 
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คาบริการโทรศัพท จํานวน 15,000 บาท   

 

คําช้ีแจง เพ่ือจายเปนคาโทรศัพทในการติดตอภายในจังหวัด โทร
ทางไกลภายในประเทศและโทรทางไกลระหวางประเทศท่ีจําเปน
เรงดวน โทรศัพทเคลื่อนท่ี รวมท้ังคาใชจายในการบริการตาง ๆ  ท่ีใช
ประจําสํานักงาน อบต.นาทราย จํานวน 1 เลขหมาย และใชใน
หองปฏิบัติการศูนย อปพร.ตําบลนาทราย จํานวน 1 เลขหมาย 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป 

 

 

 
  

 
คาบริการไปรษณีย จํานวน 3,000 บาท   

 
คําช้ีแจง เพ่ือจายเปนคาไปรษณีย คาธนาณัติ คาซ้ือดวงตราไปรษณี
ยากร ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป  

 
 

  

 
คาบริการส่ือสารและโทรคมนาคม จํานวน 34,000 บาท   

 

คําช้ีแจง เพ่ือจายเปนคาใชจายในการบริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูง 
จํานวน 2 เลขหมาย ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป 
 

 

 

 
  

 
งบลงทุน รวม 130,000 บาท   

 
คาครุภัณฑ รวม 130,000 บาท   

 
ครุภัณฑสํานักงาน 

 
  

 
  

 
คาซ้ือเกาอ้ีสํานักงาน จํานวน 6,000 บาท   

 

คําช้ีแจง เพ่ือเปนคาจัดซ้ือเกาอ้ีสํานักงานชนิดหนัง สําหรับนัก
บริหารงานระดับ 7 ข้ึนไป จํานวน 1 ตัว และเกาอ้ีสํานักงาน สําหรับ
พนักงานสวนตําบล จํานวน 1 ตัว ตามแบบท่ีมีจําหนายท่ัวไปตาม
ทองตลาด เพ่ือใชในสํานักงาน อบต.นาทราย ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป (แผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2559 -
2561 หนา 60 ขอ 8.8) 

 

 

 
  

 
ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร 

 
  

 
  

 
คาซ้ือเครื่องเปด-ปดสัญญาณเสียงตามสาย แบบอัตโนมัต ิ จํานวน 44,000 บาท   

 

คําช้ีแจง  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องเปด-ปดสัญญาณเสียงตาม
สายแบบอัตโนมัต ิจํานวน 1 เครื่อง ประกอบดวย 
  1.  เครื่องเปด-ปด สัญญาณ อัตโนมัติ คุณลักษณะ :- 
      - สามารถเปด-ปดสัญญาณเสียงโดยอัตโนมัติ เม่ือมีสัญญาณปอน 
      - รองรับกระแสไฟ 70-150 โวลท 
      - ใชกระแสไฟ 220 โวลท 
   2.  หมอแปลงไลน LINE TRANSFORMER คุณลักษณะ :- 
       - สัญญาณเขา : 69.20V @ 4 OHM ; 97.90V @ 8 OHM 
       - สัญญาณออก : 5 OHM @ 70V ; 10 OHM @ 100 
       - กินกระแสไฟ :24.49A @ 4 OHM ; 17.32A @ 8 OH 
       - กําลังภาคขยาย : 1200W 
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   3.  เครื่องขยายเสียงขนาด  1500 วัตต คุณลักษณะ :- 
       - ตอบสนองความถ่ี : 20Hz – 20KHz 
       - สัญญาณเขา 4 MIC/2 AUX ; 2 EQ/CH Master 3 EQ 
       - DAMPING FACTOR : >900 @ 1KHz 
       - กําลังภาคขยาย  : 1500Wrms @ 2 OH 
       - DIMENSIONS (WxHxD):483x177x483 MM. 4U:30KG 
เพ่ือใชในการปรับปรุงระบบเสียงตามสายขององคการบริหารสวน
ตําบลนาทราย ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป 

 
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 80,000 บาท   

 

คําช้ีแจง เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑและ
ทรัพยสินอ่ืน ๆ เชน รถจักรยานยนต รถยนต เครื่องพิมพ เครื่อง
ถายเอกสาร  เครื่องปรับอากาศ และทรัพยสินอ่ืน ๆ ฯลฯ ของ
องคการบริหารสวนตําบลนาทราย เพ่ือใหสามารถใชงานได
ตามปกติ  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป 

 

 

 
  

 
งบรายจายอ่ืน รวม 25,000 บาท   

 
รายจายอ่ืน รวม 25,000 บาท   

 
คาจางท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบตาง ๆ 
ซ่ึงมิใชเพ่ือการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑท่ีดิน และ/หรือส่ิงกอสราง 

จํานวน 25,000 บาท 
  

 

คําช้ีแจง เพ่ือจายเปนคาจางองคกรหรือสถาบันท่ีเปนกลางในการ
สํารวจความพึงพอใจขอผูรับบริการดานตาง ๆ ขององคการบริหาร
สวนตําบลนาทราย ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป 

 

 

 
  

 
งบเงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท   

 
เงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท   

 
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 15,000 บาท   

 

คําช้ีแจง  เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนใหแกองคการบริหารสวนตําบล
นาเคียน สําหรับเปนคาใชจายตามโครงการปรับปรุงสถานท่ีกลาง
ศูนยรวมขาวสารการจัดซ้ือจัดจาง ของหนวยการบริหารราชการ
สวนทองถ่ินอําเภอเมืองนครศรีธรรมราช ประจําปงบประมาณ 
2559 ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป 
 

 

 

 
  

งานบริหารงานคลัง รวม 3,481,000 บาท   

 
งบบุคลากร รวม 2,142,000 บาท   

 
เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 2,142,000 บาท   

 
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,900,000 บาท   

 

คําช้ีแจง  เพ่ือจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบล รวมท้ังเงินปรับปรุง
เกิดข้ึนระหวางป ใหแกพนักงานสวนตําบล สังกัดกองคลัง องคการบริหาร
สวนตําบลนาทราย จํานวน 7 อัตรา คํานวณไว 12 เดือน ดังนี้ 
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  (1)  ตําแหนง ผูอํานวยการกองคลัง 
  (2)  ตําแหนง นักวิชาการเงินและบัญชี 
  (3)  ตําแหนง นักวิชาการคลัง 
  (4)  ตําแหนง นักวิชาการจัดเก็บรายได 
  (5)  ตําแหนง เจาพนักงานพัสดุ จํานวน 2 อัตรา 
  (6)  ตําแหนง เจาพนักงานจัดเก็บรายได     
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง 

 
เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท   

 

คําช้ีแจง  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนรายเดือน (เงินประจําตําแหนง) ใหแก 
ผูอํานวยการกองคลัง อัตรา 3,500 บาทตอเดือน จํานวน 12 เดือน  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง 

    

 
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 180,000 บาท   

 

คําช้ีแจง เพ่ือจายเปนคาตอบแทน คาตอบแทนพิเศษ (รวมท้ังกรณีปรับ
คาตอบแทนท่ีเกิดข้ึนระหวางป) ใหแกพนักงานจางตามภารกิจตําแหนง
ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได จํานวน 1 อัตรา คํานวณไว 12 เดือน 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง 

    

 
เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 20,000 บาท   

 

คําช้ีแจง เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราว (รวมเงินปรับปรุง
ระหวางป) ใหแกพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนงผูชวยเจาพนักงาน
จัดเก็บรายได จํานวน 1 อัตรา คํานวณไว 12 เดือน ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง 

    

งบดําเนินงาน รวม 1,252,000 บาท   

 
คาตอบแทน รวม 200,000 บาท   

 
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิน่ 

จํานวน 30,000 บาท 
  

 

คําช้ีแจง  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก
องคกรปกครองสวนทองถ่ินดังนี้ 
  (1)  เงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําป) 

สําหรับพนักงานสวนตําบลและพนักงานจางในสังกัดกองคลัง ซ่ึงมีสิทธิ
ไดรับตามท่ีกฎหมายกําหนด ตั้งไว 10,000  บาท  
  (2)  คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินตามคําสั่งองคการบริหารสวนตําบลนาทราย ตั้งไว 20,000  บาท  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง 

    

 
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท   

 

คําช้ีแจง เพ่ือจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแก
พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง ท่ีไดรับอนุมัติและหรือมีคําสั่งให
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งาน
บริหารงานคลัง 
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คาเชาบาน จํานวน 130,000 บาท   

 

คําช้ีแจง เพ่ือจายเปนคาเชาบาน เชาซ้ือใหกับพนักงานสวนตําบล ผูมี
สิทธิ์ไดรับเงินสวัสดิการเก่ียวกับคาเชาบาน ตามระเบียบ ท่ีกําหนด 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง 

    

 
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท   

 

คําช้ีแจง เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแก พนักงานสวน
ตําบลซ่ึงมิสิทธิ ไดรับเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร ตามระเบียบ
ท่ีกําหนด ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง 

    

 
คาใชสอย รวม 875,000 บาท   

 
รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ จํานวน 15,000 บาท   

 

คําช้ีแจง  เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบริการในการติดตั้งเชื่อมตอเครือขาย
คอมพิวเตอร (Local Area Network:LAN) ในสํานักงานองคการบริหาร
สวนตําบลนาทราย ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงาน
คลัง 

    

 
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจาย 
หมวดอ่ืน ๆ  

  
 

  

 
โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานท่ี จํานวน 30,000 บาท   

 

คําช้ีแจง  เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานท่ีใน
เขตองคการบริหารสวนตําบลนาทราย ประจําปงบประมาณ 2559 เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป งานบริหารงานคลัง 

    

โครงการจางเหมาบริการบุคคลดําเนินงานกิจการประปา และขยะมูลฝอย จํานวน 250,000 บาท  

 

คําช้ีแจง  เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการจางเหมาบริการบุคคล
ดําเนินงานกิจการประปาและขยะมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบล 
ประจําปงบประมาณ 2559 ไดแก คาจางเหมาบริการเปนรายบุคคล คา
วัสดุ และคาใชจาย ๆ ท่ีจําเปน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บ
รายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง 

    

 
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ คาธรรมเนียม และคาลงทะเบียนตางๆ จํานวน 70,000 บาท   

 

คําช้ีแจง เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ไดแก คาเบี้ย
เลี้ยง  คาพาหนะ คาเชาท่ีพัก คาใชจายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ คาธรรมเนียม
และคาลงทะเบียนตาง ๆ ในการเขาอบรมสัมมนาของพนักงานสวน
ตําบล พนักงานจาง ในสังกัดกองคลัง ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป งานบริหารงานคลัง 

    

 
คาใชจายในการประชาสัมพันธเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี จํานวน 40,000 บาท   

 

คําช้ีแจง เพ่ือจายเปนคาใชจายในการประชาสัมพันธเก่ียวกับการจัดเก็บ
รายไดขององคการบริหารสวนตําบลนาทราย ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง 
 

    



                                    ขอบญัญัติองคการบริหารสวนตําบลนาทราย เร่ือง งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2559…..หนา 53 

 

 
โครงการจัดทําและปรับปรุงขอมูลแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสินของ
องคการบริหารสวนตําบลนาทราย 

จํานวน 300,000 บาท 
  

 

คําช้ีแจง เพ่ือจายเปนคาใชจายสําหรับโครงการจัดทําหรือปรับปรุง
ขอมูลแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบล
นาทราย ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง 

    

 
โครงการพัฒนาระบบการใหบริการจัดเก็บคาน้ําประปา คาขยะ จํานวน 150,000 บาท   

 

คําช้ีแจง  เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการพัฒนาระบบการใหบริการ
จัดเก็บคาน้ําประปาและคาขยะมูลฝอยในเขต อบต.นาทราย ไดแก คา
ออกแบบและเขียนโปรแกรมบริหารจัดการระบบประปา คาขยะ คาวัสดุ
อุปกรณท่ีเ ก่ียวของและคาใชจายอ่ืนท่ีจําเปน ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง 

    

 
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท   

 

คําช้ีแจง เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมตรวจเช็ค ครุภัณฑและ
ทรัพยสินอ่ืนๆ เชน ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องปรับอากาศ ฯ เพ่ือให
สามารถใชงานตามปกติ ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งาน
บริหารงานคลัง 

    

 
คาวัสดุ รวม 140,000 บาท   

 
วัสดุสํานักงาน จํานวน 70,000 บาท   

 

คําช้ีแจง เพ่ือจายเปนคาวัสดุสํานักงาน ไดแก น้ําดื่ม กระดาษ  ดินสอ 
ปากกา สิ่งของ เกาอ้ี อุปกรณเครื่องใช ตางๆ ฯลฯ เพ่ือใชในสํานักงาน
องคการบริหารสวนตําบลนาทราย ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 
งานบริหารงานคลัง 

    

 
วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 70,000 บาท   

 

คําช้ีแจง เพ่ือจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนดิสก เมาส หมึก
เครื่องพิมพ โปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีเก่ียวของ ฯลฯ เพ่ือใชในสํานักงาน
องคการบริหารสวนตําบลนาทราย ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 
งานบริหารงานคลัง 

    

 
คาสาธารณูปโภค รวม 37,000 บาท   

 
คาบริการไปรษณีย จํานวน 17,000 บาท   

 
คําช้ีแจง เพ่ือจายเปนคาไปรษณีย คาโทรเลข คาธนาณัติ คาซ้ือดวงตรา
ไปรษณียากร ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง     

 
คาบริการส่ือสารและโทรคมนาคม จํานวน 20,000 บาท   

 

คําช้ีแจง  เพ่ือจายเปนคาติดตั้งและคาใชบริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูง 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารคลัง 
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งบลงทุน รวม 87,000 บาท   

 
คาครุภัณฑ รวม 87,000 บาท   

 
ครุภัณฑสํานักงาน 

 
  

 
  

 
คาซ้ือเกาอ้ีสํานักงาน จํานวน 4,000 บาท   

 

คําช้ีแจง  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเกาอ้ีสํานักงาน แบบหนัง จํานวน 2 ตัว  
ตั้งไว  4,000 บาท ตามแบบท่ีมีขายท่ัวไปในทองตลาด เพ่ือใชใน
สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลนาทราย ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานท่ัวไปงานบริหารงานคลัง (แผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2559-
2561 หนา 60 ขอ 8.8) 

    

 
คาซ้ือเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน จํานวน 33,000 บาท 

 

 

คําช้ีแจง  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ชนิดตั้งพ้ืน
หรือแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง พรอม
ติดตั้งในสํานักงานองคการบริหารสวนตําบลนาทราย คุณลักษณะตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ สํานักมาตรฐานงบประมาณ สํานักงบประมาณ 
(มีนาคม 2558) ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง 
(แผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2559-2560 หนา 60 ขอ 8.8) 

 

   

 
คาซ้ือตูเหล็กเก็บเอกสาร จํานวน 10,000 บาท 

 

 

คําช้ีแจง เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือตูเหล็กเก็บเอกสาร บานเปด  ชนิดมือจับ 
ประตูแบบบิดทึบทรงสูง จํานวน 1 ตู ตามแบบท่ีมีขายท่ัวไปใน
ทองตลาด เพ่ือใชในสํานักงาน อบต.นาทราย ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง (แผนพัฒนาสามป พ.ศ.2559 -
2561 หนา 60 ขอ 8.8) 

    

 
ครุภัณฑคอมพิวเตอร 

 
  

 
  

 
คาซ้ือเครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิดLED  จํานวน 3,700 บาท   

 

คําช้ีแจง  เพ่ือจายเปนคาเครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา 
(18 หนา/นาที)  จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้ 
  - มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600x600 dpi 
  - มีความเร็วในการพิมพรางไมนอยกวา 18 หนาตอนาที 
  - มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 2 MB 
  - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0  
    หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
  - สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส
กระดาษไดไมนอยกวา 150 แผน  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง (แผนพัฒนา
สามป พ.ศ.2559-2561 หนา 59 ขอ 8.7) 
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คาซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 16,000 บาท  

 

คําช้ีแจง  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน
สํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้  
  - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกนหลัก (2 core)  
    มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไมนอยกวา 3.0 GHz หรือ 
    ดีกวา จํานวน 1 หนวย 
  - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา มีขนาด   
    ไมนอยกวา 4 GB 
  - มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Disk) ชนิด  SATA หรือดีกวาขนาด  
    ความจุไมนอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Disk ความจุไม 
    นอยกวา 100 GB จํานวน 1 หนวย 
  - มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 
  - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 
    10/100/1000 Base-Tหรอืดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 

    - มีแปนพิมพและเมาส 
    - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกวามี Contrast Ration ไมนอยกวา 600 :   
      1 และมีขนาดไมนอยกวา 18.5 นิ้ว จํานวน 1 หนวย 
ตั้งไวตามมาตรฐานเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอรของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง (แผนพัฒนา
สามป พ.ศ.2559-2561 หนา 59 ขอ 8.7) 

    

 
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 20,300 บาท   

 

คําช้ีแจง  เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑและ
ทรัพยสิน อ่ืนๆ เชน ครุภัณฑคอมพิวเตอร  ครุภัณฑสํานักงาน 
เครื่องปรับอากาศ  และทรัพยสินอ่ืน ฯลฯ ท่ีอยูในความรับผิดชอบ
ขององคการบริหารสวนตําบลนาทราย เพ่ือใหสามารถใชงานได
ตามปกติ ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง 

    

แผนงานการรักษาความสงบภายใน   

 
งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 50,000 บาท   

  
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท   

   
คาใชสอย รวม 50,000 บาท   

 
 รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจาย 
 หมวดอ่ืนๆ  

  
 

  

 
คาใชจายในการชวยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยแกผูท่ีไดรับ
ความเดือดรอนจากภัยธรรมชาติและอัคคีภัย 

จํานวน 20,000 บาท   

 

คําช้ีแจง  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการใหความชวยเหลือแก
ประชาชนตําบลนาทราย ท่ีประสบภัยอันเกิดจากสาธารณภัยตาง ๆ 
เชน อุทกภัย น้ําปาไหลหลาก วาตภัย อัคคีภัย ฯลฯ เพ่ือบรรเทา
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ความเดือดรอนและปรับปรุงคุณภาพชีวิตใหดี ข้ึน ปรากฏใน
แผนงานรักษาความสงบภายใน งานปองกันภัยฝายพลเรือนและ
อัคคีภัย (แผนพัฒนาสามป พ.ศ.2559-2561 หนา 24 ขอ 2.4) 

 
โครงการตั้งจุดตรวจบูรณาการชวงเทศกาล จํานวน 20,000 บาท   

 

คําช้ีแจง เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการตั้งจุดตรวจ
บูรณาการชวงเทศกาล เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  
คาวัสดุอุปกรณตาง ๆ เพ่ือบริการและอํานายความสะดวกในการ
เดินทางสัญจรไปมาของประชาชนและเปนการรณรงคปองกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาล ปรากฏในแผนงานรักษา
ความสงบภายใน งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบ
ภายใน (แผนพัฒนาสามป พ.ศ.2559-2561 หนา 24 ขอ 2.4) 

 

 

 
  

 
โครงการฝกอบรม/ฝกทบทวนอาสาสมัครปองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยฝายพลเรือน (อปพร.) 

จํานวน 5,000 บาท   

 

คําช้ีแจง เพ่ือจายเปนคาใชจายในการฝกอบรม/ฝกทบทวน
อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน เชน คาสมนาคุณวิทยากร คา
เตรียมและตกแตงสถานท่ี คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่มของ
วาง คาของขวัญหรือของท่ีระลึก คาวัสดุอุปกรณ คาจางเหมา
บริการตาง ๆ ท่ีจําเปนฯลฯ ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบ
ภายใน งานปองกันภัยฝายพลเรือนและอัคคีภัย (แผนพัฒนาสาม
ป พ.ศ. 2559-2561 หนา 24 ขอ 2.2) 

 

 

 
  

 
โครงการฝกอบรมใหความรูการปองกันและระงับอัคคีภัย จํานวน 5,000 บาท   

 

คําช้ีแจง เพ่ือจายเปนคาใชจายในการฝกอบรมใหความรูการ
ปองกันและระงับอัคคีภัย เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาเตรียม
และตกแตงสถานท่ี คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่มของวาง 
คาของขวัญหรือของท่ีระลึก คาวัสดุ อุปกรณ คาจางเหมาบริการ
ตางๆ ท่ีจําเปนฯลฯ ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายในงาน
ปองกันภัยฝายพลเรือนและอัคคีภัย (แผนพัฒนาสามป พ.ศ.
2559-2561 หนา 24 ขอ 2.1) 

 

 

 
  

 

แผนงานการศึกษา   

 
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 5,076,000 บาท   

  
งบบุคลากร รวม 191,000 บาท   

   
เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 191,000 บาท   

 
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 167,000 บาท   

 

คําช้ีแจง เพ่ือจายเปนคาตอบแทน คาตอบแทนพิเศษ ใหแก
พนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนงผูชวยครูผูดูแลเด็ก จํานวน 1 
อัตรา คํานวณไว 12 เดือน ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับ
กอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
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เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 24,000 บาท 

 

 

คําช้ีแจง เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว (รวมท้ังเงิน
ปรับปรุงระหวางป) ใหแกพนักงานจางตําแหนงผูชวยครูผูดูแลเด็ก 
จํานวน 1 อัตรา ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียน
และประถมศึกษา 

 

 

  

 
งบดําเนินงาน รวม 1,804,000 บาท   

  
คาใชสอย รวม 1,037,000 บาท   

 
รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ จํานวน 318,000 บาท   

 

คําช้ีแจง เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบริการดังนี้ 
   (1)  คาจางเหมาบริการรถรับ - สงนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ตําบลนาทราย จํานวน 210 วัน ตามโครงการสงเสริมและพัฒนา
การศึกษาดานปฐมวัย-ลดภาระคาใชจายของผูปกครองเพ่ือ
การศึกษาปฐมวัยท่ีมีความเปนอยูลําบากมีฐานะยากจนหรือประสบ
ปญหาดานการคมนาคมขนสงในการเดินทาง ตั้งไว 210,000 บาท 
   (2)  คาจางเหมาบริการบุคคลตามโครงการจางเหมาแมบานเพ่ือ
ปฏิบัติงานในศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลนาทราย ตั้งไว 108,000 
บาท ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา (แผนพัฒนาสามป พ.ศ.2559-2561 หนา 36,37 ขอ 6.6,6.11) 

 

 

 
  

 
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอ่ืนๆ  

  
 

  

 
คาใชจายในการจัดกิจกรรม/โครงการเพ่ือเสริมสรางพัฒนาการและ
การเรียนรูของเด็กเล็กในศูนยพัฒนาเด็กตําบลนาทราย 

จํานวน 43,000 บาท 
  

 

คําช้ีแจง เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรม/โครงการของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลนาทราย เชน โครงการจัดงานสงเสริม
การศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย โครงการประชุมผูปกครอง โครงการ
แขงขันกีฬาสีภายใน โครงการผลิตสื่อการเรียนการสอน โครงการ
เรียนรูสูโลกกวางโครงการวันสําคัญตาง ๆ เชน วันพอแหงชาติ วัน
แมแหงชาติ  วันเขาพรรษา วันวิสาฆบูชา ฯลฯ โครงการโรงเรียนพอ
แม โครงการปฐมวัยเตรียมพรอมสูอาเซียน โครงการใหความรู
ผูปกครองเก่ียวกับการดูแลสุขภาพเด็กปฐมวัย ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา (แผนพัฒนา
สามป พ.ศ.2559-2561 หนา 35 ขอ 6.3) 

 

 

 
  

 
คาใชจายในการพัฒนาคร/ูผูดูแลเด็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบล
นาทราย 

จํานวน 40,000 บาท 
  

 

คําช้ีแจง เพ่ือจายเปนคาพัฒนาครูผูดูแลเด็ก/ผูดูแลเด็กของศูนย 
พัฒนาเด็กเล็กตําบลนาทราย ไดแก คาใชจายในการฝกอบรม 
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ คาลงทะเบียน ฯลฯ ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
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โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 616,000 บาท   

 

คําช้ีแจง เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการสนับสนุนคาใชจายการ
บริหารสถานศึกษา สําหรับเปนคาอาหารกลางวันใหแกเด็กนักเรียน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลนาทราย หมูท่ี 2 ตําบลนาทราย  จํานวน 
280 วัน  ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา “ท้ังนี้ จะเบิกจายตอเม่ือไดรับการจัดสรรจากกรม
สงเสริมการปกครองทองถ่ิน” 

 

 

 
  

 
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท   

 

คําช้ีแจง  เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษา หรือซอมแซมครุภัณฑและ
ทรัพยสินอ่ืน ๆ ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลนาทราย เชน ครุภัณฑ
สํานักงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลเครื่องคอมพิวเตอร เครื่องพิมพ 
เครื่องขยายเสียง ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกอน
วัยเรียนและประถมศึกษา 

 

 

 
  

 
คาวัสดุ รวม 767,000 บาท   

 
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท   

 

คําช้ีแจง เพ่ือจายเปนคาซ้ือสิ่งของเครื่องใชตางๆ เชน กระดาษ 
แฟม ปากกา ดินสอ ฯลฯ เพ่ือใชในศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลนา
ทราย ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา 

 

 

 
  

 
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 30,000 บาท   

 

คําช้ีแจง เพ่ือจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว เชน ไมกวาด ถังขยะ 
น้ํายาทําความสะอาด คาสิ่งของเครื่องใชตาง ๆ เพ่ือใชในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กตําบลนาทราย ปรากฏในแผนงานการศึกษา งาน
ระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 

 

 

 
  

 
คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 687,000 บาท   

 

คําช้ีแจง เพ่ือจายเปนคาอาหารเสริม (นม) ดังนี้ 
  (1) ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาทราย จัดสรรจํานวน 280 วัน  
  (2) โรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(สพฐ.) ในเขตพ้ืนท่ีตําบลนาทราย จํานวน 3 โรงเรียน จัดสรร
จํานวน 260 วัน  ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัย
เรียนและประถมศึกษา “ท้ังนี้ จะเบิกจายตอเม่ือไดรับการจัดสรร
จากกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน” 

 

 

 
  

 
วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท   

 

คําช้ีแจง  เพ่ือจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน พูกัน สี 
แผนปายประกาศสําหรับใชประชาสัมพันธกิจกรรมตาง ๆ ของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กตําบลนาทราย ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท 

 

คําช้ีแจง  เพ่ือจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน หมึกพิมพ 
โปรแกรมคอมพิวเตอร วัสดุอุปกรณถายโอนขอมูลและอ่ืนๆ สําหรับ
ใชในศูนย พัฒนาเด็กเล็กตําบลนาทราย ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 

 

 

 
  

 
งบลงทุน รวม 2,121,000 บาท   

  
คาครุภัณฑ รวม 41,000 บาท   

 
ครุภัณฑสํานักงาน 

 
  

 
  

 
คาซ้ือโตะรับประทานอาหารเด็กเล็ก จํานวน 35,000 บาท   

 

คําช้ีแจง เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือโตะรับประทานอาหารเด็กเล็ก 
จํานวน 10 ชุด ประกอบดวย โตะสําหรับรับประทานอาหารของ
เด็กเล็ก ขนาด 60x150x55 ซม. จํานวน 10 ตัว และเกาอ้ีเด็กเล็ก 
ขนาด 30x150x30 ซม. จํานวน 20 ตัว เพ่ือใชในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กตําบลนาทราย ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัย
เรียนและประถมศึกษา  (แผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561 หนา 
36 ขอ 6.5) 

 

 

 
  

 
คาซ้ือโตะหมูบูชา  จํานวน 6,000 บาท   

 

คําช้ีแจง เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือโตะหมูบูชา แบบ 5 ตัว จํานวน 1 
ชุด เพ่ือใชในศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลนาทราย ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา(แผนพัฒนาสาม
ป พ.ศ.2559 -2561 หนา 36 ขอ 6.5) 

 

 

 
  

 
คาท่ีดินและส่ิงกอสราง รวม 2,080,000 บาท   

 
อาคารตาง ๆ 

 
  

 
  

 
โครงการกอสรางหองน้ําศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลนาทราย จํานวน 600,000 บาท   

 

คําช้ีแจง เพ่ือจายเปนคากอสรางหองน้ําศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบล
นาทราย  โดยทําการกอสรางอาคาร ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 
9.00 เมตร หรือพ้ืนท่ีไมนอยกวา 45 ตารางเมตร และตอเติมสวน
หนาทางเดิน ขนาดกวาง 2.50 เมตร  ยาว 11.00 เมตร พรอม
อางลางหนา จํานวน 2 ชุด พรอมปายโครงการ จํานวน 1 ปาย 
ตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนตําบลนาทราย ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
(แผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561 หนา 38 ขอ 6.14) 

 

 

 
  

 
โครงการกอสรางอาคารเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลนาทราย จํานวน 1,450,000 บาท   

 

คําช้ีแจง  เพ่ือจายเปนคากอสรางอาคารเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ตําบลนาทราย จํานวน 1 หลัง โดยทําการกอสรางอาคาร ขนาด
กวาง 9.00 เมตร  ยาว 20.00 เมตร หรือพ้ืนท่ีรวมไมนอยกวา 
180.00 ตารางเมตร พรอมปายโครงการ จํานวน  1 ปาย ตาม
แบบแปลนองคการบริหารสวนตําบลนาทราย ปรากฏในแผนงาน

 

 

 
  



                                    ขอบญัญัติองคการบริหารสวนตําบลนาทราย เร่ือง งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2559…..หนา 60 

 

การศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา (แผนพัฒนา
สามป พ.ศ.2559-2561 หนา 38 ขอ 6.14)      

 
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงกอสราง 

 
  

 
  

 
คาบํารุงรักษาและซอมแซมส่ิงกอสราง จํานวน 30,000 บาท   

 

คําช้ีแจง  เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษา หรือซอมแซมสิ่งกอสราง
และทรัพยสินอ่ืน ๆ ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลนาทราย เพ่ือให
สามารถใชงานไดตามปกติ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งาน
ระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 

 

 

 
  

 
งบเงินอุดหนุน รวม 960,000 บาท   

  
เงินอุดหนุน รวม 960,000 บาท   

 
เงินอุดหนุนสวนราชการ จํานวน 960,000 บาท   

 

คําช้ีแจง เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนโรงเรียนในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) ตามโครงการอาหาร
กลางวันเด็กนักเรียนในเขตพ้ืนท่ีตําบลนาทราย จํานวน 3 
โรงเรียน จัดสรร 200 วัน รายละเอียดดังนี้ 
  (1)  โรงเรียนวัดน้ําสรง ตั้งไว  80,000  บาท 
  (2)  โรงเรียนวัดหญา  ตั้งไว 480,000  บาท 
  (3)  โรงเรียนวัดดอนยาง ตั้งไว 400,000 บาท 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา "ท้ังนี้ จะเบิกจายตอเม่ือไดรับการจัดสรรจากกรม
สงเสริมการปกครองทองถ่ิน" 

 

 

 
  

 
งานศึกษาไมกําหนดระดับ รวม 5,000 บาท   

  
งบดําเนินงาน รวม 5,000 บาท   

  
คาวัสดุ รวม 5,000 บาท   

 
วัสดุการศึกษา จํานวน 5,000 บาท   

 

คําช้ีแจง เพ่ือจายเปนคาวัสดุการศึกษา เชน หนังสือสําหรับการ
สอนเสริม สื่อการเรียนการสอนฯลฯ ในการสงเสริมระบบ
การศึกษานอกโรงเรียนใหกับประชาชน โรงเรียนและมัสยิดในเขต
ตําบลนาทราย ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัย
เรียนและประถมศึกษา 

 

 

 
  

 

แผนงานสาธารณสุข   

 
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน รวม 900,000 บาท   

  
งบดําเนินงาน รวม 810,000 บาท   

   
คาใชสอย รวม 800,000 บาท   

 
 รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะ  
 รายจายหมวดอ่ืนๆ  

  
 

  

 
คาใชจายในการดําเนนิงานระบบแพทยฉุกเฉิน จํานวน 800,000 บาท   
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คําช้ีแจง เพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินงานของหนวยแพทย
ฉุกเฉิน องคการบริหารสวนตําบลนาทราย ประกอบดวย 
  (1) คาฝกอบรมเพ่ิมพูนความรูผูปฎิบัติการในระบบแพทยฉุกเฉิน 
  (2) คาจัดซ้ือวัสดุเครื่องแตงกายสําหรับผูปฎิบัติการในระบบแพทย 
      ฉุกเฉิน 
  (3) คาวัสดุการแพทยท่ีจําเปนและเวชภัณฑ สําหรับบริการ 
      ประชาชน 
  (4) คาจางเหมาบริการผูปฎิบัติการในระบบการแพทยฉุกเฉินท่ี 
      ปฏิบัติงานประจําในชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน เพ่ือใหบริการตลอด  
      24 ชั่วโมง 
  (5) คาใชจายในการประชาสัมพันธงานบริการระบบการแพทยฉุกเฉิน   
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและ
สาธารณสุขอ่ืน (แผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561 หนา 22 ขอ 1.5) 

 
คาวัสดุ รวม 10,000 บาท   

 
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 10,000 บาท   

 

คําช้ีแจง เพ่ือจายเปนคาวัสดุวิทยาศาสตรการแพทย เชน คาซ้ือ
สารเคมีพนยากําจัดยุงและแมลงตางๆ สารกําจัดปลวก ลูกน้ํายุงลาย 
สารตรวจยาเสพติด วัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา ฯลฯ ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอ่ืน 

 

 

 
  

 
งบเงินอุดหนุน รวม 90,000 บาท   

  
เงินอุดหนุน รวม 90,000 บาท   

 
เงินอุดหนุนกิจการท่ีเปนสาธารณประโยชน จํานวน 90,000 บาท   

 

คําช้ีแจง เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนกองทุนอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบาน (อสม.) สําหรับเปนคาใชจายสนับสนุนการบริการ
สาธารณสุข การดําเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) 
ตําบลนาทราย จํานวน 6 หมูบาน ดังนี้     
  (1) กองทุนพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน หมูท่ี 1 ตําบลนาทราย  
       เปนเงิน 15,000 บาท 
  (2) กองทุนพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน หมูท่ี 2 ตําบลนาทราย 
       เปนเงิน 15,000 บาท 
  (3) กองทุนพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน หมูท่ี 3 ตําบลนาทราย 
      เปนเงิน 15,000  บาท 
  (4) กองทุนพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน หมูท่ี 4 ตําบลนาทราย  
      เปนเงิน 15,000  บาท 
  (5) กองทุนพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน หมูท่ี 5 ตําบลนาทราย  
      เปนเงิน 15,000  บาท 
  (6) กองทุนพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน หมูท่ี 6 ตําบลนาทราย      
      เปนเงิน 15,000  บาท 
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ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและ
สาธารณสุขอ่ืน(แผนพัฒนาสามป พ.ศ.2559-2561 หนา 30 ขอ1.6) 

 

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
ประชาชนผูยากไรผูดอยโอกาสตามโครงการบานทองถ่ินไทยฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห งานสวัสดิการสังคมและสังคม
สงเคราะห 

 

 

 
  

แผนงานเคหะและชุมชน   

 
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 2,882,000 บาท   

  
งบบุคลากร รวม 1,360,000 บาท   

   
เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 1,360,000 บาท   

 
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 588,000 บาท   

 

คําช้ีแจง เพ่ือจายเปนเงินเดือน (รวมท้ังกรณีเงินปรับปรุงระหวางป) 
ใหแกพนักงานสวนตําบล จํานวน 2 อัตรา คํานวณไว 12 เดือน ดังนี้   
  (1) ตําแหนงผูอํานวยการกองชาง (นักบริหารงานชาง)  
  (2) ตําแหนงนายชางโยธา  
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะ
และชุมชน 

 

 

 
  

 
เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท   

 

คําช้ีแจง เพ่ือจายเปนคาตอบแทนรายเดือน (เงินประจําตําแหนง) 
ใหแกพนักงานสวนตําบล ตําแหนงผู อํานวยการกองชาง (นัก
บริหารงานชาง) จํานวน 1 อัตรา คํานวณไว 12 เดือน ปรากฏ ใน
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 

 

 

 
  

 
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 700,000 บาท   

 

คําช้ีแจง เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทน คาตอบแทนพิเศษ (รวมท้ัง
เงินปรับปรุงระหวางป) ใหแกพนักงานจาง จํานวน 5 อัตรา คํานวณ
ไว 12 เดือน ดังนี้ 
  (1) ตําแหนงผูชวยนายชางโยธา  
  (2) ตําแหนงผูชวยเจาพนักงานธุรการ   
  (3) ตําแหนงพนักงานผลิตน้ําประปา จํานวน 3 อัตรา 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 
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เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 30,000 บาท   

 

คําช้ีแจง เพ่ือจายเปนเงินคาครองชีพชั่วคราว ใหแกพนักงานจาง
ตามภารกิจ ตําแหนงผูชวยเจาพนักงานธุรการ จํานวน 1 ตําแหนง 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะ
และชุมชน 

 

 

 
  

  
งบดําเนินงาน รวม 807,000 บาท   

   
คาตอบแทน รวม 227,000 บาท   

 
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

จํานวน 100,000 บาท 
  

 

คําช้ีแจง เพ่ือจายเปนคาใชจายดังนี้ 
  (1)  เงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ  (เงินรางวัล
ประจําป) สําหรับพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง  ซ่ึงมีสิทธิ
ไดรับตามกฎหมายกําหนด ตั้งไว 50,000 บาท  
  ( 2 )   ค าตอบแทนคณะกรรมการจั ด ซ้ื อจั ดจ า ง  ต าม ท่ี
กระทรวงมหาดไทยกําหนด ตั้งไว 50,000 บาท ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและ
ชุมชน 

 

 

 
  

 
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 97,000 บาท   

 

คําช้ีแจง เพ่ือจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ ใหแกพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง ซ่ึงไดรับอนุมัติ
และมีคําสั่งใหปฏิบัตินอกเวลาราชการและเปนไปตามระเบียบท่ี
กําหนด ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไป
เก่ียวกับเคหะและชุมชน 

 

 

 
  

 
คาเชาบาน จํานวน 30,000 บาท   

 

คําช้ีแจง  เพ่ือจายเปนคาเชาบานใหกับพนักงานสวนตําบล ผูมี
สิทธิ์ไดรับเงินสวัสดิการเก่ียวกับคาเชาบานตามระเบียบท่ีกําหนด 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะ
และชุมชน 

 

 

 
  

   
คาใชสอย รวม 220,000 บาท   

 
รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ จํานวน 90,000 บาท   

 

คําช้ีแจง  เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบริการใหผูรับจางทําอยางใด
อยางหนึ่ง เชน จางเหมาแปรเอกสาร, คาจางเหมาสูบน้ํา, คาจาง
ลางอัดขยายภาพถาย,คาจางคาจางเหมาทําความสะอาดถนนใน
เขตตําบลนาทราย, คาจางตัดหญากําจัดวัชพืชริมถนนในเขต
ตําบลนาทราย  คาติดตั้งเครื่องปรับอากาศหรือคาบริการอ่ืนท่ี
จําเปนอ่ืน ๆ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชนงานบริหาร
ท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจาย 
หมวดอ่ืนๆ  

  
 

  

 
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ คาลงทะเบียนในการฝกอบรม 
คาเบ้ียเล้ียง คาพาหนะ คาเชาท่ีพักและคาใชจายอ่ืน ๆ 

จํานวน 30,000 บาท 
  

 

คําช้ีแจง  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
คาลงทะเบียนในการฝกอบรม, คาเบี้ยเลี้ยง  คาพาหนะ คาเชาท่ี
พักและคาใชจายอ่ืน ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือ ไปอบรม
สัมมนาของพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชนงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 

 

 

 
  

 
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท   

 

คําช้ีแจง เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ เชน 
เครื่องคอมพิวเตอร  กลองถายรูป รถจักรยานยนต  ไฟฟา
สาธารณะ ฯลฯ เพ่ือใหสามารถใชงานไดตามปกติ ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชนงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 

 

 

 
  

 
คาวัสดุ รวม 360,000 บาท   

 
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท   

 

คําช้ีแจง  เพ่ือจายเปนคาซ้ือวัสดุสํานักงาน ไดแก กระดาษ แฟม 
ปากกาดินสอ ยางลบ กระดาษไข กระดาษเขียนแบบ เทปกาว 
ฯลฯ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ
เคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 

 

 

 
  

 
วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 150,000 บาท   

 

คําช้ีแจง  เพ่ือจายเปนคาซ้ือวัสดุไฟฟา เชน ฟวส หลอดไฟฟา บัล
ลาสสตารเตอร คัทเอาร โคมไฟฟา สายไฟฟา เบรกเกอร ฯลฯ 
เพ่ือใชในการซอมแซมและบํารุงรักษาไฟฟาภายในสํานักงาน
องคการบริหารสวนตําบลและซอมแซมไฟฟาสาธารณะในเขต
ตําบลนาทราย ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหาร
ท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 

 

 

 
  

 
วัสดุกอสราง จํานวน 50,000 บาท   

 

คําช้ีแจง  เพ่ือจายเปนคาซ้ือวัสดุกอสราง เชน ไม แปรงทาสี 
ทราย ปูนซีเมนตอิฐ หิน ตะปู เหล็กเสน ฯลฯ ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 

 
 

 

 
  

 
วัสดุเช้ือเพลิงและหลอล่ืน จํานวน 30,000 บาท   

 

คําช้ีแจง เพ่ือจายเปนคาซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามัน
เบนซินน้ํามันดีเชล น้ํามันเครื่อง น้ํามันเกียร ฯลฯ เพ่ือใชกับ
รถจักรยานยนตและเครื่องจักรกลท่ีอยูในความรับผิดชอบของกอง
ชางและสนับสนุนเครื่องจักรกลของสวนราชการอ่ืนท่ีขอความ
ชวยเหลือปฏิบัตงิานขององคการบริหารสวนตําบลนาทราย ปรากฏ
ในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 100,000 บาท   

 

คําช้ีแจง เพ่ือจายเปนคาซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร ไดแก หมึก
เครื่องพิมพคอมพิวเตอร แผนหรือจานบันทึกขอมูล สายเคเบิล 
เมาส เครื่องอานและบันทึกขอมูล ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 

 

 

 
  

  
งบลงทุน รวม 715,000 บาท   

   
คาครุภัณฑ รวม 139,000 บาท   

 
ครุภัณฑการเกษตร 

 
  

 
  

 
คาซ้ือปมน้ํา  จํานวน 5,000 บาท   

 

คําช้ีแจง เพ่ือจายเปนคาซ้ือปมน้ํา ชนิดจุมใตน้ํา จํานวน 1 ตัว 
กําลังไฟฟา 220 โวลต 250 วัตต ขนาด 1.3 แรงมา ระยะสงสูงสุด 
8 เมตร กําลังแรงสูงสุด 85 ลิตร/นาที ทอดูด 25 มิลลิเมตร 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหาร ท่ัวไปเก่ียวกับ
เคหะและชุมชน (แผนพัฒนาสามป พ.ศ.2559-2561 หนา 60 ขอ 8.8) 

 

 

 
  

 
ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร 

 
  

 
  

 
คาซ้ือกลองถายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล จํานวน 18,000 บาท   

 

คําช้ีแจง เพ่ือจายเปนคาซ้ือกลองถายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล 
จํานวน 1 ตัว คุณลักษณะมีความละเอียดไมนอยกวา 18 ลาน
พิกเชล หนาจอ LCD ขนาดไมนอยกวา 3 นิ้ว คาชองความไวแสง 
ISO 100-6400 เพ่ือใชในสํานักงานองคการบริหารสวนตําบลนา
ทราย ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไป
เก่ียวกับเคหะและชุมชน (แผนพัฒนาสามป พ.ศ.2559-2561 
หนา 60 ขอ 8.8) 

 

 

 
  

 
คาซ้ือเครื่องมัลติมีเดียโปรแจคเตอร จํานวน 24,000 บาท   

 

คําช้ีแจง เพ่ือจายเปนคาซ้ือเครื่องมัลติมีเดียโปรแจคเตอร ระดับ 
XGA ขนาดไมนอย 2500 ANSI Lumens จํานวน 1 เครื่อง ตั้งไว
ตามมาตรฐานเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอรของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะ
และชุมชน (แผนพัฒนาสามป พ.ศ.2559-2561 หนา 60 ขอ 8.8) 

 

 

 
  

 
ครุภัณฑสํารวจ 

 
  

 
  

 
คาซ้ือกลองระดับ จํานวน 34,000 บาท   

 

คําช้ีแจง เพ่ือจายเปนคาซ้ือกลองระดับ จํานวน 1 ชุด ขนาด
กลองกําลังขยายไมนอยกวา 30 เทา เปนกลองชนิดอัตโนมัติ
พรอมขาตั้ง ระยะมองภาพใกลสูงสุดไมเกิน 2 เมตร ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและ
ชุมชน (แผนพัฒนาสามป พ.ศ.2559-2561 หนา 60 ขอ 8.8) 
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คาซ้ือลอวัดระยะทาง จํานวน 8,000 บาท   

 

คําช้ีแจง เพ่ือจายเปนคาซ้ือลอวัดระยะทาง จํานวน 1 ชุด 
คุณลักษณะ โครงสรางของลอทําดวยวัสดุพลาสติกแข็ง ขอบวงหุม
ดวยยาง สามารถแสดงผลการวัดระยะทางได ขนาดเสนรอบวงลอ 
1 เมตร มีเข็มชี้จุดเริ่มตนการวัดระยะ มีถุงบรรจุลอ ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและ
ชุมชน (แผนพัฒนาสามป พ.ศ.2559-2561 หนา 60 ขอ 8.8) 

 
 
 

 

 
  

 
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 50,000 บาท   

 

คําช้ีแจง เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ ไฟฟา
สาธารณะและทรัพยสินอ่ืน ๆ ของสํานักงาน ซ่ึงคาดวาจะมีการ
ซอมครุภัณฑ เพ่ือใหสามารถใชงาน ไดตามปกติ ปรากฏแผนงาน
เคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 

 

 

 
  

   
คาท่ีดินและส่ิงกอสราง รวม 576,000 บาท   

 
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงกอสราง 

 
  

 
  

 
คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินคาท่ีดินและส่ิงกอสราง จํานวน 576,000 บาท   

 

คําช้ีแจง เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและ
สิ่งกอสราง เชน การซอมแซมระบบประปาหมูบาน ซอมแซมถนน
ฯลฯ เพ่ือใหสามารถใชงานไดตามปกติ ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 

 

 

 
  

 
งานไฟฟาถนน รวม 1,419,000 บาท   

  
งบลงทุน รวม 1,419,000 บาท   

  
คาท่ีดินและส่ิงกอสราง รวม 1,419,000 บาท   

 
คากอสรางส่ิงสาธารณูปโภค 

 
  

 
  

 
คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยบานลาง หมูท่ี 1  
ตําบลนาทราย 

จํานวน 223,000 บาท 
  

 

คําช้ีแจง เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอย
บานลาง หมูท่ี 1 ตําบลนาทราย โดยทําการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กผิวจราจร ขนาดกวาง  3.50 เมตร  ยาว  120 เมตร  
หนา  0.15 เมตร ลงหินคลุกไหลทางท้ังสองขางกวางเฉลี่ยขางละ 
0.15 เมตร ตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัด
นครศรีธรรมราช แบบเลขท่ี  1/2543 พรอมปายโครงการ จํานวน 
1 ปาย ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน 
(แผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561 หนา 41 ขอ 7.1) 

 

 

 
  

 
คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดน้ําสรง - วัดตาเณร หมูท่ี 
3 ตําบลนาทราย 

จํานวน 223,000 บาท 
  

 

คําช้ีแจง   เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัด
น้ําสรง -วัดตาเณร หมูท่ี3 ตําบลนาทราย โดยทําการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร ขนาดกวาง 3.50 เมตร ยาว 120 
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เมตร  หนา 0.15  เมตรลงหินคลุกไหลทางท้ังสองขางกวางเฉลี่ย
ขางละ 0.15 เมตร ตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัด
นครศรีธรรมราช แบบเลขท่ี 1/2543 พรอมปายโครงการ จํานวน 1 
ป าย  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุ มชน งานไฟฟ าถนน 
(แผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561 หนา 49 ขอ 7.29) 

 
คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองไทร – ดอนคน หมูท่ี 6 
ตําบลนาทราย 

จํานวน 245,000 บาท 
  

 

คําช้ีแจง  เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
หนองไทร -ดอนคน หมูท่ี 6 ตําบลนาทราย โดยทําการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร ขนาดกวาง 3.50  เมตร  ยาว  132  
เมตร  หนา 0.15  เมตรลงหินคลุกไหลทางท้ังสองขางกวางเฉลี่ย
ขางละ 0.15 เมตร ตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัด
นครศรีธรรมราช แบบเลขท่ี 1/2543 พรอมปายโครงการ จํานวน 1 
ปาย ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน(แผนพัฒนา
สามป พ.ศ. 2559-2561 หนา 55 ขอ 7.53) 

 

 

 
  

 
คาบุกเบิกถนนสายบานนายทร พรุเตย - ท่ีสวนนายเกษม หมูท่ี 5 
ตําบลนาทราย 

จํานวน 99,000 บาท 
  

 

คําช้ีแจง เพ่ือจายเปนคาบุกเบิกถนนสายบานนายทร พรุเตย - ท่ี
สวนนายเกษม หมูท่ี 5  ตําบลนาทราย  โดยทําการใชเครื่องจักรกล
ถางปาโคนตนไมและลงดินถมยกระดับกวางเฉลี่ย 4.00 เมตร  ยาว 
190 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร ปริมาตรดินถมไมนอยกวา 273 
ลูกบาศกเมตร  แลวลงหินคลุกผิวจราจรกวางเฉลี่ย 3.50 เมตร  
ยาว 190 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10เมตร ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 
66  ลูกบาศกเมตร  พรอมเกลี่ยเรียบปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน  งานไฟฟาถนน (แผนพัฒนาสามปพ.ศ. 2559-2561 หนา 
52 ขอ 7.41) 

 

 

 
  

 
คาบุกเบิกถนนสายเลียบริมคลองวัดหญาฝงซาย-บานนางโสภา สมพันธ  
หมูท่ี 2 ตําบลนาทราย 

จํานวน 120,000 บาท 
  

 

คําช้ีแจง    เพ่ือจายเปนคาบุกเบิกถนนสายเลียบริมคลองวัดหญา
ฝงซาย -บานนางโสภา สมพันธ หมูท่ี 2 ตําบลนาทราย  โดยทําการ
ใชเครื่องจักรกลถางปาโคนตนไมและลงดินถมยกระดับกวางเฉลี่ย 
4.00 เมตร ยาว 135.00เมตร  ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร  ปริมาตรดินถม
ไมนอยกวา 388 ลูกบาศกเมตรแลวลงหินคลุกผิวจราจรกวางเฉลี่ย 
3.50 เมตร  ยาว 135 เมตร หนาเฉลี่ย0.10 เมตร   ปริมาตรหิน
คลุกไมนอยกวา 48  ลูกบาศกเมตร เกลี่ยเรียบ พรอมปายโครงการ
จํานวน 1 ปาย ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน 
(แผนพัฒนาสามปพ.ศ. 2559 - 2561 หนา 46 ขอ 7.17) 
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คาปรับปรุงขยายผิวจราจรถนนสายนาชี-ทับชัน หมูท่ี 5  
ตําบลนาทราย 

จํานวน 48,000 บาท 
  

 

คําช้ีแจง  เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงขยายผิวจราจรถนนสายนาชี - 
ทับชันหมูท่ี 5 ตําบลนาทราย  โดยทําการใชเครื่องจักรกลถางปา
โคนตนไมและลงดินถมยกระดับกวางเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 72 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.30เมตร ปริมาตรดินถมไมนอยกวา 130 
ลูกบาศกเมตร  แลวลงหินคลุกผิวจราจรกวางเฉลี่ย 4.50 เมตร ยาว 
72 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตรปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 32 
ลูกบาศกเมตร พรอมเกลี่ยเรียบ  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
งานไฟฟาถนน (แผนพัฒนาสามป พ.ศ.2559-2561 หนา 52 ขอ 7.42) 

    

 
คาปรับปรุงถนนสายบานนายจําลอง ทรงวิลาศ - คลองนาชี   
หมูท่ี 5 ตําบลนาทราย 

จํานวน 43,000 บาท 
  

 

คําช้ีแจง เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนสายบานนายจําลอง ทรง
วิลาศ -คลองนาชี หมูท่ี 5  ตําบลนาทราย  โดยทําการลงหินคลุกผิว
จราจรกวางเฉลี่ย 3.50 เมตร ยาว 220 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 
ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 77 ลูกบาศกเมตร พรอมเกลี่ยเรียบ  
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟาถนน (แผนพัฒนา
สามป พ.ศ.2559 - 2561 หนา 58 ขอ 7.43) 

 

 

 
  

 
คาปรับปรุงถนนสายเลียบริมคลองวัดหญาฝงซาย - บานนาย
ประคอง หมูท่ี 2 ตําบลนาทราย 

จํานวน 193,000 บาท 
  

 

คําช้ีแจง  เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงถนนสายเลียบริมคลองวัดหญาฝง
ซาย -บานนายประคอง   หมูท่ี 2 ตําบลนาทราย   โดยทําการรื้อ
ถอนราวสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กท้ังสองขางสูง 1.00 เมตร  หนา 
0.20 เมตร  ความยาวรวม 10.00 เมตร  และลงดินถมขยายผิว
จราจรกวางเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาวรวม 56.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.20 
เมตร   ปริมาตรดินถมไมนอยกวา  688 ลูกบาศกเมตร  แลวลงหิน
คลุกผิวจราจรกวางเฉลี่ย 7.00 เมตร ยาว รวม 56.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา  39 ลูกบาศกเมตร 
เกลี่ยเรียบ  พรอมปายโครงการจํานวน 1 ปาย ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน  (แผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2559-
2561 หนา 45 ขอ 7.16) 

 

 

 
  

 
คาวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กถนนลาดยางสายน้ําสรง – 
บานฝาง หมูท่ี 4 ตําบลนาทราย 

จํานวน 225,000 บาท 
  

 

คําช้ีแจง เพ่ือจายเปนคาวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนลาดยางสายน้ําสรง - บานฝาง หมูท่ี 4 ตําบลนาทราย  โดยใช
เครื่องจักรกลวางทอระบายน้ํา  คสล. มอก.คุณภาพชั้น 3  ขนาด  
Ø 1.00x1.00 ม.   ความยาวไมนอยกวา 60 เมตร   ใชทอระบาย
น้ําจํานวน 54 ทอน  พรอมวางบอพัก คสล. ขนาด1.30x1.55x1.80 
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เมตร จํานวน 5 จุด พรอมฝาปดเหล็กตะแกรง และลงดินถมหลังทอ
ระบายน้ํากวางเฉลี่ย 2.00 เมตร   ยาว 60เมตร ลึกเฉลี่ย 0.90 
เมตร ปริมาตรดินถมไมนอยกวา 108 ลูกบาศกเมตรตามแบบแปลน
องคการบริหารสวนตําบลนาทราย  พรอมปายโครงการจํานวน  1  
ปาย ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน 
(แผนพัฒนาสามปพ.ศ. 2559 -2561 หนา 50 ขอ 7.36) 

งานกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 
 

 
  

 
งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท 

 
  

คาใชสอย จํานวน 10,000 บาท 
 

 
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอ่ืนๆ  

 
  

 
โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชน ในการคัดแยกขยะ 
ท่ีตนทาง 

จํานวน 10,000 บาท 
 

 

คําช้ีแจง เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการสงเสริมการมีสวนรวม
ของชุมชนในการคัดแยกขยะท่ีตนทาง เชน คาวัสดุอุปกรณ คาอาหาร
และอาหารวาง คาสมนาคุณวิทยากร คาปายประชาสัมพันธ ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
(แผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561 หนา 27 ขอ 3.4) 

 

 

  

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
 

งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน 

 
 
 

รวม 

 
 
 

245,000 

 
 
 

บาท 

  

 
งบดําเนินงาน รวม 245,000 บาท   

  
คาใชสอย รวม 245,000 บาท   

 
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอ่ืนๆ  

  
 

  

 
คาใชจายในการจัดทําและปรับปรุงแผนพัฒนาตําบล/แผนชุมชน จํานวน 10,000 บาท   

 

คําช้ีแจง เพ่ือเปนคาใชจายในการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหาร
สวนตําบล แผนชุมชน แผนยุทธศาสตร การจัดเวทีประชาคมสัญจร 
คาจางเหมาจัดเก็บและบันทึกขอมูลพ้ืนฐานของ อปท. ปรากฏใน
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน งานสงเสริมและสนับสนุน
ความเขมแข็งของชุมชน (แผนพัฒนาสามป พ.ศ.2559-2561 หนา 98 ขอ 8.15) 

 

 

 
  

 
คาใชจายในการจางแรงงานราษฎรในการแกปญหาการวางงาน จํานวน 5,000 บาท   

 

คําช้ีแจง เพ่ือเปนคาใชจายในการจางแรงงานราษฎรในการ
แกปญหาการวางงาน และชวยเหลือบรรเทาความเดือดรอนของ
ประชาชนในภาวะเศรษฐกิจตกต่ําตามโครงการตางๆ ขององคการ
บริหารสวนตําบลนาทราย ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็ง
ของชุมชน งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน 
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โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด จํานวน 50,000 บาท   

 

คําช้ีแจง เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด เชน คาวัสดุอุปกรณ คาอาหารและอาหารวาง คา
สมนาคุณวิทยากร คาปายประชาสัมพันธ ฯลฯ ปรากฏในแผนงาน
สรางความเขมแข็งของชุมชน งานสงเสริมและสนับสนุนความ
เขมแข็งของชุมชน (แผนพัฒนาสามป พ.ศ.2559-2561 หนา 30 ขอ 4.10) 

 

 

 
  

 
โครงการฝกอบรมพัฒนากลุมสตรีตําบลนาทราย จํานวน 20,000 บาท   

 

คําช้ีแจง เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการฝกอบรมพัฒนากลุม
สตรีตําบลนาทราย เชน คาวัสดุ  อุปกรณ คาอาหารและอาหารวาง 
คาสมนาคุณวิทยากร คาปายประชาสัมพันธ คาจางเหมาบริการ
ตางๆ ท่ีจําเปน ฯลฯ ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของ
ชุมชน งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน 
(แผนพัฒนาสามปพ.ศ.2559-2561 หนา30 ขอ4.9)        

 

 

 
  

 
โครงการฝกอบรมเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุตําบล 
นาทราย 

จํานวน 100,000 บาท 
  

 

คําช้ีแจง เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
ผูสูงอายุตําบลนาทราย เชน ฝกอบรมอาชีพแกผูสูงอายุ กิจกรรม
สงเสริมภูมิปญญาผูสูงวัย กิจกรรมสงเสริมสุขภาพผูสูงวัย ฝกอบรม
การบริหารจัดการชุมชนตามระบบสหกรณ ฯลฯ โดยจายเปนคา
วัสดุ อุปกรณ คาอาหารและอาหารวาง คาสมนาคุณวิทยากร คา
ปายประชาสัมพันธ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็ง
ของชุมชน งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน 
(แผนพัฒนาสามป พ.ศ.2559-2561 หนา 30 ขอ 4.2) 

 

 

 
  

 
โครงการฝกอบรมอาชีพแกผูพิการตําบลนาทราย จํานวน 10,000 บาท   

 

คําช้ีแจง เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมฝกอบรมอาชีพใหกับ
ผูพิการในตําบลนาทราย โดยจายเปนคาวัสดุ อุปกรณ คาอาหารและ
อาหารวาง คาสมนาคุณวิทยากร คาปายประชาสัมพันธ คาจางเหมา
บริการอ่ืนท่ีจําเปน ฯลฯ ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของ
ชุมชน งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน (แผนพัฒนา
สามป พ.ศ. 2559-2561 หนา 31 ขอ4.14) 

 

 

 
  

 
โครงการฝกอาชีพชางในชุมชน จํานวน 40,000 บาท   

 

คําช้ีแจง เพ่ือเปนคาใชจายตามโครงการฝกอาชีพชางชุมชน โดยจาย
เปนคาใชจายในพิธีเปดโครงการ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาปาย
ประชาสัมพันธ คาวัสดุ อุปกรณ คาจางเหมาบริการท่ีจําเปนตาง ๆ
ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน งานสงเสริมและ
สนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน (แผนพัฒนาสามป พ.ศ.2559-2561 
หนา 32 ขอ 5.2) 
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โครงการสนับสนุนการดําเนนิงานเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชดําริฯ 

จํานวน 10,000 บาท 
  

 

คําช้ีแจง เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมการดําเนินงาน
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริฯ เชน กิจกรรมจัดตั้งศูนยการ
เรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริฯ  กิจกรรมโครงการ
จัดตั้งธนาคารโค-กระบือ เพ่ือเกษตรกร กิจกรรมอบรมใหความรูเสริม
อาชีพใหกับเกษตรกร ฯลฯ โดยจายเปนคาใชจายในพิธีเปดโครงการ 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาปายประชาสัมพันธ คาวัสดุ อุปกรณ 
คาจางเหมาบริการท่ีจําเปนตางๆ ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็ง
ของชุมชน งานสง เสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน
(แผนพัฒนาสามป พ.ศ.2559-2561 หนา 34 ขอ 5.9) 
 

 

 

  

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 80,000 บาท   

  
งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท   

  
คาใชสอย รวม 20,000 บาท   

 
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอ่ืนๆ  

  
 

  

 
โครงการเขารวมกิจกรรมการแขงขันกีฬาและนันทนาการ จํานวน 20,000 บาท   

 

คําช้ีแจง เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการเขารวมกิจกรรมการ
แขงขันกีฬาและนันทนาการ เชน คาพาหนะ คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาท่ี
พัก คาอุปกรณกีฬา เวชภัณฑ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ (แผนพัฒนา
สามป พ.ศ.2559-2561 หนา 40 ขอ 6.19) 

 

 

 
  

  
คาวัสดุ รวม 60,000 บาท   

 
วัสดุกีฬา จํานวน 60,000 บาท   

 

คําช้ีแจง  เพ่ือจายเปนคาวัสดุอุปกรณในการฝกซอมกีฬา สําหรับ
เด็ก เยาวชน ประชาชน และโรงเรียน ฯลฯ ปรากฏในแผนงาน
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ 

 

 

 
  

งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น รวม 278,000 บาท   

 
งบดําเนินงาน รวม 260,000 บาท   

 
คาใชสอย รวม 260,000 บาท   

 
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจาย 
หมวดอ่ืน ๆ  

  
 

  

 
โครงการสงเสริมประเพณีสงกรานต ประจําป 2559 จํานวน 10,000 บาท   

 

คําช้ีแจง เพ่ือเปนคาใชจายในการสงเสริมประเพณีสงกรานต รดน้ําดํา
หัวใหกับผูสูงอายุ ไดแก คาวัสดุอุปกรณ คาจัดเตรียมสถานท่ี คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม คาเชาเตน โตะ เกาอ้ี เครื่องขยายเสียงและรายจาย
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อ่ืนท่ีจําเปน ฯลฯ เพ่ือเปนการสงเสริมประเพณีอันดีงาม ปรากฏใน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาและ
วัฒนธรรมทองถ่ิน (แผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561 หนา 39 ขอ 6.16) 

 
โครงการจัดงานลอยกระทง ประจําป 2558 จํานวน 200,000 บาท   

 

คําช้ีแจง เพ่ือเปนคาใชจายในการจัดงานลอยกระทง ประจําป 2558 
ไดแก คาวัสดุอุปกรณ คาเชาเวที/เชาเครื่องขยายเสียง คาจัดเตรียม
และตกแตงสถานท่ี  คาใชจายการจัดกิจกรรมตาง ๆ เชน กิจกรรม
ประกวดกระทง กิจกรรมประกวดนางนพมาศ คาใชจายอ่ืนท่ีจําเปน 
ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งาน
ศาสนาและวัฒนธรรมทองถ่ิน (แผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561 
หนา 39 ขอ 6.16) 

 

 

 
  

 
โครงการสงเสริมประเพณีแหเทียนพรรษา ประจําป 2559 จํานวน 5,000 บาท   

 

คําช้ีแจง เพ่ือเปนคาใชจายในการสงเสริมประเพณีแหเทียนพรรษา 
ประจําป 2559 ไดแก คาตกแตงเทียนพรรษา คาวัสดุอุปกรณ 
รายจายในการจัดกิจกรรมศิลปะพ้ืนบาน และคาใชจายอ่ืนท่ีจําเปน 
ฯลฯ  ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งาน
ศาสนาและวัฒนธรรมทองถ่ิน (แผนพัฒนาสามปพ.ศ. 2559-2561 
หนา 39 ขอ 6.16) 

 

 

 
  

 
โครงการสงเสริมประเพณีชักพระ ประจําป 2558 จํานวน 45,000 บาท   

 

คําช้ีแจง เพ่ือเปนคาใชจายในการสงเสริมประเพณีชักพระ ประจําป 
2558  สําหรับเปนคาตกแตงเรือพระลากใหกับวัดในเขตตําบลนา
ทราย จํานวน 3 วัด คือ วัดหญา หมูท่ี 2 วัดน้ําสรง หมูท่ี3 และวัด
ดอนยาง หมูท่ี 5 ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานศาสนาและวัฒนธรรมทองถ่ิน (แผนพัฒนาสามป
พ.ศ. 2559-2561ป หนา39 ขอ 6.16) 

 

 

 
  

  
งบเงินอุดหนุน รวม 18,000 บาท   

   
เงินอุดหนุน รวม 18,000 บาท   

 
เงินอุดหนุนสวนราชการ จํานวน 18,000 บาท   

 

คําช้ีแจง เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนท่ีทําการปกครองอําเภอเมือง
นครศรีธรรมราช ในการสงเสริมกิจกรรมพิธีทางศาสนาและประเพณี 
จํานวน 2 โครงการ ดังนี้ 
  (1) โครงการสงเสริมประเพณีเทศกาลบุญสารทเดือนสิบ ประจําป 
2559 ตั้งไว 13,000 บาท 
  (2) โครงการจัดงานประเพณีมาฆะบูชาแหผาข้ึนธาตุท่ีเมืองนคร 
ประจําป 2559 ตั้งไว 5,000 บาท  
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนา
และวัฒนธรรมทองถ่ิน (แผนพัฒนาสามป พ.ศ.2559-2561 หนา60 
ขอ 8.11) 
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แผนงานการเกษตร   
งานสงเสริมการเกษตร รวม 145,000 บาท   

 
งบดําเนินงาน รวม 145,000 บาท   

  
คาใชสอย รวม 140,000 บาท   

 
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจาย 
หมวดอ่ืนๆ  

  
 

  

 
คาดําเนินการศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร
ตําบลนาทราย  

จํานวน 30,000 บาท 
  

 

คําช้ีแจง เพ่ือจายเปนคาดําเนินงานโครงการบริหารจัดการศูนย
ถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลนาทราย ไดแก 
คาตอบแทนคณะกรรมการศูนยฯ คาอบรมสัมมนา คาศึกษาดูงาน
นอกสถานท่ี คาวัสดุ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการเกษตร งาน
สงเสริมการเกษตร 

 

 

 
  

 
โครงการตลาดสงเสริมสุขภาพ จํานวน 30,000 บาท   

 

คําช้ีแจง เพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการตลาด
นัดสงเสริมสุขภาพ โดยจายเปนคาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร 
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาของท่ีระลึก คาวัสดุ อุปกรณตาง ๆ 
ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานสงเสริมการเกษตร 
(แผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561 หนา 34 ขอ 5.1) 

 

 

 
  

 
โครงการฝกอบรมอาชีพและศึกษาดูงานดานการเกษตร จํานวน 80,000 บาท   

 

คําช้ีแจง เพ่ือเปนคาใชจายในการฝกอบรมอาชีพ และศึกษาดูงาน
ดานการเกษตรตามโครงการตางๆ อาทิโครงการปลูกผักลอยน้ํา
จากปุยหมักอินทรีย (Hydroponics Organic Project) ฯลฯ โดย
จายเปนคาอบรมสัมมนา คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คา
วัสดุ อุปกรณตางๆ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการเกษตร งาน
สงเสริมการเกษตร 

 

 

 
  

   
คาวัสดุ รวม 5,000 บาท   

   
คาวัสดุเกษตร จํานวน 5,000 บาท 

 

 

คําช้ีแจง เพ่ือจายเปนคาวัสดุการเกษตรและเวชภัณฑในการดูแล
รักษาโรคกระบือและสัตวเทากีบเชน เข็มฉีดยา เบอรหูพลาสติก
ฮอรโมน ยารักษาโรค ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานสงเสริม
การเกษตร 
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งานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม 
 

 
  

 
งบลงทุน รวม 15,000 บาท   

  
คาท่ีดินและส่ิงกอสราง รวม 15,000 บาท   

  
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงกอสราง 

    
       คาขุดลอกเหมืองสงน้ําสายบานนางกล่ิน ขวดแกว - หนองเข  หมูท่ี 5  
       ตําบลนาทราย 

จํานวน 15,000 บาท  

 

คําช้ีแจง เพ่ือจายเปนคาขุดลอกเหมืองสงน้ําสายบานนางกลิ่น ขวด
แกว-หนองเข หมูท่ี 5  ตําบลนาทราย  โดยทําการใชเครื่องจักรกลถาง
ปาโคนตนไมและขุดลอกเหมืองสงน้ําเดิมปากกวางเฉลี่ย 0.50 เมตร 
ทองกวางเฉลี่ย 0.25 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.25 เมตร   ยาว 190 เมตร   ขุด
ลอกใหมใหไดขนาดปากกวางเฉลี่ย  1.50  เมตร    ทองกวางเฉลี่ย  
1.20  เมตร  ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร ยาว 190 เมตร ปริมาตรดินขุดไม
นอยกวา 366.70ลูกบาศกเมตร ปรากฏในแผนงานแผนงานการเกษตร 
งานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม (แผนพัฒนาสามป พ.ศ.2559 - 2561 
หนา 52 ขอ 7.44 

  

แผนงานการพาณิชย 
 

 
งานกิจการประปา รวม 1,000,000 บาท   

  
งบดําเนินงาน รวม 1,000,000 บาท   

   
คาวัสดุ รวม 200,000 บาท   

 
วัสดุกอสราง จํานวน 200,000 บาท   

 

คําช้ีแจง เพ่ือจายเปนคาซ้ือวัสดุอุปกรณประปา เชน ทอระบายน้ํา, 
ทอประปาน้ํายาประสานทอ,คลอรีน,ทรายกรอง,ถานฯลฯวัสดุท่ีใช
งานซอมแซมและงานบํารุงรักษาระบบประปา ปรากฏในแผนงาน
การพาณิชย งานกิจการประปา 

 

 

 
  

   
คาสาธารณูปโภค รวม 800,000 บาท   

 
 คาไฟฟา จํานวน 800,000 บาท   

 

คําช้ีแจง เพ่ือจายเปนคาไฟฟาในกิจการประปา จํานวน 6 หมูบาน
ภายในเขตตําบลนาทราย ปรากฏในแผนงานการพาณิชย งาน
กิจการประปา 
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แผนงานงบกลาง 
 

  

 
งบกลาง รวม 2,067,000 บาท   

  
งบกลาง รวม 2,067,000 บาท   

   
งบกลาง รวม 2,067,000 บาท   

 
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 150,000 บาท   

 

คําช้ีแจง เพ่ือจายเปนเงินสมทบเขากองทุนประกันสังคมตาม
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ปรากฏในแผนงานงบ
กลาง งานงบกลาง 

 

 

 
  

 
เบ้ียยังชีพผูปวยเอดส จํานวน 12,000 บาท   

 

คําช้ีแจง เพ่ือจายเปนเงินสนับสนุนเบี้ยยังชีพแกผูปวยเอดส 
ในเขตพ้ืนท่ีตําบลนาทราย จํานวน 2 คน ในอัตรา 500 บาทตอ
เดือนตอคน คํานวณไว 12 เดือน ปรากฏในแผนงานงบกลาง งาน
งบกลาง 

 

 

 
  

 
สํารองจาย จํานวน 1,500,000 บาท   

 

คําช้ีแจง เพ่ือใชจายในกรณีฉุกเฉินท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึนหรือไม
สามารถคาดการณไดลวงหนาเพ่ือบรรเทาปญหาความเดือดรอน
ของประชาชนเปนสวนรวม และกรณีจําเปนตามความเหมาะสม 
ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง 

 

 

 
  

 
รายจายตามขอผูกพัน จํานวน 202,000 บาท   

 

คําช้ีแจง เพ่ือจายเปนคาใชจายตามรายการดังนี้ 
  (1)  จายเปนเงินสมทบเขากองทุนหลักประกันสุขภาพองคการ
บริหารสวนตําบลนาทราย ประจําปงบประมาณ 2559 เพ่ือสงเสริม
สนับสนุนการดําเนินงานของกองทุน โดยตั้งไวตามระเบียบ 
กฎหมายกําหนด ตั้งไวเปนเงิน 102,000 บาท 
  (2)  จายเปนเงินสมทบเขากองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลนาทราย 
ประจําปงบประมาณ 2559 เพ่ือสงเสริมสนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนในตําบลนาทราย ตามแนวทางท่ี
กระทรวงมหาดไทยกําหนด ตั้งไว 100,000 บาท ปรากฏใน
แผนงานงบกลาง งานงบกลาง 

 

 

 
  

 
เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) จํานวน 203,000 บาท   

 

คําช้ีแจง เพ่ือจายเปนเงินสมทบเขากองทุนบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการสวนทองถ่ิน (กบท.)ประจําป 2559 ตามพระราชบัญญัติ
บําเหน็จ บํานาญ ขาราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ.2500 ปรากฏใน
แผนงานงบกลาง งานงบกลาง 
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