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องคการบริหารสวนตําบลนาทราย
เขต/อําเภอ เมืองนครศรีธรรมราช    จังหวัดนครศรีธรรมราช

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

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

พื้นที่ 35.42 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด 6,702 คน
ชาย 3,329 คน

หญิง 3,373 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564



ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

องคการบริหารส่วนตําบลนาทราย
อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลนาทราย

           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผูบริหารทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลนาทราย จะไดเสนอรางขอบัญญัติงบ
ประมาณรายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลนาทรายอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผูบริหารทอง
ถิ่นองคการบริหารสวนตําบลนาทราย จึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง 
ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 11,401,183.44 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 38,978,698.37 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 5,328,310.69 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 
บาท

1.1.5 รายการกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 4 โครงการ รวม 477,479.00 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2.1 รายรับจริง จํานวน 36,712,938.12 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 313,537.40 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 251,726.40 บาท

หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน 106,104.11 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย จํานวน 757,077.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 231,445.30 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 3,800.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 18,836,264.91 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 16,212,983.00 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 24,228.00 บาท

2.3 รายจายจริง จํานวน 33,179,537.51 บาท ประกอบดวย



งบกลาง จํานวน 11,167,927.00 บาท

งบบุคลากร จํานวน 12,235,691.97 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 6,832,538.54 บาท

งบลงทุน จํานวน 2,101,380.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 842,000.00 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 0.00 บาท

2.4 รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 24,228.00 บาท

2.5 มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ จํานวน 2,000,000.00 บาท

2.6 รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

2.7 รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลนาทราย
อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2563

ประมาณการ
ปี 2564

ประมาณการ
ปี 2565

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 313,537.40 680,000.00 680,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

251,726.40 213,500.00 223,500.00

หมวดรายได้จากทรัพยสิน 106,104.11 100,000.00 100,000.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และ
กิจการพาณิชย

757,077.00 800,000.00 800,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 231,445.30 165,000.00 165,000.00

หมวดรายได้จากทุน 3,800.00 1,000.00 1,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 1,663,690.21 1,959,500.00 1,969,500.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 18,836,264.91 20,342,000.00 20,342,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

18,836,264.91 20,342,000.00 20,342,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 16,212,983.00 18,088,500.00 18,088,500.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

16,212,983.00 18,088,500.00 18,088,500.00

รวม 36,712,938.12 40,390,000.00 40,400,000.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลนาทราย
อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช

2. รายจาย

รายจาย
รายจายจริง
ป 2563

ประมาณการ
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 11,167,927.00 12,621,015.00 11,345,230.00

งบบุคลากร 12,235,691.97 13,613,985.00 13,856,070.00

งบดําเนินงาน 6,832,538.54 8,490,000.00 9,157,700.00

งบลงทุน 2,101,380.00 4,148,000.00 5,064,000.00

งบเงินอุดหนุน 842,000.00 1,492,000.00 977,000.00

งบรายจ่ายอื่น 0.00 25,000.00 0.00

รวมจายจากงบประมาณ 33,179,537.51 40,390,000.00 40,400,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ
องคการบริหารส่วนตําบลนาทราย

อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององคการบริหารส่วนตําบลนาทราย
อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 14,130,590

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 138,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 4,781,100

แผนงานสาธารณสุข 1,450,700

แผนงานเคหะและชุมชน 2,341,780

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 658,600

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 393,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3,374,000

แผนงานการเกษตร 40,000

แผนงานการพาณิชย 1,747,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 11,345,230

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 40,400,000



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องคการบริหารสวนตําบลนาทราย

อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 11,345,230 11,345,230
    งบกลาง 11,345,230 11,345,230

หน้า : 1/9



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง
งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รวม

งบบุคลากร 6,443,575 2,861,915 150,000 9,455,490
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 1,707,120 0 0 1,707,120

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,736,455 2,861,915 150,000 7,748,370

งบดําเนินงาน 2,534,200 1,230,000 0 3,764,200
    คาตอบแทน 740,400 220,000 0 960,400

    คาใช้สอย 938,800 757,000 0 1,695,800

    คาวัสดุ 385,000 203,000 0 588,000

    คาสาธารณูปโภค 470,000 50,000 0 520,000

งบลงทุน 890,000 20,900 0 910,900
    คาครุภัณฑ 890,000 20,900 0 910,900

รวม 9,867,775 4,112,815 150,000 14,130,590

หน้า : 2/9



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

รวม

งบดําเนินงาน 123,000 123,000
    คาตอบแทน 42,000 42,000

    คาใช้สอย 81,000 81,000

งบเงินอุดหนุน 15,000 15,000
    เงินอุดหนุน 15,000 15,000

รวม 138,000 138,000

หน้า : 3/9



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 1,913,000 1,913,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,913,000 1,913,000

งบดําเนินงาน 1,997,000 1,997,000
    คาตอบแทน 81,000 81,000

    คาใช้สอย 1,213,000 1,213,000

    คาวัสดุ 703,000 703,000

งบลงทุน 47,100 47,100
    คาครุภัณฑ 47,100 47,100

งบเงินอุดหนุน 824,000 824,000
    เงินอุดหนุน 824,000 824,000

รวม 4,781,100 4,781,100

หน้า : 4/9



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบบุคลากร 416,200 416,200
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 416,200 416,200

งบดําเนินงาน 914,500 914,500
    คาตอบแทน 48,000 48,000

    คาใช้สอย 866,500 866,500

งบเงินอุดหนุน 120,000 120,000
    เงินอุดหนุน 120,000 120,000

รวม 1,450,700 1,450,700

หน้า : 5/9



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับเคหะและชุมชน

งานกําจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล

รวม

งบบุคลากร 1,615,780 0 1,615,780
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,615,780 0 1,615,780

งบดําเนินงาน 696,000 30,000 726,000
    คาตอบแทน 186,000 0 186,000

    คาใช้สอย 230,000 30,000 260,000

    คาวัสดุ 280,000 0 280,000

รวม 2,311,780 30,000 2,341,780

หน้า : 6/9



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบบุคลากร 455,600 455,600
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 455,600 455,600

งบดําเนินงาน 203,000 203,000
    คาตอบแทน 4,000 4,000

    คาใช้สอย 199,000 199,000

รวม 658,600 658,600
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดําเนินงาน 375,000 375,000
    คาใช้สอย 375,000 375,000

งบเงินอุดหนุน 18,000 18,000
    เงินอุดหนุน 18,000 18,000

รวม 393,000 393,000

หน้า : 7/9



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานก่อสร้าง รวม

งบลงทุน 3,374,000 3,374,000
    คาที่ดินและสิ่งกอสร้าง 3,374,000 3,374,000

รวม 3,374,000 3,374,000
แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

รวม

งบดําเนินงาน 30,000 10,000 40,000
    คาใช้สอย 30,000 10,000 40,000

รวม 30,000 10,000 40,000

หน้า : 8/9



แผนงานการพาณิชย์

งานงบ งานกิจการประปา รวม

งบดําเนินงาน 1,015,000 1,015,000
    คาวัสดุ 215,000 215,000

    คาสาธารณูปโภค 800,000 800,000

งบลงทุน 732,000 732,000
    คาที่ดินและสิ่งกอสร้าง 732,000 732,000

รวม 1,747,000 1,747,000

หน้า : 9/9







รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565
องคการบริหารสวนตําบลนาทราย

อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช
 

รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

หมวดภาษีอากร
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 290,617.00 521.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีบํารุงทองที่ 91,349.50 10,539.40 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 0.00 133,936.00 500,000.00 0.00 % 500,000.00
     ภาษีป้าย 181,776.58 168,541.00 180,000.00 0.00 % 180,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 563,743.08 313,537.40 680,000.00 680,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 1,484.10 2,250.40 2,000.00 0.00 % 2,000.00
     คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 202,760.00 216,760.00 200,000.00 5.00 % 210,000.00
     คาธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิว เพื่อ
การโฆษณา

60.00 40.00 500.00 0.00 % 500.00

     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 64.00 138.00 500.00 0.00 % 500.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย 420.00 790.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     คาธรรมเนียมอื่น ๆ 1,400.00 2,420.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     คาปรับการผิดสัญญา 10,182.00 19,770.00 0.00 0.00 % 0.00
     คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

5,000.00 3,200.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00

     คาใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00
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     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 1,601.75 6,358.00 1,500.00 0.00 % 1,500.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 224,971.85 251,726.40 213,500.00 223,500.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ดอกเบี้ย 120,343.47 106,104.11 100,000.00 0.00 % 100,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 120,343.47 106,104.11 100,000.00 100,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์
     รายไดจากประปา 753,265.50 757,077.00 800,000.00 0.00 % 800,000.00

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ 753,265.50 757,077.00 800,000.00 800,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     เงินที่มีผูอุทิศให 0.00 50.30 0.00 0.00 % 0.00
     คารับรองสําเนาและถายเอกสาร 50.00 45.00 0.00 0.00 % 0.00
     รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 162,050.00 231,350.00 165,000.00 0.00 % 165,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 162,100.00 231,445.30 165,000.00 165,000.00
หมวดรายได้จากทุน
     คาขายทอดตลาดทรัพยสิน 1,023.00 3,800.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 1,023.00 3,800.00 1,000.00 1,000.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีรถยนต 466,759.60 469,277.49 600,000.00 0.00 % 600,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 9,234,578.06 8,579,355.29 9,200,000.00 0.00 % 9,200,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ 2,637,484.05 2,649,825.15 3,000,000.00 0.00 % 3,000,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 91,521.70 69,156.65 100,000.00 0.00 % 100,000.00
     ภาษีสรรพสามิต 5,707,153.56 5,002,065.03 5,000,000.00 0.00 % 5,000,000.00
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     คาภาคหลวงและคาธรรมเนียมตามกฎหมายวาดวยป่าไม 64,185.00 64,015.00 100,000.00 0.00 % 100,000.00
     คาภาคหลวงแร 250,930.75 153,446.60 100,000.00 0.00 % 100,000.00
     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 361,474.97 381,103.70 240,000.00 0.00 % 240,000.00
     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

1,210,051.00 1,465,470.00 2,000,000.00 0.00 % 2,000,000.00

     คาธรรมเนียมและคาใชน้ําบาดาล 1,530.00 2,550.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร 20,025,668.69 18,836,264.91 20,342,000.00 20,342,000.00

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป 15,377,958.00 16,212,983.00 18,088,500.00 0.00 % 18,088,500.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 15,377,958.00 16,212,983.00 18,088,500.00 18,088,500.00
รวมทุกหมวด 37,229,073.59 36,712,938.12 40,390,000.00 40,400,000.00
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 127,344 111,658 200,000 -25 % 150,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 5,448 5,629 6,000 0 % 6,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 7,329,300 7,624,100 8,547,000 -10.25 % 7,671,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,560,800 1,620,800 1,776,000 -2.25 % 1,736,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 24,000 24,000 36,000 0 % 36,000

เงินสํารองจาย 1,358,171 1,191,800 1,980,000 -49.49 % 1,000,000

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

0 0 0 100 % 446,230

รายจายตามข้อผูกพัน 210,000 377,000 300,000 0 % 300,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารสวนตําบลนาทราย

อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช    จังหวัดนครศรีธรรมราช
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

211,540 212,940 446,030 -100 % 0

รวมงบกลาง 10,826,603 11,167,927 13,291,030 11,345,230
รวมงบกลาง 10,826,603 11,167,927 13,291,030 11,345,230
รวมงบกลาง 10,826,603 11,167,927 13,291,030 11,345,230

รวมแผนงานงบกลาง 10,826,603 11,167,927 13,291,030 11,345,230
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

514,080 514,080 514,080 0 % 514,080

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 42,120 42,120 42,120 0 % 42,120

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 42,120 42,120 42,120 0 % 42,120

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารสวนตําบล

86,400 86,400 100,800 -14.29 % 86,400
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คาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

1,108,800 1,108,800 1,198,800 -14.71 % 1,022,400

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 1,793,520 1,793,520 1,897,920 1,707,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 3,363,720 3,612,230.97 4,258,405 -29.55 % 3,000,000

เงินประจําตําแหนง 252,000 252,000 252,000 0 % 252,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,478,280 1,414,155 1,569,460 -10.8 % 1,400,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 104,220 99,606 99,600 -15.21 % 84,455

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 5,198,220 5,377,991.97 6,179,465 4,736,455
รวมงบบุคลากร 6,991,740 7,171,511.97 8,077,385 6,443,575

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 20,000 1,650 % 350,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 900 % 50,000

คาเชาบ้าน 190,000 253,000 500,000 -44.32 % 278,400
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 62,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 42,600 60,700 80,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 232,600 313,700 605,000 740,400
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 52,845.27 201,104.82 354,000 -37.85 % 220,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 17,164 13,305 25,000 0 % 25,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาเชาที่ดิน 12,000 12,000 12,000 0 % 12,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการและคา
ใช้จายในการอบรมสัมมนา

167,531.57 154,524.22 40,000 150 % 100,000

คาใช้จายในการสนับสนุน
โครงการ1จังหวัด1ถนนเฉลิมพระเกียรติ

46,912 0 10,000 -100 % 0

คาใช้จายในพิธีทางศาสนา รัฐพิธี และวัน
สําคัญตางๆ

132,431 48,840 50,000 0 % 50,000

โครงการ/กิจกรรมสงเสริมสนับสนุนการ
สร้างความปรองดองและสมานฉันท์ 

0 5,000 10,000 -100 % 0
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โครงการกฎหมายนารู้สําหรับประชาชน 0 0 5,000 300 % 20,000

โครงการจัดการเลือกตั้ง 32,000 0 15,700 1,350.96 % 227,800

โครงการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ 0 0 10,000 440 % 54,000

โครงการประชุมประชาคมเพื่อรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชน

2,750 0 10,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุง แก้ไข ทบทวนแผน
พัฒนาท้องถิ่น

0 0 5,000 200 % 15,000

โครงการสงเสริมธรรมาภิบาลและสร้าง
ความโปรงใสในองค์การบริหารสวนตําบล
นาทราย

0 5,860 10,000 50 % 15,000

โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานสวน
ตําบล และพนักงานจ้าง

15,900 20,000 30,000 300 % 120,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 107,467.1 60,809.24 80,000 0 % 80,000

รวมค่าใช้สอย 587,000.94 521,443.28 666,700 938,800
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 65,431 77,482 80,000 0 % 80,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 39,963 20,000 20,000 0 % 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 20,900 20,955.3 30,000 0 % 30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 169,567.45 150,300 160,000 -6.25 % 150,000
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วัสดุการเกษตร 0 0 10,000 -50 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 99,230 80,000 80,000 25 % 100,000

รวมค่าวัสดุ 395,091.45 348,737.3 380,000 385,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 369,707.46 384,004.26 321,985 24.23 % 400,000

คาบริการโทรศัพท์ 1,342.85 1,349.27 5,000 0 % 5,000

คาบริการไปรษณีย์ 5,801 34,047 50,000 -90 % 5,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 46,095.6 46,095.6 60,000 0 % 60,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 422,946.91 465,496.13 436,985 470,000
รวมงบดําเนินงาน 1,637,639.3 1,649,376.71 2,088,685 2,534,200

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ทํางาน 10,000 0 0 0 % 0

เก้าอี้สํานักงาน 0 1,990 0 0 % 0

เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน 0 28,000 0 0 % 0

ตู้เก็บเอกสาร 0 5,500 0 0 % 0

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4,900 0 0 0 % 0

ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนกระจก 0 12,000 0 0 % 0

โต๊ะทํางาน 0 7,990 0 0 % 0
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โต๊ะรับแขกชนิดปูนเปลือยหน้าขัดมัน 5,300 0 0 0 % 0

โต๊ะหมูบูชา 8,500 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

รถบรรทุก(ดีเซล) 0 0 0 100 % 854,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

กล้องถายภาพระบบดิจิตอล 0 23,900 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ตู้เย็น 5,990 0 0 0 % 0

ตู้ลอยติดผนังห้องครัว 17,000 0 0 0 % 0

เตาแก๊สชนิด 2หัว 2,500 0 0 0 % 0

ถังแก๊ส 3,000 0 0 0 % 0

ถังต้มน้ําร้อน ขนาด14 ลิตร 9,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ 17,000 17,000 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ 
LED ขาวดํา

0 0 0 100 % 10,000

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือLED สี ชนิด 
Network แบบที่ 2 (27หน้า/นาที)

0 0 0 100 % 26,000

อุปกรณ์อานบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card Reader)

4,200 0 0 0 % 0
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ครุภัณฑ์อื่น

ซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยูหัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
รัชกาลที่ 10 จํานวน 1 รายการ

99,000 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 380,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 186,390 96,380 380,000 890,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างตาง ๆ

โครงการตอเติมหลังคาห้องครัว องค์การ
บริหารสวนตําบลนาทราย

70,000 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 70,000 0 0 0
รวมงบลงทุน 256,390 96,380 380,000 890,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น

คาจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัย ประเมินผล 
หรือพัฒนาระบบตางๆซึ่งมิใชเพื่อการจัดหา
หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดิน และ/หรือสิ่งกอ
สร้าง

0 0 25,000 -100 % 0

รวมรายจ่ายอื่น 0 0 25,000 0
รวมงบรายจ่ายอื่น 0 0 25,000 0

รวมงานบริหารทั่วไป 8,885,769.3 8,917,268.68 10,571,070 9,867,775
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 2,048,643 2,224,860 2,412,000 8.95 % 2,627,915

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 162,120 168,960 186,000 3.23 % 192,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,252,763 2,435,820 2,640,000 2,861,915
รวมงบบุคลากร 2,252,763 2,435,820 2,640,000 2,861,915
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

188,000 174,350 110,000 -72.73 % 30,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 13,650 23,710 20,000 0 % 20,000

คาเชาบ้าน 42,000 86,000 120,000 0 % 120,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 50,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 45,350 55,250 60,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 289,000 339,310 310,000 220,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 76,500 0 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการคา
ธรรมเนียม และคาใช้จายในการฝึกอบรม

76,236 37,560 57,000 0 % 57,000

โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ 500 0 0 0 % 0

โครงการจัดทําและปรับปรุงข้อมูลแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

108,000 108,000 47,000 644.68 % 350,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลดําเนินงาน
กิจการประปา และขยะมูลฝอย

216,000 216,000 250,000 0 % 250,000

โครงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดเก็บ
ภาษี

29,542 20,364 20,000 50 % 30,000

โครงการพัฒนาระบบการให้บริการจัดเก็บ
คาน้ําประปา

49,500 49,500 50,000 0 % 50,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 15,790 9,990 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 572,068 441,414 444,000 757,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 34,380 51,860 70,000 0 % 70,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 3,100 200 3,000 0 % 3,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 120,000 99,870 130,000 0 % 130,000

รวมค่าวัสดุ 157,480 151,930 203,000 203,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการไปรษณีย์ 0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 50,000
รวมงบดําเนินงาน 1,018,548 932,654 957,000 1,230,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ทํางาน 9,000 0 2,500 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เครื่องปรับอากาศ 0 28,000 0 0 % 0

ตู้เก็บเอกสาร 5,500 0 0 0 % 0

ตู้เหล็ก 0 5,500 11,000 -46.36 % 5,900

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ 16,000 0 22,000 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก 21,000 0 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ 
LED สี

0 15,000 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา ชนิด 
Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที)

0 0 0 100 % 15,000

เครื่องสํารองไฟฟ้า 5,000 0 2,500 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 56,500 48,500 38,000 20,900
รวมงบลงทุน 56,500 48,500 38,000 20,900

รวมงานบริหารงานคลัง 3,327,811 3,416,974 3,635,000 4,112,815
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 150,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 150,000
รวมงบบุคลากร 0 0 0 150,000

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0 0 0 150,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 12,213,580.3 12,334,242.68 14,206,070 14,130,590

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

42,000 21,000 45,000 -6.67 % 42,000

รวมค่าตอบแทน 42,000 21,000 45,000 42,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการชวยเหลือผู้ประสบภัย 4,670.77 9,477 10,000 400 % 50,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการตั้งจุดตรวจเพื่อรักษาความ
ปลอดภัยในชวงเทศกาล

9,000 7,266 20,000 0 % 20,000

โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการรวม
ในการชวยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่นระดับอําเภอ อําเภอ
เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรี
ธรรมราช

15,000 14,924.18 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองค์การบริหารสวนตําบลนาท
ราย

0 181,614.6 20,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย

0 0 5,000 120 % 11,000

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยฝ่ายพลเรือน

0 0 5,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 28,670.77 213,281.78 60,000 81,000
ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องดับเพลิง 6,000 0 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 6,000 0 0 0
รวมงบดําเนินงาน 76,670.77 234,281.78 105,000 123,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการรวม
ในการชวยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่นระดับอําเภอ อําเภอ
เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรี
ธรรมราช

0 0 15,000 0 % 15,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 15,000 15,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 15,000 15,000

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 76,670.77 234,281.78 120,000 138,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 76,670.77 234,281.78 120,000 138,000

แผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 737,520 781,500 837,700 63.78 % 1,372,000

เงินวิทยฐานะ 0 0 84,000 25 % 105,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 328,800 333,600 342,200 6.37 % 364,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 48,000 48,000 54,000 33.33 % 72,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,114,320 1,163,100 1,317,900 1,913,000
รวมงบบุคลากร 1,114,320 1,163,100 1,317,900 1,913,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน 0 0 0 100 % 66,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 15,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 4,800 4,800 10,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 4,800 4,800 10,000 81,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 131,640 136,640 253,000 1.98 % 258,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในพิธีทางศาสนา รัฐพิธี และวัน
สําคัญตางๆ

9,832 0 5,000 0 % 5,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กตําบลนาทราย

15,000 0 5,000 0 % 5,000

โครงการพัฒนาศักยภาพครู ผู้ดูแลเด็กของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลนาทราย

19,160 24,494 20,000 0 % 20,000

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานครูผู้
ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตําบลนาทราย

13,060 0 0 0 % 0

โครงการสงเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้อง
ถิ่นไทย ผานการเลน (สนามเด็กเลนสร้าง
ปัญญา) 

36,541 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา

648,890 520,700 710,000 -16.06 % 596,000

โครงการหรือกิจกรรมเพื่อเสริมสร้าง
พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กเล็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็กตําบลนาทราย

92,439 52,875 80,000 96.25 % 157,000

โครงการแหลงเรียนรู้ในชุมชนตําบลนาท
ราย

21,792 0 10,000 0 % 10,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 30,400 12,240 30,000 440 % 162,000

รวมค่าใช้สอย 1,018,754 746,949 1,113,000 1,213,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 39,948 39,939.8 50,000 0 % 50,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 23,770 25,480 30,000 1,893.33 % 598,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาอาหารเสริม (นม) 341,881.88 356,651.28 527,000 -100 % 0

วัสดุกอสร้าง 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 4,320 7,458 10,000 0 % 10,000

วัสดุการเกษตร 3,450 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 39,750 29,060 30,000 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 453,119.88 458,589.08 662,000 703,000
รวมงบดําเนินงาน 1,476,673.88 1,210,338.08 1,785,000 1,997,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ทํางาน 1,900 0 0 0 % 0

ตู้เก็บเอกสาร 10,500 0 10,500 -100 % 0

โต๊ะทํางาน 5,600 0 0 0 % 0

ปัมน้ํา 0 0 0 100 % 11,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ตู้ลําโพงขยายเสียงเคลื่อนที่ล้อลาก 0 0 10,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องกรองน้ํา 29,950 0 50,000 -100 % 0

ถังน้ํา 0 0 0 100 % 9,100
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ 32,000 0 34,000 -50 % 17,000

เครื่องพิมพ์ 8,600 0 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์ 8,900 0 15,000 -50 % 7,500

เครื่องสํารองไฟฟ้า 5,000 0 5,000 -50 % 2,500

รวมค่าครุภัณฑ์ 102,450 0 124,500 47,100
รวมงบลงทุน 102,450 0 124,500 47,100

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสวนราชการ 690,000 704,000 736,000 11.96 % 824,000

รวมเงินอุดหนุน 690,000 704,000 736,000 824,000
รวมงบเงินอุดหนุน 690,000 704,000 736,000 824,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 3,383,443.88 3,077,438.08 3,963,400 4,781,100
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งานศึกษาไม่กําหนดระดับ
งบดําเนินงาน
ค่าวัสดุ

วัสดุการศึกษา 0 0 5,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 0 5,000 0
รวมงบดําเนินงาน 0 0 5,000 0

รวมงานศึกษาไม่กําหนดระดับ 0 0 5,000 0
รวมแผนงานการศึกษา 3,383,443.88 3,077,438.08 3,968,400 4,781,100

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 416,200

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 416,200
รวมงบบุคลากร 0 0 0 416,200

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน 0 0 0 100 % 48,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 48,000
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ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 1,830 1,800 10,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการบริหารจัดการระบบแพทย์ฉุกเฉิน 676,060 677,651 670,000 4.48 % 700,000

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาด
สารไอโอดีน

2,500 0 5,000 20 % 6,000

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดตอ 0 80,189 30,000 -100 % 0

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 23,170 19,440 20,000 127.5 % 45,500

โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้
เลือดออกตําบลนาทราย

0 0 0 100 % 95,000

โครงการอบรมสุขาภิบาลอาหาร ประจําป 
2565

0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 703,560 779,080 735,000 866,500
ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 20,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 0 20,000 0
รวมงบดําเนินงาน 703,560 779,080 755,000 914,500
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 
1-6

120,000 120,000 120,000 0 % 120,000

รวมเงินอุดหนุน 120,000 120,000 120,000 120,000
รวมงบเงินอุดหนุน 120,000 120,000 120,000 120,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 823,560 899,080 875,000 1,450,700
รวมแผนงานสาธารณสุข 823,560 899,080 875,000 1,450,700

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการซอมแซมที่อยูอาศัยให้กับ
ประชาชนผู้ยากไร้ด้อยโอกาส

0 0 5,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 5,000 0
รวมงบดําเนินงาน 0 0 5,000 0

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 0 0 5,000 0
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 0 0 5,000 0
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 631,306.88 819,720 885,000 7.34 % 950,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

8,875 17,460 16,000 -76.38 % 3,780

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 511,560 526,080 540,000 3.7 % 560,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 60,000 60,000 68,000 -11.76 % 60,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,253,741.88 1,465,260 1,551,000 1,615,780
รวมงบบุคลากร 1,253,741.88 1,465,260 1,551,000 1,615,780

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 80,000 0 % 80,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 41,580 49,980 60,000 0 % 60,000

คาเชาบ้าน 0 27,000 36,000 0 % 36,000
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 10,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 4,150 10,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 41,580 81,130 186,000 186,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 173,070 244,805 80,000 0 % 80,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการและคา
ใช้จายในการฝึกอบรมสัมมนา

30,524 3,150 30,000 0 % 30,000

โครงการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ไหลทาง
ถนนในเขตตําบลนาทราย

0 75,000 45,000 77.78 % 80,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 1,000 64,932 80,000 -50 % 40,000

รวมค่าใช้สอย 204,594 387,887 235,000 230,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 10,361 9,085 20,000 0 % 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 136,380 164,685 125,000 20 % 150,000

วัสดุกอสร้าง 7,000 27,000 45,000 11.11 % 50,000
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วัสดุคอมพิวเตอร์ 52,320 41,010 60,000 0 % 60,000

รวมค่าวัสดุ 206,061 241,780 250,000 280,000
รวมงบดําเนินงาน 452,235 710,797 671,000 696,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ทํางาน 15,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์สํารวจ

เทปวัดระยะ 0 0 4,500 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 0 54,000 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 20,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 15,000 54,000 24,500 0
รวมงบลงทุน 15,000 54,000 24,500 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 1,720,976.88 2,230,057 2,246,500 2,311,780
งานไฟฟ้าและประปา
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งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างลานกีฬาบ้านเหว็ด หมูที่ 4 
ตําบลนาทราย

0 189,000 0 0 % 0

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายซอยโชคอํานวย หมูที่ 4 ตําบลนาทราย 

0 0 276,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายซอยตาเนย หมูที่ 2 ตําบลนาทราย

0 188,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายซอยบ้านลาง – ฝายตาแย้ม หมูที่ 1 
ตําบลนาทราย

217,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายซอยราชเจริญหมูที่ 1 ตําบลนาทราย 

0 0 475,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายนาชี – ซอยอาจารย์  หมูที่ 5 ตําบล
นาทราย

216,500 0 0 0 % 0
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายนาชี-ซอยอาจารย์ หมูที่ 5 ตําบล
นาทราย 

0 0 331,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนางปัน – บ้านนายสาคร หมูที่ 2 
ตําบลนาทราย

292,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนางผาด – วัดยางสูง หมูที่ 4 
ตําบลนาทราย

429,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนายเอียด ศาสนกระบวน-นบยาง
สูง หมูที่ 3 ตําบลนาทราย 

0 0 269,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายยางเตี้ย-ตาหมอ หมูที่ 5 ตําบลนาทราย

0 0 243,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายเลียบคลองวัดหญ้าฝั่งซ้าย-ฝายมีชีวิต 
หมูที่ 2 ตําบลนาทราย 

0 0 417,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายสันติสุข หมูที่ 2 ตําบลนาทราย 

0 0 269,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายสี่แยกหลังวัดมะมวงปลายแขน – บ้าน
นายสุรชัย นาคสุวรรณ์ หมูที่ 1 ตําบลนาท
ราย

0 188,000 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 31/8/2564  10:58 หน้า : 27/41



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายหนองบัว – วัดดอนยาง หมูที่ 5 ตําบล
นาทราย

0 224,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายหนองลึก-หนองไทร หมูที่ 6 ตําบล
นาทราย 

0 0 328,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายหน้าโพธิ์-บ้านนายสมศักดิ์ ดังนิโรจน์  
หมูที่ 3 ตําบลนาทราย 

0 0 304,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายหน้าโพธิ์-บ้านนายสมศักดิ์ ดังนิโรจน์ 
หมูที่ 3 ตําบลนาทราย 

0 186,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายฮวยชวน-เขื่อนบ้านนาทราย หมูที่ 6 
ตําบลนาทราย

0 0 269,000 -100 % 0

โครงการบุกเบิกถนนสายซอยในบ้าน หมูที่ 
5 ตําบลนาทราย

0 112,000 0 0 % 0

โครงการบุกเบิกถนนสายริมคลองฝรั่งถม
บ้านในดอน หมูที่ 1 ตําบลนาทราย

0 396,000 0 0 % 0

โครงการบุกเบิกถนนสายหนองลึก – หนอง
ไทร ตอนที่ 3  หมูที่ 6 
ตําบลนาทราย

487,000 0 0 0 % 0
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โครงการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ซอยบ้านลาง – บ้านในดอน หมูที่ 1 ตําบล
นาทราย

378,500 0 0 0 % 0

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการขุดลอกคูสงน้ําข้างชลประทานสี่
แยกหน้าโพธิ์ – ห้วยน้ําเย็น หมูที่ 2,3 
ตําบลนาทราย

80,500 0 0 0 % 0

โครงการขุดลอกเหมืองสงน้ําฝายตาแย้ม 
หมูที่ 1 ตําบลนาทราย

15,000 0 0 0 % 0

โครงการขุดลอกเหมืองสงน้ําฝายนายทิ่น 
โกศักดิ์ศรี หมูที่ 1 ตําบลนาทราย

32,000 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนสายเลียบริมคลองวัด
หญ้าฝั่งซ้าย – ฝายมีชีวิต หมูที่ 2 ตําบล
นาทราย

460,000 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนสายหนองลึก – 
หนองไทร หมูที่ 6 ตําบลนาทราย

0 108,000 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2,607,500 1,591,000 3,181,000 0
รวมงบลงทุน 2,607,500 1,591,000 3,181,000 0
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสวนราชการ 0 0 303,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 303,000 0
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 303,000 0

รวมงานไฟฟ้าและประปา 2,607,500 1,591,000 3,484,000 0
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชน 
ในการคัดแยกขยะ ที่ต้นทาง

0 16,100 20,000 50 % 30,000

โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชน 
ในการคัดแยกขยะ
ที่ต้นทาง

35,020 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 35,020 16,100 20,000 30,000
รวมงบดําเนินงาน 35,020 16,100 20,000 30,000

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 35,020 16,100 20,000 30,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 4,363,496.88 3,837,157 5,750,500 2,341,780
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 455,600

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 455,600
รวมงบบุคลากร 0 0 0 455,600

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น 0 0 0 100 % 4,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 4,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการจ้างแรงงานราษฎรเพื่อแก้ปัญหา
การวางงาน

0 0 5,000 -100 % 0

โครงการตลาดนัดสงเสริมสุขภาพ 27,000 0 15,000 -100 % 0

โครงการบูรณาการในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

0 0 10,000 -100 % 0
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โครงการฝึกอบรมพัฒนากลุมสตรีตําบลนาท
ราย

23,800 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
เด็กและเยาวชน

47,508 0 20,000 100 % 40,000

โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพผู้สูงอายุตําบลนาทราย

45,600 9,500 20,000 150 % 50,000

โครงการฝึกอาชีพชางในชุมชน 39,300 0 20,000 100 % 40,000

โครงการพลังชุมชนขจัดสิ้นยาเสพติด 0 0 0 100 % 19,000

โครงการสงเสริมการสร้างอาชีพให้แกสตรี 
คนชรา ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส

13,150 9,965 20,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมและสนับสนุนอาชีพใน
ตําบลนาทราย

0 0 0 100 % 20,000

โครงการอบรมสงเสริมการพัฒนากลุมอาชีพ
สตรีตําบลนาทราย

0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 196,358 19,465 110,000 199,000
รวมงบดําเนินงาน 196,358 19,465 110,000 203,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 196,358 19,465 110,000 658,600
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 196,358 19,465 110,000 658,600
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬา

0 0 5,000 -100 % 0

โครงกรจัดงานวันเด็กแหงชาติ 0 98,691 0 0 % 0

โครงการแขงขันกีฬานาทรายเกมส์ 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ 94,594.16 0 100,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 94,594.16 98,691 115,000 0
รวมงบดําเนินงาน 94,594.16 98,691 115,000 0

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 94,594.16 98,691 115,000 0
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการจัดงานลอยกระทง 0 14,500 171,000 16.96 % 200,000

โครงการจัดงานสงเสริมประเพณีสงกรานต์ 0 0 0 100 % 110,000

โครงการวัดประชารัฐสร้างสุข 0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการสงเสริมประเพณีชักพระ 30,000 45,000 45,000 0 % 45,000

โครงการสงเสริมประเพณีลอยกระทง 10,500 0 0 0 % 0

โครงการสงเสริมประเพณีแหเทียนพรรษา 0 5,736 10,000 0 % 10,000

โครงการสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมใน
การฟนฟูประเพณีและวัฒนธรรมสําคัญ
ตางๆ

27,700 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 68,200 65,236 236,000 375,000
รวมงบดําเนินงาน 68,200 65,236 236,000 375,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเมือง
นครศรีธรรมราช

18,000 18,000 18,000 0 % 18,000

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

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 86,200 83,236 254,000 393,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 180,794.16 181,927 369,000 393,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายซอยโชคอํานวย หมูที่ 4 ตําบลนาทราย

0 0 0 100 % 189,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายนาชี - ซอยอาจารย์ หมูที่ 5 ตําบลนาท
ราย

0 0 0 100 % 216,000
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนายเอียด ศาสนกระบวน - นบยาง
สูง หมูที่ 3 ตําบลนาทราย

0 0 0 100 % 192,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านลาง – บ้านในดอน หมูที่ 1 ตําบล
นาทราย

0 0 0 100 % 319,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านลาง – ฝายตาแย้ม  หมูที่ 1 ตําบล
นาทราย

0 0 0 100 % 189,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายยางเตี้ย - ตาหมอ หมูที่ 5
ตําบลนาทราย

0 0 0 100 % 189,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายเลียบคลองวัดหญ้าฝั่งซ้าย - ฝายมีชีวิต 
หมูที่ 2 ตําบลนาทราย

0 0 0 100 % 230,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายหนองบัว - วัดดอนยาง หมูที่ 5 ตําบล
นาทราย

0 0 0 100 % 203,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายหนองลึก - หนองไทร หมูที่ 6 ตําบล
นาทราย

0 0 0 100 % 349,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายหนองหลาง หมูที่ 4 ตําบลนาทราย

0 0 0 100 % 177,000
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายหน้าโพธิ์ - บ้านนายสมศักดิ์ ดังนิโรจน์ 
หมูที่ 3 ตําบลนาทราย

0 0 0 100 % 189,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายฮวยชวน – เขื่อนบ้านนาทราย หมูที่ 6 
ตําบลนาทราย

0 0 0 100 % 317,000

โครงการบุกเบิกถนนสายเลียบคลองตอน
ลางฝายมีชีวิต - ทุงทาลาด หมูที่ 2 ตําบล
นาทราย

0 0 0 100 % 471,000

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการปรับปรุงถนนสายฝายตาแย้ม – 
แนวเขตตําบลทางิ้ว หมูที่ 1 ตําบลนาทราย

0 0 0 100 % 144,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 3,374,000
รวมงบลงทุน 0 0 0 3,374,000

รวมงานก่อสร้าง 0 0 0 3,374,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0 3,374,000
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการบริหารจัดการศูนย์บริการและถาย
ทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรตําบลนาท
ราย

14,400 18,000 20,000 0 % 20,000

โครงการสงเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษ 0 5,000 5,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมการเรียนรู้การปลูกพริก
ไทย

21,450 0 0 0 % 0

โครงการสงเสริมการเรียนรู้แนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง

27,220 15,000 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 63,070 38,000 35,000 30,000
ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 0 0 5,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 0 5,000 0
รวมงบดําเนินงาน 63,070 38,000 40,000 30,000

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 63,070 38,000 40,000 30,000
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งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการปลูกป่า ปลูกต้นไม้ อนุรักษ์สิ่งแวด
ล้อม

29,900 9,900 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 29,900 9,900 10,000 10,000
รวมงบดําเนินงาน 29,900 9,900 10,000 10,000

รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 29,900 9,900 10,000 10,000
รวมแผนงานการเกษตร 92,970 47,900 50,000 40,000

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 322,483 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 322,483 0 0 0
ค่าวัสดุ

วัสดุกอสร้าง 55,667 80,078 200,000 -25 % 150,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 0 100 % 15,000
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วัสดุเครื่องแตงกาย 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุอื่น 49,840 12,905 25,000 60 % 40,000

รวมค่าวัสดุ 105,507 92,983 225,000 215,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 932,150.07 975,635.97 1,020,000 -21.57 % 800,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 932,150.07 975,635.97 1,020,000 800,000
รวมงบดําเนินงาน 1,360,140.07 1,068,618.97 1,245,000 1,015,000

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการขยายทอเมนระบบประปาบ้าน
ทรายทอง หมูที่ 3 ตําบลนาทราย

0 0 0 100 % 72,000

โครงการขยายทอเมนระบบประปาบ้าน
ปลายทา หมูที่ 1 ตําบลนาทราย

0 0 0 100 % 53,000

โครงการขยายทอเมนระบบประปาบ้าน
ห้วยน้ําเย็น หมูที่ 2 ตําบลนาทราย

0 0 0 100 % 67,000

โครงการขยายทอเมนระบบประปาบ้าน
เหมืองหัวทะเล หมูที่ 3 ตําบลนาทราย

0 0 0 100 % 56,000

โครงการขยายทอเมนระบบประปาบ้านเห
ว็ด หมูที่ 4 ตําบลนาทราย

0 0 0 100 % 84,000
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คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพย์สินคา
ที่ดินและสิ่งกอสร้าง

0 311,500 400,000 0 % 400,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 311,500 400,000 732,000
รวมงบลงทุน 0 311,500 400,000 732,000

รวมงานกิจการประปา 1,360,140.07 1,380,118.97 1,645,000 1,747,000
รวมแผนงานการพาณิชย์ 1,360,140.07 1,380,118.97 1,645,000 1,747,000

รวมทุกแผนงาน 33,517,617.06 33,179,537.51 40,390,000 40,400,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลนาทราย

อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช   จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 40,400,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 11,345,230 บาท
งบกลาง รวม 11,345,230 บาท

งบกลาง รวม 11,345,230 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 150,000 บาท

คําชี้แจง
- เพื่อจายเปนเงินสมทบเขากองทุนประกันสังคมสําหรับพนักงาน
จางในสังกัดอบต.นาทราย ตามพ.ร.บ.ประกันสังคมพ.ศ. 2533 

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 6,000 บาท

คําชี้แจง
-เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนใหแกพนักงานจางเพื่อ
ใหความคุมครองแกพนักงานจางสังกัดอบต.นาทราย ที่ประสบ
อันตราย เจ็บปวย ตายหรือสูนหาย อันเนื่องมาจากการทํางานให
แกองคการบริหารสวนตําบลนาทราย
-เปนไปตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2561

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 7,671,000 บาท

คําชี้แจง  
-เพื่อจายเปนคาเบี้ยยังชีพแกผูสูงอายุในเขตพื้นที่ต.นาทราย
ตามนโยบายของรัฐบาลโครงการสรางหลักประกันดานรายไดแกผู
สูงอายุ(เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูง
อายุ)คํานวณไว 12 เดือน - เปนไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
ของ อปท. พ.ศ.2552 และแกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

วันที่พิมพ : 7/9/2564  16:04:40 หนา : 1/78



เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 1,736,000 บาท

คําชี้แจง 
-เพื่อจายเปนคาเบี้ยยังชีพแกคนพิการในเขตพื้นที่ตําบล
นาทราย ตามนโยบายของรัฐบาล โครงการเสริมสรางสวัสดิการ
ทางสังคมใหแกผูพิการหรือทุพพลภาพ (เงินอุดหนุนสําหรับสนับ
สนุนสงเคราะหเบี้ยความพิการ) คํานวณไว 12 เดือน 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจาย
เงินเบี้ยความพิการใหคนพิการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ.2553 และแกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่4)พ.ศ.2562

เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส จํานวน 36,000 บาท

คําชี้แจง
 -เพื่อจายเปนคาเบี้ยยังชีพแกผูปวยเอดสในเขตพื้นที่ตําบล
นาทราย ตามนโยบายของรัฐบาล โครงการสนับสนุนการจัด
สวัสดิการทางสังคมแกผูดอยโอกาสทางสังคม(เงินอุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส จํานวน 6 คนใน
อัตรา 500บาท ตอเดือนตอคน คํานวณไว 12 เดือน
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงิน
สงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น           
พ.ศ.2548
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เงินสํารองจาย จํานวน 1,000,000 บาท

คําชี้แจง  
- เพื่อนําไปใชจายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือไม
สามารถคาดการณไดลวงหนา เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดรอน
ของประชาชนเปนสวนรวม เชน การป้องกันและแกไขปัญหา
อุทกภัย น้ําปาไหลหลาก แผนดินถลม ภัยแลง ภัย
หนาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟปาและหมอกควัน โรคติดตอและกรณี
จําเปนตามความเหมาะสม    
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวย
เหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2560

รายจายตามขอผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 446,230 บาท

คําชี้แจง 
- เพื่อจายเปนเงินสมทบเขากองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
สวนทองถิ่น (กบท.) ประจําปี 2565
- เปนไปตามพระราชบัญญัติบําเหน็จ บํานาญ ขาราชการสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2500 
- เปนไปตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
สวนทองถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 29 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560
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รายจายตามขอผูกพัน จํานวน 300,000 บาท

คําชี้แจง - เพื่อจายเปนคาใชจายตามรายการดังนี้
  1. เงินสมทบเขากองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวน
ตําบลนาทราย ประจําปีงบประมาณ 2565 เพื่อสงเสริมสนับสนุน
การดําเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพ ตั้งไวเปน
เงิน 200,000 บาท
- เปนไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหง
ชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑเพื่อสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2561
  2. เงินสมทบเขากองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลนาทราย ประจําปี
งบประมาณ 2565 เพื่อสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในตําบลนาทราย ตามนโยบายรัฐบาลและแนวทาง
ที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด ตั้งไว 50,000 บาท
3.เงินชดใชความเสียหายตามโครงการเศรษฐกิจชุมชน กรณีกลุม
เกษตรกรไมชําระหนี้หรือชําระหนี้ไมครบถวนตั้งไว 50,000 บาท
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 4295 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 72
 ลําดับที่ 1

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 9,867,775 บาท

งบบุคลากร รวม 6,443,575 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,707,120 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 514,080 บาท

คําชี้แจง 
- เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือน ใหแกนายกองคการบริหาร
สวนตําบลนาทรายและรองนายกองคการบริหารสวนตําบล
นาทราย จํานวน 2 คน คํานวณไว 12 เดือน ดังนี้
  1. นายกองคการบริหารสวนตําบล อัตรา 20,400 บาทตอเดือน
  2. รองนายกองคการบริหารสวนตําบล อัตรา 11,220 บาทตอ
เดือน 

วันที่พิมพ : 7/9/2564  16:04:40 หนา : 4/78



คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

คําชี้แจง 
- เพื่อจายเปนคาตอบแทนประจําตําแหนงรายเดือน ใหแกนายก
องคการบริหารสวนตําบลนาทรายและรองนายกองคการบริหาร
สวนตําบลนาทราย จํานวน 2 คน คํานวณไว 12 เดือน ดังนี้
  1. นายกองคการบริหารสวนตําบล อัตรา 1,750 บาท ตอเดือน 
  2. รองนายกองคการบริหารสวนตําบล อัตรา 880 บาทตอ
เดือน 

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

คําชี้แจง 
เพื่อจายเปนคาตอบแทนพิเศษรายเดือน ใหแกนายกองคการ
บริหารสวนตําบลนาทรายและรองนายกองคการบริหารสวนตําบล
นาทราย จํานวน 2 คน คํานวณไว 12 เดือน ดังนี้
  1. นายกองคการบริหารสวนตําบล อัตรา 1,750 บาท ตอเดือน 
  2. รองนายกองคการบริหารสวนตําบล อัตรา 880 บาท ตอ
เดือน

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

คําชี้แจง 
- เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือน ใหแกเลขานุการนายก
องคการบริหารสวนตําบลนาทราย อัตราคาตอบแทน 7,200 บาท
ตอเดือน คํานวณไว 12 เดือน 
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คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 1,022,400 บาท

คําชี้แจง 
- เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือน ใหแกสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล จํานวน 12 คน คํานวณไว 12 เดือน ดังนี้
  1. ประธานสภา อบต. อัตรา 11,220 บาทตอเดือน  
  2. รองประธานสภา อบต. อัตรา 9,180 บาทตอเดือน   
  3. เลขานุการสภา อบต. อัตรา 7,200 บาทตอเดือน 
  4. สมาชิกสภา อบต. จํานวน 9 คน อัตรา 7,200 บาทตอเดือน 

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,736,455 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 3,000,000 บาท

คําชี้แจง 
- เพื่อจายเปนเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือน ใหแกพนักงานสวน
ตําบล จํานวน 7 อัตรา คํานวณไว 12 เดือน ดังนี้
1.ตําแหนงปลัดองคการบริหารสวนตําบล (นักบริหารงานทองถิ่น) 
2.ตําแหนงรองปลัดองคการบริหารสวนตําบล (นักบริหารงานทอง
ถิ่น) 
3.ตําแหนงหัวหนาสํานักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป)
4.ตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน 
5.ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคล
6.ตําแหนงนักจัดการงานทั่วไป จํานวน 2 อัตรา
-เปนไปตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี(ปีงบประมาณพ.ศ.2564-2566)
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 252,000 บาท

คําชี้แจง 
- เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือน (เงินประจําตําแหนง) และคา
ตอบแทนพิเศษใหแกพนักงานสวนตําบลสําหรับตําแหนงผู
บริหาร อบต. จํานวน 3 อัตรา คํานวณไว 12 เดือน ดังนี้
1. ตําแหนงปลัดองคการบริหารสวนตําบล (นักบริหารงานทอง
ถิ่น)    
2.  ตําแหนงรองปลัดองคการบริหารสวนตําบล (นักบริหารงาน
ทองถิ่น)
3. ตําแหนงหัวหนาสํานักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป)
- เปนไปตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-
2566)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,400,000 บาท

คําชี้แจง 
- เพื่อจายเปนคาตอบแทน เงินปรับปรุงคาตอบแทน ใหแก
พนักงานจาง สังกัดสํานักงานปลัด จํานวน 10 อัตรา คํานวณ
ไว 12 เดือน ดังนี้
  1. ตําแหนงผูชวยนักวิชาการเกษตร
  2. ตําแหนงผูชวยนักพัฒนาชุมชน 
  3. ตําแหนงพนักงานขับรถยนต
  4. ตําแหนงพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
  5. ตําแหนงคนงานทั่วไป
  6. ตําแหนงยาม
  7. ตําแหนงคนงานประจํารถขยะ จํานวน 4 อัตรา
- เปนไปตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-
2566)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 84,455 บาท

คําชี้แจง 
- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว ใหแกพนักงานจาง
สังกัดสํานักงานปลัด จํานวน 7 อัตรา คํานวณไว 12 เดือน ดังนี้
  1. ตําแหนงพนักงานขับรถยนต
  2. ตําแหนงคนงานทั่วไป
  3. ตําแหนงยาม
  4. ตําแหนงคนงานประจํารถขยะ จํานวน 4 อัตรา
- เปนไปตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-
2566)

งบดําเนินงาน รวม 2,534,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 740,400 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 350,000 บาท

คําชี้แจง 
เพื่อจายเปน
-เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี) ประจําปีงบประมาณ 2565สําหรับพนักงานสวนตําบล
และพนักงานจางในสังกัดสํานักงานปลัด ซึ่งมีสิทธิไดรับตาม
ระเบียบที่กําหนด 
- คาตอบแทนเจาหนาที่ในการเลือกตั้ง
- คาตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย
- คาสมมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือกฯ
- คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งตาม
กฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
- เงินรางวัล ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 50,000 บาท

คําชี้แจง 
- เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ใหแก
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง ซึ่งไดรับอนุมัติและมีคําสั่งให
ปฏิบัตินอกเวลาราชการเพื่อเปนการอํานวยความสะดวกใหแก
ประชาชน
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2559

คาเชาบาน จํานวน 278,400 บาท

คําชี้แจง
- เพื่อจายเปนคาเชาหรือเชาซื้อบาน ใหกับพนักงานสวน
ตําบล สังกัดสํานักงานปลัดซึ่งเปนผูมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับคาเชาบาน
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่นพ.ศ.2548และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่3) พ.ศ
. 2559

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 62,000 บาท

คําชี้แจง 
- เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแกพนักงานสวน
ตําบล สังกัดสํานักปลัด ซึ่งเปนผูมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การชวยเหลือการศึกษาบุตร
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2551 และ
แกไขเพิ่มเติม
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ค่าใช้สอย รวม 938,800 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 220,000 บาท

คําชี้แจง 
- เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการใหผูรับจางเหมาทําอยางใดอยาง
หนึ่ง เชน คาถายเอกสารและคาเย็บหนังสือเขาปกหนังสือ คาเชา
ทรัพยสิน คาบริการกําจัดปลวก คาจางเหมาบริการบุคคลภาย
นอก คาจางที่ปรึกษา คาจางปรับปรุง โดเมน website คาแปล
เอกสาร  คาลางอัดฉีดรถยนต คาจางสูบน้ํา คาเบี้ยประกัน  คา
ออกแบบ คาจดทะเบียน คาใชจายในการดําเนินคดีตางๆ และคา
บริการที่จําเปนอื่นๆ ฯลฯ
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556   

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 25,000 บาท

คําชี้แจง
-เพื่อจายเปนคาใชจายเปนคารับรองในการตอนรับบุคคลหรือ
คณะบุคคล เชน คาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาของขวัญ คาพิมพ
เอกสาร คาใชจายที่เกี่ยวเนื่องในการรับรอง รวมทั้งคาบริการที่จํา
เปนในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มาตรวจนิเทศงานหรือ
เยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงานรวมทั้งเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ ฯลฯ 
-คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาองคการบริหารสวน
ตําบล      นาทราย เชน คาอาหาร เครื่องดื่มตาง ๆ เครื่องใชใน
การเลี้ยงรับรองและคาบริการอื่น ๆ ซึ่งจําเปนเกี่ยวกับการรับรอง
ในการประชุม 
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2381
 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาเชาที่ดิน จํานวน 12,000 บาท

คําชี้แจง 
- เพื่อจายเปนคาเชาที่ดินวัดหญา หมูที่ 2 ตําบลนาทราย ประจําปี
งบประมาณ 2565 เพื่อใชประโยชนในการทํากิจกรรมและการ
ดําเนินงานโครงการตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบล
นาทราย และใชประโยชนรวมกันของประชาชนตําบลนาทราย 

คาใชจายในการเดินทางไปราชการและคาใชจายในการอบรม
สัมมนา

จํานวน 100,000 บาท

คําชี้แจง 
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ เชน เบี้ย
เลี้ยง    คาพาหนะ คาเชาที่พักคาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน
คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน และคาใช
จายอื่นๆ ที่จําเปนในการเดินทางไปราชการ รวมทั้งคาใชจายของ
ผูเขารับการฝึกอบรมสัมมนา เชน คาลงทะเบียน คาธรรมเนียม
หรือคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของในการเขารับอบรมสัมมนาของ
พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง ผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบลนาทรายและบุคคลภายนอกที่ไดรับคํา
สั่งแตงตั้งใหปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนขององคการบริหาร
สวนตําบลนาทราย 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555
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คาใชจายในพิธีทางศาสนา รัฐพิธี และวันสําคัญตางๆ จํานวน 50,000 บาท

คําชี้แจง 
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการเฉลิมพระ
เกียรติ การจัดกิจกรรมในการประชาสัมพันธเชิญชวน หรืออํานวย
ความสะดวกใหกับประชาชนเพื่อมารวมงานรัฐพิธี และพระราช
พิธีตาง ๆ พิธีทางศาสนาและวันสําคัญตางๆ เชน คาวัสดุ
อุปกรณ คาป้ายไวนิล คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
เชาหรือคาบํารุงหรือคาใชจายในการตกแตงสถานที่จัดงาน คาเชา
เครื่องเสียง เต็นท โตะเกาอี้ คาเชาเวที และคาใชจายอื่นที่จําเปน
และเกี่ยวของ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวม
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  หนา 140
 ขอ 3

โครงการกฎหมายนารูสําหรับประชาชน จํานวน 20,000 บาท

คําชี้แจง 
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการกฎหมายนารู
สําหรับประชาชน โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาสมนาคุณ
วิทยากร คาเตรียมและตกแตงสถานที่คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาของขวัญของที่ระลึก คาวัสดุอุปกรณ คาจาง
เหมาบริการตาง ๆ 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  หนา 141
 ลําดับที่ 6
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โครงการจัดการเลือกตั้ง จํานวน 227,800 บาท

คําชี้แจง 
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดการเลือกตั้งผู
บริหารทองถิ่นและสมาชิกสภาทองถิ่น เชน กรณีหมดวาระ ยุบ
สภา หรือเลือกแทนตําแหนงวาง รวมทั้งคาใชจายในการประชา
สัมพันธ รณรงคหรือใหขอมูลขาวสารแกประชาชนใหทราบถึงสิทธิ
และหนาที่และการมีสวนรวมทางการเมือง และคาใชจายในการ
สนับสนุนการเลือกตั้งทั่วไป การเลือกตั้งนักการเมืองทองถิ่นอื่น
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนา 140
ลําดับที่ 5 และหนา 142 ลําดับที่ 9

โครงการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ จํานวน 54,000 บาท

คําชี้แจง 
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดทําสื่อประชา
สัมพันธเพื่อเผยแพรผลงานและประชาสัมพันธกิจกรรมของ
องคการบริหารสวนตําบลนาทราย เชน คาจัดทําวารสาร แผน
พับ แผนป้ายตาง ๆ ฯลฯ
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  หนา 140
 ลําดับ 4

โครงการปรับปรุง แกไข ทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่น จํานวน 15,000 บาท

คําชี้แจง 
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการแกไข ปรับ
ปรุง แกไข ทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่น โดยมีคาใชจายประกอบ
ดวย    คาจัดประชุมเพื่อบูรณาการในการขับเคลื่อนแผน
ชุมชน คาวิทยากร คาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาจัดสถานที่ คา
วัสดุ อุปกรณและคาใชจายอื่นที่จําเปน
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวม
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)หนา 141
 ลําดับที่ 8
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โครงการสงเสริมธรรมาภิบาลและสรางความโปรงใสในองคการ
บริหารสวนตําบลนาทราย

จํานวน 15,000 บาท

คําชี้แจง 
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมธรรมาภิ
บาลและสรางความโปรงใสในองคการบริหารสวนตําบล
นาทราย โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาสมนาคุณวิทยากร คา
เตรียมและตกแตงสถานที่คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาของขวัญของที่ระลึก คาวัสดุอุปกรณ คาจางเหมาบริการ
ตาง ๆ 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  หนา 139
 ลําดับที่ 2

โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น พนักงานสวนตําบล และ
พนักงานจาง

จํานวน 120,000 บาท

คําชี้แจง 
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมและศึกษาดู
งานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผูบริหาร อบต
. สมาชิกสภา อบต. พนักงานสวนตําบล และพนักงานจางของ
องคการบริหารสวนตําบลนาทราย โดยมีคาใชจายประกอบ
ดวย คาเตรียมและตกแตงสถานที่ คาเอกสาร คาวัสดุอุปกรณ คา
ของสมนาคุณ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คา
สมนาคุณวิทยากร คาที่พัก คาของขวัญของที่ระลึกและคาใชจาย
อื่นที่จําเปน 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557  
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนา 142
 ลําดับที่ 11
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 80,000 บาท

คําชี้แจง
- เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินที่อยูในความ
รับผิดชอบของสํานักงานปลัด เชน ครุภัณฑสํานักงาน เครื่อง
คอมพิวเตอร ฯลฯ เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ โดยมีคาใช
จายประกอบดวย คาจางเหมา คาสิ่งของและคาแรงงานที่ใชใน
การซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน 
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556

ค่าวัสดุ รวม 385,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท

คําชี้แจง 
-  เพื่อจายเปนคาสิ่งของที่เปนวัสดุสํานัก
งาน เชน กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ นิตยสาร หนังสือ ป้าย
ประชาสัมพันธ สิ่งของเครื่องใชในการปฏิบัติงาน น้ําดื่มสะอาดใน
การบริการประชาชนหรือผูมาติดตอราชการกับองคการบริหาร
สวนตําบล ฯลฯ เพื่อใชในสํานักงาน อบต.นาทราย 
-  เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 20,000 บาท

คําชี้แจง 
- เพื่อจายเปนคาสิ่งของเครื่องใชตางๆ ที่เปนวัสดุงานบานงาน
ครัว เชน แปรง ไมกวาด ผงซักฟอก ถังขยะ สบูน้ํายาลางหอง
น้ํา น้ํายาถูพื้น ถุงดําใสเศษขยะ เศษอาหาร ฯลฯ 
-  เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท

คําชี้แจง 
- เพื่อจายเปนคาสิ่งของที่เปนวัสดุยานพาหนะและขน
สง เชน แบตเตอรี่ ยางนอกยางใน หัวเทียนฯลฯ สําหรับรถยนต
สวนกลาง รถเก็บขนขยะ และยานพาหนะอื่นๆ ที่อยูในความรับ
ผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลนาทราย 
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 150,000 บาท

คําชี้แจง 
- เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันเชื้อเพลิง
น้ํามันเบนซิน น้ํามันดีเซล น้ํามันเครื่อง น้ํามันจารบี ฯลฯ เพื่อใช
สําหรับรถยนตสวนกลาง รถขนขยะ เรือทองแบน เครื่องตัด
หญา หรือทรัพยสินอื่นที่อยูในความรับผิดชอบของ อบต
.นาทราย และเครื่องจักรกลของหนวยงานราชการอื่นซึ่ง อบต
.นาทรายขอรับการสนับสนุนเพื่อมาใชในการปฏิบัติราชการ
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536
 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 

วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท

คําชี้แจง 
-เพื่อจายเปนคาวัสดุทางการเกษตร เชน จอบ ปุ๋ย ยาป้องกันและ
กําจัดศัตรูพืช วัสดุเพาะชํา ฯลฯ  
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536
 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 100,000 บาท

คําชี้แจง 
- เพื่อจายเปนคาสิ่งของที่เปนวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผน
ดิสก หมึกเครื่องพิมพคอมพิวเตอร โปรแกรมคอมพิวเตอรและ
อื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอร 
-  เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 470,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 400,000 บาท

คําชี้แจง 
-เพื่อจายเปนคาไฟฟ้าที่ใชในสํานักงานองคการบริหารสวนตําบล
นาทราย และอาคารอเนกประสงคประจําหมูบาน ตลอดจน
ทรัพยสินอื่นๆ ที่อยูในความรับผิดชอบของอบต.นาทราย 

คาบริการโทรศัพท จํานวน 5,000 บาท

คําชี้แจง   
-เพื่อจายเปนคาโทรศัพทในการติดตอภายในจังหวัด โทรทางไกล
ภายในประเทศและโทรทางไกลระหวางประเทศที่จําเปนเรง
ดวน โทรศัพทเคลื่อนที่ รวมทั้งคาใชจายในการบริการตาง ๆ ที่ใช
ประจําสํานักงาน อบต.นาทราย หองปฏิบัติการหนวยแพทยฉุก
เฉินตําบลนาทราย และศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลนาทราย 

คาบริการไปรษณีย จํานวน 5,000 บาท

คําชี้แจง
-เพื่อจายเปนคาไปรษณีย คาธนาณัติ คาซื้อดวงตรา
ไปรษณียากร ฯลฯ 

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 60,000 บาท

คําชี้แจง 
-เพื่อจายเปนคาใชจายในการบริการอินเตอรเน็ตความเร็ว
สูง จํานวน 3 เลขหมาย 
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งบลงทุน รวม 890,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 890,000 บาท
ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

รถบรรทุก(ดีเซล) จํานวน 854,000 บาท

คําชี้แจง
-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) จํานวน 1คัน มี
คุณลักษณะดังนี้
ปริมาตรกระบอกสูบไมเกิน 2,400 ซีซี หรือ กําลังเครื่องยนตสูงสุด
ไมต่ํากวา 110 กิโลวัตต ขับเคลื่อน 2 ลอ แบบดับเบิ้ลแค็บ ตาม
คุณลักษณะสังเขปดังนี้
(1) เปนกระบะสําเร็จรูป 
(2) หองโดยสารเปนแบบดัลเบิ้ลแค็บ 4 ประตู 
(3)เปนราคารวมเครื่องปรับอากาศ
(4) ราคารวมภาษีสรรพสามิต
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ 2563
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
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ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร หรือ LED ขาวดํา จํานวน 10,000 บาท

คําชี้แจง
-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพMultifunction 
เลเซอร หรือLEDขาวดํา จํานวน 1 เครื่องโดยมีคุณลักษณะพื้น
ฐานดังนี้
-เปนอุปกรณที่มีความสามารถเปนPrinter,Copier,Scaner
และFaxภายในเครื่องเดียวกัน
-มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600x600dpi
-มีความเร็วในการพิมพกระดาษA4ไมนอยกวา 28 หนาตอ
นาที(ppm)
-มีหนวยความจํา(Memory)ขนาดไมนอยกวา 256MB
-สามารถสแกนเอกสารขนาดA4ได
-มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไมนอยกวา 1,200x1,200dpi
-มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed)
-สามารถถายสําเนาเอกสารได
-สามารถทําสําเนาสูงสุดไดไมนอยกวา 99 สําเนา
สามารถยอและขยายได25ถึง 400เปอรเซ็นต
- ตั้งไวตามมาตรฐานเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําปี พ.ศ. 2563 (ณ วันที่ 12
 พฤษภาคม 2563) ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0804.6/ว 1474 ลงวันที่ 5 เมษายน 2562
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เครื่องพิมพเลเซอร หรือLED สี ชนิด Network แบบที่ 2 
(27หนา/นาที)

จํานวน 26,000 บาท

คําชี้แจง
-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอรหรือLED สี
ชนิดNetwork แบบที่ 2(27หนา/นาที) มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
-มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600X600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา27
 หนาตอนาที (ppm)
- มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 27หนา
ตอนาที (ppm)
- สามารถพิมพเอกสารกลับหนาอัตโนมัติได
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 512 MB
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
นอยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง และสามารถใชงานผานเครือขายไรสายWi-Fi
(IEEE802.11,g,n) ได
- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 250 แผน
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ สามารถกําหนด
กระดาษเองได
- ตั้งไวตามมาตรฐานเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําปี พ.ศ. 2563 (ณ วันที่ 12
 พฤษภาคม 2563) ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0804.6/ว 1474 ลงวันที่ 5 เมษายน 2562
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งานบริหารงานคลัง รวม 4,112,815 บาท
งบบุคลากร รวม 2,861,915 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,861,915 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 2,627,915 บาท

คําชี้แจง
- เพื่อจายเปนเงินเดือนเงินปรับปรุงเงินเดือน ใหแกพนักงานสวน
ตําบล สังกัดกองคลัง จํานวน 7 อัตรา คํานวณไว 12 เดือน ดังนี้
1. ตําแหนงผูอํานวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง)
2. ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี
3. ตําแหนงนักวิชาการคลัง
4. ตําแหนงนักวิชาการจัดเก็บรายได
5. ตําแหนงเจาพนักงานจัดเก็บรายได
6. ตําแหนงเจาพนักงานพัสดุ 2 อัตรา
- เปนไปตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-
2566)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

คําชี้แจง
- เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงใหแกพนักงานสวนตําบล
สําหรับ ตําแหนงผูอํานวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง ระดับ
ตน) ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท/เดือน คํานวนไว 12 เดือน 
- เปนไปตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-
2566)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 192,000 บาท

คําชี้แจง
- เพื่อจายเปนคาตอบแทน เงินปรับปรุงคาตอบแทนใหแก
พนักงานจางตําแหนงผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได จํานวน  1
 อัตรา คํานวณไว 12 เดือน 
- เปนไปตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-
2566)
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งบดําเนินงาน รวม 1,230,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 220,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

คําชี้แจง
1. เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ (เงิน
รางวัลประจําปี) ประจําปีงบประมาณ 2565สําหรับพนักงานสวน
ตําบลและพนักงานจางในสังกัดกองคลัง ซึ่งมีสิทธิไดรับตาม
ระเบียบ  จํานวน 10,000 บาท 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557
2. เพื่อจายเปนคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่รับผิดชอบ
การจัดซื้อจัดจางและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 จํานวน 20,000 บาท
-  เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1966 ลงวันที่ 26 กันยายน 2560

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

คําชี้แจง
- เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ใหแก
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง ซึ่งไดรับอนุมัติและมีคําสั่งให
ปฏิบัตินอกเวลาราชการเพื่อเปนการอํานวยความสะดวกใหแก
ประชาชน
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2559
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คาเชาบาน จํานวน 120,000 บาท

    คําชี้แจง
- เพื่อจายเปนคาเชาหรือเชาซื้อบานใหกับพนักงานสวน
ตําบล สังกัดกองคลัง ซึ่งเปนผูมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับคา
เชาบาน
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และแกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่3) พ
.ศ. 2559

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 50,000 บาท

 คําชี้แจง
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแกพนักงานสวน
ตําบล สังกัดกองคลัง ซึ่งเปนผูมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การชวยเหลือการศึกษาบุตร
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2551 และ
แกไขเพิ่มเติม
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ค่าใช้สอย รวม 757,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการคาธรรมเนียม และคาใชจายใน
การฝึกอบรม

จํานวน 57,000 บาท

คําชี้แจง
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ เชน คาเบี้ย
เลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พักคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของรวม
ถึงคาใชจายในการเขารับการฝึกอบรมหรือสัมมนาของพนักงาน
สวนตําบลและพนักงานจางในสังกัดกองคลัง เชน คาลงทะเบียน
คาธรรมเนียม หรือคาใชจายในทํานองเดียวกัน 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และที่แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557

โครงการจัดทําและปรับปรุงขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน จํานวน 350,000 บาท

คําชี้แจง
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดทําหรือปรับปรุง
ขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินขององคการบริหารสวน
ตําบลนาทราย โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาตอบแทนผูปฏิบัติ
งาน คาวัสดุ อุปกรณ ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2550
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนา 145
 ลําดับที่ 2
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โครงการจางเหมาบริการบุคคลดําเนินงานกิจการประปา และขยะมูล
ฝอย

จํานวน 250,000 บาท

คําชี้แจง
- เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการจางเหมาบริการบุคคลดําเนิน
กิจการประปาและขยะมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบล
นาทราย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยจายเปนคาจาง
เหมาบุคคล จํานวน 2 คน เพื่ออกบริการจดมาตรและเก็บคาน้ํา
ประปาและคาขยะมูลฝอย
เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่
มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฏาคม 2556 ตามแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนา 146 ลําดับที่ 4

โครงการประชาสัมพันธเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี จํานวน 30,000 บาท

คําชี้แจง
-เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการประชาสัมพันธเกี่ยว
กับการจัดเก็บภาษี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อสราง
ความเขาใจแกประชาชนผูเสียภาษีในเขตองคการบริหารสวน
ตําบลนาทราย โดยมีคาใชจายประกอบดวย 
1) ป้ายประชาสัมพันธ
2) จางเหมารถแหประชาสัมพันธ
3) คาจัดประชุมใหความรูแกผูอยูในขายชําระภาษีและบุคคลที่
เกี่ยวของ
4) สื่ออื่นๆ เพื่อการประชาสัมพันธเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว 4522 ลง
วันที่ 11 สิงหาคม 2558
ตามแผนพัฒนาทองถิ่นปี พ.ศ 2561-2565) หนา 145  ลําดับที่ 1
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โครงการพัฒนาระบบการใหบริการจัดเก็บคาน้ําประปา จํานวน 50,000 บาท

คําชี้แจง
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการพัฒนาระบบการให
บริการจัดเก็บคาน้ําประปาและขยะมูลฝอยในเขตองคการบริหาร
สวนตําบลนาทราย ไดแก ออกแบบและเขียนโปรแกรมบริหาร
จัดการระบบประปา คาขยะมูลฝอย คาวัสดุอุปกรณที่เกี่ยวของ
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฏาคม 2556 ตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนา 145 ลําดับที่ 3

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

คําชี้แจง
- เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน เชน ครุภัณฑ
คอมพิวเตอรเครื่องปรับอากาศ รถจักรยานยนต และทรัพยสินที่
อยูในความรับผิดชอบของกองคลัง เพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาจางเหมา คาสิ่งของและคา
แรงงานที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน
เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฏาคม 2556

ค่าวัสดุ รวม 203,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 70,000 บาท

 คําชี้แจง
- เพื่อจายเปนคาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุสํานัก
งาน เชน กระดาษ แฟ้มปากกา ดินสอ ยางลบ  กระดาษ กระดาษ
เขียนแบบ แผนป้ายตาง ๆ เทปกาว ฯลฯ เพื่อใชในการปฏิบัติงาน
ของกองคลัง
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 3,000 บาท

คําชี้แจง
- เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันเชื้อเพลิง
น้ํามันเบนซินน้ํามันดีเซล น้ํามันเครื่อง น้ํามันจารบี ฯลฯเพื่อใช
สําหรับรถจักรยานยนตที่อยูในความรับผิดชอบของกองคลังและ
เครื่องจักรกลของหนวยงานราชการอื่นซึ่งองคการบริหารสวน
ตําบลนาทรายขอรับการสนับสนุนเพื่อมาใชในการปฏิบัติราชการ
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536
 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 130,000 บาท

คําชี้แจง
- เพื่อจายเปนคาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุคอมพิวเตอร เชน อุปกรณ
บันทึกขอมูล หมึกเครื่องพิมพแผงป้อนอักขระ เมมโมรี่ชิป สาย
เคเบิลเมาส ฮารดดิสกไดนรฯ เพื่อใชในการปฏิบัติงานของกอง
คลัง
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  

ค่าสาธารณูปโภค รวม 50,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 50,000 บาท

    คําชี้แจง เพื่อจายเปนคาไปรษณีย คาธนาณัติ คาซื้อดวงตรา
ไปรษณียากร ฯลฯ 
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งบลงทุน รวม 20,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 20,900 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ตูเหล็ก จํานวน 5,900 บาท

คําชี้แจง
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร ฎีกาเบิกจาย สําหรับ
งานการเงินและบัญชี โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
แบบ 2 บาน
1) มีมือจับชนิดบิด
2) มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)
ตั้งไวตามมาตรฐานเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑสํานักงาน ธันวาคม 2563 ของสํานักงบประมาณ
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ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network แบบที่ 2 (38 
หนา/นาที)

จํานวน 15,000 บาท

 คําชี้แจง
 เพื่อจายเปนเครื่องเลเซอร หรือ LED ชนิดNetwork แบบ
ที่ 2 (38หนา/นาที) คุณลักษณะพื้นฐาน 
-มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1200*1200 dpi
-มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 38 หนา
ตอนาที (ppm)
-สามารถพิมพเอกสารกลับหนาอัตโนมัติได
-มีหนวยความจํา (memory) ขนาดไมนอยกวา 256 MB
- มีชองเชื่อมตอ (interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
นอยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวาจํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง หรือสามารถใชงานผานเครือขายไรสาย Wi-
Fi (IEEE 802.11b,g,n) ได
-มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 250 แผน
-สามารถใชไดกับ A4 Letter,Legal และ Custom
ตั้งไวตามมาตรฐานเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําปี พ.ศ. 2563(ณ วันที่ 12
 พฤษภาคม 2563) ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
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งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 150,000 บาท
งบบุคลากร รวม 150,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 150,000 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 150,000 บาท

คําชี้แจง 
- เพื่อจายเปนเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือน ใหแกพนักงานสวน
ตําบลตําแหนงนักวิชาการตรวจสอบภายใน จํานวน 1
 อัตรา คํานวณไว 12 เดือน 
- เปนไปตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-
2566)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 138,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 123,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 42,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 42,000 บาท

คําชี้แจง
- เพื่อจายเปนคาปวยการ ชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไป ใหแก
อาสาสมัครขององคการบริหารสวนตําบลนาทรายที่ผูบริหารทอง
ถิ่นไดมีคําสั่งใหชวยสนับสนุนการปฏิบัติงานในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย หรือการรักษาความสงบเรียบรอยของ
ประชาชนตามกฎหมาย
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ใหแกอาสาสมัครป้องกันภัยฝายพลเรือนขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2560
- ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ
วาดวยคาใชจายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย พ.ศ. 2560
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ค่าใช้สอย รวม 81,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการชวยเหลือผูประสบภัย จํานวน 50,000 บาท

คําชี้แจง  
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการชวยเหลือผูประสบ
สาธารณภัย(วาตภัย) เพื่อบรรเทาความเดือดรอนและปรับปรุง
คุณภาพชีวิตใหดีขึ้น 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวย
เหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2560
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 60
 ลําดับที่ 1 

โครงการตั้งจุดตรวจเพื่อรักษาความปลอดภัยในชวงเทศกาล จํานวน 20,000 บาท

คําชี้แจง 
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตั้งจุดตรวจ/ดาน
ชุมชน เพื่อรักษาความปลอดภัยในชวงเทศกาล เชน คาอาหาร คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม  คาวัสดุอุปกรณตาง ๆ เพื่อบริการและ
อํานายความสะดวกในการเดินทางสัญจรไปมาของประชาชนและ
เปนการรณรงคป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาล
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวม
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 60
 ลําดับที่ 2  
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โครงการฝึกอบรมใหความรูการป้องกันและระงับอัคคีภัย จํานวน 11,000 บาท

คําชี้แจง 
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมใหความรู
การป้องกันและระงับอัคคีภัย เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาเตรียม
และตกแตงสถานที่ คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่มของ
วาง คาของขวัญหรือของที่ระลึก คาวัสดุ อุปกรณ คาจาง
เหมาบริการตางๆ ที่จําเปนฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาจายในการฝึก
อบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่นพ.ศ. 2557

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 61
 ลําดับที่ 4  

งบเงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

โครงการบริหารจัดการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับอําเภอ อําเภอเมือง
นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

จํานวน 15,000 บาท

คําชี้แจง
- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแก องคการบริหารสวนตําบลทา
ซัก ตามโครงการบริหารจัดการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวย
เหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับ
อําเภอ อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรี
ธรรมราช เชน คาไฟฟ้า คาวัสดุอุปกรณ คาจางเหมาบริการตาง ๆ
 ที่จําเปนฯลฯ 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวย
เหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แกไข ครั้งที่ 3
 ลําดับที่ 1
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แผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 4,781,100 บาท

งบบุคลากร รวม 1,913,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,913,000 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,372,000 บาท

คําชี้แจง 
- เพื่อจายเปนเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือน ใหแก พนักงานสวน
ตําบล ตําแหนงนักวิชาการศึกษา จํานวน 1อัตรา และ พนักงาน
ครูสังกัดศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลนาทราย จํานวน 3
 อัตรา คํานวณไว 12 เดือน 
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2552 และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0808.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- เปนไปตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 –
 2566)

เงินวิทยฐานะ จํานวน 105,000 บาท

คําชี้แจง 
-เพื่อจายเปนคาเงินวิทยฐานะชํานาญการ ใหแกพนักงานครู ระ
ดับ ค.ศ.2 สังกัดศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลนาทราย จํานวน 3
 อัตรา
-เปนไปตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 –
 2566)
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 364,000 บาท

คําชี้แจง
-เพื่อจายเปนคาตอบแทน เงินปรับปรุงคาตอบแทนใหแกพนักงาน
จางตําแหนงผูดูแลเด็ก (ทักษะ) และผูดูแลเด็ก สังกัดศูนยพัฒนา
เด็กเล็กตําบลนาทราย จํานวน 3 อัตรา คํานวณไว 12 เดือน
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0809.4/ว 1875 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2561
-เปนไปตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 –
 2566)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 72,000 บาท

คําชี้แจง 
- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว ใหแกพนักงานจาง
ตําแหนงผูดูแลเด็ก (ทักษะ) และผูดูแลเด็ก สังกัดศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กตําบลนาทราย จํานวน 3 อัตรา คํานวณไว 12 เดือน
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0809.4/ว 1875 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2561
- เปนไปตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 –
 2566)

งบดําเนินงาน รวม 1,997,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 81,000 บาท
คาเชาบาน จํานวน 66,000 บาท

คําชี้แจง
- เพื่อจายเปนคาเชาหรือเชาซื้อบาน ใหกับพนักงานสวน
ตําบล    ซึ่งเปนผูมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับคาเชาบาน
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่3) พ
.ศ. 2559
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 15,000 บาท

คําชี้แจง 
-เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแก พนักงานสวนทอง
ถิ่น พนักงานครูในสังกัดศูนยพัฒนาเด็กตําบลนาทราย ซึ่งเปนผูมี
สิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการชวยเหลือการศึกษาบุตร
-เปนไปตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2551 และ
แกไขเพิ่มเติม
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0809.4/ว 1875 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2561

ค่าใช้สอย รวม 1,213,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 258,000 บาท

คําชี้แจง
- เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการดังตอไปนี้
 1. คาจางเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานแม
บาน/ธุรการ/พัสดุ/การเงินของศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบล
นาทราย จํานวน 2 คน  
ตั้งไว 216,000 บาท 
 2. คาจางเหมาบริการในการตัดหญาบริเวณศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ตําบลนาทราย ตั้งไว 27,000 บาท
 3. คาจางเหมาบริการตกแตงสถานที่ ในการกิจกรรมตางๆภายใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบล
นาทราย เชน การผูกผาประดับตกแตงจัดตกแตงสถานที่ ฯลฯ ตั้ง
ไว 10,000 บาท
4. คาจางทําป้ายประชาสัมพันธ คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือ
หรือเขาปกหนังสือ และคาจางเหมาอื่นๆ ตั้งไว 5,000 บาท 
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในพิธีทางศาสนา รัฐพิธี และวันสําคัญตางๆ จํานวน 5,000 บาท

คําชี้แจง 
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการเฉลิมพระ
เกียรติ การจัดกิจกรรมในการประชาสัมพันธเชิญชวน หรืออํานวย
ความสะดวกใหกับประชาชนเพื่อมารวมงานรัฐพิธีและพระราชพิธี
ตางๆ พิธีทางศาสนาและวันสําคัญตางๆ เชน คาวัสดุอุปกรณ 
คาป้ายไวนิล คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาเชาหรือคา
บํารุงหรือคาใชจายในการตกแตงสถานที่จัดงาน คาเชาเครื่อง
เสียง เต็นท โตะเกาอี้ คาเชาเวที และคาใชจายอื่นที่จําเปนและ
เกี่ยวของ  
-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวม
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 74
 ลําดับที่ 3

โครงการปรับปรุงภูมิทัศนศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลนาทราย จํานวน 5,000 บาท

คําชี้แจง 
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลนาทราย โดยจัดตกแตงบริเวณศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก ประกอบดวย วัสดุอุปกรณ ตนไม ดอกไม
ประดับ หญา ดินปลูก ฯลฯ 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565 หนา 73
 ลําดับที่ 1
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โครงการพัฒนาศักยภาพครู ผูดูแลเด็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบล
นาทราย

จํานวน 20,000 บาท

คําชี้แจง 
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพ
ครู   ผูดูแลเด็กของศูนยพัฒนาตําบลนาทราย โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวย คาเตรียมและตกแตงสถานที่คาเอกสาร คาวัสดุ
อุปกรณ คาของสมนาคุณ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาสมนาคุณวิทยากรและคาใชจายอื่นที่จําเปน คาใชจายใน
การเขารับการฝึกอบรมสัมมนาและคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการ เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาเชาที่พักคาพาหนะ คาลง
ทะเบียน และคาใชจายอื่นที่จําเปนในการเดินทางไปราชการ เพื่อ
พัฒนาศักยภาพครูและผูดูแลเด็ก 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แกไข
เพิ่มเติม
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
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โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 596,000 บาท

คําชี้แจง 
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสนับสนุนคาใชจาย
การบริหารสถานศึกษา ดังนี้
   1. คาอาหารกลางวันสําหรับเด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ตําบลนาทราย หมูที่ 2 ตําบลนาทราย จํานวน 245 วัน  อัตราคน
ละ 21 บาท ตั้งไว 396,170 บาท
   2. คาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ศพ
ด.) ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลนาทราย ตั้งไว 199,830
 บาท  โดยมีคาใชจายประกอบดวย 
       2.1 คาจัดการเรียนการสอนสําหรับเด็ก อายุ 2-5 ปี  อัตรา
คนละ 1,700 บาท ตั้งไว 130,900 บาท
      2.2 คาหนังสือเรียน สําหรับเด็กอายุ 3-5 ปี อัตราคนละ 200
 บาท/ปี ตั้งไว 12,200 บาท
      2.3 คาอุปกรณการเรียน สําหรับเด็กอายุ 3-5 ปี  อัตราคน
ละ 200 บาท/ปี ตั้งไว 12,200 บาท 
      2.4 คาเครื่องแบบนักเรียน สําหรับเด็กอายุ 3-5 ปี  อัตราคน
ละ 300 บาท/ปี ตั้งไว 18,300 บาท 
      2.5 คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน สําหรับเด็กอายุ 3-5 ปี  อัตรา
คนละ 430 บาท/ปี ตั้งไว 26,230 บาท 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายไดและการจายเงินของ
สถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 77
 ลําดับที่ 14

โครงการหรือกิจกรรมเพื่อเสริมสรางพัฒนาการและการเรียนรูของ
เด็กเล็กในศูนยพัฒนาเด็กตําบลนาทราย

จํานวน 157,000 บาท
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คําชี้แจง
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมเพื่อ
เสริมสรางพัฒนาการและการเรียนรูของเด็กเล็กในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กตําบลนาทราย ไดแก 
  1. โครงการขนมไทยไชโย
  2. โครงการฟันสวยยิ้มใส   
  3. โครงการออมสินของหนู
  4. โครงการเรียนรูสูโลกกวาง
  5. โครงการประชุมผูปกครอง
  6. โครงการวายน้ําเปนเลนน้ําได
  7. โครงการผูสูงวัยใสใจลูกหลาน
  8. โครงการโภชนาการเด็กปฐมวัย  
  9. โครงการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง    
  10. โครงการผลิตสื่อการเรียนการสอน
  11. โครงการเด็กปฐมวัยเรียนรูสูอาเซียน
  12. โครงการคัดแยกขยะ(หนูนอยรักษโลก)   
  13. โครงการบายบายขวดนมและขนมกรุบกรอบ
  14. โครงการจัดงานสงเสริมการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย  
  15. โครงการพัฒนาความฉลาดทางอารมณเด็กปฐมวัย 
  16. โครงการแขงขันกีฬาสีภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลนาท
ราย
  17. โครงการใหความรูผูปกครองเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพเด็ก
ปฐมวัย  
  18. โครงการนิทานเลมนอยกับหนูนอยศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบล
นาทราย    
  19. โครงการจัดงานสงเสริมการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัยของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลนาทราย
  - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 75-83
 และลําดับที่ 7-13, 16-20, 22,24, 25-26, 29-32, 36
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โครงการแหลงเรียนรูในชุมชนตําบลนาทราย จํานวน 10,000 บาท

คําชี้แจง 
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการแหลงเรียนรูใน
ชุมชนตําบลนาทราย เพื่อพัฒนาที่อานหนังสือทองถิ่นใหเปนแหลง
เรียนรูคูชุมชน และเพื่อสรางโอกาสใหประชาชนในทองถิ่นเขาถึง
แหลงเรียนรูในชุมชนตําบลนาทราย  โดยมีคาใชจายประกอบ
ดวย วัสดุอุปกรณ เชน จุลสาร วารสาร นิตยสาร หนังสือ วัสดุ
อุปกรณ ป้าย ชั้นวางหนังสือ โตะ เกาอี้ และอุปกรณอื่นๆ ที่เกี่ยว
ของ
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0816.5/ว 2450 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560  
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนา 79
 ลําดับที่ 21                   

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 162,000 บาท

คําชี้แจง 
- เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินที่อยูในความ
รับผิดชอบของศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลนาทราย  เพื่อใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติ โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาจางเหมา คา
สิ่งของและคาแรงงานที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน 
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
มาก   ที่ มท 0808.2/ว 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 
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ค่าวัสดุ รวม 703,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

คําชี้แจง 
- เพื่อจายเปนคาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุสํานักงานซึ่งโดยสภาพเปน
วัสดุคงทนและวัสดุสิ้นเปลือง เครื่องใช
ตางๆ เชน กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ป้ายประชาสัมพันธ สิ่ง
ของเครื่องใชในการปฏิบัติงาน น้ําดื่มสะอาดในการบริการเด็กเล็ก
หรือผูมาติดตอรายการกับศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลนาทราย ฯลฯ
 เพื่อใชในศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลนาทราย 
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 598,000 บาท

คําชี้แจง
- เพื่อจายคาใชจายสําหรับวัสดุงานบานงานครัวอาหาร
เสริม (นม) โรงเรียน โดยมีคาใชจายประกอบดวย
1.วัสดุงานบานงานครัว เชน ไมกวาด ถังขยะ น้ํายาทําความ
สะอาด ผาปูโตะ ไสกรองเครื่องกรองน้ําดื่ม ฯลฯ เพื่อใชในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กตําบลนาทราย ตั้งไว 30,000 บาท
2.คาอาหารเสริม (นม) สําหรับเด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก  เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 - ป.6  ตั้งไว 568,000บาท ดังนี้
       2.1 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลนาทราย 
จํานวน 260วัน  ตั้งไว 160,200 บาท 
      2.2 โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน(สพฐ.) ในเขตพื้นที่ตําบลนาทราย จํานวน 2
 โรงเรียน จํานวน 260 วัน  ตั้งไว 407,800 บาท 
-  เปนไปตามประกาศคณะกรรมการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เรื่อง หลักเกณฑการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลง
วันที่ 30 ตุลาคม 2563
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)หนา 77
 ลําดับที่ 15
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วัสดุกอสราง จํานวน 10,000 บาท

คําชี้แจง 
- เพื่อจายเปนคาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุกอ
สราง เชน ทราย จอบ หิน กระเบื้อง ทอตางๆ ฯลฯ สําหรับใช
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลนาทราย
 - เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 10,000 บาท

คําชี้แจง 
- เพื่อจายเปนคาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุวิทยาศาสตร  เชน  สําลี ผา
พันแผล เวชภัณฑ แอลกอฮอล ถุงมือ เจลแอลกอฮอล ฯลฯ เพื่อ
ใชในศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลนาทราย
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558

วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท

คําชี้แจง 
- เพื่อจายเปนคาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุการเกษตร เชน พันธุ
พืช ปุ๋ย ดินปลูก กระถาง ฯลฯ  เพื่อใชในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ตําบลนาทราย
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

คําชี้แจง 
- เพื่อจายเปนคาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุคอมพิวเตอร เชน หมึก
พิมพ โปรแกรมคอมพิวเตอร อุปกรณบันทึกขอมูล อุปกรณถาย
โอนขอมูลและอื่นๆ สําหรับใชในศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลนาท
ราย
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
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งบลงทุน รวม 47,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 47,100 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ปัมน้ํา จํานวน 11,000 บาท

คําชี้แจง 
-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อปัมอัตโนมัติ แบบแรงดันคงที่ ขนาด 350
 วัตต ทอดูดและจาย ขนาด 1 1/4 นิ้ว ระยะดูด 8 เมตร สงสูง 22
 เมตร ปริมาณน้ําสูงสุด 64 ลิตร ตอนาที  สําหรับใชงานในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กตําบลนาทราย ตามแบบที่มีจําหนายในทองตลาด
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
มาก   ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558

ครุภัณฑงานบานงานครัว

ถังน้ํา จํานวน 9,100 บาท

คําชี้แจง 
-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อถังน้ํา แบบไฟเบอรกลาส ขนาดความจุน้ําได
ไมนอยกวา 2,000 ลิตร มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม (มอก.) ตามแบบที่มีในมาตรฐานครุภัณฑ ปี 2563
 - เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
มาก   ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
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ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 17,000 บาท

คําชี้แจง 
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานัก
งาน จํานวน 1 เครื่อง เพื่อใชในศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบล
นาทราย โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
   1. มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอย
กวา 3.1 GHz  หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
   2. หนวยประมวลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
นอยกวา 4 MB
   3. มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาด
ไมนอยกวา 4 GB
   4. มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
นอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
นอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
   5. มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
   6. มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง
   7. มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไม
นอยกวา 3 ชอง
   8. มีแป้นพิมพและเมาส
   9. มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
ตั้งไวตามมาตรฐานเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําปี พ.ศ. 2563 (ณ วันที่ 12
 พฤษภาคม 2563) ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
-  เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558

เครื่องพิมพ ชนิดเลเซอร จํานวน 7,500 บาท

คําชี้แจง 
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพMultifunction แบบฉีดหมึก
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พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 1
 เครื่อง เพื่อใชในศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลนาทราย โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้  
   1. เปนอุปกรณที่มีความสามารถ
เปน Printer, Copier , Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียว
กัน    
   2. เปนเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผลิต 
   3. มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi 
   4. มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมนอย
กวา 27 หนาตอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพ ตอนาที (ipm) 
   5. มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 15
 หนาตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที (ipm) 
   6. สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได 
   7. มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมนอยกวา 1,200 x 600
 หรือ 600 x 1,200 dpi 
   8. มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed) 
   9. สามารถถายสําเนาเอกสารไดทั้งสีและขาวดํา 
   10. สามารถทําสําเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 99 สําเนา 
   11. สามารถยอและขยายได25 ถึง 400 เปอรเซ็นต 
  12. มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดี
กวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
   13. มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอย กวา 1
 ชอง หรือ สามารถใชงานผาน เครือขายไรสาย Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได 
   14. มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 100 แผน 
   15. สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom
- ตั้งไวตามมาตรฐานเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําปี พ.ศ. 2563 (ณ วันที่ 12
 พฤษภาคม 2563) ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
-  เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
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เครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 2,500 บาท

คําชี้แจง 
-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
จํานวน 1 เครื่องเพื่อใชในศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลนาทราย โดยมี
ลักษณะพื้นฐานดังนี้
1. มีกําลังไฟฟ้าดานนอกไมนอยกวา 800VA(480 Watts)
2. สามารถสํารองไฟฟ้าไดไมนอยกวา 15 นาที 
- ตั้งไวตามมาตรฐานเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําปี พ.ศ. 2563 (ณ วันที่ 12
 พฤษภาคม 2563) ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558

งบเงินอุดหนุน รวม 824,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 824,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสวนราชการ จํานวน 824,000 บาท

คําชี้แจง 
- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ตามโครงการอาหารกลาง
วันเด็กนักเรียนในเขตพื้นที่ตําบลนาทราย จํานวน 2 โรงเรียนจัด
สรร 200 วัน ดังนี้
  1. โรงเรียนวัดหญา ตั้งไว 365,800  บาท
  2. โรงเรียนวัดดอนยาง ตั้งไว 458,200 บาท
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท0816.2
/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนา 83
 ลําดับที่ 37,38
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 1,450,700 บาท

งบบุคลากร รวม 416,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 416,200 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 416,200 บาท

คําชี้แจง 
- เพื่อจายเปนเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือน ใหแกพนักงานสวน
ตําบล ตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุข จํานวน 1 อัตรา คํานวณ
ไว 12 เดือน 
- เปนไปตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-
2566)

งบดําเนินงาน รวม 914,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 48,000 บาท
คาเชาบาน จํานวน 48,000 บาท

คําชี้แจง
- เพื่อจายเปนคาเชาหรือเชาซื้อบาน ใหกับพนักงานสวนตําบล ซึ่ง
เปนผูมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับคาเชาบาน
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่3) พ
.ศ. 2559
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ค่าใช้สอย รวม 866,500 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการบริหารจัดการระบบแพทยฉุกเฉิน จํานวน 700,000 บาท

คําชี้แจง 
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการบริหารจัดการ
ระบบการแพทยฉุกเฉินขององคการบริหารสวนตําบล
นาทราย โดยมีคาใชจายประกอบดวย
1. คาฝึกอบรมเพิ่มพูนความรูผูปฎิบัติการในระบบแพทยฉุก
เฉิน    
2. คาวัสดุ อุปกรณการแพทยที่จําเปนและเวชภัณฑ สําหรับ
บริการประชาชน  
3. คาจางเหมาบริการผูปฎิบัติฉุกเฉินที่ปฏิบัติงานประจําในชุด
ปฏิบัติการแพทยฉุกเฉิน โดยใหบริการตลอด 24 ชั่วโมง
4. คาใชจายในการประชาสัมพันธงานบริการระบบการแพทยฉุก
เฉิน
- เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561– 2565)หนา57
 ลําดับที่ 1
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โครงการป้องกันและแกไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน จํานวน 6,000 บาท

คําชี้แจง
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการป้องกันและแกไข
ปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน ตามแนวทางโครงการตามพระราช
ดําริดานการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระขนิษฐาธิ
ราชเจากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี  เชน คาป้ายเกียรติคุณใหรานคาที่จําหนายเกลือเสริม
ไอโอดีน คาป้ายคัทเอาท รณรงคประชาสัมพันธใหความรูในวัน
ไอโอดีนแหงชาติ ขับเคลื่อนใหเปนหมูบาน
ไอโอดีน                    
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.5/1175 ลงวันที่ 25 เมษายน 2561
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561– 2565)หนา 59
 ลําดับที่ 5

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา จํานวน 45,500 บาท

คําชี้แจง 
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการป้องกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบา ตามแนวทางเงินอุดหนุนสําหรับขับเคลื่อน
โครงการสัตว ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา
ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอเจา
ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัคราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วร
ขัตติยราชนารี โดยดําเนินการฉีดวัคซีนสุนัขหรือแมวในพื้นที่ตําบล
นาทราย ทั้งที่มีเจาของและไมมีเจาของ มีคาใชจายประกอบ
ดวย คาวัคซีน วัสดุอุปกรณ คาจางเหมาบริการฉีดตาง ๆ 
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.5/1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)หนา 58 ลําดับ
ที่ 3                                                         
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โครงการรณรงคป้องกันและควบคุมโรคไขเลือดออกตําบลนาทราย จํานวน 95,000 บาท

คําชี้แจง 
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการรณรงคป้องกันและ
ควบคุมโรคไขเลือดออก โดยจายเปนคาป้ายประชาสัมพันธ วัสดุ
อุปกรณ คาจางเหมาบริการตาง ๆ 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 58
 ลําดับที่ 58

โครงการอบรมสุขาภิบาลอาหาร ประจําปี 2565 จํานวน 20,000 บาท

คําชี้แจง
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมสุขาภิบาล
อาหารโดยมีคาใชจายประกอบดวย คาวิทยากรคาเตรียมและ
ตกแตงสถานที่คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา คาวัสดุ
อุปกรณ คาจางเหมาบริการตาง ๆ 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  หนา 58
 ลําดับที่ 2

งบเงินอุดหนุน รวม 120,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 120,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 1-6 จํานวน 120,000 บาท

คําชี้แจง 
- เพื่อเปนเงินอุดหนุนใหกับคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 1 - 6
 ตําบลนาทราย หมูบานละ 20,000 บาท เพื่อเปนคาใชจายในการ
ดําเนินงานตามโครงการพระราชดําริ ดานสาธารณ
สุข เชน โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน โครงการพัฒนา
ระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน  โครงการรณรงคและ
แกไขปัญหายาเสพติด To be number one ฯลฯ
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หนา 58 ลําดับ
ที่ 4
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 2,311,780 บาท

งบบุคลากร รวม 1,615,780 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,615,780 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 950,000 บาท

คําชี้แจง
- เพื่อจายเปนเงินเดือน (รวมทั้งกรณีเงินปรับปรุงระหวางปี) ใหแก
พนักงานสวนตําบล สังกัดกองชาง องคการบริหารสวนตําบล
นาทราย จํานวน 3 อัตรา 
  (1) ตําแหนงผูอํานวยการกองชาง (นักบริหารงานชาง) 
  (2) ตําแหนงนายชางโยธา 
  (2) ตําแหนงเจาพนักงานธุรการ
- เปนไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท.และ ก.อบต.ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  เรื่องซักซอมแนว
ทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 3,780 บาท

คําชี้แจง 
- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานสวน
ตําบลตําแหนงเจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สังกัดกอง
ชาง องคการบริหารสวนตําบลนาทราย จํานวน 1 อัตรา
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นดวน
มาก ที่ มท 0809.4/ว1875 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2562
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

คําชี้แจง 
- เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือน (เงินประจําตําแหนง) ใหแก
พนักงานสวนตําบล ตําแหนงผูอํานวยการกองชาง (นักบริหารงาน
ชาง ระดับตน) อัตรา 3,500 บาท/เดือน สังกัดกองชาง องคการ
บริหารสวนตําบลนาทราย จํานวน 1 อัตรา
- เปนไปตาม หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  เรื่องซักซอมแนว
ทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 560,000 บาท

คําชี้แจง 
- เพื่อจายเปนคาตอบแทนคาตอบแทนพิเศษ (รวมทั้งกรณีปรับ
อัตราคาตอบแทนที่เกิดขึ้นระหวางปี) ใหแกพนักงานจางตาม
ภารกิจและพนักงานจางทั่วไป สังกัดกองชาง องคการบริหารสวน
ตําบลนาทราย จํานวน 4 อัตรา ดังนี้
  (1) ตําแหนงผูชวยนายชางโยธา จํานวน 1 อัตรา
  (2) ตําแหนงพนักงานผลิตน้ําประปา จํานวน 3 อัตรา
- เปนไปตาม หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต.ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  เรื่องซักซอมแนว
ทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 60,000 บาท

คําชี้แจง 
- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว (รวมทั้งเงินปรับปรุง
ระหวางปี) ใหแกพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่ว
ไป สังกัดกองชาง องคการบริหารสวนตําบลนาทราย จํานวน 4
 อัตรา ดังนี้
  (1) ตําแหนงผูชวยนายชางโยธา จํานวน 1 อัตรา
  (2) ตําแหนงพนักงานผลิตน้ําประปา จํานวน 3 อัตรา
- เปนไปตาม หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  เรื่องซักซอมแนว
ทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

งบดําเนินงาน รวม 696,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 186,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 80,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปน
ประโยชนแกองคกรปกครองทองถิ่น ดังนี้
(1) เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี) สําหรับพนักงานสวนตําบลและพนักงานจางในสังกัด
กองชาง ซึ่งมีสิทธิไดรับตามกฎหมายที่กําหนด ตั้งไว 10,000 บาท
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557

(2) เพื่อจายเปนคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่รับผิดชอบ
การจัดซื้อจัดจางและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ตั้งไว 70,000
บาท
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1966 ลงวันที่ 26 กันยายน 2560
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 60,000 บาท

คําชี้แจง 
- เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ใหแก
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง ซึ่งไดรับอนุมัติและมีคําสั่งให
ปฏิบัตินอกเวลาราชการ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ
เบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559

คาเชาบาน จํานวน 36,000 บาท

คําชี้แจง 
- เพื่อจายเปนคาเชา/เชาซื้อบาน ใหกับพนักงานสวนตําบลผูมีสิทธิ์
ไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับคาเชาบานตามระเบียบที่กําหนด 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และแกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่3) พ
.ศ.2559

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 10,000 บาท

คําชี้แจง 
- เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแกพนักงานสวน
ตําบลและผูบริหาร ซึ่งเปนผูมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ชวยเหลือการศึกษาบุตรตามระเบียบที่กําหนด 
-เปนไปตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0422.32/ว 257 
ลงวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2559
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ค่าใช้สอย รวม 230,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 80,000 บาท

คําชี้แจง 
-เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการใหผูรับจางทําอยางใดอยาง
หนึ่ง เชน คาจางเหมาตรวจสอบคุณภาพน้ําประปาประจําปี คา
จางเหมาตรวจเช็คและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ คาจางเหมาแปล
เอกสาร คาถายเอกสารและเขาเลมเอกสาร คาจางลางอัดขยาย
ภาพถาย คาจางเหมาสูบน้ําคาจางเหมาทําความสะอาดถนนใน
เขตตําบลนาทราย คาติดตั้งเครื่องปรับอากาศหรือคาบริการที่จํา
เปนอื่น ๆ ฯลฯ 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563  และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น  ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการและคาใชจายในการฝึกอบรม
สัมมนา

จํานวน 30,000 บาท

คําชี้แจง 
-เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ไดแก คาเบี้ย
เลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พักคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของคา
ธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆในการเขาอบรมสัมมนาของ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง ในสังกัดกองชาง 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยคาใชจายในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจา
หนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
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โครงการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศนไหลทางถนนในเขตตําบลนาทราย จํานวน 80,000 บาท

คําชี้แจง 
- เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการตัดหญากําจัดวัชพืชสองขางทาง
ถนนภายในเขตตําบลนาทราย (6 หมูบาน) 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 40,000 บาท

คําชี้แจง 
- เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมตรวจเช็คครุภัณฑและ
ทรัพยสินอื่นๆ เชน ครุภัณฑคอมพิวเตอรเครื่องปรับอากาศ กลอง
ถายรูป รถจักรยานยนต ถนน  อาคาร ฯลฯ เพื่อใหสามารถใชงาน
ไดตามปกติ 
-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563 และหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559

ค่าวัสดุ รวม 280,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

คําชี้แจง 
- เพื่อจายเปนคาซื้อวัสดุสํานักงาน ไดแกกระดาษ แฟ้ม ปากกา
ดินสอ ยางลบ กระดาษไข กระดาษเขียนแบบ เทปกาว ฯลฯ 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563 และหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 150,000 บาท

คําชี้แจง 
- เพื่อจายเปนคาซื้อวัสดุไฟฟ้า เชน ฟิวสหลอดไฟฟ้า บัลลาสต
สตารทเตอร คัทเอาท โคมไฟฟ้า สายไฟฟ้า เบรกเกอร ฯลฯ เพื่อ
ใชในการซอมแซมและบํารุงรักษาไฟฟ้าภายในสํานักงานองคการ
บริหารสวนตําบลนาทรายและซอมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขต
ตําบลนาทราย 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563 และหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559

วัสดุกอสราง จํานวน 50,000 บาท

คําชี้แจง 
- เพื่อจายเปนคาซื้อวัสดุกอสราง เชน ไม แปรงทาสี ปูน
ซีเมนต ทราย อิฐ หิน ตะปู เหล็กเสน ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563 และหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 60,000 บาท

คําชี้แจง 
- เพื่อจายเปนคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ไดแก หมึกเครื่องพิมพ
คอมพิวเตอร แผนหรือจานบันทึกขอมูล สายเคเบิล เมาส เครื่อง
อานและบันทึกขอมูล 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563 และหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 30,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชน ในการคัดแยกขยะ ที่ตน
ทาง

จํานวน 30,000 บาท

คําชี้แจง
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมการมีสวน
รวมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ตนทาง ประกอบดวยคาใช
จาย คาวัสดุ อุปกรณ คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คา
สมนาคุณวิทยากร คาป้ายประชาสัมพันธ คาอุปกรณคัดแยก
ขยะ ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวม
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนาที่ 64
 ลําดับที่ 1                                           

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 658,600 บาท

งบบุคลากร รวม 455,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 455,600 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 455,600 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนใหแกพนักงานสวน
ตําบล ตําแหนงนักพัฒนาชุมชน จํานวน1อัตรา คํานวณไว 12
 เดือน 
- เปนไปตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-
2566)
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งบดําเนินงาน รวม 203,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 4,000 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผูบริหารทองถิ่น จํานวน 4,000 บาท

คําชี้แจง 
- เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแกพนักงานสวน
ตําบล ซึ่งเปนผูมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการชวยเหลือการ
ศึกษาบุตร
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2551 และ
แกไขเพิ่มเติม

ค่าใช้สอย รวม 199,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน จํานวน 40,000 บาท

คําชี้แจง 
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน ในการทํากิจกรรมดานตางๆ รวมทั้ง
การขับเคลื่อนสภาเด็กและเยาวชนตําบล โดยจายเปนคา
วัสดุ อุปกรณ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณ
วิทยากร คาป้ายประชาสัมพันธ คาจางเหมาบริการอื่นที่จํา
เปน ฯลฯ
-เปนไปตามพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน
แหงชาติพ.ศ.2550 และที่แกไขเพิ่มเติม
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0816.5
/ ว4676 ลว 21 สิงหาคม 2560
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  หนา 65
  ลําดับที่ 1
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โครงการฝึกอบรมเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุตําบลนาท
ราย

จํานวน 50,000 บาท

คําชี้แจง 
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมเสริมสราง
และพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุตําบลนาทราย เชน การจัดตั้ง
โรงเรียนผูสูงอายุ การจัดกิจกรรมฝึกอบรมการใชเทคโนโลยีสาร
สนเทศและนวัตกรรมสําหรับผูสูงอายุ  กิจกรรมสันทนา
การ ทัศนศึกษาดูงาน สงเสริมภูมิปัญญา สงเสริมสุขภาพผูสูง
อายุ ฯลฯ โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาวัสดุ อุปกรณ  คา
อาหารและอาหารวาง คาสมนาคุณวิทยากร คาป้าย คาใชจายอื่น
ที่จําเปน ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
 -เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  หนา 66
  ลําดับที่ 5  

โครงการฝึกอาชีพชางในชุมชน จํานวน 40,000 บาท

คําชี้แจง 
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอาชีพชาง
ชุมชน โดยจายเปนคาใชจายในพิธีเปิดโครงการ คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาป้ายประชาสัมพันธ คาวัสดุ อุปกรณ คาจาง
เหมาบริการที่จําเปนตาง ๆ 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  หนา 69
 ลําดับที่ 4
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โครงการพลังชุมชนขจัดสิ้นยาเสพติด จํานวน 19,000 บาท

คําชี้แจง 
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการพลังชุมชนขจัดสิ้น
ยาเสพติด ไดแก คาใชจายในการจัดกิจกรรมฝึก
อบรม รณรงค ป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติด เชน คาวัสดุ
อุปกรณ คาอาหารและอาหารวาง คาสมนาคุณวิทยากร คาป้าย
ประชาสัมพันธ ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น         
พ.ศ. 2557 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  หนา66
  ลําดับที่ 3

โครงการสงเสริมและสนับสนุนอาชีพในตําบลนาทราย จํานวน 20,000 บาท

คําชี้แจง
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมและสนับ
สนุนอาชีพในตําบลนาทราย เชน  คาวัสดุ  อุปกรณ คาอาหารและ
อาหารวาง คาสมนาคุณวิทยากร คาป้ายประชาสัมพันธ คาจาง
เหมาที่จําเปน ฯลฯ ในกิจกรรมตางๆเชน กิจกรรมอบรมการทํา
ขนมเบเกอรรี่ กิจกรรมการทําปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก ปุ๋ยมูลสัตว  ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  หนา 65
 ลําดับที่ 2  
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โครงการอบรมสงเสริมการพัฒนากลุมอาชีพสตรีตําบลนาทราย จํานวน 30,000 บาท

คําชี้แจง 
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมสงเสริม
พัฒนากลุมอาชีพสตรีตําบลนาทราย เชน คาวัสดุ  อุปกรณ คา
อาหารและอาหารวาง คาสมนาคุณวิทยากร คาป้ายประชา
สัมพันธ คาจางเหมาที่จําเปน ฯลฯ ในกิจกรรมตางๆ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  หนา 65
 ลําดับที่ 2  

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 393,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 375,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 375,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดงานลอยกระทง จํานวน 200,000 บาท

คําชี้แจง
- เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดงานลอย
กระทง ประจําปี 2564เชนคาวัสดุอุปกรณ  คาเชาเวที/เชาเครื่อง
ขยายเสียง คาจัดเตรียมและตกแตงสถานที่ คาป้ายประชา
สัมพันธ คาใชจายในการประกวดหรือแขงขัน คาจางเหมาจัด
นิทรรศการ คาโลหรือถวยรางวัล  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
อาหาร รายจายในการจัดกิจกรรมศิลปะพื้นบาน และคาใชจายอื่น
ที่จําเปน ฯลฯ 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองทองถิ่น พ.ศ. 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนา87
 ลําดับที่ 4
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โครงการจัดงานสงเสริมประเพณีสงกรานต จํานวน 110,000 บาท

คําชี้แจง
- เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดงานสงเสริมประเพณี
สงกรานต เชนคาวัสดุอุปกรณ คาเชาเวที/เชาเครื่องขยายเสียง คา
จัดเตรียมและตกแตงสถานที่ คาป้ายประชาสัมพันธ คาใชจายใน
การประกวดหรือแขงขัน คาจางเหมาจัดนิทรรศการ คาโลหรือ
ถวยรางวัล  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร รายจายในการ
จัดกิจกรรมศิลปะพื้นบาน และคาใชจายอื่นที่จําเปน ฯลฯ 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองทองถิ่น พ.ศ. 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนา 87
ลําดับที่ 6

โครงการวัดประชารัฐสรางสุข จํานวน 10,000 บาท

คําชี้แจง
- เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินกิจกรรมเสริมสรางความสามัคคี
และพัฒนาศาสนสถาน ในเขตตําบลนาทราย เชน คาอาหารวาง
เครื่องดื่ม ป้ายประชาสัมพันธ คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจายที่จํา
เปนอื่นๆ  ที่จําเปนและเกี่ยวเนื่อง ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองทองถิ่น พ.ศ. 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นพ.ศ. 2561 - 2565 หนา 87
 ลําดับที่ 10
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โครงการสงเสริมประเพณีชักพระ จํานวน 45,000 บาท

คําชี้แจง
- เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมประเพณีชัก
พระ ประจําปี 2564 สําหรับเปนคาจางเหมาตกแตงเรือพระลาก
ใหกับวัดในเขตตําบลนาทราย จํานวน 3 วัด ไดแกวัดหญา หมูที่ 2
 วัดน้ําสรง หมูที่ 3 และวัดดอนยาง หมูที่ 5 ตําบลนาทราย
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองทองถิ่น พ.ศ. 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นพ.ศ. 2561 - 2565 หนา 87ลําดับ
ที่ 5

โครงการสงเสริมประเพณีแหเทียนพรรษา จํานวน 10,000 บาท

คําชี้แจง
- เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมประเพณีแห
เทียนพรรษา ประจําปี 2565 เชน คาตกแตงเทียนพรรษา คาวัสดุ
อุปกรณ รายจายในการจัดกิจกรรมศิลปะพื้นบาน และคาใชจาย
อื่นที่จําเปน ฯลฯ 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองทองถิ่น พ.ศ. 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนา 87
ลําดับที่ 7
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งบเงินอุดหนุน รวม 18,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 18,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จํานวน 18,000 บาท

 คําชี้แจง 
- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกที่ทําการปกครองอําเภอเมือง
นครศรีธรรมราชในการสงเสริมประเพณี จํานวน 2 โครงการ ดังนี้
   1. โครงการสงเสริมประเพณีเทศกาลบุญสารทเดือนสิบ     
ประจําปี 2565 ตั้งไว 13,000 บาท
   2. โครงการจัดงานประเพณีมาฆะบูชาแหผาขึ้นธาตุที่เมืองนคร
ประจําปี 2565 ตั้งไว 5,000 บาท  
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หนา88
 ลําดับที่ 8,9
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง รวม 3,374,000 บาท

งบลงทุน รวม 3,374,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 3,374,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยโชคอํานวย หมูที่ 
4 ตําบลนาทราย

จํานวน 189,000 บาท

คําชี้แจง
- เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยโชค
อํานวย หมูที่ 4 ตําบลนาทราย โดยทําการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กผิวจราจร กวาง 3.50 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา 350 ตาราง
เมตร และลงหินคลุกไหลทางทั้งสองขางกวางเฉลี่ยขางละ 0.15
 เมตร ตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรี
ธรรมราช แบบเลขที่ 1/2543 พรอมป้ายประชาสัมพันธโครงการ
จํานวน 1 ป้าย
      - เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
      - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) หนาที่ 108 ลําดับที่ 1.41
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาชี - ซอยอาจารย 
หมูที่ 5 ตําบลนาทราย

จํานวน 216,000 บาท

คําชี้แจง 
- เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาชี - ซอย
อาจารย หมูที่ 5 ตําบลนาทราย โดยทําการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กผิวจราจร กวาง 3.50 เมตร ยาว 115 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา 402.50 ตาราง
เมตร และลงหินคลุกไหลทางทั้งสองขางกวางเฉลี่ยขางละ 0.15
 เมตร ตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรี
ธรรมราช แบบเลขที่ 1/2543 พรอมป้ายประชาสัมพันธโครงการ
จํานวน 1 ป้าย
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 115
 ลําดับที่ 1.60

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานนายเอียด ศาสน
กระบวน - นบยางสูง หมูที่ 3 ตําบลนาทราย

จํานวน 192,000 บาท

คําชี้แจง 
- เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานนาย
เอียด ศาสนกระบวน - นบยางสูง หมูที่ 3 ตําบลนาทราย โดยทํา
การกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กวาง 3.50
 เมตร ยาว 85 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริม
เหล็กไมนอยกวา 297.50 ตารางเมตร ลงหินคลุกไหลทางทั้งสอง
ขางกวางเฉลี่ยขางละ 0.15 เมตร ตามแบบแปลนองคการบริหาร
สวนจังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่ 1/2543 และวางทอ
ระบายน้ํา คสล. มอก.ชั้น 3 ขนาดเสนผาศูนยกลาง 1.00x1.00
 เมตร จํานวน 1 จุดๆ ละ 7 ทอน พรอมป้ายประชาสัมพันธ
โครงการจํานวน 1 ป้าย
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง ปัจจุบัน
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 105
 ลําดับที่ 1.34
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานลาง – บานใน
ดอน หมูที่ 1 ตําบลนาทราย

จํานวน 319,000 บาท

คําชี้แจง 
- เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบาน
ลาง - บานในดอน หมูที่ 1 ตําบลนาทราย โดยทําการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กวาง 4.00 เมตร ยาว 150
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไมนอย
กวา 600 ตารางเมตร และลงหินคลุกไหลทางทั้งสองขางกวาง
เฉลี่ยขางละ 0.15 เมตร ตามแบบแปลนองคการบริหารสวน
จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่ 1/2543 พรอมป้ายประชา
สัมพันธโครงการจํานวน 1 ป้าย
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง ปัจจุบัน
 - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 90
  ลําดับที่ 1.3

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานลาง – ฝายตาแยม 
 หมูที่ 1 ตําบลนาทราย

จํานวน 189,000 บาท

คําชี้แจง 
- เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบาน
ลาง - ฝายตาแยม หมูที่ 1 ตําบลนาทราย โดยทําการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กวาง 3.50 เมตร ยาว 100
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไมนอย
กวา 350 ตารางเมตร และลงหินคลุกไหลทางทั้งสองขางกวาง
เฉลี่ยขางละ 0.15 เมตร ตามแบบแปลนองคการบริหารสวน
จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่ 1/2543 พรอมป้ายประชา
สัมพันธโครงการจํานวน 1 ป้าย
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน      
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 89
 ลําดับที่ 1.2
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายยางเตี้ย - ตาหมอ หมู
ที่ 5
ตําบลนาทราย

จํานวน 189,000 บาท

คําชี้แจง 
 - เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายยาง
เตี้ย - ตาหมอ หมูที่ 5 ตําบลนาทราย โดยทําการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กวาง 3.50 เมตร ยาว 100
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไมนอย
กวา 350 ตารางเมตร และลงหินคลุกไหลทางทั้งสองขางกวาง
เฉลี่ยขางละ 0.15 เมตร ตามแบบแปลนองคการบริหารสวน
จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่ 1/2543 พรอมป้ายประชา
สัมพันธโครงการจํานวน 1 ป้าย
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 112
 ลําดับที่ 1.52

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองวัดหญาฝั่ง
ซาย - ฝายมีชีวิต หมูที่ 2 ตําบลนาทราย

จํานวน 230,000 บาท

คําชี้แจง 
       - เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบ
คลองวัดหญาฝั่งซาย - ฝายมีชีวิต หมูที่ 2 ตําบลนาทราย โดยทํา
การลงดินถมปรับระดับขนาดกวางเฉลี่ย 4.50 เมตร ยาว 35
 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร ปริมาตรดินถมไมนอยกวา 32
 ลูกบาศกเมตร แลวกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร
กวาง 4.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
คอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา 400 ตารางเมตร และลงหินคลุก
ไหลทางทั้งสองขางกวางเฉลี่ยขางละ 0.25 เมตร ตามแบบแปลน
องคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่ 1/2543
 พรอมป้ายประชาสัมพันธโครงการจํานวน 1 ป้าย
      - เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง ปัจจุบัน
      - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565
) หนาที่ 97 ลําดับที่ 1.18
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองบัว - วัดดอนยาง 
หมูที่ 5 ตําบลนาทราย

จํานวน 203,000 บาท

คําชี้แจง 
- เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนอง
บัว - วัดดอนยาง หมูที่ 5 ตําบลนาทราย โดยทําการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กวาง 3.50 เมตร ยาว 108
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไมนอย
กวา 378 ตารางเมตร และลงหินคลุกไหลทางทั้งสองขางกวาง
เฉลี่ยขางละ 0.15 เมตร ตามแบบแปลนองคการบริหารสวน
จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่ 1/2543 พรอมป้ายประชา
สัมพันธโครงการจํานวน 1 ป้าย
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง ปัจจุบัน
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 111
 ลําดับที่ 1.49

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองลึก - หนองไทร 
หมูที่ 6 ตําบลนาทราย

จํานวน 349,000 บาท

คําชี้แจง 
- เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนอง
ลึก - หนองไทร หมูที่ 6 ตําบลนาทราย โดยทําการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กวาง 4.00 เมตร ยาว 150
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไมนอย
กวา 600 ตารางเมตร ลงหินคลุกไหลทางทั้งสองขางกวางเฉลี่ย
ขางละ 0.20 เมตร  และปรับปรุงปากบอพัก คสล
. ขนาด 1.00x1.00 เมตร จํานวน 13 จุด ตามแบบแปลนองคการ
บริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่ 1/2543 พรอม
ป้ายประชาสัมพันธโครงการจํานวน 1 ป้าย
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 123
 ลําดับที่ 1.84
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองหลาง หมูที่ 4 
ตําบลนาทราย

จํานวน 177,000 บาท

คําชี้แจง 
- เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองหลาง
 หมูที่ 4 ตําบลนาทราย โดยทําการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กผิวจราจร กวาง 3.00 เมตร ยาว 110 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา 330 ตาราง
เมตร และลงหินคลุกไหลทางขางเดียวกวางเฉลี่ยขางละ 0.15
 เมตร ตามแบบแปลนองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรี
ธรรมราช แบบเลขที่ 1/2543 พรอมป้ายประชาสัมพันธโครงการ
จํานวน 1 ป้าย
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 107
 ลําดับที่ 1.39

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนาโพธิ์ - บานนายสม
ศักดิ์ ดังนิโรจน หมูที่ 3 ตําบลนาทราย

จํานวน 189,000 บาท

คําชี้แจง 
- เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนา
โพธิ์-บานนายสมศักดิ์ ดังนิโรจน หมูที่ 3 ตําบลนาทราย โดยทํา
การกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กวาง 3.50
 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริม
เหล็กไมนอยกวา 350 ตารางเมตร และลงหินคลุกไหลทางทั้งสอง
ขางกวางเฉลี่ยขางละ 0.15 เมตร ตามแบบแปลนองคการบริหาร
สวนจังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่ 1/2543 พรอมป้าย
ประชาสัมพันธโครงการจํานวน 1 ป้าย
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง ปัจจุบัน
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 104
 ลําดับที่ 1.32
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายฮวยชวน – เขื่อนบาน
นาทราย หมูที่ 6 ตําบลนาทราย

จํานวน 317,000 บาท

คําชี้แจง 
- เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายฮวย
ชวน - เขื่อนบานนาทราย หมูที่ 6 ตําบลนาทราย โดยทําการกอ
สรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กวาง 3.50
 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริม
เหล็กไมนอยกวา 595 ตารางเมตร และลงหินคลุกไหลทางทั้งสอง
ขางกวางเฉลี่ยขางละ 0.15 เมตร ตามแบบแปลนองคการบริหาร
สวนจังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่ 1/2543 พรอมป้าย
ประชาสัมพันธโครงการจํานวน 1 ป้าย
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 123
 ลําดับที่ 1.82

โครงการบุกเบิกถนนสายเลียบคลองตอนลางฝายมีชีวิต - ทุงทาลาด 
หมูที่ 2 ตําบลนาทราย

จํานวน 471,000 บาท

คําชี้แจง
- เพื่อจายเปนคาบุกเบิกถนนสายเลียบคลองตอนลางฝายมี
ชีวิต - ทุงทาลาด หมูที่ 2 ตําบลนาทราย โดยทําการลงดินถมยก
ระดับขนาดกวางเฉลี่ย 4.50 เมตร ยาว 485 เมตร หนาเฉลี่ย 0.30
 เมตร ปริมาตรดินถมไมนอยกวา 655 ลูกบาศกเมตร และลงหิน
คลุกผิวจราจรกวางเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 485 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 194 ลูกบาศก
เมตร เกรดเกลี่ยเรียบ พรอมป้ายประชาสัมพันธโครงการ
จํานวน 1 ป้าย
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 100
 ลําดับที่ 1.25
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คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

โครงการปรับปรุงถนนสายฝายตาแยม – แนวเขตตําบลทางิ้ว หมูที่ 1 
ตําบลนาทราย

จํานวน 144,000 บาท

คําชี้แจง
-เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนสายฝายตาแยม-แนวเขตตําบลทา
งิ้ว หมูที่ 1 ตําบลนาทราย โดยทําการลงผิวหินคลุกจราจรกวาง
เฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาตร
หินคลุกไมนอยกวา 200ลูกบาศกเมตร เกรดเกรี่ยเรียบ พรอมป้าย
ประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ป้าย
-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบลพ.ศ.2537แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 91
 ลําดับที่ 1.6

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 30,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการบริหารจัดการศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีทางการ
เกษตรตําบลนาทราย

จํานวน 20,000 บาท

คําชี้แจง
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการบริหารจัดการศูนย
ถายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรประจําตําบลนาทราย  เชน คา
ตอบแทนคณะกรรมการศูนย คาอบรม สัมมนา คาศึกษาดูงาน
นอกสถานที่ คาวัสดุ ฯลฯ
                                                   
- เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
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โครงการสงเสริมการเรียนรูแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 10,000 บาท

คําชี้แจง 
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมการเรียนรู
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดยจายเปนคาอาหาร อาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาวัสดุ อุปกรณตางๆ ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่นพ.ศ
. 2557 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที1่02
 ขอ 3

งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 10,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการปลูกปา ปลูกตนไม อนุรักษสิ่งแวดลอม จํานวน 10,000 บาท

คําชี้แจง 
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการปลูกปา ปลูก
ตนไม อนุรักษสิ่งแวดลอม  สงเสริมสนับสนุนโครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระดําริสมเด็จพระเทพรัตนฯสยาม
บรมราชกุมารี โดยจายเปนคาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คา
ป้าย คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุ อุปกรณตาง ๆ คาพันธุ
ไม พันธสมุนไพร ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวม
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559   
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนา96
 ลําดับที่  2
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แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 1,747,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 1,015,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 215,000 บาท
วัสดุกอสราง จํานวน 150,000 บาท

คําชี้แจง
- เพื่อจายเปนคาซื้อวัสดุอุปกรณประปา เชน ทอระบายน้ํา,ทอ
ประปา,น้ํายาประสานทอ,คลอรีน,ทรายกรอง,ถาน ฯลฯ วัสดุที่ใช
งานซอมแซมและงานบํารุงรักษาระบบประปา
- เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสราง เชน คอน คีมตัดทอ จอบ สองเขา
ขุด เลื่อยคันธนู ฯลฯ เพื่อใชในงานซอมแซมและบํารุงรักษาระบบ
ประปา

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 15,000 บาท

คําชี้แจง     
  - เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน ไขควง  ประแจ
คอมา ประแจปากตาย ประแจแหวน ประแจ
เลื่อน ประแจกระบอก คีมล็อค ฯลฯ เพื่อใชในงานซอมแซมและ
บํารุงรักษาระบบประปา

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 10,000 บาท

คําชี้แจง
- เพื่อจายเปนคาวัสดุเครื่องแตงกาย เชน รองเทาบูท รองเทา
นิรภัย ถุงมือนิรภัย หมวกนิรภัย ฯลฯ เพื่อใชในงานซอมแซมและ
บํารุงรักษาระบบประปา
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วัสดุอื่น จํานวน 40,000 บาท

คําชี้แจง
- เพื่อจายเปนคาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุอื่น เชน มิเตอรน้ํา ฯลฯเพื่อ
ใชในการติดตั้งหรือกรณีซอมเปลี่ยนใหกับประชาชนผูขอใช
บริการน้ําประปาจากกิจการประปาองคการบริหารสวนตําบลนาท
ราย
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558

ค่าสาธารณูปโภค รวม 800,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 800,000 บาท

คําชี้แจง
- เพื่อจายเปนคากระแสไฟฟ้าในงานกิจการประปา ภายในเขต
ตําบลนาทราย จํานวน 6 หมูบาน

งบลงทุน รวม 732,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 732,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการขยายทอเมนระบบประปาบานทรายทอง หมูที่ 3 ตําบลนาท
ราย

จํานวน 72,000 บาท

คําชี้แจง 
- เพื่อจายเปนคาขยายทอเมนระบบประปาบานทรายทอง หมูที่ 3
 ตําบลนาทราย โดยทําการใชเครื่องจักรกลขุดดินวางทอเมน
ระบบประปา ทอ พีวีซี. ขนาดเสนผาศูนยกลาง 3 นิ้ว ชั้น
คุณภาพ 8.5 ความยาว 320 เมตร พรอมติดตั้งจุดจายน้ําทอ พีวี
ซี. ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.5 นิ้ว ชั้นคุณภาพ 8.5 จํานวน 7 จุด
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 133
 ลําดับที่ 2.6
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โครงการขยายทอเมนระบบประปาบานปลายทา หมูที่ 1 ตําบลนาท
ราย

จํานวน 53,000 บาท

คําชี้แจง 
- เพื่อจายเปนคาขยายทอเมนระบบประปาบานปลายทา หมูที่ 1
 ตําบลนาทราย โดยทําการใชเครื่องจักรกลขุดดินวางทอเมน
ระบบประปา ทอ พีวีซี. ขนาดเสนผาศูนยกลาง 3 นิ้ว ชั้น
คุณภาพ 8.5 ความยาว 209 เมตร พรอมติดตั้งจุดจายน้ําทอ พีวี
ซี. ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.5 นิ้ว ชั้นคุณภาพ 8.5 จํานวน 12 จุด
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
 - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 131
 ลําดับที่ 2.1

โครงการขยายทอเมนระบบประปาบานหวยน้ําเย็น หมูที่ 2 ตําบล
นาทราย

จํานวน 67,000 บาท

คําชี้แจง 
- เพื่อจายเปนคาขยายทอเมนระบบประปาบานหวยน้ําเย็น หมู
ที่ 2 ตําบลนาทราย โดยทําการใชเครื่องจักรกลขุดดินวางทอเมน
ระบบประปา ทอ พีวีซี. ขนาดเสนผาศูนยกลาง 3 นิ้ว ชั้น
คุณภาพ 8.5 ความยาว 245 เมตร พรอมติดตั้งจุดจายน้ําทอ พีวี
ซี. ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.5 นิ้ว ชั้นคุณภาพ 8.5 จํานวน 1 จุด
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 132
 ลําดับที่ 2.4
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โครงการขยายทอเมนระบบประปาบานเหมืองหัวทะเล หมูที่ 3 
ตําบลนาทราย

จํานวน 56,000 บาท

คําชี้แจง
- เพื่อจายเปนคาขยายทอเมนระบบประปาบานเหมืองหัว
ทะเล หมูที่ 3 ตําบลนาทราย โดยทําการใชเครื่องจักรกลขุดดิน
วางทอเมนระบบประปา ทอ พีวีซี. ขนาดเสนผาศูนยกลาง 3
 นิ้ว ชั้นคุณภาพ 8.5 ความยาว 190 เมตร และใสทอปลอกดวย
ทอเหล็กเคลือบสังกะสีขนาดเสนผาศูนยกลาง 4 นิ้ว คาด
น้ําเงิน ความยาว 6 เมตร พรอมติดตั้งจุดจายน้ําทอ พีวีซี. ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 0.5 นิ้ว ชั้นคุณภาพ 8.5 จํานวน 12 จุด
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 134
 ลําดับที่ 2.7

โครงการขยายทอเมนระบบประปาบานเหว็ด หมูที่ 4 ตําบลนาทราย จํานวน 84,000 บาท

คําชี้แจง 
- เพื่อจายเปนคาขยายทอเมนระบบประปาบานเหว็ด หมูที่ 4
 ตําบลนาทราย โดยทําการใชเครื่องจักรกลขุดดินวางทอเมน
ระบบประปา ทอ พีวีซี. ขนาดเสนผาศูนยกลาง 3 นิ้ว ชั้น
คุณภาพ 8.5 ความยาว 380 เมตร พรอมติดตั้งจุดจายน้ําทอ พีวี
ซี. ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.5 นิ้ว ชั้นคุณภาพ 8.5 จํานวน 10 จุด
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 135
 ลําดับที่ 2.11

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินคาที่ดินและสิ่งกอสราง จํานวน 400,000 บาท

คําชี้แจง
- เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงหรือซอมแซมระบบ
ประปาหมูบาน เพื่อใหสามารถใหใชงานไดตามปกติ
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด   ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

วันที่พิมพ : 7/9/2564  16:04:41 หนา : 78/78


