
                                                    

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

                       

    





องคการบริหารสวนตําบลนาทราย
เขต/อําเภอ เมืองนครศรีธรรมราช    จังหวัดนครศรีธรรมราช

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

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

พื้นที่ 35.42 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด 6,762 คน
ชาย 3,370 คน

หญิง 3,392 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 13 กันยายน 2565



ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

องคการบริหารส่วนตําบลนาทราย
อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลนาทราย

           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผูบริหารทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลนาทราย จะไดเสนอรางขอบัญญัติงบ
ประมาณรายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลนาทรายอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผูบริหารทอง
ถิ่นองคการบริหารสวนตําบลนาทราย จึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง 
ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 16,429,611.22 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 29,719,321.93 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 5,405,966.76 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 
บาท

1.1.5 รายการกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 5 โครงการ รวม 54,941.00 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2.1 รายรับจริง จํานวน 38,174,133.80 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 286,725.00 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 197,806.10 บาท

หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน 74,253.31 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย จํานวน 674,490.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 173,811.00 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 6,100.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 19,754,542.96 บาท

หมวดเงินอุดหนุน จํานวน 17,006,405.43 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 40,824.00 บาท

2.3 รายจายจริง จํานวน 34,381,193.88 บาท ประกอบดวย



งบกลาง จํานวน 12,919,211.00 บาท

งบบุคลากร จํานวน 12,915,554.93 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 6,182,475.95 บาท

งบลงทุน จํานวน 1,526,952.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 837,000.00 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 0.00 บาท

2.4 รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 40,824.00 บาท

2.5 มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ จํานวน 0.00 บาท

2.6 รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

2.7 รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลนาทราย
อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2564

ประมาณการ
ปี 2565

ประมาณการ
ปี 2566

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 286,725.00 680,000.00 1,180,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

197,806.10 223,500.00 232,000.00

หมวดรายได้จากทรัพยสิน 74,253.31 100,000.00 100,000.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และ
กิจการพาณิชย

674,490.00 800,000.00 800,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 173,811.00 165,000.00 165,000.00

หมวดรายได้จากทุน 6,100.00 1,000.00 1,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 1,413,185.41 1,969,500.00 2,478,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 19,754,542.96 20,342,000.00 20,392,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

19,754,542.96 20,342,000.00 20,392,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุน 17,006,405.43 18,088,500.00 18,000,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

17,006,405.43 18,088,500.00 18,000,000.00

รวม 38,174,133.80 40,400,000.00 40,870,000.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลนาทราย
อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช

2. รายจาย

รายจาย
รายจายจริง
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

ประมาณการ
ป 2566

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 12,919,211.00 11,345,230.00 12,301,200.00

งบบุคลากร 12,915,554.93 13,856,070.00 13,472,070.00

งบดําเนินงาน 6,182,475.95 9,157,700.00 9,500,730.00

งบลงทุน 1,526,952.00 5,064,000.00 4,603,000.00

งบเงินอุดหนุน 837,000.00 977,000.00 993,000.00

รวมจายจากงบประมาณ 34,381,193.88 40,400,000.00 40,870,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ
องคการบริหารส่วนตําบลนาทราย

อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององคการบริหารส่วนตําบลนาทราย
อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 11,871,490

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 327,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 4,840,970

แผนงานสาธารณสุข 1,348,200

แผนงานเคหะและชุมชน 5,847,140

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 368,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 528,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1,668,000

แผนงานการเกษตร 40,000

แผนงานการพาณิชย 1,730,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 12,301,200

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 40,870,000



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องคการบริหารสวนตําบลนาทราย

อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 12,301,200 12,301,200
    งบกลาง 12,301,200 12,301,200

หน้า : 1/9



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง
งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รวม

งบบุคลากร 6,452,050 2,498,520 105,320 9,055,890
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 1,361,520 0 0 1,361,520

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 5,090,530 2,498,520 105,320 7,694,370

งบดําเนินงาน 1,810,400 970,200 0 2,780,600
    คาตอบแทน 514,400 295,200 0 809,600

    คาใช้สอย 642,000 460,000 0 1,102,000

    คาวัสดุ 399,000 153,000 0 552,000

    คาสาธารณูปโภค 255,000 62,000 0 317,000

งบลงทุน 23,000 12,000 0 35,000
    คาครุภัณฑ 23,000 12,000 0 35,000

รวม 8,285,450 3,480,720 105,320 11,871,490

หน้า : 2/9



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

รวม

งบดําเนินงาน 312,000 312,000
    คาตอบแทน 42,000 42,000

    คาใช้สอย 270,000 270,000

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

รวม 327,000 327,000

หน้า : 3/9



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 2,001,840 2,001,840
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,001,840 2,001,840

งบดําเนินงาน 1,999,130 1,999,130
    คาตอบแทน 77,000 77,000

    คาใช้สอย 1,074,175 1,074,175

    คาวัสดุ 647,955 647,955

    คาสาธารณูปโภค 200,000 200,000

งบเงินอุดหนุน 840,000 840,000
    เงินอุดหนุน 840,000 840,000

รวม 4,840,970 4,840,970

หน้า : 4/9



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบบุคลากร 410,200 410,200
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 410,200 410,200

งบดําเนินงาน 818,000 818,000
    คาตอบแทน 60,000 60,000

    คาใช้สอย 758,000 758,000

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

รวม 1,348,200 1,348,200

หน้า : 5/9



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับเคหะและชุมชน

งานกําจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล

รวม

งบบุคลากร 1,786,140 0 1,786,140
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,786,140 0 1,786,140

งบดําเนินงาน 1,244,000 317,000 1,561,000
    คาตอบแทน 176,000 0 176,000

    คาใช้สอย 750,000 20,000 770,000

    คาวัสดุ 318,000 297,000 615,000

งบลงทุน 0 2,500,000 2,500,000
    คาครุภัณฑ 0 2,500,000 2,500,000

รวม 3,030,140 2,817,000 5,847,140

หน้า : 6/9



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบบุคลากร 218,000 218,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 218,000 218,000

งบดําเนินงาน 150,000 150,000
    คาใช้สอย 150,000 150,000

รวม 368,000 368,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดําเนินงาน 110,000 400,000 510,000
    คาใช้สอย 110,000 400,000 510,000

งบเงินอุดหนุน 0 18,000 18,000
    เงินอุดหนุน 0 18,000 18,000

รวม 110,000 418,000 528,000

หน้า : 7/9



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานก่อสร้าง รวม

งบลงทุน 1,668,000 1,668,000
    คาที่ดินและสิ่งกอสร้าง 1,668,000 1,668,000

รวม 1,668,000 1,668,000
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 1,330,000 1,330,000
    คาวัสดุ 330,000 330,000

    คาสาธารณูปโภค 1,000,000 1,000,000

งบลงทุน 400,000 400,000
    คาที่ดินและสิ่งกอสร้าง 400,000 400,000

รวม 1,730,000 1,730,000

หน้า : 9/9







รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2566
องคการบริหารสวนตําบลนาทราย

อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช
 

รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

หมวดภาษีอากร
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 521.00 308.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีบํารุงทองที่ 10,539.40 2,711.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 133,936.00 132,445.00 500,000.00 100.00 % 1,000,000.00
     ภาษีป้าย 168,541.00 151,261.00 180,000.00 0.00 % 180,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 313,537.40 286,725.00 680,000.00 1,180,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 2,250.40 1,678.10 2,000.00 0.00 % 2,000.00
     คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 216,760.00 173,880.00 210,000.00 4.05 % 218,500.00
     คาธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิว เพื่อ
การโฆษณา

40.00 70.00 500.00 0.00 % 500.00

     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 138.00 660.00 500.00 0.00 % 500.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย 790.00 1,370.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     คาธรรมเนียมอื่น ๆ 2,420.00 3,820.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     คาปรับการผิดสัญญา 19,770.00 12,871.00 0.00 0.00 % 0.00
     คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

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

     คาใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน 0.00 0.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 6,358.00 3,457.00 1,500.00 0.00 % 1,500.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 251,726.40 197,806.10 223,500.00 232,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ดอกเบี้ย 106,104.11 74,253.31 100,000.00 0.00 % 100,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 106,104.11 74,253.31 100,000.00 100,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์
     รายไดจากประปา 757,077.00 674,490.00 800,000.00 0.00 % 800,000.00

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ 757,077.00 674,490.00 800,000.00 800,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     เงินที่มีผูอุทิศให 50.30 50.00 0.00 0.00 % 0.00
     คารับรองสําเนาและถายเอกสาร 45.00 61.00 0.00 0.00 % 0.00
     รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 231,350.00 173,700.00 165,000.00 0.00 % 165,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 231,445.30 173,811.00 165,000.00 165,000.00
หมวดรายได้จากทุน
     คาขายทอดตลาดทรัพยสิน 3,800.00 6,100.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 3,800.00 6,100.00 1,000.00 1,000.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีรถยนต 469,277.49 464,415.87 600,000.00 0.00 % 600,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 8,579,355.29 9,658,531.66 9,200,000.00 5.43 % 9,700,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ 2,649,825.15 2,938,667.79 3,000,000.00 0.00 % 3,000,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 69,156.65 118,540.93 100,000.00 0.00 % 100,000.00
     ภาษีสรรพสามิต 5,002,065.03 5,295,197.94 5,000,000.00 6.00 % 5,300,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

     คาภาคหลวงและคาธรรมเนียมตามกฎหมายวาดวยป่าไม 64,015.00 64,005.00 100,000.00 0.00 % 100,000.00
     คาภาคหลวงแร 153,446.60 163,666.85 100,000.00 50.00 % 150,000.00
     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 381,103.70 29,213.92 240,000.00 0.00 % 240,000.00
     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

1,465,470.00 1,019,263.00 2,000,000.00 -40.00 % 1,200,000.00

     คาธรรมเนียมและคาใชน้ําบาดาล 2,550.00 3,040.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร 18,836,264.91 19,754,542.96 20,342,000.00 20,392,000.00

หมวดเงินอุดหนุน
     เงินอุดหนุนทั่วไป 16,212,983.00 17,006,405.43 18,088,500.00 -0.49 % 18,000,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุน 16,212,983.00 17,006,405.43 18,088,500.00 18,000,000.00
รวมทุกหมวด 36,712,938.12 38,174,133.80 40,400,000.00 40,870,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลนาทราย

อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 40,870,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 1,180,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 1,000,000 บาท

- คําชี้แจงงบประมาณ
- ประมาณการมากกวาปงบประมาณที่ผานมา

ภาษีป้าย จํานวน 180,000 บาท

- คําชี้แจงงบประมาณ
- ประมาณการเทากับปงบประมาณที่ผานมา

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 232,000 บาท
คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 2,000 บาท

- คําชี้แจงงบประมาณ
- ประมาณการเทากับปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 218,500 บาท

- คําชี้แจงงบประมาณ
- ประมาณการมากกวาปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิว เพื่อการ
โฆษณา

จํานวน 500 บาท

- คําชี้แจงงบประมาณ
- ประมาณการเทากับปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 500 บาท

- คําชี้แจงงบประมาณ
- ประมาณการเทากับปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย จํานวน 1,000 บาท

- คําชี้แจงงบประมาณ
- ประมาณการเทากับปงบประมาณที่ผานมา
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คาธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 1,000 บาท

- คําชี้แจงงบประมาณ
- ประมาณการเทากับปงบประมาณที่ผานมา

คาใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

จํานวน 5,000 บาท

- คําชี้แจงงบประมาณ
- ประมาณการเทากับปงบประมาณที่ผานมา

คาใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน จํานวน 2,000 บาท

- คําชี้แจงงบประมาณ
- ประมาณการเทากับปงบประมาณที่ผานมา

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 1,500 บาท

- คําชี้แจงงบประมาณ
- ประมาณการเทากับปงบประมาณที่ผานมา

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 100,000 บาท
ดอกเบี้ย จํานวน 100,000 บาท

-  คําชี้แจงงบประมาณ
- ประมาณการเทากับปงบประมาณที่ผานมา

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ รวม 800,000 บาท
รายได้จากประปา จํานวน 800,000 บาท

- คําชี้แจงงบประมาณ
- ประมาณการเทากับปงบประมาณที่ผานมา

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 165,000 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จํานวน 165,000 บาท

- คําชี้แจงงบประมาณ
- ประมาณการเทากับปงบประมาณที่ผานมา

หมวดรายได้จากทุน รวม 1,000 บาท
คาขายทอดตลาดทรัพยสิน จํานวน 1,000 บาท

- คําชี้แจงงบประมาณ
- ประมาณการเทากับปงบประมาณที่ผานมา

วันที่พิมพ : 13/9/2565  10:59:06 หน้า : 2/4



รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 20,392,000 บาท

ภาษีรถยนต จํานวน 600,000 บาท

- คําชี้แจงงบประมาณ
- ประมาณการเทากับปงบประมาณที่ผานมา

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 9,700,000 บาท

-  คําชี้แจงงบประมาณ
- ประมาณการมากกวาปงบประมาณที่ผานมา

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 3,000,000 บาท

-  คําชี้แจงงบประมาณ
- ประมาณการเทากับปงบประมาณที่ผานมา

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 100,000 บาท

- คําชี้แจงงบประมาณ
- ประมาณการเทากับปงบประมาณที่ผานมา

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 5,300,000 บาท

- คําชี้แจงงบประมาณ
- ประมาณการมากกวาปงบประมาณที่ผานมา

คาภาคหลวงและคาธรรมเนียมตามกฎหมายวาด้วยป่าไม้ จํานวน 100,000 บาท

- คําชี้แจงงบประมาณ
- ประมาณการเทากับปงบประมาณที่ผานมา

คาภาคหลวงแร จํานวน 150,000 บาท

- คําชี้แจงงบประมาณ
- ประมาณการมากกวาปงบประมาณที่ผานมา

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 240,000 บาท

- คําชี้แจงงบประมาณ
- ประมาณการเทากับปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 1,200,000 บาท

- คําชี้แจงงบประมาณ
- ประมาณการน้อยกวาปงบประมาณที่ผานมา
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คาธรรมเนียมและคาใช้น้ําบาดาล จํานวน 2,000 บาท

- คําชี้แจงงบประมาณ
- ประมาณการเทากับปงบประมาณที่ผานมา

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุน รวม 18,000,000 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 18,000,000 บาท

- คําชี้แจงงบประมาณ
- ประมาณการน้อยกวาปงบประมาณที่ผานมา
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 111,658 79,165 150,000 13.33 % 170,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 5,629 5,600 6,000 16.67 % 7,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 7,624,100 7,940,700 8,212,600 4.11 % 8,550,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,620,800 1,672,000 1,736,000 2.58 % 1,780,800

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

เงินสํารองจาย 1,191,800 2,551,716 1,500,000 -33.33 % 1,000,000

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

0 0 446,230 2.5 % 457,400

รายจายตามข้อผูกพัน 377,000 200,000 200,000 50 % 300,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารสวนตําบลนาทราย

อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช    จังหวัดนครศรีธรรมราช
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

212,940 446,030 0 0 % 0

รวมงบกลาง 11,167,927 12,919,211 12,286,830 12,301,200
รวมงบกลาง 11,167,927 12,919,211 12,286,830 12,301,200
รวมงบกลาง 11,167,927 12,919,211 12,286,830 12,301,200

รวมแผนงานงบกลาง 11,167,927 12,919,211 12,286,830 12,301,200
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

514,080 514,080 412,080 -100 % 0

คาตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 514,080

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 42,120 42,120 34,120 23.45 % 42,120

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 42,120 42,120 42,120 0 % 42,120
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารสวนตําบล

86,400 100,800 66,400 30.12 % 86,400

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

1,108,800 1,063,028.52 554,400 22.08 % 676,800

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 1,793,520 1,762,148.52 1,109,120 1,361,520
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 3,612,230.97 3,932,375.45 2,840,000 9.29 % 3,103,900

เงินประจําตําแหนง 252,000 233,370.96 245,000 2.86 % 252,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,414,155 1,447,800 1,596,000 3.42 % 1,650,630

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 99,606 81,660 88,055 -4.61 % 84,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 5,377,991.97 5,695,206.41 4,769,055 5,090,530
รวมงบบุคลากร 7,171,511.97 7,457,354.93 5,878,175 6,452,050

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 3,000 490,000 -89.8 % 50,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 43,100 -53.6 % 20,000

คาเชาบ้าน 253,000 382,091 374,400 8.01 % 404,400
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 62,000 -35.48 % 40,000

รวมค่าตอบแทน 313,700 447,241 969,500 514,400
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 201,104.82 261,108 510,000 -70.59 % 150,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 13,305 525 5,000 2,100 % 110,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาเชาที่ดิน 12,000 12,000 0 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 50,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการและคา
ใช้จายในการอบรมสัมมนา

154,524.22 8,880 149,400 -100 % 0

คาใช้จายในพิธีทางศาสนา รัฐพิธี และวัน
สําคัญตางๆ

48,840 15,330 95,500 -100 % 0

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 40,000

โครงการ/กิจกรรมสงเสริมสนับสนุนการ
สร้างความปรองดองและสมานฉันท์ 

5,000 0 0 0 % 0

โครงการกฎหมายนารู้สําหรับประชาชน 0 0 0 100 % 15,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการจัดการเลือกตั้ง 0 0 432,800 -97.69 % 10,000

โครงการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ 0 0 2,700 -100 % 0

โครงการปรับปรุง แก้ไข ทบทวนแผน
พัฒนาท้องถิ่น

0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการพบปะผู้นําชุมชน ปรึกษางาน
ประสานการพัฒนา

0 0 0 100 % 12,000

โครงการสงเสริมธรรมาภิบาลและสร้าง
ความโปรงใสในองค์การบริหารสวนตําบล
นาทราย

5,860 0 15,000 0 % 15,000

โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานสวน
ตําบล และพนักงานจ้าง

20,000 0 0 100 % 150,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 60,809.24 67,065.37 80,000 0 % 80,000

รวมค่าใช้สอย 521,443.28 364,908.37 1,300,400 642,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 77,482 79,550 80,000 0 % 80,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 100 % 4,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 20,000 17,657 511,600 -96.09 % 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 20,955.3 37,800 30,000 0 % 30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 150,300 155,700 150,000 33.33 % 200,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

วัสดุการเกษตร 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 80,000 74,530 90,000 -33.33 % 60,000

รวมค่าวัสดุ 348,737.3 365,237 866,600 399,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 384,004.26 315,028.7 320,000 -37.5 % 200,000

คาบริการโทรศัพท์ 1,349.27 1,303.26 5,000 -60 % 2,000

คาบริการไปรษณีย์ 34,047 30,817 5,000 -40 % 3,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 46,095.6 46,095.6 50,000 -20 % 40,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 465,496.13 393,244.56 380,000 255,000
รวมงบดําเนินงาน 1,649,376.71 1,570,630.93 3,516,500 1,810,400

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ทํางานผู้บริหาร 0 0 14,000 -100 % 0

เก้าอี้สํานักงาน 1,990 0 0 0 % 0

เก้าอี้สํานักงาน 0 0 40,000 -100 % 0

เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน 28,000 0 0 0 % 0

ตู้เก็บเอกสาร 5,500 0 0 0 % 0

ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนกระจก 12,000 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 13/9/2565  10:58 หน้า : 6/36



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โต๊ะทํางาน 7,990 0 0 0 % 0

โต๊ะทํางาน 0 0 57,000 -100 % 0

โต๊ะทํางานผู้บริหาร 0 0 29,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

รถบรรทุก(ดีเซล) 0 0 854,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

กล้องถายภาพระบบดิจิตอล 23,900 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ 17,000 0 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงาน
ประมวลผล

0 0 0 100 % 23,000

เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คสําหรับงาน
ประมวลผล

0 0 22,000 -100 % 0

เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ 
LED ขาวดํา

0 0 10,000 -100 % 0

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

0 0 26,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 239,000 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 96,380 239,000 1,052,000 23,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้าง
ตาง ๆ

โครงการตอเติมปรับปรุงซอมแซมอาคารที่
ทําการสํานักงานองค์การบริหารสวนตําบล
นาทราย

0 0 493,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 493,000 0
รวมงบลงทุน 96,380 239,000 1,545,000 23,000

รวมงานบริหารทั่วไป 8,917,268.68 9,266,985.86 10,939,675 8,285,450
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 2,224,860 2,386,500 2,332,915 -3.11 % 2,260,440

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

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 168,960 177,600 192,000 2.13 % 196,080

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,435,820 2,606,100 2,566,915 2,498,520
รวมงบบุคลากร 2,435,820 2,606,100 2,566,915 2,498,520
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

174,350 133,300 0 100 % 30,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 23,710 0 0 100 % 20,000

คาเชาบ้าน 86,000 120,000 120,000 50 % 180,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 50,000 30.4 % 65,200

รวมค่าตอบแทน 339,310 310,950 170,000 295,200
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

โครงการจัดทําและปรับปรุงข้อมูลแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

0 0 0 100 % 100,000

โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลดําเนินงาน
กิจการประปาและขยะมูลฝอย

0 0 0 100 % 230,000

โครงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดเก็บ
ภาษี

0 0 0 100 % 20,000

โครงการพัฒนาระบบการให้บริการจัดเก็บ
คาน้ําประปา

0 0 0 100 % 30,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 35,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการคา
ธรรมเนียม และคาใช้จายในการฝึกอบรม

37,560 37,320 57,000 -100 % 0

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 25,000

โครงการจัดทําและปรับปรุงข้อมูลแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

108,000 0 0 0 % 0

โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลดําเนินงาน
กิจการประปา และขยะมูลฝอย

216,000 214,650 250,000 -100 % 0

โครงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดเก็บ
ภาษี

20,364 4,200 9,000 -100 % 0

โครงการพัฒนาระบบการให้บริการจัดเก็บ
คาน้ําประปา

49,500 39,500 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 9,990 10,260 10,000 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 441,414 305,930 326,000 460,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 51,860 16,495.55 70,000 0 % 70,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 200 0 0 100 % 3,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 99,870 100,200 128,670 -37.83 % 80,000

รวมค่าวัสดุ 151,930 116,695.55 198,670 153,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ค่าสาธารณูปโภค
คาบริการโทรศัพท์ 0 0 0 100 % 12,000

คาบริการไปรษณีย์ 0 0 50,000 0 % 50,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 50,000 62,000
รวมงบดําเนินงาน 932,654 733,575.55 744,670 970,200

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ 0 0 0 100 % 12,000

เครื่องปรับอากาศ 28,000 0 0 0 % 0

ตู้เหล็ก 5,500 0 5,900 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ 0 22,000 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ 
LED สี

15,000 0 0 0 % 0

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

0 0 15,000 -100 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า 0 2,500 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 48,500 24,500 20,900 12,000
รวมงบลงทุน 48,500 24,500 20,900 12,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รวมงานบริหารงานคลัง 3,416,974 3,364,175.55 3,332,485 3,480,720
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 105,320

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 105,320
รวมงบบุคลากร 0 0 0 105,320

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0 0 0 105,320
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 12,334,242.68 12,631,161.41 14,272,160 11,871,490

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

21,000 42,000 42,000 0 % 42,000

รวมค่าตอบแทน 21,000 42,000 42,000 42,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการชวยเหลือผู้ประสบภัย 9,477 1,376 10,000 400 % 50,000

โครงการตั้งจุดตรวจเพื่อรักษาความ
ปลอดภัยในชวงเทศกาล

7,266 16,880 18,300 9.29 % 20,000

โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการรวม
ในการชวยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่นระดับอําเภอ อําเภอ
เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรี
ธรรมราช

14,924.18 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองค์การบริหารสวนตําบลนาท
ราย

181,614.6 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน

0 0 0 100 % 200,000

รวมค่าใช้สอย 213,281.78 18,256 28,300 270,000
รวมงบดําเนินงาน 234,281.78 60,256 70,300 312,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการรวม
ในการชวยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่นระดับอําเภอ อําเภอ
เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรี
ธรรมราช

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

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

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 234,281.78 75,256 85,300 327,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 234,281.78 75,256 85,300 327,000

แผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 781,500 837,700 1,298,900 12.7 % 1,463,880

เงินวิทยฐานะ 0 77,000 84,000 50 % 126,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 333,600 342,120 304,000 15.78 % 351,960
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 48,000 54,000 52,000 15.38 % 60,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,163,100 1,310,820 1,738,900 2,001,840
รวมงบบุคลากร 1,163,100 1,310,820 1,738,900 2,001,840

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน 0 0 66,000 9.09 % 72,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 15,000 -66.67 % 5,000

รวมค่าตอบแทน 4,800 2,400 81,000 77,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 136,640 135,640 144,000 79.17 % 258,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กตําบลนาทราย

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

โครงการพัฒนาศักยภาพครู ผู้ดูแลเด็กของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลนาทราย

24,494 6,700 20,000 0 % 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา

520,700 448,510 515,000 12.85 % 581,175

โครงการหรือกิจกรรมเพื่อเสริมสร้าง
พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กเล็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็กตําบลนาทราย

52,875 27,479 57,000 163.16 % 150,000

โครงการแหลงเรียนรู้ในชุมชนตําบลนาท
ราย

0 3,900 0 100 % 10,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 12,240 14,230 35,000 42.86 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 746,949 641,459 776,000 1,074,175
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 39,939.8 32,360 50,000 0 % 50,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 25,480 3,300 500,000 11.39 % 556,955

คาอาหารเสริม (นม) 356,651.28 336,354.56 0 0 % 0

วัสดุกอสร้าง 0 0 10,000 -70 % 3,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 7,458 0 10,000 -50 % 5,000

วัสดุการเกษตร 0 2,490 5,000 -40 % 3,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 29,060 29,730 30,000 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 458,589.08 404,234.56 605,000 647,955
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 0 0 0 100 % 200,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 200,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รวมงบดําเนินงาน 1,210,338.08 1,048,093.56 1,462,000 1,999,130
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ปมน้ํา 0 0 11,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ถังน้ํา 0 0 9,100 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ 0 34,000 17,000 -100 % 0

เครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์ 0 15,000 7,500 -100 % 0

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

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 54,000 47,100 0
รวมงบลงทุน 0 54,000 47,100 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสวนราชการ 704,000 722,000 762,300 10.19 % 840,000

รวมเงินอุดหนุน 704,000 722,000 762,300 840,000
รวมงบเงินอุดหนุน 704,000 722,000 762,300 840,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 3,077,438.08 3,134,913.56 4,010,300 4,840,970
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รวมแผนงานการศึกษา 3,077,438.08 3,134,913.56 4,010,300 4,840,970
แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 410,200 0 % 410,200

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 410,200 410,200
รวมงบบุคลากร 0 0 410,200 410,200

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน 0 0 28,000 114.29 % 60,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 28,000 60,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 1,800 5,838 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการบริหารจัดการระบบแพทย์ฉุกเฉิน 677,651 666,290 677,521 3.32 % 700,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการป้องกันและแก้ไขปญหาโรคขาด
สารไอโอดีน

0 0 0 100 % 12,000

โครงการป้องกันและแก้ไขปญหาโรคติดตอ 80,189 0 0 0 % 0

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 19,440 18,500 0 100 % 40,000

โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้
เลือดออกตําบลนาทราย

0 0 0 100 % 6,000

รวมค่าใช้สอย 779,080 690,628 677,521 758,000
รวมงบดําเนินงาน 779,080 690,628 705,521 818,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 
1-6

120,000 100,000 100,000 20 % 120,000

รวมเงินอุดหนุน 120,000 100,000 100,000 120,000
รวมงบเงินอุดหนุน 120,000 100,000 100,000 120,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 899,080 790,628 1,215,721 1,348,200
รวมแผนงานสาธารณสุข 899,080 790,628 1,215,721 1,348,200
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 819,720 879,620 900,000 22.71 % 1,104,420

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

17,460 5,220 3,780 -100 % 0

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

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 526,080 546,440 560,000 7.81 % 603,720

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 60,000 68,000 72,000 -50 % 36,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,465,260 1,541,280 1,577,780 1,786,140
รวมงบบุคลากร 1,465,260 1,541,280 1,577,780 1,786,140

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 80,000 0 % 80,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 49,980 50,820 54,000 11.11 % 60,000

คาเชาบ้าน 27,000 36,000 36,000 0 % 36,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 4,150 5,900 0 0 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 81,130 92,720 180,000 176,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 244,805 76,805 115,000 -82.61 % 20,000

คาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 0 0 0 100 % 500,000

โครงการซอมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขต
ตําบลนาทราย

0 0 0 100 % 50,000

โครงการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ไหลทาง
ถนนในเขตตําบลนาทราย

0 0 0 100 % 70,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 15,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการและคา
ใช้จายในการฝึกอบรมสัมมนา

3,150 25,660 3,768 -100 % 0

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 10,000

โครงการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ไหลทาง
ถนนในเขตตําบลนาทราย

75,000 30,700 34,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 64,932 0 82,846 2.6 % 85,000

รวมค่าใช้สอย 387,887 133,165 235,614 750,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 9,085 12,902 18,655 7.21 % 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 164,685 117,000 200,000 0 % 200,000

วัสดุกอสร้าง 27,000 40,500 27,000 40.74 % 38,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 41,010 36,175 44,000 36.36 % 60,000

รวมค่าวัสดุ 241,780 206,577 289,655 318,000
รวมงบดําเนินงาน 710,797 432,462 705,269 1,244,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํารวจ

เทปวัดระยะ 0 4,500 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 54,000 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 54,000 4,500 0 0
รวมงบลงทุน 54,000 4,500 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 2,230,057 1,978,242 2,283,049 3,030,140
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งานไฟฟ้าและประปา
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างลานกีฬาบ้านเหว็ด หมูที่ 4 
ตําบลนาทราย

189,000 0 0 0 % 0

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายซอยตาเนย หมูที่ 2 ตําบลนาทราย

188,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายซอยราชเจริญหมูที่ 1 ตําบลนาทราย 

0 474,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายนาชี-ซอยอาจารย์ หมูที่ 5 ตําบล
นาทราย 

0 331,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายสี่แยกหลังวัดมะมวงปลายแขน – บ้าน
นายสุรชัย นาคสุวรรณ์ หมูที่ 1 ตําบลนาท
ราย

188,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายหนองบัว – วัดดอนยาง หมูที่ 5 ตําบล
นาทราย

224,000 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 13/9/2565  10:58 หน้า : 23/36



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายหน้าโพธิ์-บ้านนายสมศักดิ์ ดังนิโรจน์ 
หมูที่ 3 ตําบลนาทราย 

186,000 0 0 0 % 0

โครงการบุกเบิกถนนสายซอยในบ้าน หมูที่ 
5 ตําบลนาทราย

112,000 0 0 0 % 0

โครงการบุกเบิกถนนสายริมคลองฝรั่งถม
บ้านในดอน หมูที่ 1 ตําบลนาทราย

396,000 0 0 0 % 0

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการปรับปรุงถนนสายหนองลึก – 
หนองไทร หมูที่ 6 ตําบลนาทราย

108,000 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1,591,000 805,000 0 0
รวมงบลงทุน 1,591,000 805,000 0 0

รวมงานไฟฟ้าและประปา 1,591,000 805,000 0 0
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชน 
ในการคัดแยกขยะ ที่ต้นทาง

16,100 0 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 16,100 0 0 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ค่าวัสดุ
วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 100 % 297,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 297,000
รวมงบดําเนินงาน 16,100 0 0 317,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

รถบรรทุกขยะ 0 0 0 100 % 2,500,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 2,500,000
รวมงบลงทุน 0 0 0 2,500,000

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 16,100 0 0 2,817,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 3,837,157 2,783,242 2,283,049 5,847,140
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 446,600 -51.19 % 218,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 446,600 218,000
รวมงบบุคลากร 0 0 446,600 218,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น 0 0 4,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 0 4,000 0
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพผู้สูงอายุตําบลนาทราย

9,500 10,250 50,000 0 % 50,000

โครงการฝึกอาชีพชางในชุมชน 0 4,000 0 100 % 20,000

โครงการพลังชุมชนขจัดสิ้นยาเสพติด 0 0 0 100 % 20,000

โครงการสงเสริมการสร้างอาชีพให้แกสตรี 
คนชรา ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส

9,965 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการสงเสริมและสนับสนุนอาชีพใน
ตําบลนาทราย

0 0 0 100 % 30,000

โครงการอบรมสงเสริมการพัฒนากลุมอาชีพ
สตรีตําบลนาทราย

0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 19,465 14,250 50,000 150,000
รวมงบดําเนินงาน 19,465 14,250 54,000 150,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 19,465 14,250 500,600 368,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 19,465 14,250 500,600 368,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬา

0 0 40,000 -75 % 10,000

โครงกรจัดงานวันเด็กแหงชาติ 98,691 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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โครงการแขงขันกีฬานาทรายเกมส์ 0 0 0 100 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 98,691 0 40,000 110,000
รวมงบดําเนินงาน 98,691 0 40,000 110,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 98,691 0 40,000 110,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการจัดงานลอยกระทง 14,500 170,542.79 0 100 % 200,000

โครงการจัดงานสงเสริมประเพณีสงกรานต์ 0 0 0 100 % 125,000

โครงการวัดประชารัฐสร้างสุข 0 0 7,300 36.99 % 10,000

โครงการสงเสริมประเพณีชักพระ 45,000 45,000 0 100 % 45,000

โครงการสงเสริมประเพณีแหเทียนพรรษา 5,736 0 10,000 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 65,236 215,542.79 17,300 400,000
รวมงบดําเนินงาน 65,236 215,542.79 17,300 400,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเมือง
นครศรีธรรมราช

18,000 0 13,000 38.46 % 18,000

รวมเงินอุดหนุน 18,000 0 13,000 18,000
รวมงบเงินอุดหนุน 18,000 0 13,000 18,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 83,236 215,542.79 30,300 418,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 181,927 215,542.79 70,300 528,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 610,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 610,000 0
รวมงบดําเนินงาน 0 0 610,000 0

งบลงทุน
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนสายนาทราย-บ้านเหว็ด หมูที่ 4 ตําบล
นาทราย

0 0 0 100 % 482,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนสายสามแยกตาหมอ หมูที่ 4 ตําบล
นาทราย

0 0 0 100 % 139,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายนาชี - ซอยอาจารย์ หมูที่ 5 ตําบลนาท
ราย

0 0 216,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนายเอียด ศาสนกระบวน - นบยาง
สูง หมูที่ 3 ตําบลนาทราย

0 0 192,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านลาง – บ้านในดอน หมูที่ 1 ตําบล
นาทราย

0 0 79,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านลาง – ฝายตาแย้ม  หมูที่ 1 ตําบล
นาทราย

0 0 189,000 -100 % 0
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายยางเตี้ย - ตาหมอ หมูที่ 5
ตําบลนาทราย

0 0 189,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายเลียบคลองวัดหญ้าฝ่งซ้าย - ฝายมีชีวิต 
หมูที่ 2 ตําบลนาทราย

0 0 230,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายสี่แยกหลังวัดมะมวงปลายแขน หมูที่ 1 
ตําบลนาทราย

0 0 0 100 % 188,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายหนองบัว - วัดดอนยาง หมูที่ 5 ตําบล
นาทราย

0 0 268,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายหนองลึก - หนองไทร หมูที่ 6 ตําบล
นาทราย

0 0 23,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายหนองหลาง หมูที่ 4 ตําบลนาทราย

0 0 177,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายหน้าโพธิ์ - บ้านนายสมศักดิ์ ดังนิโรจน์ 
หมูที่ 3 ตําบลนาทราย

0 0 189,000 -100 % 0
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายฮวยชวน – เขื่อนบ้านนาทราย หมูที่ 6 
ตําบลนาทราย

0 0 317,000 -100 % 0

โครงการบุกเบิกถนนเลียบริมคลองวัดหญ้า
ฝ่งขวา-เขื่อนวัดหญ้า หมูที่ 2 ตําบลนาทราย

0 0 0 100 % 435,000

โครงการบุกเบิกถนนสายแนวเขตตําบลทา
งิ้ว-ดอนหน้าไร หมูที่ 1 ตําบลนาทราย

0 0 0 100 % 424,000

โครงการบุกเบิกถนนสายเลียบคลองตอน
ลางฝายมีชีวิต - ทุงทาลาด หมูที่ 2 ตําบล
นาทราย

0 0 471,000 -100 % 0

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการปรับปรุงถนนสายฝายตาแย้ม – 
แนวเขตตําบลทางิ้ว หมูที่ 1 ตําบลนาทราย

0 0 144,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 2,684,000 1,668,000
รวมงบลงทุน 0 0 2,684,000 1,668,000

รวมงานก่อสร้าง 0 0 3,294,000 1,668,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 3,294,000 1,668,000
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการบริหารจัดการศูนย์บริการและถาย
ทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรตําบลนาท
ราย

18,000 9,800 20,000 0 % 20,000

โครงการสงเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษ 5,000 0 0 0 % 0

โครงการสงเสริมการเรียนรู้แนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง

15,000 7,700 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 38,000 17,500 20,000 30,000
รวมงบดําเนินงาน 38,000 17,500 20,000 30,000

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 38,000 17,500 20,000 30,000
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งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการปลูกป่า ปลูกต้นไม้ อนุรักษ์สิ่งแวด
ล้อม

9,900 0 20,000 -50 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 9,900 0 20,000 10,000
รวมงบดําเนินงาน 9,900 0 20,000 10,000

รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 9,900 0 20,000 10,000
รวมแผนงานการเกษตร 47,900 17,500 40,000 40,000

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 87,590 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 87,590 0 0
ค่าวัสดุ

วัสดุกอสร้าง 80,078 230,263 224,240 18.18 % 265,000

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

วัสดุอื่น 12,905 69,420 21,000 90.48 % 40,000

รวมค่าวัสดุ 92,983 299,683 245,240 330,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 975,635.97 1,012,264.12 1,114,500 -10.27 % 1,000,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 975,635.97 1,012,264.12 1,114,500 1,000,000
รวมงบดําเนินงาน 1,068,618.97 1,399,537.12 1,359,740 1,330,000

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการขยายทอเมนระบบประปาบ้าน
ทรายทอง หมูที่ 3 ตําบลนาทราย

0 0 72,000 -100 % 0

โครงการขยายทอเมนระบบประปาบ้าน
ปลายทา หมูที่ 1 ตําบลนาทราย 

0 0 53,000 -100 % 0

โครงการขยายทอเมนระบบประปาบ้าน
ห้วยน้ําเย็น หมูที่ 2 ตําบลนาทราย

0 0 67,000 -100 % 0

โครงการขยายทอเมนระบบประปาบ้าน
เหมืองหัวทะเล หมูที่ 3 ตําบลนาทราย

0 0 56,000 -100 % 0

โครงการขยายทอเมนระบบประปาบ้านเห
ว็ด หมูที่ 4 ตําบลนาทราย

0 0 84,000 -100 % 0
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คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพย์สินคา
ที่ดินและสิ่งกอสร้าง

311,500 399,952 650,000 -38.46 % 400,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 311,500 399,952 982,000 400,000
รวมงบลงทุน 311,500 399,952 982,000 400,000

รวมงานกิจการประปา 1,380,118.97 1,799,489.12 2,341,740 1,730,000
รวมแผนงานการพาณิชย์ 1,380,118.97 1,799,489.12 2,341,740 1,730,000

รวมทุกแผนงาน 33,179,537.51 34,381,193.88 40,400,000 40,870,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลนาทราย

อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช   จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 40,870,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 12,301,200 บาท
งบกลาง รวม 12,301,200 บาท

งบกลาง รวม 12,301,200 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 170,000 บาท

คําชี้แจง
-เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมกรณีประสบอันตราย
หรือเจ็บป่วยทุพพลภาพ ตายและคลอดบุตร ฯลฯ  ตามพ.ร.บ
.ประกันสังคม พ.ศ. 2533 ในอัตราร้อยละ 5 ของคาจ้าง พนักงาน
จ้าง เงินเพิ่มคาครองชีพคาจ้างชั่วคราว    
-ตามหนังสือสํานักงาน  ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุดที่ มท
 0809.5/ว 9  ลงวันที่  22 มกราคม 2557    
-หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุดที่ มท
 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10  กรกฏาคม 2557และประกาศคณะ
กรรมการกลางพนักงานเรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงาน
จ้าง    
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เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 7,000 บาท

คําชี้แจง
-เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ตามพระราชบัญญัติ
เงินทดแทน พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561เพื่อ
ให้ความคุ้มครองแกลูกจ้างที่ประสบอันตราย เจ็บป่วยตายหรือสูญ
หายอันเนื่องมาจากการทํางานให้แกนายจ้างโดยคํานวณในอัตรา
ร้อยละ 0.2 ของคาจ้างทั้งปี(มกราคม -ธันวาคม) 
-เป็นไปตาม พ.ร.บ. เงินทดแทน ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 
-ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุดที่ มท
 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม  2561

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 8,550,000 บาท

คําชี้แจง  
-เพื่อจายเป็นเงินเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการให้แกผู้สูงอายุที่มี
อายุ 60 ปี บริบูรณขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูง
อายุ ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม ที่ได้ขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไว้กับอบต.นาทรายโดย
จายอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันได   
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑการจายเงิน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2552
 แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2562   
-ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจ ฯ พ.ศ.2542 มาตรา 16  
-ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว 2130 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 
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เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 1,780,800 บาท

คําชี้แจง 
-เพื่อจายเป็นเงินเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการให้แก
คนพิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑที่กําหนดที่ได้แสดงความ
จํานง โดยการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการไว้กับ
อบต.นาทราย แล้ว โดยผู้พิการที่มีอายุ18ปีขึ้นไป ได้รับเบี้ยความ
พิการคนละ 800 บาท/เดือน และผู้พิการที่มีอายุต่ํากวา 18 ปี ได้
รับเบี้ยความพิการคนละ 1,000 บาท/เดือนจํานวน  12  เดือน   
-ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจ ฯ พ.ศ.  2542 มาตรา 16 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑการจายเบี้ย
ความพิการให้คนพิการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2553 แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว 2130 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 36,000 บาท

คําชี้แจง
 -เพื่อจายเป็นเงินเพื่อรองรับการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพผู้
ป่วยเอดส ให้แกผู้ป่วยเอดสที่แพทยได้รับรองและทําการวินิจฉัย
แล้ว และรายได้ไมเพียงพอตอการยังชีพ หรือถูกทอดทิ้ง ขาดผู้
อุปการะดูแล ไมสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ โดยผู้ป่วย
เอดสที่มีสิทธิจะได้รับเบี้ยยังชีพคนละ 500 บาทตอ
เดือน จํานวน12 เดือน     
-ตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ
. 2542 มาตรา 16    
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการจายเงินสงเคราะห
เพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548    
-ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว 2130 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 
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เงินสํารองจาย จํานวน 1,000,000 บาท

คําชี้แจง  
-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในกรณีที่ไมสามารถคาดการณได้ลวงหน้า
ในกรณีจําเป็นหรือเพียงพอตอการเผชิญเหตุสาธารณภัยตลอด
ปี และนําไปใช้จายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทา
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นสวนรวมหรือกรณีการ
ป้องกันและยับยั้งกอนการเกิดสาธารณภัยหรือคาดวาจะเกิด
สาธารณภัย
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวัน
ที่ 6 มิถุนายน  2559
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2563

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 457,400 บาท

คําชี้แจง 
- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.) ในอัตราร้อยละ 2 ของประมาณการรายรับทุก
ประเภทตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปี ยกเว้น
ประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้/เงินบริจาคและเงินอุด
หนุน
- ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2500
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2546
- กฏกระทรวง ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2542 ออกตามความในพระราช
บัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2500
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.5/ว
 6038 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2563 
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รายจายตามข้อผูกพัน จํานวน 300,000 บาท

คําชี้แจง - เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามรายการดังนี้
 1. เงินสมทบเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวน
ตําบลนาทราย ประจําปีงบประมาณ 2566 เพื่อสงเสริมสนับสนุน
การดําเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพ ตั้งไว้เป็น
เงิน 200,000 บาท
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหง
ชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑเพื่อสนับสนุนให้องคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2561
 2. เงินสมทบเข้ากองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลนาทราย ประจําปี
งบประมาณ 2566เพื่อสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในตําบลนาทราย ตามนโยบายรัฐบาลและแนวทาง
ที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด ตั้งไว้ 50,000 บาท
3.เงินชดใช้ความเสียหายตามโครงการเศรษฐกิจชุมชน กรณีกลุม
เกษตรกรไมชําระหนี้หรือชําระหนี้ไมครบถ้วนตั้งไว้ 50,000 บาท
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 4295 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 8,285,450 บาท

งบบุคลากร รวม 6,452,050 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,361,520 บาท
คาตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 514,080 บาท

คําชี้แจง 
- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือน ให้แกนายกองคการบริหาร
สวนตําบลนาทรายและรองนายกองคการบริหารสวนตําบล
นาทราย จํานวน 2 คน คํานวณไว้ 12 เดือน ดังนี้
  1. นายกองคการบริหารสวนตําบล อัตรา 20,400 บาทตอเดือน
  2. รองนายกองคการบริหารสวนตําบล อัตรา 11,220 บาทตอ
เดือน 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่2) พ.ศ.2557

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

คําชี้แจง 
- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจําตําแหนงรายเดือน ให้แกนายก
องคการบริหารสวนตําบลนาทรายและรองนายกองคการบริหาร
สวนตําบลนาทราย จํานวน 2 คน คํานวณไว้ 12 เดือน ดังนี้
  1. นายกองคการบริหารสวนตําบล อัตรา 1,750 บาท ตอเดือน 
  2. รองนายกองคการบริหารสวนตําบล อัตรา 880 บาทตอ
เดือน 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่2) พ.ศ.2557
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คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

คําชี้แจง 
เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษรายเดือน ให้แกนายกองคการ
บริหารสวนตําบลนาทรายและรองนายกองคการบริหารสวนตําบล
นาทราย จํานวน 2 คน คํานวณไว้ 12 เดือน ดังนี้
  1. นายกองคการบริหารสวนตําบล อัตรา 1,750 บาท ตอเดือน 
  2. รองนายกองคการบริหารสวนตําบล อัตรา 880 บาท ตอ
เดือน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่2) พ.ศ.2557

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

คําชี้แจง 
- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือน ให้แกเลขานุการนายก
องคการบริหารสวนตําบลนาทราย อัตราคาตอบแทน 7,200 บาท
ตอเดือน คํานวณไว้ 12 เดือน 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่2) พ.ศ.2557
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คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 676,800 บาท

คําชี้แจง 
- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือน ให้แกสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล
จํานวน 7 คน คํานวณไว้ 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 4 คน อัตรา 7,200 บาทตอเดือน 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่2) พ.ศ.2557

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,090,530 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 3,103,900 บาท

คําชี้แจง 
- เพื่อจายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือน ให้แกพนักงานสวน
ตําบล จํานวน 7 อัตรา คํานวณไว้ 12 เดือน ดังนี้
   1. ตําแหนงปลัดองคการบริหารสวนตําบล (นักบริหารงานท้อง
ถิ่น) 
  2. ตําแหนงรองปลัดองคการบริหารสวนตําบล (นักบริหารงาน
ท้องถิ่น) 
  3. ตําแหนงหัวหน้าสํานักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป)
  4. ตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน 
  5. ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคล
  6. ตําแหนงนักจัดการงานทั่วไป จํานวน 2 อัตรา
- เป็นไปตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-
2566)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 252,000 บาท

คําชี้แจง 
- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือน (เงินประจําตําแหนง) และคา
ตอบแทนพิเศษให้แกพนักงานสวนตําบลสําหรับตําแหนงผู้
บริหาร อบต. จํานวน 3 อัตรา คํานวณไว้ 12 เดือน ดังนี้
  1. ตําแหนงปลัดองคการบริหารสวนตําบล (นักบริหารงานท้อง
ถิ่น)    
  2.  ตําแหนงรองปลัดองคการบริหารสวนตําบล (นักบริหารงาน
ท้องถิ่น)
  3. ตําแหนงหัวหน้าสํานักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป)
- เป็นไปตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-
2566)
- เป็นไปตามพระราชบัญ ญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,650,630 บาท

คําชี้แจง 
- เพื่อจายเป็นคาตอบแทน เงินปรับปรุงคาตอบแทน ให้แก
พนักงานจ้าง สังกัดสํานักปลัด จํานวน11 อัตรา คํานวณไว้ 12
 เดือน ดังนี้
  1. ตําแหนงผู้ชวยนักวิชาการเกษตร
  2. ตําแหนงผู้ชวยนักพัฒนาชุมชน 
  3. ตําแหนงพนักงานขับรถยนต
  4. ตําแหนงพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
5. ตําแหนงคนงานทั่วไป
6. ตําแหนงยาม
7. ตําแหนงคนงานประจํารถขยะ จํานวน 4 อัตรา
8. ตําแหนงผู้ชวยนักทรัพยากรบุคคล
- เป็นไปตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-
2566)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 84,000 บาท

คําชี้แจง 
- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว ให้แกพนักงานจ้าง
สังกัดสํานักปลัด จํานวน 6 อัตรา คํานวณไว้ 12 เดือน ดังนี้
1. ตําแหนงคนงานทั่วไป
2. ตําแหนงยาม
3. ตําแหนงคนงานประจํารถขยะ จํานวน 4 อัตรา
- เป็นไปตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-
2566)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 
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งบดําเนินงาน รวม 1,810,400 บาท
ค่าตอบแทน รวม 514,400 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

คําชี้แจง 
เพื่อจายเป็น
-เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี) ประจําปีงบประมาณ 2566สําหรับพนักงานสวนตําบล
และพนักงานจ้างในสังกัดสํานักปลัด ซึ่งมีสิทธิได้รับตามระเบียบที่
กําหนด 
- คาตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง
- คาตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย
- คาสมมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือกฯ
- คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแตงตั้งตาม
กฎหมายวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
- เงินรางวัล ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท0808.2/ว2850 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561 
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

คําชี้แจง 
-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง ซึ่งได้รับอนุมัติและมีคําสั่งให้
ปฏิบัตินอกเวลาราชการเพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก
ประชาชน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
-ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559

คาเชาบ้าน จํานวน 404,400 บาท

คําชี้แจง
- เพื่อจายเป็นคาเชาหรือเชาซื้อบ้าน ให้กับพนักงานสวน
ตําบล สังกัดสํานักปลัด ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
คาเชาบ้าน
-เป็นไปตามระบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้า
ราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 40,000 บาท

คําชี้แจง 
-เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ให้แกพนักงานสวน
ตําบล สังกัดสํานักปลัด ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การชวยเหลือการศึกษาบุตร
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับ การศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
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ค่าใช้สอย รวม 642,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 150,000 บาท

คําชี้แจง 
- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างเหมาทําอยางใดอยาง
หนึ่ง เชน คาถายเอกสารและคาเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ คาเชา
ทรัพยสิน คาบริการกําจัดปลวก คาจ้างเหมาบริการบุคคลภาย
นอก คาจ้างที่ปรึกษา คาจ้างปรับปรุง โดเมน website คาแปล
เอกสาร  คาล้างอัดฉีดรถยนต คาจ้างสูบน้ํา คาเบี้ยประกัน  คา
ออกแบบ คาจดทะเบียน คาใช้จายในการดําเนินคดีตางๆ และคา
บริการที่จําเป็นอื่นๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 110,000 บาท

คําชี้แจง
-เพื่อจายเป็นคารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มา
นิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชมกิจการ หรือทัศนะศึกษาดู
งาน  และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง คาใช้จายในการประชุมสภาท้อง
ถิ่น หรือการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้องกับภารกิจขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อนําผลจาก  การประชุมไปเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น  จํานวน 10,000 บาท 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการบริหาร
งานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2562
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวัน
ที่ 5 กุมภาพันธ 2563
-คาใช้จายในพิธีทางศาสนา รัฐพิธี และวันสําคัญ
ตางๆ จํานวน 100,000 บาท
-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการเฉลิมพระ
เกียรติ การจัดกิจกรรมในการประชาสัมพันธเชิญชวน หรืออํานวย
ความสะดวกให้กับประชาชนเพื่อมารวมงานรัฐพิธี และพระราช
พิธีตาง ๆ พิธีทางศาสนาและวันสําคัญตางๆ เชน คาวัสดุ
อุปกรณ คาป้ายไวนิล คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
เชาหรือคาบํารุงหรือคาใช้จายในการตกแตงสถานที่จัดงาน คาเชา
เครื่องเสียง เต็นท โตะเก้าอี้ คาเชาเวที และคาใช้จายอื่นที่จําเป็น
และเกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และ
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

คําชี้แจง 
- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไข
เพิ่มเติม
 - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 และแก้ไขเพิ่มเติม

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 40,000 บาท

คําชี้แจง
เพื่อจายเป็นคา คาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช้จาย
ทํานองเดียวกัน ที่เรียกชื่อเป็นอยางอื่นของคณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาองคการบริหารสวนตําบล พนักงานสวนตําบลและพนักงาน
จ้าง หรือบุคคลคณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไป
ราชการเพื่อประชุมฝึกอบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดตอ
ราชการ  รวมถึงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองคความรู้เกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นให้ผู้บริหาร สมาชิก
สภาท้องถิ่นข้าราชการและพนักงานขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรมขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
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โครงการกฎหมายนารู้สําหรับประชาชน จํานวน 15,000 บาท

คําชี้แจง 
-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการกฎหมายนารู้สําหรับ
ประชาชน โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาสมนาคุณวิทยากร คา
เตรียมและตกแตงสถานที่คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาของขวัญของที่ระลึก คาวัสดุอุปกรณ คาจ้างเหมาบริการ
ตาง ๆ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาจายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)ฉบับ
ทบทวน หน้า168 ลําดับที่ 7 

โครงการจัดการเลือกตั้ง จํานวน 10,000 บาท

คําชี้แจง
-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดการเลือกตั้งผู้
บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น เชน กรณีหมดวาระ ยุบ
สภา หรือเลือกแทนตําแหนงวาง รวมทั้งคาใช้จายในการประชา
สัมพันธ รณรงคหรือให้ข้อมูลขาวสารแกประชาชนให้ทราบถึงสิทธิ
และหน้าที่และการมีสวนรวมทางการเมือง และคาใช้จายในการ
สนับสนุนการเลือกตั้งทั่วไป การเลือกตั้งนักการเมืองท้องถิ่นอื่น
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่มท0808.2
/ว5013 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับ
ทบทวน ลําดับที่ 1 หน้า 166

วันที่พิมพ : 13/9/2565  10:45:42 หน้า : 16/74



โครงการปรับปรุง แก้ไข ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการแก้ไข ปรับ
ปรุง แก้ไข ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีคาใช้จายประกอบ
ด้วย    คาจัดประชุมเพื่อบูรณาการในการขับเคลื่อนแผน
ชุมชน คาวิทยากร คาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาจัดสถานที่ คา
วัสดุ อุปกรณและคาใช้จายอื่นที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และ
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการบริหาร
งานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ฉบับ
ทบทวน หน้า168ลําดับที8่ 

โครงการพบปะผู้นําชุมชน ปรึกษางานประสานการพัฒนา จํานวน 12,000 บาท

คําชี้แจง
-เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดโครงการพบปะผู้นําชุมชน ปรึกษา
งาน ประสานการพัฒนา
โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาจัดประชุมเพื่อพบปะผู้นํา
ชุมชน คาอาหารวาง คาเครื่องดื่ม คาจัดสถานที่ คาวัสดุ อุปกรณ
และคาใช้จายอื่นที่จําเป็น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ฉบับ
ทบทวน หน้า169 ลําดับที1่1
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โครงการสงเสริมธรรมาภิบาลและสร้างความโปรงใสในองคการ
บริหารสวนตําบลนาทราย

จํานวน 15,000 บาท

คําชี้แจง 
-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมธรรมาภิบาล
และสร้างความโปรงใสในองคการบริหารสวนตําบลนาทราย โดย
มีคาใช้จายประกอบด้วย คาสมนาคุณวิทยากร คาเตรียมและ
ตกแตงสถานที่คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาของขวัญ
ของที่ระลึก คาวัสดุอุปกรณ คาจ้างเหมาบริการตาง ๆ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาจายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 และแก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566 - 2570)ฉบับ
ทบทวน หน้า167 ลําดับที่ 4

โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานสวนตําบล และ
พนักงานจ้าง

จํานวน 150,000 บาท

คําชี้แจง
-เพื่อจายเป็นคาจัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก
สภาท้องถิ่น พนักงานสวนท้องถิ่นและลูกจ้าง โดยมีคาใช้จาย
ประกอบด้วย คาวัสดุสํานักงาน คาป้ายโครงการ คาสมนาคุณ
วิทยากร คาอาหาร คาอาหารวาง และเครื่องดื่ม คาเชาที่พัก คา
พาหนะและคาใช้จายอื่นๆที่เกี่ยวข้องและจําเป็น
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557และแก้ไขเพิ่มเติม
-ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับ
ทบทวน หน้า169 ลําดับที่ 10
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 80,000 บาท

คําชี้แจง
-เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินที่อยูในความรับ
ผิดชอบของสํานักปลัด เชน ครุภัณฑสํานักงาน เครื่อง
คอมพิวเตอร ฯลฯ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยมีคาใช้
จายประกอบด้วย คาจ้างเหมา คาสิ่งของและคาแรงงานที่ใช้ใน
การซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวัน
ที่ 27 เมษายน 2565

ค่าวัสดุ รวม 399,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท

คําชี้แจง 
-  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานตาง ๆ ประเภทวัสดุคงทน
และวัสดุสิ้นเปลี้ยง เชน กระดาษ ปากกา แฟ้ม คลิป ไม้บรรทัด
ยางลบ  สื่อสิ่งพิมพตาง ๆ ฯลฯ 
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2562
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 4,000 บาท

คําชี้แจง
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  ประเภทวัสดุคงทนวัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหา
สิ่งของที่ใช้ในการซอมแซม บํารุงรักษา ทรัพยสินให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ เชน ไมโครโฟน เทปพันสายไฟฟ้า สาย
ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า สายอากาศ แบตเตอรี่
วิทยุติดตามตัว ฯลฯ
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท

คําชี้แจง 
-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม
หรือปรับปรุงวัสดุ รายจาย เพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซม
บํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ เชน มีด ถัง ถาด แก้วน้ํา จานรอง ผงซักฟอก สูบ น้ํายาดับ
กลิ่น แปรง ไม้กวาด เขง มุ้ง ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระติกน้ํา
ร้อน กระติกน้ําแข็ง ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2562
-ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท

คําชี้แจง 
- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง ประเภทวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงราย
จายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อ
จัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา ทรัพยสินให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ เชน ไขควง ประแจแมแรง ยางรถยนต น้ํามัน
เบรก หม้อน้ํา หัวเทียน แบตเตอรี่ ล้อ ถังน้ํามัน ไฟหน้า ไฟ
เบรก ฯลฯ
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2562
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 200,000 บาท

คําชี้แจง 
-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น วัสดุสิ้นเปลือง
เชน น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิน น้ํามัน
จารบี  น้ํามันเครื่อง ถาน กาส แกสหุงต้ม ฯลฯ
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 - ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวัน
ที่ 27 เมษายน 2565

วันที่พิมพ : 13/9/2565  10:45:42 หน้า : 21/74



วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท

คําชี้แจง 
-เพื่อจายเป็นคาวัสดุทางการเกษตร เชน จอบ ปุ๋ย ยาป้องกันและ
กําจัดศัตรูพืช วัสดุเพาะชํา ฯลฯ  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 60,000 บาท

คําชี้แจง 
-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุคงทนวัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหา
สิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ เชน แผนหรือจาน บันทึกข้อมูล อุปกรณบันทึก
ข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพ
คอมพิวเตอร ตลับผงหมึก สําหรับเครื่องพิมพแบบ
เลเซอร ฮารดดิสก ไดรฟ ซีดีรอมไดรฟ เมนบอรด เมมโมรี่
ซิป เครื่องอาน และบันทึกข้อมูลฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
-ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 255,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 200,000 บาท

คําชี้แจง 
-เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าที่ใช้ในสํานักงานองคการบริหารสวนตําบล
นาทราย และอาคารอเนกประสงคประจําหมูบ้าน ตลอดจน
ทรัพยสินอื่นๆ ที่อยูในความรับผิดชอบของอบต.นาทราย 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
 - ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวัน
ที่ 27 เมษายน 2565

คาบริการโทรศัพท จํานวน 2,000 บาท

คําชี้แจง   
-เพื่อจายเป็นคาโทรศัพทในการติดตอภายในจังหวัด โทรทางไกล
ภายในประเทศและโทรทางไกลระหวางประเทศที่จําเป็นเรง
ดวน โทรศัพทเคลื่อนที่ รวมทั้งคาใช้จายในการบริการตาง ๆ ที่ใช้
ประจําสํานักงาน อบต.นาทราย ห้องปฏิบัติการหนวยแพทยฉุก
เฉินตําบลนาทราย และศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลนาทราย 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

คาบริการไปรษณีย จํานวน 3,000 บาท

คําชี้แจง
-เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย คาธนาณัติ คาซื้อดวงตรา
ไปรษณียากร ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 40,000 บาท

คําชี้แจง 
-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการบริการอินเตอรเน็ตความเร็ว
สูง จํานวน 3 เลขหมาย 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
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คาเชาพื้นที่เว็บไซต และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง จํานวน 10,000 บาท

คําชี้แจง 
เพื่อจายเป็นคาเชาพื้นที่เว็ปไซดและคาธรรมเนียมที่เกี่ยว
ข้อง เว็ปไซดขององคการบริหารสวนตําบลนาทราย
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

งบลงทุน รวม 23,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 23,000 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงานประมวลผล จํานวน 23,000 บาท

คําชี้แจง
-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงาน
ประมวลผล ราคา 23,000 บาท  คุณลักษณะพื้นฐาน
-มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 6 แกน
หลัก (6 core) และ 12 แกนเสมือน (12 Thread)และมี
เทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถ
ในการประมวลผลสูง (Turbo
Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูง
สุด ไมน้อยกวา 3.6 GHz จํานวน 1 หนวย
-หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level)เดียวกัน ขนาดไม
น้อยกวา 8 MB
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
1) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูบนแผงวงจรหลักที่มี
ความสามารถในการใช้หนวยความจําแยกจากหนวยความจําหลัก
ขนาดไมน้อยกวา 2 GB
2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หนวยความจําหลักในการแสดง
ภาพขนาดไมน้อยกวา 2 GB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
น้อยกวา 8 GB
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State
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Drive ขนาดความจุไมน้อยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
- มี DVD-RW หรือดีกวา แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภาย
นอก (External) จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง
- มีแป้นพิมพและเมาส
- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไมน้อยกวา 21 นิ้ว ความ
ละเอียดแบบ FHD (1920x1080)
- สามารถใช้งานได้ไมน้อยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11 ac) 
และ Bluetooth
ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ
และระบบคอมพิวเตอรกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว4657 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2565

งานบริหารงานคลัง รวม 3,480,720 บาท
งบบุคลากร รวม 2,498,520 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,498,520 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 2,260,440 บาท
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คําชี้แจง
- เพื่อจายเป็นเงินเดือนปรับปรุงเงินเดือน ให้แกพนักงานสวน
ตําบล สังกัดกองคลัง จํานวน 7 อัตรา คํานวณไว้ 12 เดือน ดังนี้ 
1. ตําแหนงผู้อํานวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง)
2. ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี
3. ตําแหนงนักวิชาการคลัง
4. ตําแหนงนักวิชาการจัดเก็บรายได้
5. ตําแหนงเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
6. ตําแหนงเจ้าพนักงานพัสดุ จํานวน 2 อัตรา
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 
-เป็นไปตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2564-2566)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

คําชี้แจง
- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงให้แก พนักงานสวนตําบล
สําหรับ ตําแหนงผู้อํานวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง ระดับ
ต้น) ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท/เดือน คํานวณไว้ 12 เดือน 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 
- เป็นไปตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (2564-2566)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 196,080 บาท

คําชี้แจง
- เพื่อจายเป็นคาตอบแทน เงินปรับปรุงคาตอบแทนให้แก
พนักงานจ้างตําแหนงผู้ชวยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จํานวน 1
 อัตรา คํานวณไว้ 12 เดือน 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 
- เป็นไปตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564-
2566)
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งบดําเนินงาน รวม 970,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 295,200 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

คําชี้แจง
1. เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงิน
รางวัลประจําปี) ประจําปีงบประมาณ 2566 สําหรับพนักงานสวน
ตําบลและพนักงานจ้างในสังกัดกองคลัง ซึ่งมีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2. เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่รับผิดชอบ
การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1966 ลงวันที่ 2560 กันยายน 2560

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

คําชี้แจง
- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง ซึ่งได้รับอนุมัติและมีคําสั่งให้
ปฏิบัตินอกเวลาราชการเพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก
ประชาชน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายเงิน
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559
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คาเชาบ้าน จํานวน 180,000 บาท

คําชี้แจง
- เพื่อจายเป็นคาเชาหรือเชาซื้อบ้านให้กับพนักงานสวน
ตําบล สังกัดกองคลัง ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับคา
เชาบ้าน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของ
ข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 65,200 บาท

คําชี้แจง
- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ให้แกพนักงานสวน
ตําบล สังกัดกองคลัง ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การชวยเหลือการศึกษาบุตร
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2563

ค่าใช้สอย รวม 460,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

โครงการจัดทําและปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน จํานวน 100,000 บาท

คําชี้แจง
- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดทําและปรับปรุง
ข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินขององคการบริหารสวน
ตําบลนาทราย โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาตอบแทนผู้ปฏิบัติ
งาน คาวัสดุ อุปกรณ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2550 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ฉบับ
ทบทวน หน้า170 ลําดับที2่
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โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลดําเนินงานกิจการประปาและขยะมูล
ฝอย

จํานวน 230,000 บาท

คําชี้แจง 
- เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการจ้างเหมาบริการบุคคลดําเนิน
กิจการประปาและขยะมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบล
นาทราย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยจายเป็นคาจ้าง
เหมาบุคคล จํานวน 2 คน เพื่อออกบริการจดมาตรและ.....
- เป็นไปตามหนังสือ มท 0808.2/ว 1859 ลงวันที่ 13
 กันยายน 2560 
-  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวัน
ที่  10  กรกฎาคม  2563  
 - ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวัน
ที่ 27 เมษายน 2565

โครงการประชาสัมพันธเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี จํานวน 20,000 บาท

คําชี้แจง
- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการประชาสัมพันธเกี่ยว
กับการจัดเก็บภาษี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อสร้าง
ความเข้าใจแกผู้เสียภาษีในเขตองคการบริหารสวนตําบล
นาทราย โดยคาใช้จายประกอบด้วย ป้ายประชาสัมพันธ คา
โฆษณาเผยแพร รถแห 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว 4522
 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ฉบับ
ทบทวน หน้า170 ลําดับที่ 1

วันที่พิมพ : 13/9/2565  10:45:42 หน้า : 29/74



โครงการพัฒนาระบบการให้บริการจัดเก็บคาน้ําประปา จํานวน 30,000 บาท

คําชี้แจง
- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการพัฒนาระบบการให้
บริการจัดเก็บคาน้ําประปาและคาขยะมูลฝอยในเขตองคการ
บริหารสวนตําบลนาทราย ได้แก ปรับปรุงจัดการระบบประปา คา
ขยะมูลฝอย 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฏาคม 2556
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ฉบับ
ทบทวน หน้า170 ลําดับที่ 3

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 35,000 บาท

คําชี้แจง
- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ เชน  เบี้ย
เลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นในการ
เดินทางไปราชการ รวมทั้งคาใช้จายของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
สัมมนา ของพนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง และบุคคลภายนอก
ที่ได้รับคําสั่งแตงตั้งให้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนของ
องคการบริหารสวนตําบลนาทราย
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
 และแก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไข
เพิ่มเติม
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 25,000 บาท

คําชี้แจง
- เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช้จายทํานอง
เดียวกันที่เรียกชื่อเป็นอยางอื่น
ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมสัมมนา ของพนักงานสวน
ตําบล พนักงานจ้าง และบุคคลภายนอกที่ได้รับคําสั่งแตงตั้งให้
ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนขององคการบริหารสวนตําบลนาท
ราย
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
 และแก้ไข    
เพิ่มเติม

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

คําชี้แจง 
- เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน เชน ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร เครื่องปรับอากาศ  รถจักรยานยนต ที่อยูในความรับ
ผิดชอบของกองคลัง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยมีคา
ใช้จายประกอบด้วย คาจ้างเหมา คาสิ่งของและคาแรงงานที่ใช้ใน
การซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวัน
ที่ 27 เมษายน 2565
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ค่าวัสดุ รวม 153,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 70,000 บาท

คําชี้แจง
-เพื่อจายเป็นคาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ แฟ้ม
ปากกา ดินสอ ยางลบ กระดาษ ฯลฯ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ
กองคลัง
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 3,000 บาท

คําชี้แจง
- เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันเชื้อ
เพลิง น้ํามันเบนซิน ฯลฯ เพื่อใช้สําหรับรถจักรยานยนต ที่อยูใน
ความรับผิดชอบของกองคลัง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909
 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 80,000 บาท

คําชี้แจง
-เพื่อจายเป็นสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุคอมพิวเตอร เชน อุปกรณบันทึก
ข้อมูล หมึกเครื่องพิมพ เมมโมรี่ ฯลฯ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ
กองคลัง
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 62,000 บาท
คาบริการโทรศัพท จํานวน 12,000 บาท

คําชี้แจง
- เพื่อจายเป็นคาโทรศัพยเคลื่อนที่ (มือถือ) ในการติดตอ
ราชการ รวมทั้งคาใช้จายในการบริการตางๆที่ใช้ประจําสํานักงาน
องคการบริหารสวนตําบลนาทราย
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

คาบริการไปรษณีย จํานวน 50,000 บาท

คําชี้แจง
- เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย คาธนาณัติ คาซื้อดวงตรา
ไปรษณียากร ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

งบลงทุน รวม 12,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 12,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เครื่องโทรศัพทเคลื่อนที่ จํานวน 12,000 บาท

คําชี้แจง
- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่ (มือถือ) ตามคุณลักษณะ
สังเขปดังนี้
 * หน้าจอ ขนาด 6.43 นิ้ว ความละเอียดไมน้อย
กวา 1080*2400 (FHD+) รีเฟรชเรท 60Hz
* ชิปเช็ต Qualcomm Snapdragon 695,Octa- 
  core ความเร็วไมน้อยกวา  2.2 GHz
* หนวยความจํา RAMไมน้อยกวา 8 GB+ROM 128GB   (รอง
รับ microSD)
- เป็นไปตามราคาท้องตลาด
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งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 105,320 บาท
งบบุคลากร รวม 105,320 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 105,320 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 105,320 บาท

คําชี้แจง 
- เพื่อจายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือน ให้แกพนักงานสวน
ตําบลตําแหนงนักวิชาการตรวจสอบภายใน จํานวน 1
 อัตรา คํานวณไว้ 12 เดือน 
 -เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 
- เป็นไปตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-
2566)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 327,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 312,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 42,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 42,000 บาท

คําชี้แจง
-เพื่อจายเป็นคาป่วยการ ชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไป ให้แก
อาสาสมัครขององคการบริหารสวนตําบลนาทรายที่ผู้บริหารท้อง
ถิ่นได้มีคําสั่งให้ชวยสนับสนุนการปฏิบัติงานในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย หรือการรักษาความสงบเรียบร้อยของ
ประชาชนตามกฎหมาย
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ให้แกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2560
-ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ
วาด้วยคาใช้จายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย พ.ศ. 2560
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ค่าใช้สอย รวม 270,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการชวยเหลือผู้ประสบภัย จํานวน 50,000 บาท

คําชี้แจง  
-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการชวยเหลือผู้ประสบ
สาธารณภัย(วาตภัย) เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและปรับปรุง
คุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวย
เหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2560และแก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับ
ทบทวน หน้า91 ลําดับที1่

โครงการตั้งจุดตรวจเพื่อรักษาความปลอดภัยในชวงเทศกาล จํานวน 20,000 บาท

คําชี้แจง
-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการตั้งจุดตรวจ/ดาน
ชุมชน เพื่อรักษาความปลอดภัยในชวงเทศกาล เชน คาอาหาร คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม  คาวัสดุอุปกรณตาง ๆ เพื่อบริการและ
อํานายความสะดวกในการเดินทางสัญจรไปมาของประชาชนและ
เป็นการรณรงคป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาล
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย คาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ
.2557 และแก้ไขเพิ่มเติม
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4
/ว 661 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561
-ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ฉบับ
ทบทวน หน้า 91ลําดับที2่
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โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จํานวน 200,000 บาท

คําชี้แจง 
-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาเตรียมและ
ตกแตงสถานที่ คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่มของวาง คาของ
ขวัญหรือของที่ระลึก คาวัสดุ อุปกรณ คาจ้างเหมาบริการตางๆ ที่
จําเป็นฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแหง
ชาติ พ.ศ. 2558 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย คาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 และแก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับ
ทบทวน หน้า92  ลําดับที่ 4

งบเงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น

โครงการบริหารจัดการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นระดับอําเภอ อําเภอเมือง
นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

จํานวน 15,000 บาท

คําชี้แจง
-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้แก เทศบาลตําบลโพธิ์เสด็จ ตาม
โครงการบริหารจัดการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นระดับอําเภอ อําเภอ
เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช เชน คาไฟฟ้า คา
วัสดุอุปกรณ คาจ้างเหมาบริการตาง ๆ ที่จําเป็นฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ฉบับ
ทบทวน หน้า 92 ลําดับที่ 5
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แผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 4,840,970 บาท

งบบุคลากร รวม 2,001,840 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,001,840 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,463,880 บาท

คําชี้แจง 
- เพื่อจายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือน ให้แก พนักงานสวน
ตําบล ตําแหนงนักวิชาการศึกษา จํานวน 1อัตรา และ พนักงาน
ครูสังกัดศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลนาทราย จํานวน 3
 อัตรา คํานวณไว้ 12 เดือน 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 
- เป็นไปตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 –
 2566)

เงินวิทยฐานะ จํานวน 126,000 บาท

คําชี้แจง 
-เพื่อจายเป็นคาเงินวิทยฐานะชํานาญการ ให้แกพนักงานครู ระ
ดับ ค.ศ.2 สังกัดศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลนาทราย จํานวน 3
 อัตรา
- เป็นไปตาม หนังสือที่ มท 0809.4/ว1592 
ลงวันที่  23  กรกฏาคม 2564
- เป็นไปตาม หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0809.4/ว 2140 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565
-เป็นไปตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 –
 2566)
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 351,960 บาท

คําชี้แจง
-เพื่อจายเป็นคาตอบแทน เงินปรับปรุงคาตอบแทนให้แกพนักงาน
จ้างตําแหนงผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) และผู้ดูแลเด็ก สังกัดศูนยพัฒนา
เด็กเล็กตําบลนาทราย จํานวน 3 อัตรา คํานวณไว้ 12 เดือน
- เป็นไปตามตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตาม หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0809.4/ว 2140 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565
-เป็นไปตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 –
 2566)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 60,000 บาท

คําชี้แจง 
- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว ให้แกพนักงานจ้าง
ตําแหนงผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) และผู้ดูแลเด็ก สังกัดศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กตําบลนาทราย จํานวน 3 อัตรา คํานวณไว้ 12 เดือน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายเงิน
เพิ่มการครองชีพชั่วคราวข้าราชการและลูกจ้างประจําของสวน
ราชการ
- เป็นไปตาม หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0809.4/ว 2140 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565
- เป็นไปตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 –
 2566)

งบดําเนินงาน รวม 1,999,130 บาท
ค่าตอบแทน รวม 77,000 บาท
คาเชาบ้าน จํานวน 72,000 บาท

คําชี้แจง
-เพื่อจายเป็นคาเชาหรือเชาซื้อบ้าน ให้กับพนักงานสวนตําบล ซึ่ง
เป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับคาเชาบ้าน
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 5,000 บาท

คําชี้แจง 
-เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก พนักงานสวนท้อง
ถิ่น  ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการชวยเหลือการ
ศึกษาบุตร
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3
/ ว 4522  ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2563

ค่าใช้สอย รวม 1,074,175 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 258,000 บาท

คําชี้แจง
- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการดังตอไปนี้
1.คาจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานแม
บ้าน/ธุรการ/พัสดุ/การเงินของศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบล
นาทราย จํานวน 2 คน  
ตั้งไว้ 216,000 บาท 
2.คาจ้างเหมาบริการในการตัดหญ้าบริเวณศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ตําบลนาทราย ตั้งไว้ 27,000 บาท
3.คาจ้างเหมาบริการตกแตงสถานที่ ในการกิจกรรมตางๆภายใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลนาทราย เชน การผูกผ้าประดับตกแตง
จัดตกแตงสถานที่ ฯลฯ ตั้งไว1้0,000 บาท
4.คาจ้างทําป้ายประชาสัมพันธ คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือ
เข้าปกหนังสือ และคาจ้างเหมาอื่นๆ ตั้งไว้ 5,000 บาท 
-ตามหนังสือ มท 0808.2/ว 1859 ลงวันที่ 13 กันยายน 2560 
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวัน
ที่  10  กรกฎาคม  2563  
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวัน
ที่ 27 เมษายน 2565
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

วันที่พิมพ : 13/9/2565  10:45:42 หน้า : 39/74



รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการปรับปรุงภูมิทัศนศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลนาทราย จํานวน 5,000 บาท

คําชี้แจง
-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลนาทราย โดยจัดตกแตงบริเวณศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก ประกอบด้วย วัสดุอุปกรณ ต้นไม้ ดอกไม้
ประดับ หญ้า ดินปลูก ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่
มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570 หน้า113
ลําดับที่ 20

โครงการพัฒนาศักยภาพครู ผู้ดูแลเด็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบล
นาทราย

จํานวน 20,000 บาท

คําชี้แจง 
-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพ
ครู   ผู้ดูแลเด็กของศูนยพัฒนาตําบลนาทราย โดยมีคาใช้จาย
ประกอบด้วย คาเตรียมและตกแตงสถานที่คาเอกสาร คาวัสดุ
อุปกรณ คาของสมนาคุณ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาสมนาคุณวิทยากรและคาใช้จายอื่นที่จําเป็น คาใช้จายใน
การเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาและคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการ เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาเชาที่พักคาพาหนะ คาลง
ทะเบียน และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการเดินทางไปราชการ เพื่อ
พัฒนาศักยภาพครูและผู้ดูแลเด็ก 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไข
เพิ่มเติม
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 และแก้ไขเพิ่มเติม
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 581,175 บาท

คําชี้แจง 
- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสนับสนุนคาใช้จาย
การบริหารสถานศึกษา ดังนี้
1. คาอาหารกลางวันสําหรับเด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ตําบลนาทราย หมูที่ 2 ตําบลนาทราย จํานวน 245 วัน ตั้ง
ไว้ 385,875 บาท
2. คาใช้จายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ศพด
.) ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลนาทราย ตั้งไว้ 195,300 บาท  โดย
มีคาใช้จายประกอบด้วย 
      2.1 คาจัดการเรียนการสอนสําหรับเด็ก อายุ 2-5 ปี ตั้ง
ไว้ 127,500 บาท
      2.2 คาหนังสือเรียน สําหรับเด็กอายุ 3-5 ปี ตั้งไว้ 12,000
 บาท
      2.3 คาอุปกรณการเรียน สําหรับเด็กอายุ 3-5 ปี ตั้ง
ไว้ 12,000 บาท 
      2.4 คาเครื่องแบบนักเรียน สําหรับเด็กอายุ 3-5 ปี ตั้ง
ไว้ 18,000 บาท 
      2.5 คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สําหรับเด็กอายุ 3-5 ปี ตั้ง
ไว้ 25,800 บาท 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยรายได้และการจายเงินของ
สถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และ
แก้ไขเพิ่มเติม
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่มท 0816.2/ว2786 ลงวัน
ที่ 8 พฤษภาคม 2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับ
ทบทวน หน้า 107ลําดับที่ 6

โครงการหรือกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการและการเรียนรู้ของ
เด็กเล็กในศูนยพัฒนาเด็กตําบลนาทราย

จํานวน 150,000 บาท

คําชี้แจง
- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมเพื่อ
เสริมสร้างพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กเล็กในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กตําบลนาทราย ได้แก 
  1.โครงการขนมไทยไชโย 
  2.โครงการฟันสวยยิ้มใส   
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  3.โครงการออมสินของหนู
  4.โครงการเรียนรู้สูโลกกว้าง
  5.โครงการประชุมผู้ปกครอง
  6.โครงการวายน้ําเป็นเลนน้ําได้
  7.โครงการผู้สูงวัยใสใจลูกหลาน
  8.โครงการโภชนาการเด็กปฐมวัย  
  9.โครงการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง    
  10.โครงการผลิตสื่อการเรียนการสอน
  11.โครงการเด็กปฐมวัยเรียนรู้สูอาเซียน
  12.โครงการคัดแยกขยะ(หนูน้อยรักษโลก)   
  13.โครงการบ้ายบายขวดนมและขนมกรุบกรอบ
  14.โครงการจัดงานสงเสริมการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย  
  15.โครงการพัฒนาความฉลาดทางอารมณเด็กปฐมวัย 
  16.โครงการแขงขันกีฬาสีภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลนาท
ราย
  17.โครงการให้ความรู้ผู้ปกครองเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพเด็ก
ปฐมวัย  
  18.โครงการนิทานเลมน้อยกับหนูน้อยศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบล
นาทราย    
  19.โครงการจัดงานสงเสริมการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัยของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลนาทราย
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการ
แขงขันกีฬาของขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 แก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไข
เพิ่มเติม
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)ฉบับทบทวน
หน้า 106,107,108,109,110,115ลําดับที่ 1,2,3,4,5,10,13,26,29

วันที่พิมพ : 13/9/2565  10:45:42 หน้า : 42/74



โครงการแหลงเรียนรู้ในชุมชนตําบลนาทราย จํานวน 10,000 บาท

คําชี้แจง 
-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการแหลงเรียนรู้ใน
ชุมชนตําบลนาทราย เพื่อพัฒนาที่อานหนังสือท้องถิ่นให้เป็นแหลง
เรียนรู้คูชุมชน และเพื่อสร้างโอกาสให้ประชาชนในท้องถิ่นเข้าถึง
แหลงเรียนรู้ในชุมชนตําบลนาทราย  โดยมีคาใช้จายประกอบ
ด้วย วัสดุอุปกรณ เชน จุลสาร วารสาร นิตยสาร หนังสือ วัสดุ
อุปกรณ ป้าย ชั้นวางหนังสือ โตะ เก้าอี้ และอุปกรณอื่นๆ ที่เกี่ยว
ข้อง
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0816.5/ว 2450 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566 – 2570)หน้า114
ลําดับที่ 22 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

คําชี้แจง 
- เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินที่อยูในความ
รับผิดชอบของศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลนาทราย  เพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาจ้างเหมา คา
สิ่งของและคาแรงงานที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดขั้นตอนและการกระจาย
อํานาจให้แกอปท.พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก   ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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ค่าวัสดุ รวม 647,955 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

คําชี้แจง 
-เพื่อจายเป็นคาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุสํานักงานซึ่งโดยสภาพเป็น
วัสดุคงทนและวัสดุสิ้นเปลือง เครื่องใช้
ตางๆ เชน กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ป้ายประชาสัมพันธ สิ่ง
ของเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน น้ําดื่มสะอาดในการบริการเด็กเล็ก
หรือผู้มาติดตอรายการกับศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลนาทราย ฯลฯ
 เพื่อใช้ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลนาทราย 
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 556,955 บาท

คําชี้แจง
- เพื่อจายคาใช้จายสําหรับวัสดุงานบ้านงานครัวอาหาร
เสริม (นม) โรงเรียน โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย
1.วัสดุงานบ้านงานครัว เชน ไม้กวาด ถังขยะ น้ํายาทําความ
สะอาด ผ้าปูโตะ ไส้กรองเครื่องกรองน้ําดื่ม ฯลฯ เพื่อใช้ในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กตําบลนาทราย ตั้งไว้ 30,000 บาท
2.คาอาหารเสริม (นม) สําหรับเด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก  เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 - ป.6  ตั้งไว้ 526,955บาท ดังนี้
       2.1 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลนาทราย 
จํานวน 260วัน  ตั้งไว้ 143,715 บาท 
      2.2 โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน(สพฐ.) ในเขตพื้นที่ตําบลนาทราย จํานวน 2 โรงเรียน  ตั้ง
ไว้ 383,240 บาท 
-เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกระจายอํานาจให้แกอปท
.เรื่องหลักเกณฑการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แกอปท.ปีงบประ
มาณพ.ศ.2565ลงวันที่ 28 กันยายน 2564,ประกาศคณะ
กรรมการกระจายอํานาจให้แกอปท.เรื่องหลักเกณฑการจัดสรร
เงินอุดหนุนทั่วไปให้แกอปท. ปีงบประมาณพ.ศ.2565(ฉบับที่ 2
)ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่มท.0808.2
/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุกอสร้าง จํานวน 3,000 บาท

คําชี้แจง 
- เพื่อจายเป็นคาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุกอ
สร้าง เชน ทราย จอบ หิน กระเบื้อง ทอตางๆ ฯลฯ สําหรับใช้
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลนาทราย
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 5,000 บาท

คําชี้แจง 
- เพื่อจายเป็นคาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุวิทยาศาสตร  เชน  สําลี ผ้า
พันแผล เวชภัณฑ แอลกอฮอล ถุงมือ เจลแอลกอฮอล ฯลฯ เพื่อ
ใช้ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลนาทราย
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุการเกษตร จํานวน 3,000 บาท

คําชี้แจง 
- เพื่อจายเป็นคาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุการเกษตร เชน พันธุ
พืช ปุ๋ย ดินปลูก กระถาง ฯลฯ  เพื่อใช้ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ตําบลนาทราย
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

คําชี้แจง 
- เพื่อจายเป็นคาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุคอมพิวเตอร เชน หมึก
พิมพ โปรแกรมคอมพิวเตอร อุปกรณบันทึกข้อมูล อุปกรณถาย
โอนข้อมูลและอื่นๆ สําหรับใช้ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลนาท
ราย
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ค่าสาธารณูปโภค รวม 200,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 200,000 บาท

คําชี้แจง
-เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าที่ใช้ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลนาทราย 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
 - ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวัน
ที่ 27 เมษายน 2565
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งบเงินอุดหนุน รวม 840,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 840,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสวนราชการ จํานวน 840,000 บาท

คําชี้แจง 
-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้แกโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ตามโครงการอาหารกลาง
วันเด็กนักเรียนในเขตพื้นที่ตําบลนาทราย จํานวน 2 โรงเรียนจัด
สรร 200 วัน ดังนี้
 1. โรงเรียนวัดหญ้า ตั้งไว้ 386,400  บาท
 2. โรงเรียนวัดดอนยาง ตั้งไว้ 453,600 บาท
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท0816.2/ว
 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิ่มเติม

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 1,348,200 บาท

งบบุคลากร รวม 410,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 410,200 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 410,200 บาท

คําชี้แจง 
- เพื่อจายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือน ให้แกพนักงานสวน
ตําบล ตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุข จํานวน 1 อัตรา คํานวณ
ไว้ 12 เดือน 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 
- เป็นไปตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-
2566)
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งบดําเนินงาน รวม 818,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 60,000 บาท
คาเชาบ้าน จํานวน 60,000 บาท

คําชี้แจง
- เพื่อจายเป็นคาเชาหรือเชาซื้อบ้าน ให้กับพนักงานสวนตําบล ซึ่ง
เป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับคาเชาบ้าน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้า
ราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม

ค่าใช้สอย รวม 758,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการบริหารจัดการระบบแพทยฉุกเฉิน จํานวน 700,000 บาท

คําชี้แจง 
- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการบริหารจัดการ
ระบบการแพทยฉุกเฉินขององคการบริหารสวนตําบล
นาทราย โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย
1.คาฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ผู้ปฎิบัติการในระบบแพทยฉุกเฉิน    
2.คาวัสดุ อุปกรณการแพทยที่จําเป็นและเวชภัณฑ สําหรับบริการ
ประชาชน  
3. คาจ้างเหมาบริการผู้ปฎิบัติฉุกเฉินที่ปฏิบัติงานประจําในชุด
ปฏิบัติการแพทยฉุกเฉิน โดยให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
4.คาใช้จายในการประชาสัมพันธงานบริการระบบการแพทยฉุก
เฉิน
-เป็นไปประกาศสถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ เรื่องหลักเกณฑ
การสนับสนุนการดําเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย
ฉุกเฉินท้องถิ่น พ.ศ.2553
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุดที่มท
.0891.3/658 ลงวันที่ 25 มกราคม 2553 
-เป็นไปตามหนังสือกรมปกครองสวนท้องถิ่น ที่มท0810.5/ว3861
 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุดที่มท.0891.2
/ว2103 ลงวันที่ 8 เมษายน 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับ
ทบทวน หน้า 83ลําดับที1่
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โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน จํานวน 12,000 บาท

คําชี้แจง
- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน ตามแนวทางโครงการตามพระราช
ดําริด้านการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระขนิษฐาธิ
ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี  เชน คาป้ายเกียรติคุณให้ร้านค้าที่จําหนายเกลือเสริม
ไอโอดีน คาป้ายคัทเอาท รณรงคประชาสัมพันธให้ความรู้ในวัน
ไอโอดีนแหงชาติ ขับเคลื่อนให้เป็นหมูบ้าน
ไอโอดีน                    
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.5/1175 ลงวันที่ 25 เมษายน 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566– 2570) ฉบับ
ทบทวน หน้า171  ลําดับที่ 3

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 40,000 บาท

คําชี้แจง 
- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการป้องกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้า ตามแนวทางเงินอุดหนุนสําหรับขับเคลื่อน
โครงการสัตว ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้า
ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัคราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วร
ขัตติยราชนารี โดยดําเนินการฉีดวัคซีนสุนัขหรือแมวในพื้นที่ตําบล
นาทราย ทั้งที่มีเจ้าของและไมมีเจ้าของ มีคาใช้จายประกอบ
ด้วย คาวัคซีน วัสดุอุปกรณ คาจ้างเหมาบริการฉีดตาง ๆ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.5/1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)หน้า87 ลําดับ
ที่ 5                                                     
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โครงการรณรงคป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกตําบลนาทราย จํานวน 6,000 บาท

คําชี้แจง 
-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการรณรงคป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยจายเป็นคาป้ายประชาสัมพันธ วัสดุ
อุปกรณ คาจ้างเหมาบริการตาง ๆ 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)ฉบับ
ทบทวน หน้า 85 ลําดับที3่

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

เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 1-6 จํานวน 120,000 บาท

คําชี้แจง 
-เพื่อเป็นเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 1 - 6
 ตําบลนาทราย หมูบ้านละ 20,000 บาท เพื่อเป็นคาใช้จายในการ
ดําเนินงานตามโครงการพระราชดําริ ด้านสาธารณ
สุข เชน โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน โครงการพัฒนา
ระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน  โครงการรณรงคและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ.2559 และแก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)ฉบับ
ทบทวน หน้า 86 ลําดับที่ 4
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 3,030,140 บาท

งบบุคลากร รวม 1,786,140 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,786,140 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,104,420 บาท

คําชี้แจง
-เพื่อจายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือน ให้แกพนักงานสวน
ตําบล สังกัดกองชาง องคการบริหารสวนตําบลนาทราย จํานวน 3
 อัตรา 
  (1) ตําแหนงผู้อํานวยการกองชาง (นักบริหารงานชาง) 
  (2) ตําแหนงนายชางโยธา 
  (2) ตําแหนงเจ้าพนักงานธุรการ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น
พ.ศ.2542 
-เป็นไปตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ2564-2566)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

คําชี้แจง
- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือน (เงินประจําตําแหนง) ให้แก
พนักงานสวนตําบล ตําแหนงผู้อํานวยการกองชาง (นักบริหารงาน
ชาง ระดับต้น) อัตรา 3,500 บาท/เดือน สังกัดกองชาง องคการ
บริหารสวนตําบลนาทราย จํานวน 1 อัตรา
- เป็นไปตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-
2566)
- เป็นไปตามพระราชบัญ ญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 603,720 บาท

คําชี้แจง
-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนคาตอบแทนพิเศษ (รวมทั้งกรณีปรับ
อัตราคาตอบแทนที่เกิดขึ้นระหวางปี) ให้แกพนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดกองชาง องคการบริหารสวน
ตําบลนาทราย จํานวน 4 อัตรา ดังนี้
  (1) ตําแหนงผู้ชวยนายชางโยธา จํานวน 1 อัตรา
  (2) ตําแหนงพนักงานผลิตน้ําประปา จํานวน 3 อัตรา
-เป็นไปตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ2564-2566)
-เป็นไปตามตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท

คําชี้แจง
- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว (รวมทั้งเงินปรับปรุง
ระหวางปี) ให้แกพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่ว
ไป สังกัดกองชาง องคการบริหารสวนตําบลนาทราย จํานวน 4
 อัตรา ดังนี้
  (1) ตําแหนงผู้ชวยนายชางโยธา จํานวน 1 อัตรา
  (2) ตําแหนงพนักงานผลิตน้ําประปา จํานวน 3 อัตรา
-เป็นไปตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ2564-2566)
-เป็นไปตามตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
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งบดําเนินงาน รวม 1,244,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 176,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 80,000 บาท

คําชี้แจง 
-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองท้องถิ่น ดังนี้
(1) เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี) สําหรับพนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้างในสังกัด
กองชาง ซึ่งมีสิทธิได้รับตามกฎหมายที่กําหนด ตั้งไว้ 10,000 บาท
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557
(2) เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่รับผิดชอบ
การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560     ตั้ง
ไว้ 70,000 บาท
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1966 ลงวันที่ 26 กันยายน 2560

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 60,000 บาท

คําชี้แจง 
-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง ซึ่งได้รับอนุมัติและมีคําสั่งให้
ปฏิบัตินอกเวลาราชการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการ
เบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2
/ว2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559
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คาเชาบ้าน จํานวน 36,000 บาท

คําชี้แจง 
-เพื่อจายเป็นคาเชา/เชาซื้อบ้าน ให้กับพนักงานสวนตําบลผู้มีสิทธิ์
ได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับคาเชาบ้านตามระเบียบที่กําหนด 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้า
ราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม

ค่าใช้สอย รวม 750,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก จํานวน 500,000 บาท

คําชี้แจง
-เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกออกแบบกอสร้างอาคาร
สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลนาทราย
- ตามหนังสือ มท 0808.2/ว 1859 ลงวันที่ 13 กันยายน 2560 
-  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวัน
ที่  10  กรกฎาคม  2563  
 - ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวัน
ที่ 27 เมษายน 2565

โครงการซอมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตตําบลนาทราย จํานวน 50,000 บาท

คําชี้แจง
-เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาตรวจเช็คและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะใน
เขตตําบลนาทราย
- ตามหนังสือ มท 0808.2/ว 1859 ลงวันที่ 13 กันยายน 2560 
-  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวัน
ที่  10  กรกฎาคม  2563  
 - ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวัน
ที่ 27 เมษายน 2565

โครงการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศนไหลทางถนนในเขตตําบลนาทราย จํานวน 70,000 บาท

คําชี้แจง 
- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการตัดหญ้ากําจัดวัชพืชสองข้างทาง
ถนนภายในเขตตําบลนาทราย (6 หมูบ้าน) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม
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รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

คําชี้แจง
-เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําอยางใดอยาง
หนึ่ง เชน คาจ้างเหมาตรวจสอบคุณภาพน้ําประปาประจําปี คา
จ้างเหมาแปลเอกสาร คาถายเอกสารและเข้าเลมเอกสาร คาจ้าง
ล้างอัดขยายภาพถาย คาจ้างเหมาสูบน้ําคาจ้างเหมาทําความ
สะอาดถนนในเขตตําบลนาทราย คาติดตั้งเครื่องปรับอากาศหรือ
คาบริการที่จําเป็นอื่น ๆ ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององคกรปกครองท้องถิ่น พ.ศ.2563 และ หนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 15,000 บาท

คําชี้แจง 
-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติม
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 และแก้ไขเพิ่มเติม
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

คําชี้แจง
-เพื่อจายเป็นคา คาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช้จาย
ทํานองเดียวกัน ที่เรียกชื่อเป็นอยางอื่นของคณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาอบต.นาทรายพนักงานสวนตําบล และพนักงานจ้าง หรือ
บุคคลคณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการ
เพื่อประชุมฝึกอบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดตอราชการ  รวมถึง
การฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองคความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่นข้า
ราชการและพนักงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรมขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพิ่ม
เติม

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 85,000 บาท

คําชี้แจง
- เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินที่อยูในความ
รับผิดชอบของกองชาง เชน ครุภัณฑสํานักงาน เครื่อง
คอมพิวเตอร ฯลฯ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยมีคาใช้
จายประกอบด้วย คาจ้างเหมา คาสิ่งของและคาแรงงานที่ใช้ใน
การซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
 - ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวัน
ที่ 27 เมษายน 2565
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ค่าวัสดุ รวม 318,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

คําชี้แจง 
- เพื่อจายเป็นคาซื้อวัสดุสํานักงาน ได้แกกระดาษ แฟ้ม ปากกา
ดินสอ ยางลบ กระดาษไข กระดาษเขียนแบบ เทปกาว ฯลฯ 
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2562
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 200,000 บาท

คําชี้แจง 
- เพื่อจายเป็นคาซื้อวัสดุไฟฟ้า เชน ฟิวสหลอดไฟฟ้า บัลลาสต
สตารทเตอร คัทเอาท โคมไฟฟ้า สายไฟฟ้า เบรกเกอร ฯลฯ เพื่อ
ใช้ในการซอมแซมและบํารุงรักษาไฟฟ้าภายในสํานักงานองคการ
บริหารสวนตําบลนาทรายและซอมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขต
ตําบลนาทราย 
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2562
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

วัสดุกอสร้าง จํานวน 38,000 บาท

คําชี้แจง 
- เพื่อจายเป็นคาซื้อวัสดุกอสร้าง เชน ไม้ แปรงทาสี ปูน
ซีเมนต ทราย อิฐ หิน ตะปู เหล็กเส้น ฯลฯ
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2562
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 60,000 บาท

คําชี้แจง 
- เพื่อจายเป็นคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ได้แก หมึกเครื่องพิมพ
คอมพิวเตอร แผนหรือจานบันทึกข้อมูล สายเคเบิล เมาส เครื่อง
อานและบันทึกข้อมูล 
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2562
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
 

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 2,817,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 317,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชน ในการคัดแยกขยะ ที่ต้น
ทาง

จํานวน 20,000 บาท

คําชี้แจง
- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมการมีสวน
รวมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ประกอบด้วยคาใช้
จาย คาวัสดุ อุปกรณ คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คา
สมนาคุณวิทยากร คาป้ายประชาสัมพันธ คาอุปกรณคัดแยก
ขยะ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การเสริมกีฬาและ
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับ
ทบทวน หน้าที่ 175 ลําดับที่ 1                              
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ค่าวัสดุ รวม 297,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 297,000 บาท

คําชี้แจง 
-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม
หรือปรับปรุงวัสดุ รายจาย เพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซม
บํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ เชน มีด ถัง ถาด แปรง ไม้กวาด เขง ถังขยะ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2562
-ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
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งบลงทุน รวม 2,500,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 2,500,000 บาท
ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

รถบรรทุกขยะ จํานวน 2,500,000 บาท

คําชี้แจง
- เพื่อจายเป็นคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร
กระบอกสูบไมต่ํากวา 6,000 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํา
กวา 170 กิโลวัตต แบบอัดท้าย ตามรายละเอียดดังนี้
1. ตู้บรรทุกมูลฝอย มีขนาดความจุของตู้ไมน้อยกวา 10 ลูกบาศก
เมตร และสามารถรับน้ําหนักมูลฝอยได้ไมน้อยกวา 5,000
 กิโลกรัม
2. ตัวถังทําด้วยเหล็กหนาไมน้อยกวา 3 มิลลิเมตร พื้นหนาไมน้อย
กวา 4.50 มิลลิเมตร
3.รถรับน้ําหนักบรรทุกไมต่ํากวา 6,000 กิโลกรัม และน้ําหนักของ
รถรวมน้ําหนักบรรทุกไมต่ํากวา 12,000 กิโลกรัม
4. ชุดอัดท้ายทํางานด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถผลิตแรงดันสูง
สุดไมน้อยกวา 2,500 ปอนดตอตารางนิ้ว
5. มีโคมไฟสัญญาณวับวาบสีเหลือง 1 ดวง
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบ
ประมาณ สํานักงบประมาณ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว1989 ลง
วันที่ 22 มิถุนายน 2552
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)ฉบับ
ทบทวน หน้า203 ลําดับที่ 4

วันที่พิมพ : 13/9/2565  10:45:43 หน้า : 60/74



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 368,000 บาท

งบบุคลากร รวม 218,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 218,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 218,000 บาท

คําชี้แจง
- เพื่อจายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนให้แกพนักงานสวน
ตําบล ตําแหนงนักพัฒนาชุมชน จํานวน1อัตรา คํานวณไว้ 12
 เดือน 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 
- เป็นไปตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-
2566)
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งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตําบลนาท
ราย

จํานวน 50,000 บาท

คําชี้แจง 
- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมเสริมสร้าง
และพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตําบลนาทราย เชน การสงเสริม
กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ การจัดกิจกรรมฝึกอบรมการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมสําหรับผู้สูงอายุ  กิจกรรมสัน
ทนาการ ทัศนศึกษาดูงาน สงเสริมภูมิปัญญา สงเสริมสุขภาพผู้สูง
อายุ ฯลฯ โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาวัสดุ อุปกรณ คา
อาหารและอาหารวาง คาสมนาคุณวิทยากร คาป้าย คาใช้จายอื่น
ที่จําเป็น ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 และแก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566- 2570) ฉบับ
ทบทวน หน้า100  ลําดับที1่8   

โครงการฝึกอาชีพชางในชุมชน จํานวน 20,000 บาท

คําชี้แจง 
- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกอาชีพชาง
ชุมชน โดยจายเป็นคาใช้จายในพิธีเปิดโครงการ คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาป้ายประชาสัมพันธ คาวัสดุ อุปกรณ คาจ้าง
เหมาบริการที่จําเป็นตาง ๆ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ
. 2557และแก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)ฉบับ
ทบทวน หน้า102 ลําดับที่ 25
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โครงการพลังชุมชนขจัดสิ้นยาเสพติด จํานวน 20,000 บาท

คําชี้แจง 
- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการพลังชุมชนขจัดสิ้น
ยาเสพติด ได้แก คาใช้จายในการจัดกิจกรรมฝึก
อบรม รณรงค ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เชน คาวัสดุ
อุปกรณ คาอาหารและอาหารวาง คาสมนาคุณวิทยากร คาป้าย
ประชาสัมพันธ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น         
พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับ
ทบทวน หน้า176ลําดับที่ 3

โครงการสงเสริมและสนับสนุนอาชีพในตําบลนาทราย จํานวน 30,000 บาท

คําชี้แจง
-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมและสนับ
สนุนอาชีพในตําบลนาทราย เชน  คาวัสดุ  อุปกรณ คาอาหารและ
อาหารวาง คาสมนาคุณวิทยากร คาป้ายประชาสัมพันธ คาจ้าง
เหมาที่จําเป็น ฯลฯ ในกิจกรรมตางๆเชน กิจกรรมอบรมการทํา
ขนมเบเกอรรี่ กิจกรรมการทําปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก ปุ๋ยมูลสัตว  ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 และแก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับ
ทบทวน หน้า103  ลําดับที2่6
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โครงการอบรมสงเสริมการพัฒนากลุมอาชีพสตรีตําบลนาทราย จํานวน 30,000 บาท

คําชี้แจง 
- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมสงเสริม
พัฒนากลุมอาชีพสตรีตําบลนาทราย เชน คาวัสดุ  อุปกรณ คา
อาหารและอาหารวาง คาสมนาคุณวิทยากร คาป้ายประชา
สัมพันธ คาจ้างเหมาที่จําเป็น ฯลฯ ในกิจกรรมตางๆ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 และแก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับ
ทบทวน หน้า 102 ลําดับที่ 25  

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 110,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 110,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬา จํานวน 10,000 บาท

คําชี้แจง
-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาที่
องคการบริหารสวนตําบลนาทรายจัดเอง หรือองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่นอื่นเป็นผู้จัด หรือจัดรวมกับหนวยงานอื่นรวมทั้งการแขง
ขันกีฬาตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย เชน คาอุปกรณ
กีฬา คาชุดนักกีฬา คาอาหารและเครื่องดื่มสําหรับนักกีฬา คาใช้
จายสําหรับผู้ควบคุมหรือผู้ฝึกสอน คาใช้จายในการฝึกซ้อม
กีฬา และคาใช้จายอื่นที่ใช้ในการแขงขันกีฬา ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การเสริมกีฬาและ
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ฉบับ
ทบทวน หน้า118 ลําดับที1่
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โครงการแขงขันกีฬานาทรายเกมส จํานวน 100,000 บาท

คําชี้แจง
เพื่อจายเป็นคาจัดโครงการแขงขันกีฬานาทรายเกมส โดยจาย
เป็น คาอุปกรณการแขงขันกีฬาคาใช้จายในการแขงขันกีฬา คาใช้
จายเกี่ยวกับรางวัล คาโฆษณาประชาสัมพันธ คาชุดกีฬาคาจัด
สถานที่ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม และคาใช้จายอื่นๆ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การเสริมกีฬาและ
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ฉบับ
ทบทวน หน้า119 ลําดับที1่0

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 418,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 400,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 400,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดงานลอยกระทง จํานวน 200,000 บาท

คําชี้แจง
- เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดงานลอยกระทง เชน
คาวัสดุอุปกรณ  คาเชาเวที/เชาเครื่องขยายเสียง คาจัดเตรียมและ
ตกแตงสถานที่ คาป้ายประชาสัมพันธ คาใช้จายในการประกวด
หรือแขงขัน คาจ้างเหมาจัดนิทรรศการ คาโลหรือถ้วยรางวัล  คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร รายจายในการจัดกิจกรรม
ศิลปะพื้นบ้าน และคาใช้จายอื่นที่จําเป็น ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การเสริมกีฬาและ
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 -2570) ฉบับทบทวน
หน้า118ลําดับที2่
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โครงการจัดงานสงเสริมประเพณีสงกรานต จํานวน 125,000 บาท

คําชี้แจง
-เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดงานสงเสริมประเพณี
สงกรานต  เชนคาวัสดุอุปกรณ  คาเชาเวที/เชาเครื่องขยาย
เสียง คาจัดเตรียมและตกแตงสถานที่ คาป้ายประชาสัมพันธ คา
ใช้จายในการประกวดหรือแขงขัน คาจ้างเหมาจัดนิทรรศการ คา
โลหรือถ้วยรางวัล  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร รายจาย
ในการจัดกิจกรรมศิลปะพื้นบ้าน และคาใช้จายอื่นที่จําเป็น ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การเสริมกีฬาและ
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 -2570) ฉบับทบทวน
หน้า180ลําดับที2่ 

โครงการวัดประชารัฐสร้างสุข จํานวน 10,000 บาท

คําชี้แจง
- เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินกิจกรรมเสริมสร้างความสามัคคี
และพัฒนาศาสนสถาน ในเขตตําบลนาทราย เชน คาอาหารวาง
เครื่องดื่ม ป้ายประชาสัมพันธ คาวัสดุอุปกรณ และคาใช้จายที่จํา
เป็นอื่นๆ  ที่จําเป็นและเกี่ยวเนื่อง ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การเสริมกีฬาและ
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน
หน้า119 ลําดับที่ 11
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โครงการสงเสริมประเพณีชักพระ จํานวน 45,000 บาท

คําชี้แจง
-เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมประเพณีชัก
พระ สําหรับเป็นคาจ้างเหมาตกแตงเรือพระลากให้กับวัดในเขต
ตําบลนาทราย จํานวน 3 วัด ได้แกวัดหญ้า หมูที่ 2 วัดน้ําสรง หมู
ที่ 3 และวัดดอนยาง หมูที่ 5 ตําบลนาทราย
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การเสริมกีฬาและ
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน
หน้า118 ลําดับที่ 3

โครงการสงเสริมประเพณีแหเทียนพรรษา จํานวน 20,000 บาท

คําชี้แจง
-เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมประเพณีแห
เทียนพรรษา ประจําปี 2566 เชน คาตกแตงเทียนพรรษา คาวัสดุ
อุปกรณ รายจายในการจัดกิจกรรมศิลปะพื้นบ้าน และคาใช้จาย
อื่นที่จําเป็น ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การเสริมกีฬาและ
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน
หน้า118 ลําดับที่ 4
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งบเงินอุดหนุน รวม 18,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 18,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จํานวน 18,000 บาท

คําชี้แจง
-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้แกที่ทําการปกครองอําเภอเมือง
นครศรีธรรมราชในการสงเสริมประเพณี จํานวน 2 โครงการ ดังนี้
   1. โครงการสงเสริมประเพณีเทศกาลบุญสารทเดือนสิบ     
ประจําปี 2566 ตั้งไว้ 13,000 บาท
   2. โครงการจัดงานประเพณีมาฆะบูชาแหผ้าขึ้นธาตุที่เมืองนคร
ประจําปี 2566 ตั้งไว้ 5,000 บาท  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ฉบับ
ทบทวน หน้า118 ลําดับที่ 5,6

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง รวม 1,668,000 บาท

งบลงทุน รวม 1,668,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,668,000 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายนาทราย-บ้านเห
ว็ด หมูที่ 4 ตําบลนาทราย

จํานวน 482,000 บาท

คําชี้แจง
-เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 130 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือจํานวน
พื้นที่คอนกรีตไมน้อยกวา 520 ตารางเมตร และลงหินคลุกไหล
ทางทั้งสองข้างกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.25 เมตร ตามแบบแปลน
มาตรฐานงานทางสําหรับองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธโครงการจํานวน 1 ป้าย    
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น   
(พ.ศ.2566-2570)ฉบับทบทวน หน้าที่ 139 ลําดับที่ 38 
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายสามแยกตาหมอ 
หมูที่ 4 ตําบลนาทราย

จํานวน 139,000 บาท

คําชี้แจง
-เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ยาวรวม 37 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือจํานวน
พื้นที่คอนกรีตไมน้อยกวา 148 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล
ทางทั้งสองข้างกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.15 เมตร ตามแบบแปลน
มาตรฐานงานทางสําหรับองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธโครงการจํานวน 1 ป้าย 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น   
(พ.ศ.2566-2570) ฉบับทบทวน            หน้าที่ 141ลําดับที่ 41 

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสี่แยกหลังวัดมะมวง
ปลายแขน หมูที่ 1 ตําบลนาทราย

จํานวน 188,000 บาท

คําชี้แจง
- เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร
กว้าง 3.00-3.50  เมตร ความยาวรวม 65.30 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือจํานวนพื้นที่คอนกรีตไมน้อยกวา 205 ตาราง
เมตร พร้อมลงหินคลุกไหลทางทั้งสองข้างกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.15
 เมตร ตามแบบแปลนมาตรฐานงานทางสําหรับองคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พร้อมป้ายประชาสัมพันธโครงการจํานวน 1 ป้าย
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น   
(พ.ศ.2566-2570) ฉบับทบทวนหน้าที1่24ลําดับที่ 9
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โครงการบุกเบิกถนนเลียบริมคลองวัดหญ้าฝั่งขวา-เขื่อนวัดหญ้า หมู
ที่ 2 ตําบลนาทราย

จํานวน 435,000 บาท

คําชี้แจง
- เพื่อจายเป็นคาบุกเบิกถนน โดยทําการใช้เครื่องจักรกลถางป่า
โคนต้นไม้และลงดินถมยกระดับ กว้างเฉลี่ย 4.50 เมตร ยาว 300
 เมตร หนาเฉลี่ย 0.40 เมตร ปริมาตรดินถมไมน้อยกวา 570
 ลูกบาศกเมตร แล้วลงหินคลุกผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00
 เมตร ยาว 300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาตรหินคลุกไม
น้อยกวา 120 ลูกบาศกเมตร เกลี่ยเรียบ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ
โครงการจํานวน 1 ป้าย
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น   
(พ.ศ.2566-2570)ฉบับทบทวน หน้าที่ 129 ลําดับที่ 21

โครงการบุกเบิกถนนสายแนวเขตตําบลทางิ้ว-ดอนหน้าไร หมูที่ 1 
ตําบลนาทราย

จํานวน 424,000 บาท

คําชี้แจง
- พื่อจายเป็นคาบุกเบิกถนน
โดยทําการใช้เครื่องจักรกลถางป่าโคนต้นไม้ลงดินถมยกระดับ
กว้างเฉลี่ย 5.00  เมตร ยาว 225 เมตร หนาเฉลี่ย 0.50
 เมตร ปริมาตรดินถมไมน้อยกวา 563 ลูกบาศกเมตร และลงหิน
คลุกผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 225 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาตรหินคลุกไมน้อยกวา 90 ลูกบาศก
เมตร เกลี่ยเรียบ และวางทอระบายน้ํา คสล.คุณภาพชั้น 3 ขนาด
เส้นผาศูนยกลาง 0.80x1.00 เมตร จํานวน 1 จุดๆละ 7
 ทอน พร้อมป้ายประชาสัมพันธโครงการจํานวน 1 ป้าย
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น   
(พ.ศ.2566-2570) ฉบับทบทวน หน้าที1่26      ลําดับที่ 12
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 30,000 บาท

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

โครงการบริหารจัดการศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีทางการ
เกษตรตําบลนาทราย

จํานวน 20,000 บาท

คําชี้แจง
-เพื่อจายเป็นคาดําเนินโครงการบริหารจัดการศูนยบริการและถาย
ทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรตําบลนาทราย เชน คาเบี้ยประชุม
คณะกรรมการ คาวัสดุอุปกรณ ที่ใช้ในการดําเนินงานของ
ศูนย และคาใช้จายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ฉบับ
ทบทวน หน้า104 ลําดับที่ 1

โครงการสงเสริมการเรียนรู้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 10,000 บาท

คําชี้แจง 
-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมการเรียนรู้
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คา
สมนาคุณวิทยากร คาเตรียมและตกแตงสถานที่คาอาหาร คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาของขวัญของที่ระลึก คาวัสดุ
อุปกรณ คาจ้างเหมาบริการตาง ๆ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาจายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 แก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)ฉบับ
ทบทวน หน้า178 ลําดับที่ 10
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งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 10,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการปลูกป่า ปลูกต้นไม้ อนุรักษสิ่งแวดล้อม จํานวน 10,000 บาท

คําชี้แจง
-เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการปลูกป่า ปลูก
ต้นไม้ อนุรักษสิ่งแวดล้อม สงเสริมสนับสนุนโครงการอนุรักษพันธุ
กรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดําริ  โดยจายเป็นคาสมมนาคุณ
วิทยากร  คาจัดเตรียมและตกแตงสถานที่ คาป้ายประชา
สัมพันธ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร และคาใช้จายอื่นที่
จําเป็น ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การเสริมกีฬาและ
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน
หน้า95ลําดับที1่

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 1,730,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 1,330,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 330,000 บาท
วัสดุกอสร้าง จํานวน 265,000 บาท

คําชี้แจง
- เพื่อจายเป็นคาซื้อวัสดุอุปกรณประปา เชน ทอระบายน้ํา,ทอ
ประปา,น้ํายาประสานทอ,คลอรีน,ทรายกรอง,ถาน ฯลฯ วัสดุที่ใช้
งานซอมแซมและงานบํารุงรักษาระบบประปา
- เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสร้าง เชน ค้อน คีมตัดทอ จอบ สองเขา
ขุด เลื่อยคันธนู ฯลฯ เพื่อใช้ในงานซอมแซมและบํารุงรักษาระบบ
ประปา
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 15,000 บาท

คําชี้แจง     
  - เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน ไขควง  ประแจ
คอม้า ประแจปากตาย ประแจแหวน ประแจ
เลื่อน ประแจกระบอก คีมล็อค ฯลฯ เพื่อใช้ในงานซอมแซมและ
บํารุงรักษาระบบประปา
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 10,000 บาท

คําชี้แจง
- เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องแตงกาย เชน รองเท้าบูท รองเท้า
นิรภัย ถุงมือนิรภัย หมวกนิรภัย ฯลฯ เพื่อใช้ในงานซอมแซมและ
บํารุงรักษาระบบประปา
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

วัสดุอื่น จํานวน 40,000 บาท

คําชี้แจง
- เพื่อจายเป็นคาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุอื่น เชน มิเตอรน้ํา ฯลฯเพื่อ
ใช้ในการติดตั้งหรือกรณีซอมเปลี่ยนให้กับประชาชนผู้ขอใช้
บริการน้ําประปาจากกิจการประปาองคการบริหารสวนตําบลนาท
ราย
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,000,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 1,000,000 บาท

คําชี้แจง
-เพื่อจายเป็นคากระแสไฟฟ้าในงานกิจการประปา ภายในเขต
ตําบลนาทราย จํานวน 6 หมูบ้าน
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ.2562
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวัน
ที่ 27 เมษายน 2565
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งบลงทุน รวม 400,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 400,000 บาท
คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินคาที่ดินและสิ่งกอสร้าง จํานวน 400,000 บาท

คําชี้แจง
- เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงหรือซอมแซมระบบ
ประปาหมูบ้าน เพื่อให้สามารถให้ใช้งานได้ตามปกติ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด   ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
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