
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตําบลนาแสง
อําเภอ ศรีวิไล   จังหวัดบึงกาฬ

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 35,974,610 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 7,344,280 บาท
งบบุคลากร รวม 5,786,280 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,311,920 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก          
 เพือจ่ายเป็นเงินเดือนของผู้บริหาร ได้แก่ นายก อบต. จํานวน 1 คน   
 เดือนละ 20,400 บาท รองนายก อบต. จํานวน 2 คน   
 เดือนละ  11,220 บาท จํานวน 12 เดือน ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก     
      เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งของผู้บริหาร         
      ได้แก่  นายก อบต.จํานวน 1 คน เดือนละ 1,750 บาท 
       รองนายก อบต. จํานวน 2 คน เดือนละ 880
 บาท จํานวน                                                                            
       12 เดือน  ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก     
      เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษผู้บริหาร  ได้แก่  
      เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของผู้บริหาร 
      ได้แก่ นายก อบต. จํานวน 1 คน เดือนละ 1,750 บาท
       รองนายก อบต.  จํานวน 2 คน เดือนละ 880 บาท 
       จํานวน 12 เดือน ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

เงินค่าตอบแทนเลขานุการนายก อบต.       
       เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่เลขานุการนายก อบต. 
       จํานวน 1 คน  เดือนละ 7,200 บาท 
       ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,627,200 บาท
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบต.     
 เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ให้แก่บุคคลดังต่อไปนี   
 1.ค่าตอบแทนประธานสภา อบต. จํานวน 1 คน
           เดือนละ  11,220 บาท   
 2.ค่าตอบแทนรองประธานสภา อบต. จํานวน 1 คน
            เดือนละ 9,180 บาท   
 3.ค่าตอบแทนเลขานุการสภา อบต. จํานวน 1 คน 
             เดือนละ  7,200 บาท   
 4.ค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบต. จํานวน 15 คน อัตรา
             เดือนละ  7,200 บาท   
 ตังจ่ายจากเงินรายได้
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,474,360 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,912,800 บาท
เงินเดือนพนักงานส่วนตําบล     
 เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล และจ่ายเป็นเงินปรับปรุง   
 เงินเดือนประจําปี จํานวน 7 อัตรา ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 24,000 บาท
เงินเพิมต่างๆ ของพนักงาน    
    เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ของพนักงานส่วนตําบล เช่น 
    เงินค่าครองชีพชัวคราว  เงินเพิมตามคุณวุฒิที กพ.
    รับรอง เป็นต้น  ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 218,400 บาท
เงินประจําตําแหน่ง    
 เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานส่วนตําบลทีควรได้รับตาม   
 ระเบียบกําหนด ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,276,560 บาท
ค่าจ้างของพนักงานจ้าง    
  เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทัวไป   
 จํานวน 8 อัตรา ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 42,600 บาท
เงินเพิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง    
    เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ 
    และพนักงานจ้างทัวไป เช่น เงินเพิมค่าครองชีพ
    ชัวคราว  ตังจ่ายจากเงินรายได้

งบดําเนินงาน รวม 1,390,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 350,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ 
   อบต.และเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ ฯลฯ 
   ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
      พนักงานส่วนตําบล  พนักงานจ้าง  และผู้ทีมีสิทธิได้รับตามทีมี
      คําสังให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ    
      ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 10,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน  (รหัสบัญชี 310400)  
      เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตําบลซึงมีสิทธิได้รับ
      ตามระเบียบของทางราชการ ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  
 เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานส่วนตําบล   
 ซึงมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบของทางราชการทีมีสิทธิได้รับตาม
กฎหมาย  ตังจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าใช้สอย รวม 780,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 410,000 บาท

1.   ค่าโฆษณาและเผยแพร่     ตังไว้   30,000    บาท 
      เพือจ่ายเป็นค่าจ้างโฆษณาและเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสาร 
      เอกสารทางวิชาการต่าง ๆ  ค่าถ่าย  เอกสาร                      
      แบบพิมพ์ เข้าเล่ม ป้ายประชาสัมพันธ์ ต่างๆ  
      ตังจ่ายจากเงินรายได้ 
2.   ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน   ตังไว้   200,000   บาท
      เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนของคณะ
     ผู้บริหารท้องถิน สมาชิกสภาท้องถิน  พนักงานส่วนตําบล 
     พนักงานจ้าง และผู้มีสิทธิได้รับอนุญาตให้เข้าอบรม 
     ตังจ่ายจากเงินรายได้ 
3.   ค้าจ้างเหมาบริการ    ตังไว้   180,000  บาท 
     เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการแรงงานต่าง ๆ  
     เช่น  คนงานทําความสะอาดสํานักงาน  
     เวรยามรักษาการณ์ คนงานประจํารถดับเพลิง เป็นต้น  
     ตังจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 200,000 บาท
1.    ค่ารับรอง  และค่าเลียงรับรอง     ตังไว้  100,000   บาท 
       เพือจ่ายเป็นค่าอาหาร  อาหารว่าง   เครืองดิม  ค่าของขวัญ  
ค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวข้อง ในการรับรอง หรือเลียงรับรองต้อนรับ 
คณะบุคคล กลุ่มบุคคล ทีมานิเทศงาน  ตรวจงาน 
หรือเยียมชมสถานทีท่องเทียว  ศึกษาดูงาน
 และการประฃุมสภาท้องถิน  ตังจ่ายจากเงินรายได้ 
2.   ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี  ศาสนาพิธี  ตังไว้   100,000 บาท  
      เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี 
และงานพิธีการต่าง ๆ ได้แก่  พวงมาลา  
ช่อดอกไม้ในงานวันสําคัญต่างๆ  ตังจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ    
    เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร  
    ค่าเบียเลียง  ค่าพาหนะค่าทีพักและ ค่าใช้จ่ายอืนๆ 
    ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมนาของ   
    คณะผู้บริหารสมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตําบล    
    พนักงานจ้าง อปพร.ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้
โครงการท้องถืนเคลือนที(อบต.นาแสง)พบประชาชน) จํานวน 20,000 บาท
โครงการท้องถินเคลือนที (อบต.นาแสง พบประชาชน)    
     เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการท้องถินเคลือนทีพบประชาชน
     และประชุมประชาคม โดยจ่ายเป็น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
     เครืองดืมค่าวัสดุอุปกรณ์ทีจําเป็น สําหรับให้บริการประชาชน 
     ค่ากระดาษ และเครืองเขียน แบบพิมพ์ ค่าล้างอัดขยายรูปถ่าย 
     ค่าเช่าเครืองเสียง ค่านํามันเชือเพลิง ค่าป้าย ค่าสือสิงพิมพ์ต่างๆ 
     ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นฯลฯ 
     ตังจ่ายจากเงินรายได้
โครงการฝึกอบรมสัมมนาเพือพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานผู้นําชุมชน จํานวน 20,000 บาท
โครงการเพิมประสิทธิภาพผู้นําชุมชน 
                                                                                                     
     เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ   เช่น  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 
   ค่าอาหารค่านําดืม  อาหารว่าง และวัสดุทีเกียวข้องในโครงการ 
   ตังจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ 
    เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษาทรัพย์สิน
    เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ รวม 250,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท
วัสดุสํานักงาน   
   เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงานต่างๆ ทีจําเป็นต้องใช้ใน
   สํานักงาน เช่น  กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด 
   ยางลบ กาว แฟ้ม ตรายาง แบบพิมพ์  โต๊ะ เก้าอี ฯลฯ 
   ซึงโดยสภาพเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมดไปแปรสภาพ
   หรือไม่คงสภาพเดิม หรือสิงของทีมีลักษณะคงถาวร 
    และมีราคาต่อหน่วยต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท 
    ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว   
    เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงาน
ครัว เช่น  ถ้วย  จาน  ช้อน                                 
    อืน ทีเกียวข้อง ซึงโดยสภาพเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมดไป
    แปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม  ทีมีราคาต่อหน่วยไม่เกิน  
    5,000 บาท ตังจ่ายจาเงินรายได้

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 150,000 บาท
วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน  (รหัสบัญชี 330800)   
    เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน  เช่น  นํามันเบนซิน
    นํามันดีเซล  นํามันเครืองนํามันจารบี  ก๊าซหุงต้ม  ถ่าน  
    นํามันก๊าดฯลฯ สําหรับยานพาหนะ  รถยนต์ส่วนกลาง
    หรือเครืองจักรกล ใช้ในงานต่างๆ  ทีเป็นกิจการของท้องถิน 
    ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 30,000 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่  
     เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ป้ายไวนิล 
     กระดาษเขียน โปสเตอร์ พู่กัน สี ฟิล์ม ฟิล์มสไลด์ 
     แถบบันทึกเสียงหรือภาพ ฯลฯ และวัสดุ   
     ซึงโดยสภาพเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมดไป 
     แปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม หรือสิงของทีมีลักษณะคงถาวร
     และมีราคาต่อหน่วยต่อชุด ไม่เกิน 5,000 บาท   
     ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์      
       เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น 
       แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูลตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์ 
       เมนบอร์ด เมมโมรี ปรินเตอร์ จอมอนิเตอร์  
       อุปกรณ์ทีเกียวเนืองกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ 
       ซึงโดยสภาพเมือใช้แล้วย่อม สินเปลืองหมดไป 
       แปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม 
       หรือสิงของทีมีลักษณะคงถาวรและมีราคาต่อหน่วยต่อชุด 
       ไม่เกิน 5,000 บาท  ตังจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท
ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 10,000 บาท
ค่าดูแลเว็บไซต์และค่าเช่าพืนทีจดทะเบียนเว็บไซต์
         เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดทําเว็บไซต์ ค่าดูแลเว็บไซต์ 
         และค่าเช่าพืนที จดทะเบียนเว็บไซต์ของ
         องค์การบริหารส่วนตําบล  
ตังจ่ายจากเงินรายได้

งบลงทุน รวม 58,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 58,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซือตู้กระจกบานเลือน จํานวน 18,000 บาท
ตู้กระจกบานเลือน   
        เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้กระจกบานเลือน
       จํานวน 4  หลัง ๆ ละ  4,500  บาท  เพือใช้ในการ
       จัดเก็บเอกสารในสํานักปลัด
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปจากรัฐบาล

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซ์อคอมพิวเตอร์แบบประมวลผล  จํานวน 1 เครือง คุณลักษณะพืนฐาน
ตามมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี 2558

จํานวน 23,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์สําหรับประมวล
ผล จํานวน  1  เครืองๆ ละ  
ตามมาตรฐานครุภัณฑ์  ดังนี
    คุณลักษณะพืนฐานเครืองคอมพิวเตอร์สําหรับประมวลผล (จอขนาดไม่
น้อยกว่า 18.5 นิว)  
  -  หน่วยประมวลผล (CPU) ไม่น้อยกว่า  4  แกนหลัก (4 core) หรือ 8
 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีสัญญาณความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่
น้อยกว่า  3.0 GHz  จํานวน 1 หน่วย
  - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มรหน่วยความจําไม่น้อยกว่า 6 MB  
สําหรับ L3 Cache Memory  หรือแบบ Smart Cache Memory
  -  มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึง หรือดีกว่า ดังนี
  1. เป็นแผงวงจรเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีมีหน่วยความจํา
ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB  หรือ
  2. มีหน่วยประมวลผงเพือแสดงภาพติดตังอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit     ทีสามารถใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
  3. มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่บนแผงวงจร
หลัก แบบ  Onboarb Graphics ทีมีความสามารถ     ในการใช้หน่วย
ความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
  -  มีหน่วยความจําหลัก (RAM)  ชนิด  DDR 3  หรือดีกว่า  มีขนาดไม่
น้อยกว่า  4  GB
  -  มีหน่วยเก็บข้อมูล (Hard  Disk)  ชนิด SATA หรือดีกว่า  ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า  1 TB  จํานวน  1  หน่วย
-  มี  DVD – RW  หรือดีกว่า  จํานวน  1  หน่วย
  -  มีช่องเชือมระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base –T หรือดีกว่า จํานวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
  -มีแป้นพิมพ์และเมาส์
  -  มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio  ไม่น้อย
กว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิว จํานวน 1 หน่วย 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปจากรัฐบาล
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จัดซ์อคอมพิวเตอร์แบบพกพา  จํานวน 1 เครืองคุณลักษณะเป็นไปตาม
มาตรฐานคอมพิวเตอร์  ประจําปี 2558

จํานวน 17,000 บาท

ค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 1
 เครือง  
 - ชนิดจอภาพแบบ WXGA หรือดีกว่า   มีขนาดไม่น้อยกวา  12 นิว   
  - มีหน่วยประมวลผลกลาง(CPU) ไม่น้อยกว่า  2 แกน
หลัก  (2 CORE)  จํานวน 1 หน่วย    
โดยมีคุณลักษณะอย่างหนึง  หรือดีกว่า  ดังนี    
1)  ในกรณีทีมีหน่วยความจํา แบบ L 2 Cache  Marmory  ขนาดไม่
น้อยกว่า  2 MB   
 ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐาน ไม่น้อยกว่า 2.5 GHz หรือ   
2 )  ในกรณีทีมีหน่วยความจํา แบบ  Smart Carche  Marmory  ขนาด
ไม่น้อยกว่า  3 MB    
ต้องมีความเร็วสyญญาณนาฬิกาพืนฐาน ไม่น้อยกว่า 1.6 GHz หรือ   
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR 3   หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB         
-  มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard  Disk ) ชนิด SATA  หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 500 GB   
-  มี DVD - RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย    
-   มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface ) 
แบบ 10/100/1000 Base-T  หรือดีกว่า  
จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง    
-  สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกวา Wi - Fi Z802.11 b,g,n) 
และ  Bluetooth   
     ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปจากรัฐบาล

งบเงินอุดหนุน รวม 110,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 110,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนองค์การบริหารส่วนตําบลชุมภูพร  ในการดําเนิน
การของศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซือจัดจ้าง ระดับอําเภอ  อําเภอศรี
วิไล ประจําปีงบประมาณ  2559
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปจากรัฐบาล

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 60,000 บาท
1    เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนทีทําการอําเภอศรีวิไล ตามโครงการรัฐงาน
พิธี  ราชพิธี  ประจําปี   2559   ตังไว้   30,000   บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปจากรัฐบาล
 2.   อุดหนุนสํานักงานจังหวัดบึงกาฬ  ตามโครงการจัดงานแข่งเรือยาว
ประเพณีไทย -ลาว ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
 สยามบรมราชกุมารี    ตังไว้   30,000  บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปจากรัฐบาล

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัด สําหรับการดําเนินการ
สงเคราะห์  บรรเทาสาธารณภัย พัฒนาคุณภาพชีวิตและการกุศล  ตาม
อํานาจหน้าที ของหน่วยงานเพือการกุศล
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปจากรัฐบาล
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,864,280 บาท
งบบุคลากร รวม 1,916,380 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,916,380 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 640,900 บาท
เงินเดือนพนักงาน     
  เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับเพิมอืนๆทีจ่ายควบ
กับเงินเดือนตามกฎหมายกําหนดเช่นเงินปรับเพิม
สําหรับคุณวุฒิ ฯลฯ  จํานวน  6  อัตรา  ในตําแหน่งดังนี 
-ผู้อํานวยการกองคลัง
-นักบริหารงานคลัง
-เจ้าหน้าทีบริหารงานการเงินและบัญชี (หัวหน้าส่วนการคลัง)
-เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
-เจ้าพนักงานธุรการ
-เจ้าพนักงานพัสดุ
 ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ แก่พนักงานส่วนตําบล เช่น  ค่าครองชีพชัว
คราว
เงินปรับเพิมตามคุณวุฒิ ที ก.พ. รับรอง
ตังจากเงินรายได้

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งสําหรับพนักงานส่วนตําบล
 ผ้◌ูมีสิทธิได้รับ  ตามกฏหมายกําหนด
 ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 195,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือน  และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี
แก่ลูกจ้างประจํา   จํานวน  1  อัตรา 
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 800,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างชัวคราวพนักงานจ้างตามภารกิจ  
จํานวน  4  อัตรา  ในตําแหน่งดังนี
-ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีจัดเก็บรายได้  
-ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี 
-ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีพัสดุ 
-ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีการเงินและบัญชี  
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 168,480 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ
ในสังกัดส่วนการคลัง เช่น เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว 
เงินเพิมต่างๆ ทีกฏหมายกําหนด
ตังจ่ายจากเงินรายได้
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งบดําเนินงาน รวม 742,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 255,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 200,000 บาท

1.ค่าประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี)
ให้แก่พนักงานส่วนตําบล  ลูกจ้างประจํา  
พนักงานตามภารกิจ  
ตังจ่ายจากเงินรายได้  
2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจงานจ้าง
ซึงมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกฏหมายกําหนด
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ของพนักงานส่วนตําบล  พนักงานจ้าง  ผู้มีสิทธิได้รับตามคําสังให้มา
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบลผู้มีสิทธิเบิก
 ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ให้แก่พนักงานส่วนตําบลผู้มีสิทธิเบิก 
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย รวม 327,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 187,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 
1. เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน  ตังไว้  50,000.-  บาท
ของคณะผู้บริหารท้องถิน สมาชิกสภา  
พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง และผู้มีสิทธิได้รับอนุญาต
ให้เข้าอบรม ตังจ่ายจากเงินรายได้  
2.ค่าโฆษณาและเผยแพร่                             ตังไว้   65,000.-  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการจ้างเหมา
จัดทําป้ายประชาสัมพันธ์  การดําเนินตามอํานาจหน้าทีของ
องค์การบริหารส่วนตําบล  การโฆษณาและเผยแพร่การดําเนินงาน
หรือข่าวสารทางวิทยุกระจายเสียง  โทรทัศน์หรือสิงพิมพ์  
ป้ายประชาสัมพันธ์  ภาษีบํารุงท้องที  ภาษีป้าย  
ภาษีโรงเรือนและทีดิน  ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้  
3.ค่าเช่าเครืองถ่ายเอกสาร                          ตังไว้    42,000.-  บาท
เพือจ้างเหมาเครืองถ่ายเอกสาร     
4. ประเภทค่าแบบพิมพ์                               ตังไว้    30,000.-  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าแบบพิมพ์ต่างๆ  เช่นใบเสร็จรับเงิน  
แบบหนังสือ  หรือเอกสารต่างๆ ฯลฯ    
ตังจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 50,000 บาท
ประเภทรายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ   
เพือจ่ายเป็นค่าต้อนรับส่วนราชการ  กรรมการทีมาตรวจ
แนะนําของส่วนราชการ การประชุมสภาฯ อบต.นาแสง 
ตังจ่ายจากเงินรายได้
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการเพิมศักยภาพในการจัดเก็บภาษีนอกพืนที  
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเพิมศักยภาพในการจัดเก็บภาษีนอกพืนที  ใน
การพัฒนารายได้

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเพิมศักยภาพในการจัดเก็บภาษีนอก
พืนที
และพัฒนารายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  เช่น ค่าพาหนะ  ค่า
อาหาร 
 อาหารว่าง  เครืองดืม และค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวข้อง 
ตังจ่ายจากเงินรายได้
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
เพือจ่ายเป็นค่าค่าธรรมเนียม  ค่าเบียเลียงค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก และค่าใช้
จ่ายอืน

จํานวน 70,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ    
สําหรับจ่ายเป็น ค่าเบียเลียง  
ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  และค่าใช้จ่ายอืน  
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น  กระดาษ   แฟ้ม  ปากกา  ดินสอ  
หมึกร้อตติง   หมึกคอมพิวเตอร์  ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าสาธารณูปโภค รวม 60,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์  ค่าธนาณัติ  อากรแสตมป์  
ค่าโทรเลข  และค่าดวงตราไปรษณีย์   
เพือใช้ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตําบล   
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์  ค่าโทรสาร หรือ ค่าอินเตอร์เน๊ต   
สําหรับทีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลนาแสง
ตังจ่ายจากเงินรายได้

งบลงทุน รวม 205,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 205,900 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เก้าอีสํานักงาน
เพือจัดซือเก้าอีสํานักงาน  จํานวน  10  ตัว

จํานวน 15,000 บาท

ค่าจัดซือเก้าอีทํางาน ระดับ 1-2  
 จํานวน 10 ตัวๆ ละ 1,500 บาท    
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปจากรัฐบาล
ค่าจัดซือเครืองปรับอากาศชนิดติดตังพืนหรือชนิดแขวน   
ขาด18,000  บีทียู  จํานวน  1 ตัว

จํานวน 23,000 บาท

ค่าจัดซือเครืองปรับอากาศชนิดตังพืน
หรือชนิดแขวน ขนาด  18,000  บีทียู  
จํานวน 1  เครืองละ 23,000 บาท  เพือให้ได้มา
ซึงกรรมสิทธิในสิงของนันทีมีลักษณะคงทนถาวร
มีระยะเวลาใช้งาน 1 ปีขึนไป 
และมีราคาต่อหน่วยหนึงหรือชุดหนึง  
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปจากรัฐบาล
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ค่าจัดซือเครืองปรับอากาศชนิดติดตังพืนหรือชนิดแขวน ขาด 26,500 บีทียู 
จํานวน 2 ตัว

จํานวน 66,000 บาท

ค่าจัดซือเครืองปรับอากาศชนิดพืนหรือชนิดแขวน 
ขนาด 26,500 บีทียู จํานวน 2 
เครืองละ 33,000 บาท  เพือให้ได้มา
ซึงกรรมสิทธิในสิงของนันทีมีลักษณะ
คงทนถาวรมีระยะเวลาใช้งาน 1 ปี 
ขึนไป และมีราคาต่อหน่วยหนึงหรือชุดหนึง  
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปจากรัฐบาล
ค่าจัดซือเครืองปรับอากาศชนิดติดผนัง  ขาด18,000 บีทียู จํานวน 1 ตัว จํานวน 23,000 บาท
ค่าจัดซือเครืองปรับอากาศชนิดติดผนัง  
ขนาด 18,000  บีทียู  จํานวน  1  เครือง  
ละ 23,000 บาท เพือให้ได้มาซึงกรรมสิทธิ
ในสิงของนันทีมีลักษณะคงทนถาวรมี
ระยะเวลาใช้งาน 1 ปี ขึนไป และมีราคา
ต่อหน่วยหนึงหรือชุดหนึง  
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปจากรัฐบาล
ค่าจัดซือชุดเฟอร์นิเจอร์รับรองแขกผู้มาเยือน 
เพือจัดซือชุดเฟอร์นิเจอร์รับรองแขกผ้มาเยือน  สําหรับห้องผ้บริการ จํานวน  
1  ชุด

จํานวน 20,000 บาท

ค่าจัดซือชุดรับแขก  จํานวน  1  ชุด 
 เพือต้อนรับแขกทีมาเยือน  องค์การบริหารส่วน
ตําบลนาแสง เพือให้ได้มาซึงกรรมสิทธิ
ในสิงของนันทีมีลักษณะคงทนถาวร
มีระยะเวลาใช้งาน 1 ปี ขึนไป                 
และมีราคาต่อหน่วยหนึงหรือชุดหนึง  
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปจากรัฐบาล
ค่าจัดซือตู้เหล็กเก็บเอกสาร  ขนาด 2 บานเปิด  จํานวน 6 หลัง จํานวน 45,000 บาท
ค่าจัดซือตู้เหล็กเก็บเอกสาร  ขนาด  2  บาน  
ตังพืน  จํานวน  6  หลัง
เพือจัดเก็บเอกสารเกียวกับบัญชีเอกสารงานฎีกา ฯลฯ   
เพือให้ได้มาซึงกรรมสิทธิในสิงของนัน
ทีมีลักษณะคงทนถาวรมีระยะเวลาใช้งาน 1 ปี ขึนไป 
และมีราคาต่อหน่วยหนึงหรือชุดหนึง  
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปจากรัฐบาล
เครืองนับเงิน
เพือจัดซือเครืองนับเงิน  จํานวน  1  เครือง

จํานวน 13,900 บาท

ค่าจัดซือเครืองนับเงิน  จํานวน 1  ตัว  
เพือให้ได้มาซึงกรรมสิทธิในสิงของนัน
ทีมีลักษณะคงทนถาวร
มีระยะเวลาใช้งาน 1 ปี ขึน
ไป                                                             
และมีราคาต่อหน่วยหนึงหรือชุดหนึง  
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปจากรัฐบาล
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 787,760 บาท
งบบุคลากร รวม 365,760 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 365,760 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 221,760 บาท
เงินเดือนพนักงาน  
   เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล 
   และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี 
  จํานวน 1 อัตรา ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 120,000 บาท
ค่าจ้างพนักงานจ้าง 
  เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ 
  และพนักงานจ้างทัวไป จํานวน 1 อัตรา 
  ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
เงินเพิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง  
   เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง
   ตามภารกิจ และพนักงานจ้างทัวไป เช่น 
   เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว
   ตังจ่ายจากเงินรายได้

งบดําเนินงาน รวม 290,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 120,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 80,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. 
    เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ 
    อบต. เช่น ค่าประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ  
    ค่าตอบแทน อปพร.  ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ    
    เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
    เวลาราชการของพนักงานส่วนตําบล   
    ให้แก่ผู้ทีมีสิทธิได้รับตามทีมีคําสัง
    ให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการพนักงานจ้าง
    ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 30,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน  (รหัสบัญชี 310400)  
   เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตําบล
   ซึงมีสิทธิได้รับตามระเบียบของทางราชการ 
   ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ รวม 170,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
วัสดุสํานักงาน  
    เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน  เช่น  แผงกันจราจร 
    ป้ายจราจร  กรวยจราจร  กระบองไฟกระพริบ   
    เสือสะท้อนแสง  เป็นต้น ทีใช้ในกิจการ
    ขององค์การบริหารส่วนตําบล   ตังจ่ายจากเงินรายได้
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วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 150,000 บาท
วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน  
    เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน  
    เช่น  นํามันเบนซิน  นํามันดีเซล  นํามันเครือง       
   นํามันจารบี  ก๊าซหุงต้ม  ถ่าน  นํามันก๊าด ฯลฯ  
   สําหรับยานพาหนะ  รถบรรทุกนํา  รถกู้ชีพ    
   หรือเครืองจักรกล ใช้ในงานต่างๆ 
   ทีเป็นกิจการของท้องถิน 
ตังจ่ายจากเงินรายได้

งบลงทุน รวม 32,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 32,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าจัดซ์อตู้กระจกบานเลือน  จํานวน  1 หลัง จํานวน 4,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้กระจกบานเลือน  จํานวน 1 หลัง  
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปจากรัฐบาล
ค่าจัดซืัอตู้เหล็ก 2 บานเปิด จํานวน 7,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน เปิด 
 จํานวน 1  หลัง  
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปจากรัฐบาล

ครุภัณฑ์อืน
ค่าจัดซือตู้สัญญาณไฟจราจร (หยุดตรวจ)  จํานวน  1 หลัง จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่าจัดซือตู้สัญญาณไฟจราจร  (หยุดตรวจ)  
   จํานวน 1  หลัง เพือใช้ในการอํานวยความสะดวก
   ในการปฏิบัติหน้าทีจราจร ของเจ้าหน้าที    
   ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปจากรัฐบาล

งบเงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 100,000 บาท
อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอศรีวิไล  
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนศูนย์ ศปพส.อ.ศรีวิไล
ในการดําเนินการตามภารกิจ และหน้าทีของศูนย์ฯ
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปจากรัฐบาล

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 90,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 90,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดงานวัน อปพร. ประจําปี 2559 จํานวน 30,000 บาท
ค่าใช้จ่ายซ้อมแผนป้องกันเหตุอัคคีภัย ในอาคารและนอกอาคาร  
  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ้อมแผนป้องกันเหตุอัคคีภัย
  ในอาคาร และนอกอาคาร  เช่น ค่าวิทยากร  ค่าอาหาร
  เครืองดืม ผู้เข้าร่วมโครงการ และค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวข้อง    
  ตังจ่ายจากเงินรายได้
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โครงการป้องกันและลดอุบัติเ◌้หตุ ช่วงเทศกาลปีใหม่ และสงกรานต์ จํานวน 60,000 บาท
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล      
    เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์  ป้องกัน 
    และลดอุบติเหตุทางถนน  ในช่วงเทศกาล   
    เช่น  ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที  ค่าอาหาร
    ค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวข้องในโครงการ    
    ตังจ่ายจากเงินรายได้

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 2,105,700 บาท
งบบุคลากร รวม 1,435,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,435,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 834,000 บาท

1.เงินเดือนพนักงาน     ตังไว้    330,000- บาท
  เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับเพิมอืนๆ ทีจ่ายควบกับเงินเดือน 
  ตามทีกฎหมายกําหนดเช่น เงินปรับเพิมสําหรับคุณวุฒิ ฯลฯ ให้แก่ 
  นักบริหารการศึกษา จํานวน 1 อัตรา
2.เงินเดือนนักวิชาการศึกษา       ตังไว้    252,000.-บาท
   เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับเพิมอืนๆ ทีจ่ายควบกับเงินเดือน
  ตามทีกฎหมายกําหนดเช่น เงินปรับเพิมสําหรับคุณวุฒิ ฯลฯ ให้แก่ 
  นักวิชาการศึกษา จํานวน 1 อัตรา  
3. เงินเดือนเจ้าหน้าทีสันทนาการ  ตังไว้ 252,000-   บาท  
    เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับเพิมอืนๆ ทีจ่ายควบกับ
    เงินเดือนตามทีกฎหมายกําหนดเช่น เงินปรับเพิมสําหรับ
    คุณวุฒิ ฯลฯ ให้แก่ สันทนาการ จํานวน 1อัตรา 
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
ประเภทเงินประจําตําแหน่ง     
  เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งพนักงานส่วนตําบล ในตําแหน่ง
ผู้อํานวยการกองการศึกษาฯ  เดือนละ 3,500 บาท จํานวน 12 เดือน 
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 359,000 บาท
ค่าจ้างของพนักงานจ้าง      
  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและ
  พนักงานจ้างทัวไปสังกัดส่วนการศึกษา และวัฒนธรรม 
  เช่น ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีสันทนาการ จํานวน 1 อัตรา
  ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าทีธุรการ จํานวน 1    อัตรา  ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 200,000 บาท
ประเภทเงินเพิมต่างๆ      
 เพือจ่ายเป็นค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานส่วนตําบล 
 พนักงานจ้างตามภารกิจ และผู้ดูแลเด็ก  ตังจ่ายจากเงินรายได้

งบดําเนินงาน รวม 625,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 345,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 300,000 บาท
ประเภทค่าตอบแทนพิเศษอืน        
 เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษอืน เงินประโยชน์ตอบแทนพิเศษ 
 ให้แก่พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้าง
 ทีมีสิทธิได้รับ ตังจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
ประเภทค่าตอบแทน การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
  ทีได้รับมอบจากองค์การบริหารส่วนตําบลนาแสง 
  ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 5,000 บาท
ประเภทค่าเช่าบ้าน   
 เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้พนักงานส่วนตําบล
 สังกัดส่วนการศึกษาฯทีมีสิทธิเบิก   ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร   
  เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้พนักงาน
  สังกัดส่วนการศึกษาฯทีมีสิทธิเบิก  ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย รวม 230,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 110,000 บาท

1.ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมต่างๆ     
   เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนของ
   พนักงานส่วนตําบลทีได้รับอนุญาตให้เข้าอบรม 
     ตังจ่ายจากเงินรายได้
2. ค่าจ้างเหมาบริการ                 
   เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการแรงงานต่างๆ 
   ในสังกัดส่วนการศึกษาฯจํานวน 1 อัตรา เดือนละ 5,000 บาท 
   จํานวน 12เดือน  ตังจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 40,000 บาท
1.ค่ารับรอง   ตังไว้   20,000.- บาท
  เพือจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
  โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครืองดืม ค่าพิมพ์เอกสาร  
   ค่าใช้จ่ายเกียวเนือง กับการรับรอง 
2.ค่าเลียงรับรอง  ตังไว้  20,000.- บาท
   เพือจ่ายในการต้อนรับส่วนราชการ คณะบุคคล
   ทีมาตรวจหรือให้คําแนะนําข้อส่วนราชการต่างๆ  การประชุมใน
  โอกาสต่างๆ โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร  เครืองดืมทีใช้ในการเลียง
   รับรอง  และค่าบริการทีเกียวเนืองกับการรับรอง
  ตังจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 80,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ    
   เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียง ค่าเช่าทีพัก และค่าใช้จ่ายอืนๆ 
  ในการเดินทางไปราชการหรือเพือเข้าอบรมสัมมนาของพนักงาน
  ส่วนตําบล และพนักงานจ้างสังกัดส่วนการศึกษา ศาสนา 
 และวัฒนธรรม ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท
วัสดุสํานักงาน                                    
  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซือสิงของ เครืองใช้ต่างๆ  
  เช่น  ปากกา  ดินสอ  กระดาษ  แฟ้มเอกสาร  ตรายาง
  และอืนๆ ทีเกียวข้อง   ในส่วนการศึกษาฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้
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งบลงทุน รวม 45,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 45,700 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ซือคอมพิวเตอร์สําหรับการประมวลผล จํานวน 1 เครือง ตามมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ 2558

จํานวน 23,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์
สําหรับประมวลผล จํานวน  1  มาตรฐานครุภัณฑ์  
คุณลักษณะพืนฐานเครืองคอมพิวเตอร์สําหรับประมวลผล 
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิว)  
-  หน่วยประมวลผล (CPU) ไม่น้อยกว่า  4  แกนหลัก (4 core)
หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีสัญญาณความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า  3.0 GHz  จํานวน 1 หน่วย
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มรหน่วยความจําไม่น้อยกว่า 6 MB 
 สําหรับ L3 Cache Memory  หรือแบบ Smart Cache Memory
-  มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะ
อย่างใดอย่างหนึง หรือดีกว่า ดังนี
1. เป็นแผงวงจรเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีมีหน่วยความจํา
ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB  หรือ
2. มีหน่วยประมวลผงเพือแสดงภาพติดตังอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง
 แบบ Graphics Processing Unit  ทีสามารถใช้หน่วยความจําหลักใน
การ
แสดงภาพไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
3. มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่บนแผงวงจรหลัก 
แบบ  Onboarb Graphics ทีมีความสามารถ ในการใช้หน่วยความจํา
หลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
-  มีหน่วยความจําหลัก (RAM)  ชนิด  DDR 3  หรือดีกว่า 
 มีขนาดไม่น้อยกว่า  4  GB
-  มีหน่วยเก็บข้อมูล (Hard  Disk)  ชนิด SATA หรือดีกว่า 
 ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  1 TB  จํานวน  1  หน่วย
-  มี  DVD – RW  หรือดีกว่า  จํานวน  1  หน่วย
-  มีช่องเชือมระบบเครือข่าย (Network Interface)
 แบบ 10/100/1000 Base –T หรือดีกว่า จํานวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-มีแป้นพิมพ์และเมาส์
-  มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio  ไม่น้อย
กว่า 600:1 
และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิว จํานวน 1 หน่วย 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปจากรัฐบาล
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ซือเครืองพิมพ์ชนิดเลอร์ขาวดํา/สี จํานวน2เครือง ตามมาตรฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ปี2558

จํานวน 22,700 บาท

1.เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ / ชนิด ขาวดํา (18 หน้า/นาที)  
ตังไว้  3,700.- บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 
/ ชนิดขาวดํา (18 หน้า/นาที) จํานวน  
1  เครืองๆ ละ  3,700.- บาท  ตามมาตรฐานครุภัณฑ์  ดังนี 
คุณลักษณะพืนฐาน
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600X600 dbi
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที
-มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB
-มีช่องเชือมต่อ (Imterface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0
 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-สามารถใช้ได้กับ A4 , Letter, Legal และ Custom 
โดยมีถาดใส่กระดาษได้รวมไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปจากรัฐบาล

2.เครืองพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ / ชนิด LED  สี
  ตังไว้  19,000.- บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือเครืองพิมพ์ Multifunction
 ชนิดเลเซอร์ / ชนิด LED  สี  จํานวน  1  เครืองๆ ละ  19,000.- บาท  
ตามมาตรฐานครุภัณฑ์  ดังนี
คุณลักษณะพืนฐาน
-เป็นอุปกรณ์ทีมีความสามารถเป็น Printer , Copier, Scanner 
และ  FAX ภายในเครืองเดียวกัน
-ใช้เทคโนโลยีแบบเลเซอร์ หรือ แบบ LED
-มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 192 MB
-มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า 
จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network  Interface) 
แบบ 10/100 Base –T หรือดีกว่าจํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600 X600 dbi
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาที
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาที
-สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา และสี ได้)
-มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200X 1,200 dbi
-มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
-สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทังสีและขาวดํา
-สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สําเนา
-สามารถย่อขยายได้ 25 ถึง  400 เปอร์เซ็นต์
-สามารถใช้ได้กับ A4 , Letter, Legal และ Custom 
โดยมีถาดใส่กระดาษได้รวมไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปจากรัฐบาล
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 7,570,885 บาท
งบดําเนินงาน รวม 4,634,885 บาท
ค่าใช้สอย รวม 2,294,800 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาและเกมส์การศึกษาของเด็กปฐมวัย จํานวน 40,000 บาท
ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาและเกมส์การศึกษาของเด็กปฐมวัย          
  เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการแข่งขันกีฬาและเกมส์การศึกษา
  ของเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลนาแสง  เช่น ค่าอาหาร 
 ค่าเครืองดืม เงินรางวัลหรือของรางวัลและค่าวัสดุทีเกียวข้องกับ
 ตังจ่ายจากเงินรายได้
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 60,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ                 
  เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ 
  ประจําปี พ.ศ. 2558 ขององค์การบริหารส่วนตําบลนาแสง  
  เช่น  ค่าของขวัญ หรือเงินรางวัลทีมอบให้เด็กเล็กทีทําการ
  แสดงประเภทต่างๆ  และค่าวัสดุอืนๆ  ทีเกียวข้องกับ
 โครงการตังจ่ายจากเงินรายได้
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 2,060,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลนาแสง   จํานวน  280 
วันๆ ละ  20 บาทต่อคน ดังนี
 1) ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดเจติยาคีรีวิหาร
   จํานวน   130   คน เป็นเงิน 728,000.- บาท
 2) ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดมงคลสามัคคีธรรม 
  จํานวน 145  คน เป็นเงิน 812,000.- บาท
 3) ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดศิริมงคล 
   จํานวน    93   คน เป็นเงิน 520,800.- บาท
   ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปจากรัฐบาล
ค่าใช้จ่ายโครงการสายสัมพันธ์วันบัณฑิตน้อย จํานวน 65,000 บาท
ค่าใช้จ่ายโครงการสายสัมพันธ์วันบัณฑิตน้อย    
  เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการบัณฑิตน้อย ประจําปีการศึกษา 2557
  ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลนาแสง 
  เช่น ค่าอาหาร ค่าเครืองดืมและค่าวัสดุทีเกียวข้องกับโครงการ
  ตังจ่ายจากเงินรายได้
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาครู ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก จํานวน 69,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาครู ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก  
 เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนา ครู ครูผู้ดูแลเด็ก  
 ผู้ดูแลเด็ก ของศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด  จํานวน 18 คน 
 บุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์การบริหาร
 ส่วนตําบลนาแสง และบุคลากรผู้ทีเกียวข้อง คนละ 2,000 บาท 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
 และสมทบเพิม 36,000.-บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าวัสดุ รวม 2,340,085 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 2,340,085 บาท
ค่าใช้จ่ายประเภทค่าอาหารเสริม (นม)   
    เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กนักเรียนสังกัดสํานักงาน
    คณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน (สพฐ.)  จํานวน  260 วัน 
    และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลนาแสง  
   จํานวน 280  วัน จัดสรรวันละ 7.37  บาท  ดังนี
    1. โรงเรียนบ้านนาแสง จํานวน   249    คน
    เป็นเงิน  477,133.80 .-บาท
    2. โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 2 จํานวน 146 คน 
    เป็นเงิน  279,765.20.- บาท
   3. โรงเรียนบ้านคําไชยวาล จํานวน   31  คน 
    เป็นเงิน59,402.20.-   บาท
  4. โรงเรียนบ้านนาคําแคน จํานวน   253   คน  
    เป็นเงิน  484,798.60.- บาท
  5. ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดเจติยาคีรีวิหารจํานวน  130  คน
  เป็นเงิน  268,268.-    บาท
 6. ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดมงคลสามัคคีธรรม 
  จํานวน 145 คน เป็นเงิน  299,222. บาท
  7. ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดศิริมงคล จํานวน   93  คน 
  เป็นเงิน   191,914.80.- บาท
  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปจากรัฐบาล 
  จํานวน  2,060,504.60- บาท
  และตังจ่ายจาก เงินรายได้ จํานวน   279,580- บาท 
  กรณีงบประมาณ ทีได้รับจัดสรรจากรัฐบาลไม่พอจ่าย 
  วันละ  1 บาท จํานวน  260  วัน  
  นักเรียนจํานวน  1* 679*260 คน 
   และจํานวน 280 วัน  นักเรียนจํานวน 1* 368*280 คน
   รวมเป็นเงินทังสิน 2,333,053.80-บาท   
   ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
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งบเงินอุดหนุน รวม 2,936,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,936,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 2,936,000 บาท
หมวดเงินอุดหนุน
1.อุดหนุนโรงเรียนในพืนทีตามโครงการอาหารกลางวัน  
  จํานวน  2,716,000.- บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนใน
เขตตําบลนาแสง  สังกัดสํานักคณะกรรมการการศึกษา
ขันพืนฐาน (สพฐ.)  จํานวน  200  วันๆ ละ  20 บาทต่อคน 
  ดังนี  
1) โรงเรียนบ้านนาแสง จํานวน  249  คน  เป็นเงิน 996,000.-  บาท
2) โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 2จํานวน 146 คน เป็นเงิน 584,000.- บาท
3) โรงเรียนบ้านคําไชยวาล จํานวน 31 คน เป็นเงิน124,000.- บาท
4) โรงเรียนบ้านนาคําแคน จํานวน   253 คน
เป็นเงิน1,012,000.- บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปจากรัฐบาล   ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
(00210)  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) 
2.อุดหนุนการจัดกิจกรรมของโรงเรียนในเขตตําบลนาแสง   
จํานวน150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
ของนักเรียน ให้แก่โรงเรียนในเขตตําบลนาแสง  ดังนี
1)โรงเรียนบ้านนาแสง ตามโครงการภาษาอังกฤษนักเรียนสู่ประชาคมอา
เซียน  
จํานวน 30,000.-บาท
2)โรงเรียนบ้านคําไชยวาลตามโครงการภาษาอังกฤษนักเรียนสู่ประชาคม
อาเซียน 
จํานวน 30,000.- บาท
๓)โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 2ตามโครงการภาษาอังกฤษนักเรียนสู่
ประชาคมอาเซียน  
จํานวน 30,000บาท
๔)โรงเรียนบ้านนาคําแคน ตามโครงการภาษาอังกฤษนักเรียนสู่ประชาคม
อาเซียน 
จํานวน 30,000.-บาท
๕)โรงเรียนภูทอกวิทยา ตามโครงการภาษาอังกฤษนักเรียนสู่ประชาคมอา
เซียน
จํานวน 30,000.-บาท
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (๐๐๒๑๐)  งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา
 (00212) (ส่วนการศึกษาฯ)

3. อุดหนุนกลุ่มโรงเรียนนาสะแบง – นาแสง   จํานวน  70,000.- บาท 
    ตามโครงการเรียนรู้ภาษาทีสามให้กับนักเรียนในเขตตําบลนาแสง  
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)   
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)
  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 510,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 500,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 480,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 480,000 บาท

1.ค่าตอบแทน ในการจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุก
เฉิน ตังไว้ 360,000 บาท
   เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติการ
   ในระบบการแพทย์ฉุกเฉินทีปฏิบัติงานประจํา
   ในชุดปฏิบัติการฉุกเฉินขององค์การบริหาร
   ส่วนตําบลนาแสง เพือให้บริการตลอด  24  ชัวโมง 
   ตังจ่ายจากเงินรายได้   
   
2. ค่าตอบแทนในการจ้างเหมาบริการแรงงาน  ตังไว้  120,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติหน้าที 
    ตามโครงการเปลียนขยะเป็นเงิน   เพือลดปริมาณขยะและปัญหาสิง
แวดล้อม
    จํานวน  2 คน    คนละ 5,000  บาท ต่อเดือน  ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 20,000 บาท
ค่าวัสดุการแพทย์ทีจําเป็นและเวชภัณฑ์  สําหรับการบริการประชาชน   
    เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุการแพทย์ทีจําเป็นและเวชภัณฑ์  
    เช่น  ผ้าก็อต สําลี  นํายาล้างแผล ฯลฯ 
    ตังจ่ายจากเงินรายได้

งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 10,000 บาท
อุดหนุนอําเภอตามโครงการช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์   
   เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการบริการสาธารณสุขมูลฐาน 
   จํานวน  9 หมู่บ้าน ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปจากรัฐบาล

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 100,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ  
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
เช่น 
โรคไข้เลือดออก  ไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่  โรคฉีหนู  เป็นต้น

จํานวน 100,000 บาท

ตังจ่ายจากเงินรายได้
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งานศูนย์บริการสาธารณสุข รวม 135,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 135,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 135,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 135,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์  
   เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการบริการสาธารณสุขมูลฐาน 
   จํานวน  9 หมู่บ้าน โดยจัดสรรเป็น
   ค่าดําเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุข  (อสม.)    
  หมู่บ้านละ  15,000  บาท  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปจากรัฐบาล

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 593,760 บาท
งบบุคลากร รวม 483,760 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 483,760 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 271,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน      
  เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล 
  และจ่ายเป็นเงินปรับปรุง   
  เงินเดือนประจําปี จํานวน 1 อัตรา 
  ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ของพนักงานส่วนตําบล
   เช่น เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว  เงินเพิมตามคุณวุฒิที  ก.พ.รับรอง
   ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 202,560 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ 
  จํานวน 1 อัตรา  ตังจ่ายจากเงินรายได้

งบดําเนินงาน รวม 110,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 60,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
   แก่ อบต.เช่น เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษฯลฯ
   ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับ
  พนักงานส่วนตําบล  ซึงมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบของทางราชการ   
  ทีมีสิทธิได้รับตามกฎหมาย  
  ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการวันผู้สูงอายุ ประจําปี  พ.ศ.2559 จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการวันผู้สูงอายุ 
     ประจําปี พ.ศ.2559  เช่น ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าอาหาร 
     อาหารว่างพร้อมเครืองดืม  สําหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม  
     ตังจ่ายจากเงินรายได้
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โครงการสงเคราะห์ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์แก่ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส   
     โดยจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือในอัตราไม่เกินครังละ 2,000บาท
      ต่อครอบครัวและช่วยติดต่อกันไม่เกิน 3 ครังต่อครอบครัว 
      หรืออาจจ่ายเป็นสิงของ  เช่น เครืองอุปโภคบริโภค 
      หรือค่าใช้จ่ายในการครองชีพตามความจําเป็น 
      ค่ารักษาพยาบาลค่าซ่อมแซมทีอยู่อาศัย 
      ทุนประกอบอาชีพ เป็นต้น 
      ตังจ่ายจากเงินรายได้

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 1,423,000 บาท
งบบุคลากร รวม 1,117,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,117,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 255,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน 
เงินเดือนประจําปี จํานวน 2 อัตรา 
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เงินประจําตําแหน่ง         
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง
ของพนักงานส่วนตําบล
ทีควรได้รับตามระเบียบกําหนด 
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 700,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง              
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ 
และพนักงานจ้างทัวไป  ในสังกัดส่วนโยธา
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ
ของพนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทัวไป 
เช่น เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว เงินปรับเพิมต่าง ๆ 
ทีกฏหมายกําหนด     ตังจ่ายจากเงินรายได้

งบดําเนินงาน รวม 300,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 230,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.
เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง และเงินประโยชน์ตอบแทน
อืน
เป็นกรณีพิเศษ ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ
ของพนักงานส่วนตําบล  พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตําบล
ซึงมีสิทธิได้รับตามระเบียบของทางราชการ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานส่วนตําบล
 ซึงมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบของทางราชการ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน
ของพนักงานส่วนตําบล  พนักงานจ้าง สังกัดส่วนโยธา  
และผู้มีสิทธิได้รับการอนุญาติให้เข้าอบรม 
ตังจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เช่น  ค่าเบียเลียง  ค่าพาหนะ  ค่าทีพักและค่าใช้จ่ายอิน ๆ  
ในการเดินทางไปรับการอบรม ประชุม สัมมนา 
ของพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง 
สังกัดส่วนโยธา ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองแต่งกาย  
เสือ  กางเกง ถุงมือ  รองเท้า 
และวัสดุทีเกียวข้องในการปฏิบัติงาน
ให้บริการระบบไฟฟ้าส่องส่ว่าง  ระบบนําประปา  
 ตังจ่ายจากเงินรายได้

งบลงทุน รวม 6,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 6,000 บาท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ค่าจัดซ์อกล้องถ่ายภาพนิง  
ความละเอียดทีเซ็นเซอร์ภาพ  12  ล้านพิกเซล  เป็นกล้องคอมแพค  มีระบบ
แฟลซในตัว  สามารถถอดเปลียนบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวกเมือข้อมูลเต็ม  
หรือต้องการเปลียน  สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากกล้องไปยังเครืองคอมพิง
เตอร์ได้และมีกระเป็บรรจุกล้อง

จํานวน 6,000 บาท

ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปจากรัฐบาล
งานไฟฟ้าถนน รวม 2,835,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 300,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 300,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 
เช่นหลอดไฟฟ้า ปลักไฟฟ้า สายไฟฟ้า
หลอดไฟฟ้า สวิทซ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ต่างๆ ในงานไฟฟ้าส่องสว่าง
สําหรับอาคารสํานักงาน  และอาคารสถานทีอืนๆ
 ตังจ่ายจากเงินรายได้
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งบเงินอุดหนุน รวม 2,535,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,535,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 2,535,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบึงกาฬ  
ในการขยายเขตไฟฟ้าเพือการเกษตร ภายในเขตตําบลนาแสง 
ตามแบบมาตรฐานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบึงกาฬ  ดังนี
1)    ขยายเขตไฟฟ้าเพือการเกษตร 
   หมู่ที 1   ตังไว้   400,000  บาท
2 )   ขยายเขตไฟฟ้าเพือการเกษตร   
   หมู่ที 2 ตังไว้   400,000 บาท
3)   ขยายเขตไฟฟ้าเพือการเกษตร 
  หมู่ที 3   ตังไว้   400,000  บาท
4) ขยายเขตไฟฟ้าเพือการเกษตร 
  หมู่ที 5   ตังไว้   400,000  บาท
5)  ขยายเขตไฟฟ้าเพือการเกษตร
   หมู่ที 6   ตังไว้   255,000  บาท
6)  ขยายเขตไฟฟ้าเพือการเกษตร 
  หมู่ที 7   ตังไว้   400,000   บาท
 7)  ขยายเขตไฟฟ้าเพือการเกษตร
   หมู่ที 8   ตังไว้   280,000  บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปจากรัฐบาล

งานสวนสาธารณะ รวม 1,056,600 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,056,600 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,056,600 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะในพืนทีตําบลนาแสง  เพือ
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะในพี
นทีตําบลนาแสง   เช่น ค่าจ้างแรงงาน ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ในการตกแต่ง
สวน

จํานวน 700,000 บาท

ตังจ่ายจากเงินรายได้
โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะหนองบ่อมะงงเพือจ่ายค่าปรับปรุงสวน
สาธารณะหนองบ่อมะงง ขนาดปริมาณ งาน ยาว 100 เมตร (ตามแบบ อบต
.นาแสงกําหนด)

จํานวน 356,600 บาท

ตังจ่ายจากเงินรายได้
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 40,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการพัฒนาความรู้และทีกษะแก่อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุทีบ้าน(อผส) จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการพัฒนาความรู้
    และทักษะใหม่ๆ  แก่ อผส ในการดูแลผู้สูงอายุ 
    ทีบ้าน  เช่น ค่าวัสดุ  อุปกรณ์  ค่าวิทยากร 
    และวัสดุอีนทีเกียวข้อง
    ตังจ่ายจากเงินรายได้
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โครงการส่งเสริมการดําเนินงานกิจกรรมพัฒนาสตรีและครอบครัว จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายส่งเสริม  สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ
  เพือพัฒนาศักยภาพสตรี และครอบครัว  โดยจ่ายเป็น 
  ค่ากระดาษเครืองเขียน แบบพิมพ์ ค่าพิมพ์เอกสาร  
  ค่าป้าย  ค่าวัสดุ  อุปกรณ์  ค่าตอบแทนวิทยากร  
  ค่าอาหารเครืองดืม  ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ 
  และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในโครงการ     
  ตังจ่ายจากเงินรายได้

งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 10,000 บาท
อุดหนุนสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอศรีวิไล  
     -   อุดหนุนโครงการวันสตรีสากล  อําเภอศรีวิไล ประจําปี  2559
         ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปจากรัฐบาล

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 450,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 250,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 170,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬานาแสงเกมส์ จํานวน 100,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬานาแสงเกมส์  
  เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชน
 ต้านยาเสพติดนาแสงเกมส์ ประจําปี 2558 ของเด็ก เยาวชน 
 และประชาชนทัวไปในเขตพืนทีตําบลนาแสง โดยจ่ายเป็นค่า
 ใช้จ่ายเงินรางวัล ค่าตอบแทนกรรมการ และค่าใช้จ่ายทีเกียวกับ
 การจัดการแข่งขันกีฬา  ปรากฏในแผนงานการศาสนา 
 วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) 
 งานกีฬาและนันทนาการ(00262)(ส่วนการศึกษาฯ)
ค่าใช้จ่ายในโครงการกีฬามวลชนคัพ จํานวน 20,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในโครงการกีฬามวลชนคัพ  
  เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการกีฬามวลชนคัพ โครงการจัดส่ง
  เจ้าหน้าทีผู้รับผิดชอบและทีมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬามวลชน
  อําเภอศรีวิไลคัพ ประจําปี ๒๕๕๘ ของเยาวชนประชาชนในเขต
  พืนทีตําบลนาแสง โดยจ่ายเป็นค่าเบียเลียง ค่าชุดกีฬาและค่า
  ใช้จ่ายทีเกียวกับการแข่งขันกีฬา ปรากฏในแผนงานการศาสนา 
  วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)
  งานกีฬาและนันทนาการ(00262)(ส่วนการศึกษาฯ)
ค่าใช้จ่ายในโครงการเดิน-วิงเพือสุขภาพ มินิมาราธอน จํานวน 50,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในโครงการเดิน-วิงเพือสุขภาพ มินิมาราธอน   
  เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขัน เดิน-วิงเพือสุขภาพ 
  มินิมารธร ประจําปี 2559 ของเด็กเยาวชน และประชาชนทัว
  ไปในเขตพืนทีตําบลนาแสง โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเงินรางวัล 
  ค่าตอบแทนกรรมการ และค่าใช้จ่ายทีเกียวกับการจัดการ
  แข่งขันกีฬา  ปรากฏในแผนงานการศาสนา
  วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) 
 งานกีฬาและนันทนาการ(00262)(ส่วนการศึกษาฯ)
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ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 80,000 บาท
ประเภทวัสดุอุปกรณ์กีฬา                             
  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุอุปกรณ์กีฬา 
  เช่น  ฟุตบอล  วอลเล่ย์บอล ตะกร้อ  และวัสดุอุปกรณ์กีฬา
  สากลประเภทต่างๆ  ทีเกียวข้องสําหรับหมู่บ้านทัง  9  หมู่บ้าน
  โรงเรียนในเขตรับผิดชอบของ  อบต.นาแสง เพือใช้ในการอออก
  กําลังกายหรือฝึกซ้อมกีฬาของเด็ก  เยาวชน  ประชาชนทัวไป
  และเพือใช้ในการแข่งขันกีฬาประจําปี  ตังจ่ายจากเงินรายได้ 
  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)  
  งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211)

งบเงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน จํานวน 200,000 บาท
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที  8 ตามโครงการวัดส่งเสริมสุขภาพ 
   เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน  หมู่ที  8
  ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในวัดโพธิชัยศรีเพือเป็นศูนย์กลาง
  ถ่ายทอดความรู้และวิธีปฏิบัติในการรักษาสุขภาพตังจ่ายจากเงิน
  อุดหนุนทัวไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานการศาสนา 
 วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) 
 งานกีฬาและนันทนาการ (00262)(ส่วนการศึกษาฯ)

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 555,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 340,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 340,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีท้องถิน จํานวน 120,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีท้องถิน    
  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสงกานต์
   งานประเพณีฮิต 12 ครอง 14 ของท้องถินตําบลนาแสง 
   ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ(00260) 
    งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิน(00263)(ส่วนการศึกษาฯ)
ค่าใช้จ่ายในการจัดพิธีทางศาสนา จํานวน 200,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการจัดพิธีทางศาสนา    
  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมพิธีทางศาสนา 
  เช่น ทอดเทียนเข้าพรรษา ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏใน 
  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ(00260) 
  งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิน(00263)(ส่วนการศึกษาฯ)
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมท่องเทียวแหล่งท่องเทียวเชิงพุทธ(ภูทอก) จํานวน 20,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเทียวแหล่งท่องเทียว
เชิงพุทธ (ภูทอก)  เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการส่ง
เสริมกิจกรรมการท่องเทียวแหล่งท่องเทียวเชิงพุทธ เช่น ค่าอาหาร 
ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องกับโครงการ 
ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) 
  งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิน (00263)(ส่วนการศึกษาฯ)
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งบเงินอุดหนุน รวม 215,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 215,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน จํานวน 215,000 บาท

1.  อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง  ตังไว้  50,000.- บาท
   เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการดําเนินงานจัดงานประเพณีลอยกระทง  
   เพือเป็นการส่งเสริมและรักษาประเพณีอันดีงามของท้องถินตัง
   จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปจากรัฐบาล ปรากฏในแผนงานการศาสนา 
  วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) 
  งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิน (00263) (ส่วนการศึกษาฯ)

2.อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่ที  2,5,9
  ตามโครงการจัดงานประเพณีบุญบังไฟ   ตังไว้ 100,000.- บาท
  เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน
  ในการจัดงานประเพณีบุญบังไฟ  เพือเป็นการส่งเสริม
  และรักษาประเพณีอันดีงามของท้องถินตําบลนาแสง   
  ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) 
 งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิน (00263) (ส่วนการศึกษาฯ)

3.อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  หมู่ที 1  ตังไว้    35,000.- บาท
   เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 1 
  ในการดําเนินกิจกรรมทางศาสนาในวัดมงคลสามัคคีธรรม  ดังนี
1)  โครงการปฏิบัติธรรมกัมมัตฐาน  จํานวน 15,000.- บาท
2)  โครงการธรรมสัญจร   จํานวน 20,000.- บาท  
ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) 
 งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิน  (00263) (ส่วนการศึกษาฯ)

4.อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 8
 ตามโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีพืนบ้าน  ตัง
ไว้    30,000.-บาท 
  เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที  8
  เพือดําเนินการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีพืนบ้าน
  ในช่วงเทศการสงกรานต์ของทุกปี ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา (00210) 
  งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิน (00263)(ส่วนการศึกษาฯ)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน รวม 3,197,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง 
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ สี ปูนซีเมนต์ อิฐ กระเบือง 
สังกะสี ทราย ปูนซีเมนต์ แผ่นเหล็ก เสาเหล็ก เหล็กเส้น ฯลฯ ในการซ่อม
แซม
อาคาร  ถนนในพืนทีตําบลนาแสง  ตังจ่ายจากเงินรายได้
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งบลงทุน รวม 3,147,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 3,147,000 บาท
อาคารต่าง ๆ
โครงการต่อเติมศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดมงคลสามัคคีธรรม  
เพือจ่ายเป็นค่าต่อเติมศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดมงคลสามัคคีธรรม  
ขนาดกว้าง  8  เมตร  ยาว  9  เมตร  จํานวน 1 ห้อง  ตามแบบ อบต นาแสง  
กําหนด

จํานวน 100,000 บาท

ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปจากรัฐบาล
โครงการต่อเติมศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดศิริมงคล    เพือจ่ายเป็นค่า
ต่อเติมศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดศิริมงคล ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 9 
เมตร จํานวน 1 ห้อง ตามแบบ อบต นาแสง กําหนด

จํานวน 100,000 บาท

ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปจากรัฐบาล
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  เข้าเมรุ  หมูที  1
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  เข้าเมรุ  หมูที  1
ขนาดปริมาณงานกว้าง  3 เมตร  ยาว120  เมตร  หนา  0.15  เมตร  พร้อม
ติดตังป้ายโครงการ  จํานวน  1  ป้าย

จํานวน 187,000 บาท

ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปจากรัฐบาล
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  เชือมรอยต่อ หมูที 8 เพือจ่ายเป็น
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชือมรอยต่อ  หมูที 8      จํานวน  4  จุด 
 รวมพืนทีปริมาณงาน  233  ตร.ม  พร้อมติดตังป้ายโครงการ จํานวน 1 
ป้าย

จํานวน 120,000 บาท

ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปจากรัฐบาล
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน  หมูที 3 เพือจ่าย
เป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมูที 3 ขนาด
ปริมาณงานกว้าง 5 เมตร ยาว120 เมตร หนา 0.15 เมตร วางท่อระบายนํา
คอนกรีตไม่เสริมเหล็ก  ปากลินราง  ขนาด เส้นผ่าศนย์กลาง  0.40  x  1  
เมตร  จํานวน  6  ท่อน  พร้อมติดตังป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย

จํานวน 300,000 บาท

ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปจากรัฐบาล
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมูที 4 เพือจ่าย
เป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมูที 4 ขนาด
ปริมาณงานกว้าง 5 เมตร ยาว  118 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไฟล่ท
างลูกรังกว้างข้างละ  0.50  เมตร พร้อมติดตังป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย

จํานวน 300,000 บาท

ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปจากรัฐบาล
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมูที 9 เพือจ่าย
เป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมูที 9 ขนาด
ปริมาณงานกว้าง 5 เมตร ยาว 155 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทาง
ลูกรังข้างละ 0.50 เมตรพร้อมติดตังป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย

จํานวน 400,000 บาท

ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปจากรัฐบาล
โครงการขยายไหล่ทางหมู่ 6 จํานวน 145,000 บาท
โครงการขยายไหล่ทาง หมู่ที 6 
 กว้าง 100 ม. ยาว 270 เมตร 
 หนา 0.15 เมตรตามแบบ อบต.นาแสง
กําหนด พร้อมป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปจากรัฐบาล
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โครงการซ่อมแซมท่อระบายนําฝายใหญ่  หมู่ที  3  
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมท่อระบายนําฝายใหญ่  หมู่ที  3 รายละเอียดตาม
แบบแปลน อบต กําหนด  จํานวน  1 จุด

จํานวน 82,000 บาท

ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปจากรัฐบาล
โครงการต่อเติมปรับปรุงศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดเจติยาคีรีวิหาร (ภู
ทอก)

จํานวน 100,000 บาท

โครงการต่อเติมปรับปรุงศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์
วัดเจติยาคีรีวิหาร (ภูทอก) รายละเอียดงานโครงการ
ฝ้ายิปซัมบอร์ดจาบเรียบ พร้อมทาสี  ปริมาณงานไม่น้อยกว่า 69 ตรม.
และปรับปรุงเทพืนคอนกรีต  หนา 0.10 เมตร ขนาดพืนทีีไม่น้อย 143
 ตรม. 
ตามแบบ อบต.นาแสง  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปจากรัฐบาล
โครงการเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบหอประชุม  อบต.  นาแสง   เพือจ่าย
เป็นค่าก่อสร้างเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบหอประชุม  อบต นาแสง  
ขนาดปริมาณงาน 53 ตร.ม. หนา 0.07 เมตร

จํานวน 13,000 บาท

ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปจากรัฐบาล
โครงการเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก เอนกประสงค์ หมูที 4เพือจ่ายเป็นค่าก่อ
สร้างเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก เอนกประสงค์ หมูที 4 ขนาดปริมาณงาน 
320 ตร.ม. หนา 0.07 เมตร พร้อมติดตังป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย

จํานวน 100,000 บาท

ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปจากรัฐบาล
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที  7 
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมปรับปรุงฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหลักฝาย 
กว้าง 2.50  เมตร  ยาง  17 เมตร  สูง 1 เมตร ปริมาณงานรวมไม่น้อยกว่า 
42.50 ตารามเมตร  พร้อมป้ายโครงการจํานวน  1 ป้าย  ตามแบบที อบต  
กําหนด

จํานวน 200,000 บาท

ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปจากรัฐบาล
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ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาและ  ซ่อมแซมทีดินและสิงกอ่สร้าง จํานวน 1,000,000 บาท

1.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที 1
ขนาดปริมาณงานดินลูกรังขนย้ายพร้อมเกลียตกแต่ง
950 ลูกบาศก์เมตร งบประมาณ 100,000 บาท
2.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที2
ขนาดปริมาณงานดินลูกรังขนย้ายพร้อมเกลียตกแต่ง
950 ลูกบาศก์เมตร งบประมาณ 100,000 บาท
3.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที 3
ขนาดปริมาณงานดินลูกรังขนย้ายพร้อมเกลียตกแต่ง
950 ลูกบาศก์เมตร งบประมาณ 100,000 บาท
4.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที 4
ขนาดปริมาณงานดินลูกรังขนย้ายพร้อมเกลียตกแต่ง
950 ลูกบาศก์เมตร งบประมาณ 100,000 บาท
5.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที 5
ขนาดปริมาณงานดินลูกรังขนย้ายพร้อมเกลียตกแต่ง
950 ลูกบาศก์เมตร งบประมาณ 100,000 บาท
6.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที 6
ขนาดปริมาณงานดินลูกรังขนย้ายพร้อมเกลียตกแต่ง
950 ลูกบาศก์เมตร งบประมาณ 100,000 บาท
7.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที 7
ขนาดปริมาณงานดินลูกรังขนย้ายพร้อมเกลียตกแต่ง
950 ลูกบาศก์เมตร งบประมาณ 100,000 บาท
8.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที 8
ขนาดปริมาณงานดินลูกรังขนย้ายพร้อมเกลียตกแต่ง
950 ลูกบาศก์เมตร งบประมาณ 100,000 บาท
9.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที 9
ขนาดปริมาณงานดินลูกรังขนย้ายพร้อมเกลียตกแต่ง
950 ลูกบาศก์เมตร งบประมาณ 100,000 บาท
10.ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทีดินและสิงก่อสร้าง 
ภายใน ตําบลนาแสง งบประมาณ 100,000 บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปจากรัฐบาล

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 5,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 5,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 5,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร  เช่น  พันธุ์พืช  ต้นไม้ 
  พันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ  ปุ๋ย  สารเคมีป้องกัน   
  และกําจัดศัตรูพืช  วัสดุเครืองปลูกต่างๆ  วัสดุเพาะชํา 
  ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก ฯลฯ 
  ตังจ่ายจากเงินรายได้
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แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 1,869,500 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,860,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 360,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 360,000 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการจัดเก็ยนําประปา    ตังไว้   360,000  บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการจัดเก็นําประปาของระบบประปา  และดูแล
รักษา   
 ของ อบต.นาแสง หมูที  1,7,8 และ 2,5,9    
 ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ รวม 500,000 บาท
วัสดุอืน จํานวน 500,000 บาท
วัสดุประปา    ตังไว้   500,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุประปา ทีใช้ในระบบประปา ของ อบต.นาแสง    
เช่น ท่อนําประปา  สารส้ม คลอรีน  ข้อต่อ มิเตอร์นํา  เป็นต้น  ตังจ่ายจาก
เงินรายได้

ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,000,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 1,000,000 บาท
ค่าไฟฟ้า   ตังไว้  1,000,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าระบบประปา ของ อบต นาแสง    
ตังจ่ายจากเงินรายได้

งบลงทุน รวม 9,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 9,500 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร
เครืองสูบนําแบบหอยโข่ง
เพือจัดซ์อเครืองสูบนําแบบหองโข่งเครืองยนต์ดีเซล  สูบนําได้  3,800  ลิตร
ต่อนาทีท่อส่งไม่น้อยกว่า  6  นิว  ส่งนําได้ไม่น้อยกว่า  13.50  เมตร  หรือ
ประมาณ  45  ฟุต

จํานวน 9,500 บาท

ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 2,441,845 บาท
งบกลาง รวม 2,441,845 บาท
งบกลาง รวม 2,441,845 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 250,000 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 
  เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้กับ
  พนักงานจ้าง ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าตอบแทน
  พนักงานจ้าง   ตังจ่ายจากเงินรายได้

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 144,000 บาท
เบียยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์   
  เพือจ่ายเป็นค่าเบียยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ในเขต
  อบต. นาแสง  จํานวน 14 คนๆ ละ 800  บาท/เดือน 
  จํานวน 12 เดือน  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
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สํารองจ่าย จํานวน 1,700,705 บาท
สํารองจ่าย  
    เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินจําเป็นเร่งด่วน 
    ซึงไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ เช่นการเกิด
    สาธารณภัยต่างๆ (อุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย ภัยแล้ง      
    ภัยหนาว ฯลฯ) หรือกรณีทีมีความจําเป็นต้องจ่าย
    นอกเหนือจากทีงบประมาณตังจ่ายไว้ หรือเพือ
    ป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน 
   หรือ กรณีทีมีหนังสือสังการให้เบิกจ่ายจากเงิน
   ประเภทนี ตังจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 165,000 บาท
เงินสมทบระบบกองทุนประกันสุขภาพ (สปสช.)   
   เพือจ่ายเงินสมทบระบบกองทุนประกันสุขภาพ
   ในระดับท้องถิน ประชากรทังหมด  8,223  คน 
   ในอัตราคนละ  45  บาท 
   ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 182,140 บาท
เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.)     
  เพือเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ ออกตามความ
  ในพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน 
  พ.ศ.2500 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
  บําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน พ.ศ.2536 
  ในอัตราร้อยละ 1 ของประมาณการรายรับงบประมาณ      
  รายจ่ายประจําปี โดยไม่รวมรายได้จากพันธบัตร เงินกู้
  เงินทีมีผู้อุทิศให้ หรือเงินอุดหนุนทัวไป 
  ตังจ่ายจากเงินรายได้
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