
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
องค์การบริหารส่วนตําบลนาแสง
อําเภอ ศรีวิไล   จังหวัดบึงกาฬ

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 32,781,881 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 7,557,080 บาท
งบบุคลากร รวม 5,617,080 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,311,920 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าตอบแทนประจําตําแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษ
ของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลและรองนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล  ดังนี
-เงินเดือนนายกองค์การบริหารส่วนตําบล เดือนละ  20,400
  บาท  จํานวน  12 เดือน
-เงินเดือนรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน  2  คน ๆ
 ละ 11,220 บาท  จํานวน  12 เดือน
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในเแผนงานบริหารงานทัวไป  ( 00110
)  งานบริหารงานทัวไป (00111)

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
- ค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตําบล เดือน
ละ 1,750 บาท  จํานวน  12 เดือน
 - ค่าตอบแทนประจําตําแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล  จํานวน  2  คนๆ ละ 880  บาท ต่อเดือน  จํานวน  12 เดือน 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในเแผนงานบริหารงานทัวไป  ( 00110
)  งานบริหารงานทัวไป (00111)

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
-ค่าตอบแทนพิเศษนายกองค์การบริหารส่วนตําบล เดือนละ 1,750
  บาท  จํานวน  12 เดือน
- ค่าตอบแทนพิเศษรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน  2  คน  ๆ
 ละ 880  บาท  ต่อเดือน   จํานวน  12 เดือน
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในเแผนงานบริหารงานทัวไป  ( 00110
)  งานบริหารงานทัวไป (00111)

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล อัตราเดือนละ   7,200  บาท  จํานวน 12  เดือน 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในเแผนงานบริหารงานทัวไป  ( 00110
)  งานบริหารงานทัวไป (00111)
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เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,627,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับ
-ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน  1  คน  เดือน
ละ  11,220  บาท จํานวน 12 เดือน
-รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน  1  คน  เดือน
ละ   9,180  บาท จํานวน 12 เดือน
-เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน  1  คน  เดือน
ละ   7,200  บาท จํานวน 12 เดือน
-สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  จํานวน 15 คน ๆ ละ  7,200
 บาท ต่อเดือน จํานวน 12 เดือน
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในเแผนงานบริหารงานทัวไป  ( 00110
)  งานบริหารงานทัวไป (00111)

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,305,160 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,502,520 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลและเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี ของพนักงานส่วนตําบลในสังกัดสํานักงานปลัด 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในเแผนงานบริหารงานทัวไป  ( 00110
)  งานบริหารงานทัวไป (00111)

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 190,080 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมของพนักงานส่วนตําบล  เช่น  เงินเพิมการครองชีพ
ชัวคราว และเงินเพิมตามคุณวุฒิของพนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิได้รับ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในเแผนงานบริหารงานทัวไป  ( 00110
)  งานบริหารงานทัวไป (00111)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 218,400 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมของพนักงานส่วนตําบล  เช่น  เงินประจํา
ตําแหน่ง ปลัด  อบต.เงินประจําตําแหน่ง  รองปลัด อบต.เงินประจํา
ตําแหน่ง 
หัวหน้าสํานักงานปลัด อบต.
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในเแผนงานบริหารงานทัวไป  ( 00110
)  งานบริหารงานทัวไป (00111)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 877,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทัวไป
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในเแผนงานบริหารงานทัวไป  ( 00110
) งานบริหารงานทัวไป (00111)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 516,960 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้างและเงินเพิมอืน
ตามสิทธิทีได้รับ
 ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในเแผนงานบริหารงานทัวไป  ( 00110
)  งานบริหารงานทัวไป (00111)

งบดําเนินงาน รวม 1,765,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 440,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 330,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์กับ อบต.    
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในเแผนงานบริหารงานทัวไป  ( 00110
)  งานบริหารงานทัวไป (00111)
- ค่าตอบแทนประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ  เพือจ่ายเป็นเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอืนให้กับพนักงานส่วนตําบล  
พนักงานจ้างทีมีสิทธ์ได้รับ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในเแผนงานบริหารงานทัวไป  ( 00110
)  งานบริหารงานทัวไป (00111)
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตําบลผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าเช่า
บ้าน และได้เช่าบ้านเพืออยู่อาศัย    
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในเแผนงานบริหารงานทัวไป  ( 00110
)  งานบริหารงานทัวไป (00111)

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลของผู้บริหารท้องถิน  พนักงาน
ส่วนตําบลหรือผู้มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในเแผนงานบริหารงานทัวไป  ( 00110
)  งานบริหารงานทัวไป (00111)

ค่าใช้สอย รวม 1,115,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 520,000 บาท
-ค่าโฆษณาและเผยแพร่  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการจ้างโฆษณา
และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร  เอกสารสรุปผลการดําเนินงาน
ถ่ายเอกสารและแบบพิมพ์ต่าง ๆ  เย็บปกเข้าเล่ม  ป้ายประชาสัมพันธ์
ต่างๆ   เป็นต้น
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในเแผนงานบริหารงานทัวไป  ( 00110
)  งานบริหารงานทัวไป (00111)
-ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่า
ลงทะเบียนของคณะผู้บริหารท้องถิน  สมาชิกสภาองค์การองค์การบริหาร
ส่วนตําบล   พนักงานส่วนตําบล  พนักงานจ้าง และผู้มีสิทธิได้รับอนุญาต
ให้เข้าอบรมสัมมนา  
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในเแผนงานบริหารงานทัวไป ( 00110
)  งานบริหารงานทัวไป (00111) 
-ค่าบอกรับวารสาร เพือจ่ายเป็นค่าบอกรับวารสาร  หนังสือพิมพ์ หรือ
เอกสารทางวิชาการอืน ๆ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในเแผนงานบริหารงานทัวไป  ( 00110
)  งานบริหารงานทัวไป (00111)
-ค่าจ้างเหมาบริการ เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานต่างๆเช่น ค่าจ้างเหมา
คนงานทําความสะอาดอาคารสํานักงาน(แม่บ้าน )ยามรักษาการณ์   คน
งานประจํารถดับเพลิง   เป็นต้น   
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในเแผนงานบริหารงานทัวไป  ( 00110
)  งานบริหารงานทัวไป (00111)

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 135,000 บาท
- ค่ารับรอง เพือจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคล โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร  ค่าเครืองดืม  ค่าของขวัญ  ค่าพิมพ์
เอกสาร  ค่าใช้จ่ายเกียวเนืองกับการรับรอง
-ค่าเลียงรับรอง เพือจ่ายเป็นค่าเลียงรับรองส่วนราชการ  คณะบุคคลทีมา
ตรวจ แนะนําข้อราชการต่างๆ  การประชุมในโอกาสต่าง ๆ  โดยจ่ายเป็น
ค่าอาหาร   เครืองดืมใช้ในการเลียงรับรองและค่าบริการทีเกียวเนืองกับ
การรับรอง
-ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีเพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐ
พิธี  ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ  ค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ทีเกียวกับงานรัฐ
พิธี  เช่น  วันเฉลิมพระชนมพรรษา   วันปิยมหาราช  วันฉัตรมงคล  เป็น
ต้น
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในเแผนงานบริหารงานทัวไป  ( 00110
)  งานบริหารงานทัวไป (00111)
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทําและทบทวนแผน 3ปี จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทําและทบทวนแผนพัฒนาสาม
ปี  เช่น ค่าจัดซือวัสดุ  ค่าอาหาร  เครืองดืม  ค่าจ้างเหมาอืน ๆ  ทีเกียวกับ
การดําเนินโครงการ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในเแผนงานบริหารงานทัวไป  ( 00110
)  งานบริหารงานทัวไป (00111)
ค่าใช้จ่ายโครงการทัศนศึกษาสถานทีท่องเทียวเชิงอนุรักษ์ จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการศึกษาดูงานภายในประเทศ  เพือพัฒนา
ศักยภาพแก่ผู้บริหารท้องถิน  สมาชิกสภาท้องถิน  พนักงานส่วน
ตําบล  พนักงานจ้าง คณะผู้นําหมู่บ้าน  และผู้แทนหน่วยงานราชการใน
พืนที 
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในเแผนงานบริหารงานทัวไป (00110
)  งานบริหารงานทัวไป (00111)
ค่าใช้จ่ายโครงการสัมมนาเพิมประสิทธิภาพผู้นําชุมชน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสัมมนาเพิมประสิทธิภาพของคณะผู้นํา
ชุมชน  กํานันผู้ใหญ่บ้าน
ตังจ่ายจากเงินรายได้    ปรากฏในเแผนงานบริหารงานทัวไป  (00110
)  งานบริหารงานทัวไป (00111)
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น  ค่าพาหนะ   ค่าเบีย
เลียง  ค่าเช่าทีพักของผู้บริหารท้องถิน   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล  พนักงานส่วนตําบล  พนักงานจ้างและผู้ทีได้รับอนุญาตให้เดินทาง
ไปราชการ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในเแผนงานบริหารงานทัวไป  ( 00110
)  งานบริหารงานทัวไป (00111)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น เครือง
คอมพิวเตอร์  เครืองถ่ายเอกสาร เครืองโรเนียว  เครืองพิมพ์ดีด  รถยนต์
ส่วนกลาง  รถบรรทุกนํา   เครืองปรับอากาศ ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปจากรัฐบาล  ปรากฏในเแผนงานบริหารงาน
ทัวไป  ( 00110)  งานบริหารงานทัวไป (00111)

ค่าวัสดุ รวม 210,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสิงของเครืองใช้ต่าง ๆ
  เช่น  กระดาษ  แฟ้ม  ปากกา  หมึกเครืองถ่ายเอกสาร เครืองเขียน แบบ
พิมพ์  ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในเแผนงานบริหารงานทัวไป  ( 00110
)  งานบริหารงานทัวไป (00111)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น  นํายาล้างห้องนํา กระดาษ
ชําระ ผงซักฟอก ถ้วย จาน ชาม และอุปกรณ์ทีเกียวข้องในงานบ้านงาน
ครัว  
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในเแผนงานบริหารงานทัวไป  ( 00110
)  งานบริหารงานทัวไป (00111)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุทีใช้สําหรับการบํารุงรักษารถยนต์  รถ
จักรยานยนต์  เช่น แบตเตอรี ยางนอก ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในเแผนงานบริหารงานทัวไป  ( 00110
)   งานบริหารงานทัวไป (00111)
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วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านํามันเชือเพลิงและหล่อลืน สําหรับรถยนต์ส่วนกลาง  ตัง
จ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป(00110) งานบริหารงานทัวไป (00111)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่าง ๆ  เช่น กระดาษเขียน
โปสเตอร์  พู่กัน  สี  แปรงทาสี
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในเแผนงานบริหารงานทัวไป  ( 00110
)  งานบริหารงานทัวไป (00111)

งบลงทุน รวม 40,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 40,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
โต๊ะทํางานระดับ 1-2 จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะทํางานระดับ  1-2  จํานวน  3 ตัว ๆ ละ 5,000
  บาท 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปจากรัฐบาล   ปรากฎในแผนงานบริหารงาน
ทัวไป (00110 ) งานบริหารงานทัวไป (00111 )

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
จัดซือดิจิตอล จํานวน 7,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ จํานวน 18,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 135,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 135,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุน อบต.นาสิงห์ ตามโครงการของศูนย์จัดซือจัดจ้าง
ระดับอําเภอ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปจากรัฐบาล  ปรากฎในแผน
งานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารงานทัวไป (00111)

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 115,000 บาท
1.5.1 อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอศรีวิไล  จํานวน           85,000 
บาท
     - โครงการอุดหนุนรัฐพิธี  ราชพิธี                   30,000  บาท
     - โครงการอุดหนุนกิจกรรมรับบริจาคโลหิต     5,000  บาท
     - โครงการเงินอุดหนุนกิจกรรมรวมนําใจสู่กาชาด      20,000  บาท
     - โครงการอุดหนุนศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง    30,000  บาท
1.5.2 อุดหนุนสํานักงานจังหวัดบึงกาฬ   ตังไว้                30,000  บาท
เพืออุดหนุน สนง.จังหวัดบึงกาฬ ตามโครงการแข่งเรือยาว ประเพ
ณ๊ไทย-ลาว  ชิงถ้วยพระราชทาน    
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปจากรัฐบาล  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัว
ไป (00110 ) งานบริหารงานทัวไป (00111 )

งานบริหารงานคลัง รวม 1,897,360 บาท
งบบุคลากร รวม 1,320,360 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,320,360 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 556,680 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลและเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี ของพนักงานส่วนตําบลในสังกัดส่วนการคลัง
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในเแผนงานบริหารงานทัวไป  ( 00110
)  งานบริหารงานคลัง (00113)

วันทีพิมพ์ : 12/10/2561  10:10:01 หน้า : 5/26



เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 63,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมของพนักงานส่วนตําบล  เช่น เงินเพิมการครองชีพชัว
คราว  เงินเพิมตามคุณวุฒิส่วนตําบลสังกัดส่วนการคลัง 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในเแผนงานบริหารงานทัวไป  ( 00110
)  งานบริหารงานคลัง (00113)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งหัวหน้าส่วนการคลัง เดือนละ 3,500
   บาท จํานวน   12 เดือน    
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในเแผนงานบริหารงานทัวไป  ( 00110
)  งานบริหารงานคลัง (00113)

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 136,920 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินเพิมต่างๆ ให้แก่ลูกจ้างประจําตําแหน่งเจ้า
พนักงานจัดเก็บรายได้      
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในเแผนงานบริหารงานทัวไป  ( 00110
)  งานบริหารงานคลัง (00113)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 374,640 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัว
ไป ในสังกัดส่วนการคลัง     
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในเแผนงานบริหารงานทัวไป  ( 00110
)  งานบริหารงานคลัง (00113)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 147,120 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้างและเงินอืนทีมี
สิทธิได้รับ     
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในเแผนงานบริหารงานทัวไป  ( 00110
)  งานบริหารงานคลัง (00113)

งบดําเนินงาน รวม 577,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 280,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 230,000 บาท
-ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์กับ อบต. (203)
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์กับองค์การ
บริหารส่วนตําบล    
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในเแผนงานบริหารงานทัวไป  ( 00110
)  งานบริหารงานคลัง (00113) 
-ค่าตอบแทนประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ
เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนให้กับพนักงานส่วน
ตําบล  พนักงานจ้างทีมีสิทธ์ได้รับ    
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในเแผนงานบริหารงานทัวไป  ( 00110
)  งานบริหารงานคลัง (00113)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการทีได้รับมอบหมาย
จากองค์การบริหารส่วนตําบล      
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในเแผนงานบริหารงานทัวไป  ( 00110
)  งานบริหารงานคลัง (00113)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตําบลผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าเช่า
บ้าน และได้เช่าบ้านเพืออยู่อาศัย   
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในเแผนงานบริหารงานทัวไป  ( 00110
)  งานบริหารงานคลัง (00113)
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบลสังกัด
ส่วนการคลัง  ทีมีสิทธิเบิก   
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในเแผนงานบริหารงานทัวไป  ( 00110
)  งานบริหารงานคลัง (00113)

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลของพนักงานส่วนตําบลหรือผู้มี
สิทธิได้รับเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล  
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในเแผนงานบริหารงานทัวไป  ( 00110
)  งานบริหารงานคลัง (00113)

ค่าใช้สอย รวม 172,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 122,000 บาท
-ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ  
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนของพนักงานส่วน
ตําบล  พนักงานจ้าง และผู้มีสิทธิได้รับอนุญาตให้เข้าอบรมสัมนา
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในเแผนงานบริหารงานทัวไป  ( 00110
)  งานบริหารงานคลัง (00113)   
-ค่าจ้างเหมาบริการ   
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานต่างๆเช่น  จ้างเหมาบริการทัวไปในการ
ช่วยเหลือภาระกิจของส่วนการคลัง   
เดือนละ 5,000  บาท          
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในเแผนงานบริหารงานทัวไป  ( 00110
)  งานบริหารงานคลัง (00113)   
-ค่าเช่าเครืองถ่ายเอกสาร   
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าเครืองถ่ายเอกสาร  เดือนละ  3,500
   บาท  จํานวน  12 เดือน      
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในเแผนงานบริหารงานทัวไป  ( 00110
)  งานบริหารงานคลัง (00113)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น  ค่าพาหนะ   ค่าเบีย
เลียง  ค่าเช่าทีพักของพนักงานส่วนตําบล  พนักงานจ้าง และผู้ได้รับ
อนุญาตให้เดินทางไปราชการ       
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในเแผนงานบริหารงานทัวไป  ( 00110
)  งานบริหารงานคลัง (00113)
ค่าใช้จ่ายเพิมศักยภาพในการจัดเก็บภาษี จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการให้บริการประชาชน
เคลือนที เช่น  ค่าอาหาร  ค่าเครืองดืม  ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ  ทีเกียวเนือง
กับโครงการให้บริการประชาชน การรับฟังปัญหาการให้บริการจัดเก็บ
ภาษีนอกสถานที    
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในเแผนงานบริหารงานทัวไป  ( 00110
)  งานบริหารงานคลัง (00113)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น เครือง
คอมพิวเตอร์  เครืองถ่ายเอกสาร เครืองโรเนียว  เครืองพิมพ์ดีด   เครือง
ปรับอากาศ ฯลฯ        
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในเแผนงานบริหารงานทัว
ไป  ( 00110)  งานบริหารงานคลัง (00113)
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ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสิงของเครืองใช้ต่าง ๆ
  เช่น  กระดาษ  แฟ้ม  ปากกา  หมึกเครืองถ่ายเอกสาร เครืองเขียน แบบ
พิมพ์  ฯลฯ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในเแผนงานบริหารงานทัวไป  ( 00110
)  งานบริหารงานคลัง (00113)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์เพือใช้ในการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนตําบล  เช่น  แผ่นดิสก์  หมึกเครืองพิมพ์   ฯลฯ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในเแผนงานบริหารงานทัวไป  ( 00110
)  งานบริหารงานคลัง (00113)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 85,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าประจําอาคารทีทําการ อบต.นาแสง  และอาคารสถาน
ทีในสังกัด อบต.นาแสง     
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในเแผนงานบริหารงานทัวไป  ( 00110
)  งานบริหารงานคลัง (00113)

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือนําดืมให้บริการประชาชน หรือผู้มาขอรับบริการจาก
องค์การบริหารส่วนตําบล    
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในเแผนงานบริหารงานทัวไป  ( 00110
)  งานบริหารงานคลัง (00113)

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์  ค่าโทรสาร ค่าโทรคมนาคม สําหรับสํานัก
งาน อบต.นาแสง      
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในเแผนงานบริหารงานทัวไป  ( 00110
)  งานบริหารงานคลัง (00113)

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือดวงตราไปรษณีย์   ค่าโทรเลข  ค่าจัดส่งหนังสือ
ราชการ     
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในเแผนงานบริหารงานทัวไป  ( 00110
)  งานบริหารงานคลัง (00113)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 835,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 735,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 360,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 360,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าทีปฏิบัติงานในหน่วยกู้ชีพ
ตําบล วันละ 6 คนๆ ละ 170 บาท จํานวน  365 วัน   
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในเแผนงานรักษาความสงบภายใน(00120
)งานบริหารงานทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน (00121 )
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ค่าใช้สอย รวม 245,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าทีในหน่วยกู้ชีพ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในฝึกอบรมแก่เจ้าหน้าทีในหน่วยกู้ชีพ   เช่น ค่า
วิทยากร  ค่าวัสดุฝึกอบรม  เป็นต้น
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในเแผนงานรักษาความสงบภายใน(00120
)งานบริหารงานทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน (00121 )
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรทบทวนแก่สมาชิก อปพร. จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมหลักสูตรทบทวนแก่สมาชิก อป
พร. ประจําปี  2557   เช่น ค่าวัสดุฝึก  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอุปกรณ์
ในการฝึกต่าง ๆ  เป็นต้น 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในเแผนงานรักษาความสงบภาย
ใน  ( 00120)  งานบริหารงานทัวไปเกียวกับ  การรักษาความสงบภาย
ใน (00121 )
จัดงานวัน อปพร. จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวัน  อปพร. เพือเป็นการรวม
พลัง  สร้างกําลังใจ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ทีเกียวข้องในการจัดงาน  
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในเแผนงานรักษาความสงบภาย
ใน (00120)  งานบริหารงานทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภาย
ใน (00121 )

ค่าวัสดุ รวม 130,000 บาท
วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 100,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่านํามันรถยนต์หน่วยกู้ชีพ  รถดับเพลิง ตังจ่ายจากเงินราย
ได้   ปรากฏในเแผนงานรักษาความสงบภายใน(00120)งานบริหารงาน
ทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน (00121 )

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุการแพทย์ เช่น  ผ้าก๊อต  สําลี  ถุงมือ ชุดปฐม
พยาบาล  อุปกรณ์ทําแผล สําหรับใช้ในหน่วยกู้ชีพตําบล  และนํายาเคมีถัง
ดับเพลิงและอืน ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานรักษาความสงบ
ภายใน ( 00120) งานบริหารงานทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภาย
ใน (00121 )

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองแต่งกายพนักงานดับ
เพลิง  เช่น  เสือ  กางเกง  รองเท้า หมวก  เป็นต้น
ตังจ่ายจากเงินรายได้    ปรากฏในเแผนงานรักษาความสงบภาย
ใน(00120)งานบริหารงานทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภาย
ใน (00121 )

งบเงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 100,000 บาท
- โครงการอุดหนุนศูนย์  ศพส.อ ศรีวิไล   100,000  บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปจากรัฐบาล   ปรากฏในเแผนงานรักษาความ
สงบภายใน(00120) งานบริหารงานทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบ
ภายใน (00121 )
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 105,500 บาท
งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ  ค่าใช้จ่ายที
เกียวเนืองกับการปฏิบัติหน้าทีในการเฝ้าระวังการเกิดอุบัติเหตุในช่วง
เทศกาลต่าง ๆ 
 ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในเแผนงาน รักษาความสงบภาย
ใน  ( 00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย  (00123)

งบลงทุน รวม 65,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 65,500 บาท
ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง
สายดับเพลิงพร้อมข้อต่อสวมเร็ว พร้อมอุปกรณ์ จํานวน 13,000 บาท
เพือจัดซือสายดับเพลิงสายยางอย่างดี พร้อมข้อต่อสวมเร็ว  ขนาด  1.5
 นิว  ยาว  20  เมตร  จํานวน 1  ชุดพร้อมอุปกรณ์    
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปจากรัฐบาล   ปรากฎในแผนงานรักษาความ
สงบภายใน  (00120)งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย  (00123)
สายสูบนํา(ตัวหนอน) จํานวน 17,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสายสูบนํา (ตัวหนอน) พร้อมหัวหระโหลก ความ
ยาว 9 เมตร จํานวน 1 ชุด ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปจากรัฐบาล ปราก
ฎในแผนงานรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์ จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ในสํานักงานปลัด จํานวน  1
 เครือง  ๆ ละ 25,000  บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปจากรัฐบาล   ปรากฎในแผนงานรักษาความ
สงบภายใน  (00120) งานป้องกันและระงับอัคคีภัย  (00123)

ครุภัณฑ์อืน
กรวยจราจร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือกรวยจราจร ขนาด 90 ซม.(คาด
แถบ) จํานวน  20  อัน อันละ 500 บาท  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปจาก
รัฐบาล  ปรากฎในแผนงานรักษาความสงบภายใน(00120) งานป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 1,365,440 บาท
งบบุคลากร รวม 937,440 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 937,440 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 389,760 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลและเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี ของพนักงานส่วนตําบล  สังกัดส่วนการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม           
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00260) งานบริหาร
ทัวไปเกียวกับการศึกษา (00261)
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เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 168,720 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว  เงินเพิมตามคุณวุฒิของพนักงาน
ส่วนตําบลในสังกัดส่วนการศึกษา ฯ   
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00260) งานบริหาร
ทัวไปเกียวกับการศึกษา (00261)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมของพนักงานส่วนตําบล  เช่น    เงินประจําตําแหน่ง
หัวหน้าส่วนการศึกษา ฯ เดือนละ 3,500  บาท
จํานวน  12  เดือน         
 ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210
) งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา (00261)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 258,360 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัว
ไป  ในสังกดัส่วนการศึกษา ฯ   
ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00260
)  งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา (00261)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 78,600 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทัวไป     
ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฎในแผนงานการศึกษา  (00260
)  งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา (00261)

งบดําเนินงาน รวม 410,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 250,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนให้กับพนักงานส่วน
ตําบล  พนักงานจ้างทีมีสิทธิได้รับ    
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหาร
ทัวไปเกียวกับการศึกษา (00261)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการทีได้รับมอบหมาย
จากองค์การบริหารส่วนตําบลนาแสง      
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหาร
ทัวไปเกียวกับการศึกษา (00261)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบลสังกัดส่วนศึกษา ฯ ทีมี
สิทธิเบิก     
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหาร
ทัวไปเกียวกับการศึกษา (00261)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบลสังกัด
ส่วนการศึกษา ฯ ทีมีสิทธิเบิก   
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหาร
ทัวไปเกียวกับการศึกษา (00261)

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายช่วยเหลือเป็นค่ารักษาพยาบาลของพนักงานส่วนตําบลและผู้มีสิทธิ
ได้รับ     
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหาร
ทัวไปเกียวกับการศึกษา (00261)
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ค่าใช้สอย รวม 140,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 80,000 บาท
-ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมต่างๆ  เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่า
ลงทะเบียนของพนักงานส่วนตําบลทีได้รับอนุญาตให้เข้าอบรม ตังจ่ายจาก
เงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทัวไป
เกียวกับการศึกษา (00261)  
-ค่าจ้างเหมาบริการ   
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานต่างๆ  ในสังกัดส่วนการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม จํานวน  1 คน เดือนละ 5,000 บาท  จํานวน  12 เดือน       
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหาร
ทัวไปเกียวกับการศึกษา (00261)

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเลียงรับรองส่วนราชการ  คณะบุคคลทีมาตรวจ แนะนําข้อ
ราชการต่างๆ  การประชุมในโอกาสต่าง ๆ  โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร   เครือง
ดืมใช้ในการเลียงรับรองและค่าบริการทีเกียวเนืองกับการรับรอง    
 ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210
) งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา (00261)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพักและค่าใช้จ่ายอืนๆ ในการ
เดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตําบลพนักงานจ้างในสังกัดส่วนการ
ศึกษา  ฯ          
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหาร
ทัวไปเกียวกับการศึกษา (00261)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น เครือง
คอมพิวเตอร์  เครืองพิมพ์ในส่วนการศึกษา ฯ  
 ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210
) งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา (00261)

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการซือสิงของ เครืองใช้
ต่างๆ เช่น ปากกา  ดินสอ  กระดาษ แฟ้มเอกสาร ไม้บรรทัด ตรายางและ
หรืออืนๆ ทีเกียวข้อง ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการ
ศึกษา(00210)งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา (00261)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆ ทีเกียวข้องกับคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับหมึก  แผ่น
ดิสก์  แฟล์ช ไดร์ฟและอืนๆ ทีเกียวข้อง   
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหาร
ทัวไปเกียวกับการศึกษา(00261)

งบลงทุน รวม 18,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 18,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์สี จํานวน 18,000 บาท
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 9,215,320 บาท
งบดําเนินงาน รวม 4,645,320 บาท
ค่าใช้สอย รวม 4,645,320 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายประเภทอาหารเสริม (นม) จํานวน 2,395,520 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม) ให้แก่เด็กนักเรียนสังกัดสํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขันพืนฐาน(สพฐ) จํานวน  260  วัน  และศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในสังกัด  อบต.นาแสง  จํานวน  280  วัน  จัดสรรวันละ  7  บาท
ดังนี     
1)โรงเรียนบ้านนาแสง จํานวน   289 คน    เป็นเงิน      525,980  
บาท2)โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา  2   จํานวน 162  คน เป็นเงิน    
 294,840  บาท3)โรงเรียนคําไชยวาล  จํานวน 37  คน  เป็นเงิน    
                   67,340  บาท
4)โรงเรียนบ้านนาคําแคน   จํานวน 262  คน  เป็นเงิน      476,840  
บาท5)ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดเจติยาคีรีวิหารจํานวน 130
 คน เป็นเงิน    254,800  บาท
6)ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดมงคลสามัคคีธรรม จํานวน 137 เป็น
เงิน    268,520  บาท
7)ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดศิริมงคล  จํานวน 106 คน เป็นเงิน    
207,760  บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปจากรัฐบาล  จํานวน 2,086,080 บาท และตัง
จ่ายจากเงินรายได้  จํานวน   299,440  บาท  กรณีงบประมาณทีได้รับจัด
สรรจากรัฐบาลไม่พอจ่าย วันละ 1 บาท  จํานวน 260 วัน นักเรียน 750
 คน./และ จํานวน 280 วัน นักเรียน 373  คน  เป็นเงินทังสิน         
ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฎในแผนงานการศึกษา(00210)  งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)
โครงการแข่งขันกีฬาและเกมส์การศึกษาของเด็กปฐมวัย จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาและเกมส์การศึกษาของ
เด็กเล็กในสังกัด อบต.นาแสง    เช่น เงินรางวัล  ค่าอาหาร  ค่าวัสดุทีเกียว
ข้องกับโครงการ           
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการศึกษ   (00210 ) งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา( 00212)
โครงการจัดงานวันเด็กชาติ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ตามโครงการ
จัดงานวันเด็กแห่งชาติ   เช่น  ค่าของขวัญ   ค่าเงินรางวัลแก่เด็กทีทําการ
แสดงประเภทต่างๆ  และค่าวัสดุทีเกียวข้องกับโครงการ       
ตังจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210)งานระดับก่อน
วัยเรียนและประถมศึกษา( 00212)
โครงการพัฒนาผู้ดูแลเด็ก จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาผู้ดูแลเด็กของศูนย์อบรมเด็ก ฯ
 จํานวน  18  คน ๆละ 2,000 บาทต่อปี  
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปจากรัฐบาล   ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา (00210 )งานระดับก่อนวัยเรียน
โครงการสายสัมพันธ์วันปิดเทอม (บัณฑิตน้อย) จํานวน 45,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการบัณฑิตน้อยประจําปีการศึกษา  2556
  ของศูนย์เด็กเล็กในสังกัด อบต.นาแสงเช่น ค่าอาหาร  ค่าเครืองดืม  วัสดุ
ทีเกียวข้องกับโครงการ  ฯ         
ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฎในแผนงานการศึกษา  (00210)   งาน
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศีกษา ( 00212)
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โครงการอาหารกลางวัน จํานวน 2,088,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันแก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด อบต.นา
แสง จํานวน 280 วันๆ ละ  20 บาทต่อคน 
1)  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดเจติยาคีรีวิหารจํานวน 130 คน เป็น
เงิน  728,000  บาท
2)   ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดมงคลสามัคคีธรรม จํานวน 137 เป็น
เงิน  767,200  บาท
3)  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดศิริมงคล  จํานวน 106 คน เป็นเงิน  
593,600  บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปจากรัฐบาล    ปรากฎในแผนงานการ
ศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา  (00212)

งบลงทุน รวม 480,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 480,000 บาท
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก
โครงการต่อเติมรัวศูนย์ฯลฯ จํานวน 95,000 บาท
โครงการต่อเติมรัวศูนย์ ฯ   ตังไว้      95,000   บาท  
ขนาดความกว้าง 2.50 เมตร ยาว 82 เมตร สูง 2.20 เมตร ตามแบบ
แปลนที  อบต.นาแสง กําหนด 
 ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปจากรัฐบาล  ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา ( 00210 )งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา (00212)
ปรับปรุงต่อเติมทีแปรงฟัน จํานวน 95,000 บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปจากรัฐบาล  ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา ( 00210 )งานระดับก่อนวัยเรียน และ 
ประถมศึกษา (00212)
ปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์เด็กเล็ก จํานวน 55,000 บาท
โครงการปรับปรุงต่อเติมหลังคาศูนย์เด็กเล็ก ตังไว้   55,000   บาท  
ตามแบบแปลนที อบต.นาแสง กําหนด        
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปจากรัฐบาล  ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา ( 00210 )งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา (00212)
ปรับปรุงศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดเจติยาคีรีวิหารเป็นห้องเรียน จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดเจติยาคีรีวิหารเป็น
ห้องเรียนรู้สําหรับเด็ก  ขนาดพืนที 96.4 ตรม  
รายละเอียดตามแบบแปลนทีองค์การบริหารส่วนตําบล กําหนด      
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปจากรัฐบาล  ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา ( 00210 )งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา (00212)

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ
ก่อสร้าง ถนน คสล.ในศูนย์ จํานวน 55,000 บาท
ขนาดความกว้าง 6 เมตร ยาว 14 เมตร หนา 0.15 เมตร  ปริมาณงานไม่
น้อยกว่า 84 ตรม.ตามแบบแปลนที  อบต.กําหนด 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปจากรัฐบาล  ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา ( 00210 )งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา (00212)
ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงภูมิทัศน์ของศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ใน
วัด  จํานวน  3 ศูนย์ เช่น  ทาสี  ตัดหญ้า ตกแต่งสวน  เป็นต้น  
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปจากรัฐบาล  ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา ( 00210 )งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา (00212)
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งบเงินอุดหนุน รวม 4,090,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 4,090,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 4,090,000 บาท
-อุดหนุนกลุ่มโรงเรียนบ้านนาสะแบง - นาแสง  ตังไว้    40,000  บาท 
1)โครงการจัดการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนนาสะแบง-นาแสง   ตัง
ไว้   20,000   บาท 
2)โครงการจัดกิจกรรมวิชาการของนักเรียนกลุ่มโรงเรียน ฯ       ตัง
ไว้    20,000   บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปจากรัฐบาล  ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา ( 00210 )งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา (00212)
-อุดหนุนโรงเรียนในพืนทีตามโครงการอาหารกลางวัน  ตังไว้  
3,900,000 บาท 
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันแก่โรงเรียนในพืนทีตําบลนา
แสง จํานวน 200 วัน  วันละ 20 บาท ต่อคน    
1)โรงเรียนบ้านนาแสง จํานวน   289 คน    เป็น
เงิน                  1,502,800  บาท 
2)โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา  2   จํานวน 162  คน เป็น
เงิน           842,400  บาท
3)โรงเรียนคําไชยวาล  จํานวน 37  คน  เป็น
เงิน                      192,400  บาท 
4)โรงเรียนบ้านนาคําแคน   จํานวน 262  คน  เป็นเงิน 1,362,400  บาท 

ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปจากรัฐบาล  ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา ( 00210 )งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา (00212)
-อุดหนุนการจัดกิจกรรมของโรงเรียนในเขตตําบลนาแสง  ตังไว้  
 150,000   บาท 
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ของนัก
เรียน แก่โรงเรียนในเขตตําบลนาแสง  ดังนี   
1)โรงเรียนบ้านนาแสง ตาม โครงการฝึกอาชีพจัดหารายได้ระหว่าง
เรียน   30,000   บาท 
2)โรงเรียนบ้านนาคําแคน ตามโครงการเตรียมความพร้อมพัฒนาการ
เรียนรู้สู่อาเซียน  30,000 บาท  
3)โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 2 ตามโครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ
เพือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 30000 บาท
4)โรงเรียนภูทอกวิทยา  ตามโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษา
อังกฤษ   30,000  บาท  
5)โรงเรียนบ้านคําไชยวาลตามโครงการสนับสนุนการใช้สือ 60 พรรษา
สมเด็จพระเทพฯ  30,000 บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปจากรัฐบาล  ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา ( 00210 )งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา (00212)

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 10,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนแก่คณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชน ในการจัด
กิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชน ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปจาก
รัฐบาล ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210) งานการศึกษาไม่กําหนด
ระดับ (00214)
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 200,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 110,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า  เช่น  ค่าจัดซือวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  และค่าใช้จ่ายอืนๆ  ที
เกียวเนืองกับการควบคุมป้องกันโรคพิษสุขนัขบ้า
ตังจ่ายจากเงินรายได้    ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  (00220
)  งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอืน (00223)
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก
ประจําปี 2557เช่น ค่าจัดซือนํายาพ่นหมอกควัน  ทรายอะเบท  นํามันเชือ
เพลิง และค่าวัสดุอืนทีเกียวกับการดําเนินการโครงการ ฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานการสาธารณสุข(00220
) งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอืน (00223)

งบเงินอุดหนุน รวม 90,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 90,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 90,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการดําเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุข  (อ
สม.)  ในการดําเนินงานศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน  จํานวน  9  หมู่บ้าน  หมู่
บ้านละ  10,000  บาท       
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปจากรัฐบาล   ปรากฏในแผนงานการสาธารณ
สุข(00220) งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอืน (00223)

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 10,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 10,000 บาท
- โครงการอุดหนุนศูนย์  ศพส.อ ศรีวิไล      100,000  บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปจากรัฐบาล   ปรากฏในเแผนงานรักษาความ
สงบภายใน(00120) งานบริหารงานทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบ
ภายใน (00121 )

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 1,747,720 บาท
งบบุคลากร รวม 978,720 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 978,720 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 336,840 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลและเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี ของพนักงานส่วนตําบลสังกัดส่วนโยธา  
ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในเแผนงานเคหะชุมชน (00240
)  งานบริหารงานทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน  (00241)
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เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 56,520 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมของพนักงานส่วนตําบล  เช่น เงินเพิมตาม
คุณวุฒิ    เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวของพนักงานส่วนตําบล  สังกัดส่วน
โยธาตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในเแผนงานเคหะ
ชุมชน (00240)   งานบริหารงานทัวไปเกียวกับเคหะและ
ชุมชน  (00241)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมของพนักงานส่วนตําบล  เช่น เงินเพิมตาม
คุณวุฒิ    เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวของพนักงานส่วนตําบล  สังกัดส่วน
โยธาตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในเแผนงานเคหะ
ชุมชน (00240)   งานบริหารงานทัวไปเกียวกับเคหะและ
ชุมชน  (00241)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 421,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัว
ไป  สังกัดส่วนโยธา    
ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในเแผนงานเคหะชุมชน (00240
 ) งานบริหารงานทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน  (00241)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 121,560 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้างและเงินอืนทีมี
สิทธิได้รับ     
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในเแผนงานเคหะชุมชน (00240
)  งานบริหารงานทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน  (00241)

งบดําเนินงาน รวม 729,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 204,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 154,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนให้กับพนักงานส่วน
ตําบล  พนักงานจ้างทีมีสิทธ์ได้รับ    
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในเแผนงานเคหะชุมชน (00240
)  งานบริหารงานทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน  (00241)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการทีได้รับมอบหมาย
จากองค์การบริหารส่วนตําบลนาแสง      
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในเแผนงานเคหะชุมชน (00240
)งานบริหารงานทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน  (00241)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบลสังกัดส่วนโยธา ทีมี
สิทธิเบิก      
ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในเแผนงานเคหะชุมชน (00240
)   งานบริหารงานทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน  (00241)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบลสังกัด
ส่วนโยธา ทีมีสิทธิเบิก    
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในเแผนงานเคหะชุมชน (00240
)  งานบริหารงานทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน  (00241)
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เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลของพนักงานส่วนตําบลหรือผู้มี
สิทธิได้รับเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลจากองค์การบริหารส่วนตําบล      
 
ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในเแผนงานเคหะชุมชน (00240
)   งานบริหารงานทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน  (00241)

ค่าใช้สอย รวม 360,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 20,000 บาท
-ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ   
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนของพนักงานส่วน
ตําบล  พนักงานจ้างและผู้มีสิทธิได้รับอนุญาตให้เข้าอบรมสัมมนา 
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในเแผนงานเคหะชุมชน (00240
)งานบริหารงานทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน  (00241)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
เดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น  ค่าพาหนะ   ค่าเบีย
เลียง  ค่าเช่าทีพักของพนักงานส่วนตําบล  พนักงานจ้าง และผู้ได้รับ
อนุญาตให้เดินทางไปราชการ       
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในเแผนงานเคหะชุมชน (00240
 ) งานบริหารงานทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน  (00241)
ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะในพืนทีตําบลนาแสง จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะใน
พืนทีตําบลนาแสง  เช่น  ค่าจ้างเหมาแรงงาน  ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ใน
การตกแต่งสวน  ค่าจ้างเครืองจักรปรับเกรดตกแต่งสถานที  เป็นต้น       
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปจากรัฐบาลจํานวน 175,460 บาท และตังจ่าย
จากเงินรายได้ 124,540 บาท  
ปรากฏในเแผนงานเคหะชุมชน (00240) งานบริหารงานทัวไปเกียว
กับ เคหะและชุมชน ( 00241)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆเช่น เครือง
คอมพิวเตอร์ เครืองปรับอากาศ ครุภัณฑ์อืนฯ   
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในเแผนงานเคหะชุมชน (00240) 
งานบริหารงานทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน  (00241)

ค่าวัสดุ รวม 165,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสิงของเครืองใช้ต่าง ๆ
  เช่น  กระดาษ  แฟ้ม  ปากกา  หมึกเครืองถ่ายเอกสาร เครืองเขียน แบบ
พิมพ์  ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในเแผนงานเคหะชุมชน (00240
 ) งานบริหารงานทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน  (00241)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ    เช่น  ไม้  สี  เหล็ก  ฯลฯ      
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในเแผนงานเคหะชุมชน (00240
 ) งานบริหารงานทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน  (00241)

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเวชภัณฑ์ยาสามัญประจําบ้าน  เพือให้บริการ
ประชาชน        
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในเแผนงานเคหะชุมชน (00240
 ) งานบริหารงานทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน  (00241)
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วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองแต่งกาย  ถุงมือ  รองเท้า ป้องกันไฟฟ้า
ดูด ในการปฏิบัติงานตัดต่อเชือมระบบประปา เป็นต้น  
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในเแผนงานเคหะชุมชน (00240
 ) งานบริหารงานทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน  (00241)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์เพือใช้ในการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนตําบล เช่น  แผ่นดิสก์  หมึกเครืองพิมพ์   ฯลฯ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในเแผนงานเคหะชุมชน (00240
 ) งานบริหารงานทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน  (00241)

งบลงทุน รวม 40,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 40,000 บาท
ครุภัณฑ์สํารวจ
ซือเครืองสํารวจ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองหาพิกัดสัญญาณดาวเทียม GPS  จํานวน  1
 เครือง เพือใช้ในการเก็บรายละเอียดงานโครงการต่างๆ   
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปจากรัฐบาลปรากฏในเแผนงานเคหะ
ชุมชน (00240 ) งานบริหารงานทัวไปเกียวกับเคหะและ
ชุมชน  (00241)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์แบบพกพา จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์แบบพกพา  จํานวน  1 เครือง ๆ
 ละ  20,000  บาท ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ดังนี 
คุณลักษณะพืนฐานเครืองคอมพิวเตอร์แบบพกพา      
-  หน่วยประมวลผล(CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core )ความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาไม่น้อย 2.5 GHz    
-  มีหน่วยความจําหลัก(RAM) ชนิด DDR 3 หรือดีกว่า มีขนาดไม้น้อย
กว่า 4 GB    
-  มีหน่วยเก็บข้อมูล (Hard Disk) หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า  500  GB  จํานวน  1 หน่วย  
-  มีจอภาพชนิด  WXGA หรือดีกว่า  มีขนาดไม่น้อยกว่า  14   นิว      
-  มี DVD - RW  หรือดีกว่า  จํานวน 1 หน่วย       
-   มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย แบบ  Gigabit  Ethernet หรือดี
กว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
-  สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11 b,g )  
และ  Bluetooth    
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปจากรัฐบาล   ปรากฏในเแผนงานเคหะ
ชุมชน (00240 ) งานบริหารงานทัวไปเกียวกับเคหะและ
ชุมชน  (00241)

งานไฟฟ้าถนน รวม 5,085,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุสําหรับซ่อมแซมระบบปไฟฟ้า
สาธารณะและไฟฟ้าอืน ๆ  ขององค์การบริหารส่วนตําบลตังจ่ายจากเงิน
รายได้   ปรากฏในเแผนงานเคหะชุมชน (00240 )งานไฟฟ้า
ถนน  (00242)
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งบเงินอุดหนุน รวม 5,005,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 5,005,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 5,005,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบึงกาฬ เป็นค่าขยาย
เขตไฟฟ้าเพือการเกษตร ในเขตตําบลนาแสง ตามแบบมาตรฐานของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบึงกาฬ   ดังนี        
1)ขยายเขตไฟฟ้าเพือการเกษตร หมู่ที 1   ตังไว้      455,000  บาท
2)ขยายเขตไฟฟ้าเพือการเกษตร  หมู่ที 2   ตังไว้                    400,000
  บาท
3)ขยายเขตไฟฟ้าเพือการเกษตร หมู่ที 3   ตังไว้      917,000  บาท
4)ขยายเขตไฟฟ้าเพือการเกษตร  หมู่ที 4  ตังไว้      500,000  บาท
5)ขยายเขตไฟฟ้าเพือการเกษตร  หมู่ที  5  ตังไว้      500,000  บาท
6)ขยายเขตไฟฟ้าเพือการเกษตร  หมู่ที 6  ตังไว้      353,000  บาท
7)ขยายเขตไฟฟ้าเพือการเกษตร  หมู่ที 7  ตังไว้     1,000,000  บาท
8)ขยายเขตไฟฟ้าเพือการเกษตร  หมู่ที 8  ตังไว้     500,000  บาท
9)ขยายเขตไฟฟ้าเพือการเกษตร  หมู่ที 9 ตังไว้      380,000  บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปจากรัฐบาล   ปรากฏในเแผนงานเคหะ
ชุมชน (00240 ) งานไฟฟ้าถนน (00242)

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 95,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการพัฒนาความรู้และทักษะอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุทีบ้าน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาความรู้และทักษะอาสาสมัครดูแล
ผู้สูงอายุ(อผส) ทีบ้าน  เช่น  ค่าวิทยากร  วัสดุ อุปกรณ์เกียวเนืองใน
โครงการ เป็นต้น
ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน (00250)งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของ
ชุมชน(00252)
โครงการศึกษาเพือต่อต้านยาเสพติดในเด็กกลุ่มเสียง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการการศึกษาเพือต่อต้านยาเสพติดในเด็ก
กลุ่มเสียง(ครู D.E.A.R) ในการรณรงค์ ป้องกัน  รวมถึงลดการแพร่
ระบาดของยาแสพติด    เพือให้เกิดการแก้ไขปัญหายาเสพติดในเด็กอย่าง
ยังยืน  
ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน (00250)งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของ
ชุมชน(00252)
โครงการอบรมเพิมศักยภาพสตรีตําบลนาแสง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมเพิมศักยภาพสตรีตําบลนา
แสง   เช่น ค่าวิทยากร  วัสดุ อุปกรณ์เกียวเนืองกับโครงการ  
ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน (00250)งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของ
ชุมชน(00252)
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งบเงินอุดหนุน รวม 35,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 35,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 35,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกิจการลูกเสือชาวบ้านจังหวัดบึง
กาฬ  ประจําปี  2557     
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปจากรัฐบาล   ปรากฎในแผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของ
ชุมชน  (00252)  
-เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกลุ่มอาชีพ ในพืนทีตําบลนาแสง ทีขอรับการสนับ
สนุนงบประมาณ    
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปจากรัฐบาล   ปรากฎในแผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของ
ชุมชน  (00252)

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 200,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
การจัดการแข่งขันกีฬานาแสงเกมส์ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานแข่งขันกีฬาประชาชนต้านยาเสพ
ติด "นาแสงเกมส์" เชน เงินรางวัล ค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายทีเกียวกับการ
จัดการแข่งขันกีฬา                         
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ (00260)งานกีฬาและนันทนาการ (00262)
โครงการกีฬามวลชนคัพ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานแข่งขันกีฬามวลชนคัพ ของ
เยาวชน ประชาชน พนักงานส่วนตําบล  เช่น ค่าเบียเลียง  ค่าชุดกีฬาและ
ค่าใช้จ่ายทีเกียวกับการจัดการแข่งขันกีฬา         
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ (00260) งานกีฬาและนันทนาการ (00262)

ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุกีฬา  เช่น ฟุตบอล  ตะกร้อ วอลเล่ย์บอล สําหรับ
หมู่บ้าน โรงเรียนในพืนที อบต.นาแสงใช้ในการออกกําลังกายของ
ประชาชนในหมู่บ้าน และเด็กนักเรียนในโรงเรียน ตังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฎในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ  ( 00260 )  งานกีฬาและนันทนาการ ( 00262 )

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 595,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 180,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 180,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
การจัดพิธีทางศาสนา จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมพิธีทางศาสนา เช่น   ทอด
เทียนเข้าพรรษา  ฯลฯ     
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและ
นันทนาการ (00260) งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน (00263)
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โครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเทียวแหล่งท่องเทียวเชิงพุทธ ภูทอก จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเทียวแหล่งท่อง
เทียวเชิงพุทธ ภูทอก  ในวันครบรอบมรณภาพพระอาจารย์จวน  กุลเชษ
โฐ วันที  26 เมษายนของทุกปี เช่น ค่าอาหาร  ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้
จ่ายอืนทีเกียวข้องในโครงการ      
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและ
นันทนาการ (00260)  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน (00263)
งานประเพณีท้องถินทุกประเพณี จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสงกรานต์  งานประเพณีฮีต 12
 ครอง 14   ของท้องถิน  
ตังจ่ายจากเงินรายได้    ปรากฎในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ (00260) งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิน (00263)

งบเงินอุดหนุน รวม 415,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 415,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 415,000 บาท
-อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ตังไว้  50,000 บาท 
เพือเป็นเงินอุดหนุนงานประเพณีท้องถินลอยกระทง  เพือส่งเสริมและ
รักษาประเพณีอันดีงามของท้องถิน 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปจากรัฐบาล   ปรากฎในแผนงานการ
ศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิน (00263)        
-อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่ที 2,5,9 ตามโครงการจัดงานประเพณีบุญบัง
ไฟ ตังไว้  100,000 บาท 
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนแก่คณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที 2,5,9 ในการจัด
งานประเพณีบุญบังไฟตําบลนาแสง ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผน
งานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิน (00263)   
-อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที 1    ตังไว้ 35,000  บาท 
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 1 ในการจัดกิจกรรม
ทางศาสนาในวัดมงคลสามัคคีธรรม   ดังนี 
1)โครงการปฏิบัติธรรมกัมมัตฐาน  15,000  บาท  
2)โครงการธรรมสัญจร    20,000  บาท  
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปจากรัฐบาล   ปรากฎในแผนงานการ
ศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิน (00263)        
- อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที  8 ตามโครงการวัดส่งเสริม
สุขภาพ   ตังไว้  200,000 บาท 
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที 8 ในการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมสุขภาพเข้าร่วมโครงการวัดส่งเสริมสุขภาพ เพือเป็นศูนย์กลางถ่าย
ทอดความรู้และปฏิบัติในการรักษาสุขภาพ        
 ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปจากรัฐบาล   ปรากฎในแผนงานการ
ศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิน (00263)
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน รวม 1,652,000 บาท
งบลงทุน รวม 1,652,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 550,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 550,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทีดินและสิงก่อสร้าง  เช่น  ถนน
ภายในหมู่บ้านชํารุด     
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปจากรัฐบาล ปรากฏในเแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา (00311) งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน  (00312)

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 1,102,000 บาท
อาคารต่าง ๆ
ก่อสร้างห้องนําในศูนย์ส่งเสริมอาชีพ จํานวน 53,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างห้องนําในศูนย์ส่งเสริมอาชีพ หมู่ที 6 จํานวน  1
 หลัง  ขนาด 2 ห้อง   กว้าง  2.50 เมตร  ยาว 4  เมตร รายละเอียดตาม
แบบแปลนทีองค์การบริหารส่วนตําบล  กําหนด       
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปจากรัฐบาล     ปรากฎในแผนงาน
อุตสาหกรรม และการโยธา (00310)งานก่อสร้างโครงสร้างพืน
ฐาน (00312)

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ
ก่อนสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที1 จํานวน 450,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 1  กว้าง 4
 เมตร  ยาว 228  เมตร หนา 0.15 เมตร วางท่อ คสล. จํานวน  3
 จุด ขนาด 0.40 x 1.00  เมตร จํานวน  15 ท่อน พร้อมไหล่ทางลูกรัง
กว้างเฉลีย 0.50 เมตร พร้อมป้ายโครงการ  จํานวน  1 ป้าย รายละเอียด
ตามแบบแปลนทีองค์การบริหารส่วนตําบล  กําหนด      
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปจากรัฐบาล     ปรากฎในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา (00310)งานก่อสร้างโครงสร้างพืน
ฐาน (00312)
ก่อสร้างทางลาดสําหรับคนพิการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างทางลาดสําหรับคนพิการ หรือทุพพลภาพ และคน
ชรา ในบริเวณสํานักงาน อบต.นาแสง รายละเอียดตามแบบแปลนที
องค์การบริหารส่วนตําบล   กําหนด       
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปจากรัฐบาล ปรากฏในเแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา (00311) งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน  (00312)
ก่อสร้างรางระบายนํา หมู่ 9 จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายนํา คสล. หมู่ที 9 ขนาดกว้าง 0.50
 เมตร ยาว  116 เมตร ลึกเฉลีย 0.50 เมตร พร้อมป้าย
โครงการ  จํานวน  1 ป้าย  รายละเอียดตามแบบแปลนทีองค์การบริหาร
ส่วนตําบล  กําหนด      
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปจากรัฐบาล     ปรากฎในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา (00310)งานก่อสร้างโครงสร้างพืน
ฐาน (00312)
ก่อสร้างลานคอนกรีตโรงจอดรถ อบต.นาแสง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างลานคอนกรีตโรงจอดรถบริเวณสํานักงาน อบต.นา
แสง   ปริมาณงาน131 ตรม. หนา 0.10 เมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนที องค์การบริหารส่วนตําบล  กําหนด        
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปจากรัฐบาล ปรากฏในเแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา (00311)งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน  (00312)
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ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวน 95,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ในวัดมงคลสามัคคี
ธรรม  หนา 0.10 เมตร  ปริมาณงานรวมประมาณ 300  ตาราง
เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนทีองค์การบริหารส่วนตําบล กําหนด       
 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปจากรัฐบาล ปรากฏในเแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา (00311) งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน  (00312)
ก่อสร้างศาลแม่แก้ว จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างศาลแม่แก้ว ขนาดกว้าง 1.50 เมตร  ยาว 3.00
 เมตร พร้อมป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้ายรายละเอียดตามทีองค์การ
บริหารส่วนตําบล กําหนด       
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปจากรัฐบาล     ปรากฎในแผนงาน
อุตสาหกรรม และการโยธา (00310)งานก่อสร้างโครงสร้างพืน
ฐาน (00312)
ขยายไหล่ถนนคสล. หมู่ที6 จํานวน 94,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าขยายไหล่ถนน คสล. ภายในหมู่บ้านนาคําแคน หมู่ที  6
  ขนาดกว้าง 188 ตรม. หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบทีองค์การ
บริหารส่วนตําบล  กําหนด       
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปจากรัฐบาล    ปรากฎในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา (00310)งานก่อสร้างโครงสร้างพืน
ฐาน (00312)

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 10,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุการเกษตร  เช่น  จอบ   มีด  พร้า  ถุงเพาะ
ชํา  กล้าไม้  ดินเพาะชํา  รถเข็น ฯลฯตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผน
งานการเกษตร (00320) งานส่งเสริมการเกษตร (00321)

งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ รวม 10,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการท้องถินนาแสง รวมใจภักดิ รักษ์พืนทีสีเขียว จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการท้องถินนาแสง  รวมใจภักดิ รักษ์พืนทีสี
เขียว  เพือถวายเป็นราชกุศลเนืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ  12  สิงหาคม   2557
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการเกษตร (00320
) งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ (00322)

วันทีพิมพ์ : 12/10/2561  10:10:01 หน้า : 24/26



แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 1,200,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,200,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 300,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 300,000 บาท
1.3.8  ค่าจ้างเหมาบริการจัดเก็บนําประปา  ตังไว้ 300,000 บาทเพือจ่าย
เป็นค่าจ้างเหมาบริการจัดเก็บนําประปาของระบบประปาทีบริหารและดูแล
รักษาขององค์การบริหารส่วนตําบลนาแสง คือ ระบบประปา
หมู่  1,7,8  และ 2,5,9 ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในเแผนงานการ
พาณิชย์  (00330)  งานกิจการประปา  (00332)

ค่าวัสดุ รวม 400,000 บาท
วัสดุอืน จํานวน 400,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุระบบประปาขององค์การบริหารส่วนตําบลนา
แสง  เช่น  ท่อนําประปา  อุปกรณ์ต่างๆในระบบประปา   คลอรีน  สารส้ม
ในการผลิตนําประปา  เป็นต้น ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในเแผนงาน
การพาณิชย์ (00330) งานกิจการประปา(00332)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 500,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของระบบประปาซึงเป็นกิจการขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลนาแสง    
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในเแผนงานการพาณิชย์  (00330)  งาน
กิจการประปา  (00332)

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 991,461 บาท
งบกลาง รวม 991,461 บาท
งบกลาง รวม 991,461 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 400,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้กับพนักงานจ้าง  ในอัตรา
ร้อยละ 5  ของเงินค่าจ้าง      
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410)  งานงบ
กลาง  ( 00411)

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 144,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์  ทีได้รับการสงเคราะห์
เบียยังชีพ      
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410)  งานงบ
กลาง  ( 00411)

สํารองจ่าย จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสํารองจ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น หรือเพือบรรเทา
ความเดือดร้อนให้กับประชาชน   เช่น  นําท่วม  ไฟไหม้  ภัยแล้ง ฯลฯ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410)  งานงบ
กลาง  ( 00411)

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 90,000 บาท
เพือจ่ายสมทบกองทุนประกันสุขภาพตําบลนาแสง ประชากรทัง
หมด 7,045 คน (ข้อมูล ณ 17 กรกฎาคม    2556 )  ในอัตราคนละ40
 บาท  อบต.สมทบไม่น้อยกว่าร้อยละ  30  ของยอดเงินสมทบจาก
รัฐบาล        
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปจากรัฐบาล  ปรากฏในแผนงานงบ
กลาง (00410)  งานงบกลาง  ( 00411)
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 157,461 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน  ตัง
จ่ายในอัตราร้อยละ 1 ของเงินงบประมาณรายได้ทีไม่รวมเงินอุดหนุนตัง
จ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410)  งานงบ
กลาง  ( 00411)
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