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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
องคการบริหารสวนตําบลนาทอง

อําเภอเชียงยืน   จังหวัดมหาสารคาม

ประมาณการรายจายรวมทั้งสิ้น 40,004,500 บาท แยกเปน
แผนงานงบกลาง

งบกลาง 12,470,469 บาท

งบกลาง 12,470,469 บาท

งบกลาง 12,470,469 บาท

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 151,710 บาท

เพื่อจายเปน เงินสมทบกองทุนประกันสังคมในสวนนายจางสมทบ 

ในการจางงานพนักงานจาง 

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 5,886 บาท

เพื่อจายเปน เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน เปนไปตามหนังสือ ดวน

ที่สุด ที ่มท 0808.2/ว.4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561เปนไป

ตาม พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที ่2) พ.ศ.2561

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 9,517,200 บาท

เพื่อจายเปน เงินเบี้ยยังชีพใหกับผูสูงอายุ เปนไปตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ

ของ องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2552 เปนไปตามแผนพัฒนา

ทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)หนา 50 ขอ 1 

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,814,400 บาท

เพื่อจายเปน เงินเบี้ยยังชีพใหแกคนพิการ เปนไปตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเบี้ยความพิการขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2553 แกไขถึงปจจุบัน เปนไปตาม

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หนา 50 ขอ 2 

เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 24,000 บาท

เพื่อจายเปน เงินเบี้ยยังชีพใหกับผูปวยเอดส เปนไปตาม ระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงินสงเคราะหเพื่อการ

ยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 เปนไปตาม

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 50 ขอ 3 
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เงินสํารองจาย 512,383 บาท

เพื่อจายเปน เงินสํารองจายกรณีภัยพิบัติฉุกเฉินตางๆ 

รายจายตามขอผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.) 354,890 บาท

เพื่อจายเปน เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญทองถิ่น 

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถิ่นระดับตําบล 90,000 บาท

เพื่อจายเปน เงินสมทบกองทุนประกันหลักสุขภาพทองถิ่นระดับ

ตําบล ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติเรื่อง

การกําหนดหลักเกณฑเพื่อสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น

ดําเนินงานบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ

ทองถิ่นหรือพื้นที ่พ.ศ.2557 ตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.

2561-2565)หนา 67 ขอ 1

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป 7,480,980 บาท

งบบุคลากร 5,710,980 บาท

เงินเดือน (ฝายการเมือง) 2,743,920 บาท

คาตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 514,080 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือน ใหกับนายกองคการบริหาร

สวนตําบลนาทอง ๑ อัตรา และรองนายกองคการบริหารสวนตําบล

นาทอง ๒ อัตรา

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 42,120 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกองคการบริหาร

สวนตําบลนาทองและรองนายกองคการบริหารสวนตําบลนาทอง 

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 42,120 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพิเศษนายกองคการบริหารสวนตําบล และ

รองนายกองคการบริหารสวนตําบลนาทอง 

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการ 86,400 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนเลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล

นาทอง 

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา 2,059,200 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนประธานสภาฯ  รองประธานสภาฯ สมาชิก

สภาฯ  และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลนาทอง 
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เงินเดือน (ฝายประจํา) 2,967,060 บาท

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 2,066,640 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบล  

1. ปลัดองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 อัตรา

2. รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 อัตรา

3. หัวหนาสํานักปลัด  จํานวน 1 อัตรา

4. นักทรัพยากรบุคคล  จํานวน 1 อัตรา

5. เจาพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา

พรอมปรับปรุงอัตราเงินเดือน 

เงินประจําตําแหนง 252,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษปลัดฯและเงินประจําตําแหนง

ปลัดฯรองปลัดฯและหัวหนาสํานักปลัดฯ 

คาจางลูกจางประจํา 528,420 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนลูกจางประจํา สังกัดสํานักปลัดองคการบริหาร

สวนตําบลนาทอง พรอมปรับปรุงอัตราเงินเดือน 

คาตอบแทนพนักงานจาง 108,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง ตําแหนงพนักงานขับรถยนต

สังกัดสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลนาทอง 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 12,000 บาท

เพื่อจายเปน เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวพนักงานจาง สังกัดสํานัก

ปลัดองคการบริหารสวนตําบลนาทอง 

งบดําเนินงาน 1,690,000 บาท

คาตอบแทน 445,000 บาท

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น
350,000 บาท

เพื่อจายเปน คาตอบแทนผูไดรับแตงตั้งปฏิบัติหนาที่ตางๆเกี่ยวกับ

การเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลและนายกองคการ

บริหารสวนตําบล จํานวน 350,000  บาท 

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 5,000 บาท

เพื่อจายเปน คาตอบแทนนอกเวลาราชการสําหรับผูไดรับคําสั่ง

ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
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คาเชาบาน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคาเชาบานใหแก ปลัดฯรองปลัดฯและ

พนักงานสวนตําบลสังกัดสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลนา

ทองผูไดรับสิทธิ์ 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา 30,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร พนักงานสวนตําบล 

ลูกจางประจํา ผูไดรับสิทธิ์ 

คาใชสอย 705,000 บาท

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก 108,000 บาท

เพื่อจายเปน คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอกในการดําเนินการ

รักษาความสะอาด ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลนาทอง ใน

อัตรา เดือนละ 9,000 บาท จํานวน 12 เดือน เปนไปตาม หนังสือ

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด มท0808.2/ว4044 ลง

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.

2561-2565) หนา 53 ขอ 12 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ 20,000 บาท

เพื่อจายเปน คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คา

ซักฟอก คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาโฆษณาและเผยแพร คาเบี้ยประกัน 

คาธรรมเนียมตางๆ ฯลฯ 

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 40,000 บาท

เพื่อจายเปน 1)คารับรอง คณะบุคคล,บุคคล,คณะกรรมการ หรือ

กรรมการตาง ๆ จํานวน 20,000 บาท  

2)คาใชจายในการรับรองการประชุมตางๆ จํานวน 20,000 บาท  

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบ

รายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 20,000 บาท

เพื่อจายเปน คาใชจายในการเดินทางไปราชการตางๆ เปนไปตาม 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไป

ราชการของเจาหนาที่สวนทองถิ่น พ.ศ. 2555 แกไขถึงปจจุบัน 

เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)หนา 53 ขอ 10
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คาใชจายในการเลือกตั้งทั่วไป 250,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการ

บริหารสวนตําบลและนายกองคการบริหารสวนตําบล  

คาลงทะเบียนในการฝกอบรม 25,000 บาท

เพื่อจายเปน คาลงทะเบียนในการประชุม ฝกอบรม สัมนาตางๆ

โครงการกิจกรรมรัฐพิธีและกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับสถาบัน 25,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดงานรัฐพิธีตางๆรวมถึงกิจกรรม

เกี่ยวเนื่องกับสถาบันเปนไปตามพรบ.สภาตําบลและองคการบริหาร

สวนตําบลพ.ศ.2537แกไขถึงปจจุบันเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น

(พ.ศ.2561-2565)หนา54 ขอ18 

โครงการจัดประชุมประชาคม เพื่อรับฟงความคิดเห็น 25,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดประชุมประชาคม

เพื่อรับฟงความคิดเห็นตางๆเชนการปรับปรุงแผนพัฒนาตําบลการ

รับฟงความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียการดําเนินโครงการตางๆ

เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนา

ขององคการบริหารสวนทองถิ่นพ.ศ.2548แกไขถึงปจจุบันเปนไป

ตามแผนพัมนาหาป(พ.ศ.2561-2565)หนา54 ขอ16 

โครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเลคทรอนิกคขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น

12,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการพัฒนาระบบสารบรรณ

อิเลคทรอนิกคองคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดมหาสารคาม เชน

คาดูแลระบบคาเชื่อมตอระบบเปนตน เปนไปตามพรบ.สภาตําบล

และองคการบริหารสวนตําบลพ.ศ.2537แกไขถึงปจจุบันเปนไปตาม

แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)หนา53 ขอ14

โครงการพัฒนาเวปไซคองคการบริหารสวนตําบลนาทอง 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการพัฒนาเว็บไซตขององคการบริหารสวน

ตําบลนาทองเชนคาเชาSERVER  คาเชาHOSTING เปนตน เปนไป

ตามพ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบลพ.ศ.2537แกไข

ถึงปจจุบันเปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)หนา53 

ขอ15
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โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและเสริมสราง

คุณธรรม จริยธรรมสําหรับผูบริหาร พนักงานสวนตําบลและพนักงาน

จางขององคการบริหารสวนตําบลนาทอง

20,000 บาท

เพื่อจายเปน คาดําเนินการโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานและเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมสําหรับผูบริหาร 

พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบล

นาทอง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 ประกอบไปดวย คาปาย

โครงการ คาสถานที ่คาวิทยากร คาอาหาร อาหารวาง คาวัสดุและ

อุปกรณ คาของที่ระลึก และอื่นๆที่เกี่ยวของตลอดระยะเวลาที่จัด

งาน เปนไปตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.

2537  แกไขถึงปจจุบัน  เปนไประเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย

คาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬา 

และการสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น พ.ศ.2559  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.

2561-2565) หนาที่ 52 ขอ 5 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 150,000 บาท

เพื่อจายเปน คาซอมแซม ปรับปรุง บํารุงรักษาครุภัณฑตางๆ 

คาวัสดุ 290,000 บาท

วัสดุสํานักงาน 50,000 บาท

เพื่อจายเปน คาวัสดุสํานักงานตางๆ

วัสดุงานบานงานครัว 20,000 บาท

เพื่อจายเปน คาวัสดุงานบานงานครัวตางๆ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 150,000 บาท

เพื่อจายเปน คาน้ํามันเชื่อเพลิงตางๆ สําหรับเครื่องตัดหญา และ

รถยนตสวนกลาง

วัสดุคอมพิวเตอร 70,000 บาท

เพื่อจายเปน คาวัสดุคอมพิวเตอรตางๆ รวมถึงวัสดุอุปกรณ ที่

เกี่ยวของกับคอมพิวเตอร

คาสาธารณูปโภค 250,000 บาท

คาไฟฟา 170,000 บาท

เพื่อจายเปน คาไฟฟาที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลนาทอง 



จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

รวม

รวม

จํานวน

จํานวน

จํานวน

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 10,000 บาท

เพื่อจายเปน คาน้ําประปา ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลนาทอง 

คาบริการโทรศัพท 10,000 บาท

เพื่อจายเปน คาบริการคูสายโทรศัพท รวมถึงคาธรรมเนียมตางๆ ใน

คาบริการไปรษณีย 20,000 บาท

เพื่อจายเปน คาบริการจัดสงไปรษณียตางๆ 
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 30,000 บาท

เพื่อจายเปน คาบริการการเชื่อมตอสัญญาณอินเตอร รวมถึง

คาธรรมเนียมตางๆ ที่เกี่ยวของ 
คาเชาพื้นที่เว็บไซต และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของ 10,000 บาท

พื่อจายเปน คาเชาพื้นที่เว็ปไซต รวมถึงคาธรรมเนียมตางๆ ที่

เกี่ยวของ 
งบเงินอุดหนุน 80,000 บาท

เงินอุดหนุน 80,000 บาท

เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

อุดหนุนองคการบริหารสวนตําบลกูทอง 25,000 บาท

เพื่อจายเปน เงินอุดหนุนองคการบริหารสวนตําบลกูทองตาม

โครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการใหความชวยเหลือประชาชนของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 

ประจําป พ.ศ.2565 เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย

เงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 25,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุน ที่ทําการปกครองอําเภอเชียงยืน จังหวัด

มหาสารคาม ในโครงการจัดงานราชพิธี/รัฐพิธีประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.2565  อําเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม เปนไปตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น พ.ศ.2559

อุดหนุนสํานักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคามสาขาเชียงยืน 30,000 บาท

เพื่อจายเปน เงินอุดหนุนสํานักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคามตาม

โครงการรังวัดและตรวจสอบแนวเขตที่สาธารณะประโยชน เปนไป

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ 534,120 บาท

งบบุคลากร 504,120 บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา) 504,120 บาท

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 229,920 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบล ตําแหนง นักวิเคราะห

นโยบายและแผน พรอมปรับปรุงอัตราเงินเดือน 

คาตอบแทนพนักงานจาง 274,200 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง ตําแหนง ผูชวยนักวิเคราะห

นโยบายและแผน  

งบดําเนินงาน 30,000 บาท

คาตอบแทน 10,000 บาท

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา 10,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร พนักงานสวนตําบลผูไดรับ

สิทธิ์ 

คาวัสดุ 20,000 บาท

วัสดุสํานักงาน 10,000 บาท

เพื่อจายเปน คาวัสดุสํานักงานตางๆ 

วัสดุคอมพิวเตอร 10,000 บาท

เพื่อจายเปน คาวัสดุคอมพิวเตอรตางๆ รวมถึงวัสดุอุปกรณที่

เกี่ยวของกับคอมพิวเตอร 

งานบริหารงานคลัง 2,897,920 บาท

งบบุคลากร 2,596,920 บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา) 2,596,920 บาท

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 1,709,700 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบล สังกัดกองคลัง 

1.ผูอํานวยการกองคลัง  จํานวน 1 อัตรา

2.หัวหนาฝายการเงิน จํานวน 1 อัตรา

3.นักวิชาการพัสดุ  จํานวน 1 อัตรา

4. นักวิชาการจัดเก็บรายได จํานวน 1 อัตรา

พรอมปรับปรุงอัตราเงินเดือน 

เงินประจําตําแหนง 60,000 บาท

เพื่อจายเปน เงินประจําตําแหนงสายผูบริหาร สังกัดกองคลัง 
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คาจางลูกจางประจํา 271,260 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือน ลูกจางประจําตําแหนง เจาพนักงานการเงิน

และบัญชี พรอมปรับปรุงอัตราเงินเดือน สังกัดกองคลัง 

คาตอบแทนพนักงานจาง 555,960 บาท

เพื่อจายเปน เงินคาตอบแทนพนักงานจาง 

1.ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได

2.ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี

3.ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ    สังกัดกองคลัง 

งบดําเนินงาน 293,000 บาท

คาตอบแทน 103,000 บาท

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 5,000 บาท

เพื่อจายเปน คาตอบแทนนอกเวลาราชการสําหรับผูไดรับคําสั่ง

ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  

คาเชาบาน 48,000 บาท

เพื่อจายเปน เงินชวยเหลือคาเชาบานแกพนักงานสวนตําบลผูไดรับ

สิทธิ์ 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา 50,000 บาท

เพื่อจายเปน เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรแกพนักงานสวนตําบล 

ลูกจางประจํา ผูไดรับสิทธิ์ 

คาใชสอย 140,000 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบ

รายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ เปนไปตาม ระเบียบ

กระทรวงมาดไทยวาดวยคาใชจายเดินทางไปราชการของเจาหนาที่

ทองถิ่น พ.ศ.2555 แกไขถึง ปจจุบัน 

คาลงทะเบียนในการฝกอบรม 30,000 บาท

เพื่อจายเปน คาลงทะเบียน ในการประชุมสัมมนา ฝกอบรมตางๆ 

โครงการปรับปรุงพัฒนาระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 50,000 บาท
เพื่อจายเปน คาใชจายในการดําเนินโครงการปรับปรุงพัฒนาแผนที่ภาษี

และทะเบียนทรัพยสิน ประกอบไปดวย คาจัดทําฐานขอมูล คาจัดเก็บ

ขอมูล คาประมวลผลขอมูล ฯลฯ เปนไปตาม พรบ.สภาตําบลและ

องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แกไขถึง ปจจุบัน เปนไปตาม

แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)หนา 55 ขอ 3 
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โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได 30,000 บาท

เพื่อจายเปน คาใชจายในการดําเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภายใน

การจัดเก็บภาษ ีประจําป พ.ศ.2565  ประกอบไปดวย  คาปาย

รณรงคชําระภาษี คาปายประชาสัมพันธ ขั้นตอนการชําระภาษ ี

คาอาหารวาง คาน้ํามันเชื้อเพลิง คาเอกสารแบบพิมพ.แผนพับ

ประชาสัมพันธภาษี ฯลฯ เปนไปตาม พรบ.สภาตําบลและองคการ

บริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แกไขถึง ปจจุบัน เปนไปตาม

แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)หนา 53 ขอ 9 

คาวัสดุ 50,000 บาท

วัสดุสํานักงาน 30,000 บาท

เพื่อจายเปน คาวัสดุสํานักงานตางๆ 
วัสดุคอมพิวเตอร 20,000 บาท

เพื่อจายเปน คาวัสดุคอมพิวเตอรตางๆ 
งบลงทุน 8,000 บาท

คาครุภัณฑ 8,000 บาท

ครุภัณฑสํานักงาน

โครงการจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร 8,000 บาท

เพื่อจายเปน คาจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร ขนาดกวาง 34 นิ้ว ยาว 

46 นิ้ว จํานวน 2 หลังๆละ 4,000 บาท ตามราคาทองตลาด เปนไป

ตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 

แกไขถึงปจจุบัน เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)

หนา 80 

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 195,300 บาท

งบบุคลากร 195,300 บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา) 195,300 บาท

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 195,300 บาท

เพื่อจายเปน เงินเดือนพนักงานสวนตําบล ตําแหนง นักวิชาการ

ตรวจสอบภายใน   พรอมปรับปรุงอัตราเงินเดือน 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 589,720 บาท

งบบุคลากร 333,720 บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา) 333,720 บาท
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เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการเฝาระวังและปองกันลด

อุบัติเหตุทางการจราจรในเทศกาลตางๆ เชนปายประชาสัมพันธตางๆ

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 165,180 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบล ตําแหนง เจาพนักงาน

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พรอมปรับปรุงอัตราเงินเดือน 

คาตอบแทนพนักงานจาง 159,840 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง ตําแหนงผูชวยเจาพนักงาน

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 8,700 บาท

เพื่อจายเปน เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวพนักงานจาง ตําแหนง 

ผูชวยเจาพนักงานปองกันและบรรเทาภัยสาธารณภัย 

งบดําเนินงาน 256,000 บาท

คาตอบแทน 50,000 บาท

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น
50,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชดเชยคาปวยการแกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพล

เรือนที่ไดรับคําสั่งใหปฏิบัติหนาที่ 

คาใชสอย 150,000 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบ

รายจายอื่น ๆ

โครงการฝกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจํา

องคการบริหารสวนตําบลนาทอง

100,000 บาท

เพื่อจายเปน คาใชจายในการดําเนินโครงการฝกอบรมทบทวนชุด

ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคการบริหารสวนตําบลนาทอง 

เปนไปตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ..ศ.

2537 และแกไขถึงปจจุบัน  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา 

และสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น พ.ศ.2559 และที่แกไขเพิ่มเติม เปนไปตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557 และที่แกไขเพิ่มเติม 

โครงการเฝาระวังและลดอุบัติเหตุทางการจราจร 20,000 บาท
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เปนไปตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ..ศ.

2537 และแกไขถึงปจจุบัน  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา 

และสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น พ.ศ.2559 และที่แกไขเพิ่มเติม  เปนไปตามแผนพัฒนา 5 

ป พ.ศ.2561-2565 หนา 57 ขอ 2 

โครงการอบรมการปองกันและระงับอัคคีภัยในชุมชน 30,000 บาท

เพื่อจายเปน คาใชจายในการฝกอบรมการปองกันและระงับอัคคีภัย

ในชุมชน 2565  เปนไปตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหาร

สวนตําบล พ..ศ.2537 และแกไขถึงปจจุบัน  เปนไปตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การ

จัดการแขงขันกีฬา และสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และที่แกไขเพิ่มเติม เปนไป

ตามแผนพัฒนา 5 ป พ.ศ.2561-2565   

คาวัสดุ 56,000 บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 50,000 บาท

เพื่อจายเปน คาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น สําหรับรถบรรทุกน้ํา
วัสดุเครื่องแตงกาย 6,000 บาท

เพื่อจายเปน คาวัสดุเครื่องแตงกายเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานประเภท 

เสื้อแถบ สะทอนแสง จํานวน 20 ตัว 

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 1,324,840 บาท

งบบุคลากร 1,074,840 บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา) 1,074,840 บาท

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 758,640 บาท

เพื่อจายเปน เงินเดือนพนักงานสวนตําบล สังกัดกองการศึกษา 

ศาสนา และวัฒนธรรม พรอมปรับปรุงอัตราเงินเดือน 
เงินประจําตําแหนง 42,000 บาท

เพื่อจายเปน เงินประจําตําแหนงหัวหนาสวนราชการ กอง

การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

คาตอบแทนพนักงานจาง 274,200 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพนักงานจาง สังกัดกองการศึกษา 

ศาสนา และวัฒนธรรม
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งบดําเนินงาน 250,000 บาท

คาตอบแทน 70,000 บาท

คาเชาบาน 60,000 บาท

เพื่อจายเปน ชวยเหลือคาเชาบานใหกับพนักงานสวนตําบลผูไดรับ

สิทธิ์สังกัดกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา 10,000 บาท

เพื่อจายเปน เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหกับพนักงานสวนตําบลผู

ไดรับสิทธิ์ สังกัดกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

คาใชสอย 80,000 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบ

รายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 30,000 บาท

เพื่อจายเปน คาใชจายในการเดินทางไปราชการตางๆ เปนไปตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไป

ราชการของเจาหนาที่สวนทองถิ่น พ.ศ.2555 แกไขถึงปจจุบัน เปน

ตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)หนา 59 ขอ 1 

คาลงทะเบียนในการฝกอบรม 30,000 บาท

เพื่อจายเปน คาลงทะเบียน ในการประชุมสัมมนา ฝกอบรมตางๆ 
คาบํารุงรักษาและซอมแซม 20,000 บาท

เพื่อจายเปน คาปรับปรุงและบํารุงรักษา ครุภัณฑ กองการศึกษา 

เปนไปตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.

2537 แกไขถึงปจจุบัน เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.

2561-2565)หนา 71 ขอ 7 

คาวัสดุ 100,000 บาท

วัสดุสํานักงาน 20,000 บาท

เพื่อจายเปน คาวัสดุสํานักงานตางๆ
วัสดุงานบานงานครัว 60,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัวสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กใน

สังกัดองคการบริหารสวนตําบลนาทอง 

วัสดุคอมพิวเตอร 20,000 บาท

เพื่อจายเปนวัสดุคอมพิวเตอรตางๆ
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งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 5,494,411 บาท

งบบุคลากร 2,048,000 บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา) 2,048,000 บาท

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 1,229,720 บาท

เพื่อจายเปน เงินเดือนพนักงานสวนตําบลถายโอน ตําแหนง ครู

ผูดูแลเด็กพรอมปรับปรุงอัตราเงินเดือน สังกัดกองการศึกษา ศาสนา

 และวัฒนธรรม  

เงินวิทยฐานะ 168,000 บาท

เพื่อจายเปน เงินคาวิทยฐานะ ครูชํานาญการสําหรับครูศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก สังกัด องคการบริหารสวนตําบลนาทอง 

คาตอบแทนพนักงานจาง 602,280 บาท

เพื่อจายเปน คาตอบแทนพนักงานจางถายโอน ตําแหนง ผูดูแลเด็ก 

สังกัดกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 48,000 บาท

เพื่อจายเปน เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวพนักงานจางถายโอน 

ตําแหนงผูดูแลเด็ก สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

งบดําเนินงาน 2,144,411 บาท

คาใชสอย 1,258,350 บาท

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาติดตั้งไฟฟาเพื่อใชในราชการ 20,000 บาท

เพื่อจายเปน คาจางเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณไฟฟา การ

บํารุงรักษาหรือซอมแซมระบบไฟฟาและอุปกรณ ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กบานแบก 

จางเหมาบริการบุคคลภายนอก 324,000 บาท

เพื่อจายเปน คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติหนาที่

ผูดูแลเด็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานนาทอง จํานวน 2 ตําแหนง และ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองแวง จํานวน 1 ตําแหนง  เปนไปตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุของหนวยการบริหาร

ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2535 และที่แแกไขเพิ่มเติม และหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที ่มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 

ธันวาคม 2559 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)

หนา 59 ขอ 2 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบ

รายจายอื่น ๆ
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โครงการแขงขันกีฬาสีศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 50,000 บาท

เพื่อจายเปน คาใชจายในการดําเนินโครงการแขงขันกีฬา ศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก ประกอบไปดวย คาปายโครงการ คาเงินรางวัล 

คาอาหาร คาจัดสถานที ่คาถวยรางวัล และอื่นๆที่เกี่ยวของ ตลอด

ระยะเวลาที่จัดงาน เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย

การเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และสง

นักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.

2559 และที่แกไขเพิ่มเติม เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.

2561-2565)หนา 70 ขอ 2 

โครงการทัศนศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 30,000 บาท

เพื่อจายเปน คาใชจายในการดําเนินโครงการทัศนศึกษาดูงาน ศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก ประกอบไปดวย คาปายโครงการ คาพาหนะ 

คาอาหารและอื่นๆที่เกี่ยวของ เปนไปตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และเขารับการ

ฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 และระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ

เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที ่2) พ.ศ.

2558 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หนา 70 

ขอ 3 

โครงการประชุมผูปกครองนักเรียน 20,000 บาท

เพื่อจายเปน คาใชจายในการดําเนินโครงการประชุมผูปกครอง

นักเรียน ประกอบไปดวย คาปายโครงการ คาจัดสถานที ่คาอาหาร

วาง เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ

ฝกอบรม และเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 

เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หนา 70 ขอ 4 

โครงการมาตรการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19)ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวน

ตําบลนาทอง

40,000 บาท

เพื่อจายเปน คาใชจายโครงการมาตรการปองกันการแพรระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

สังกัดองคการบริหารสวนตําบลนาทอง เชน คาแอลกอฮอลเจลลาง

มือ หนากากอนามัย Face Shield น้ํายาฆาเชื้อโรค
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น้ํายาทําความสะอาด อางลางมือ ฉากกั้น และอุปกรณอื่น ๆ เปนไป

ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที ่มค. 0816.4/ว3489 

ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2563 เรื่อง มาตรการในการเปดสถานศึกษา

ระดับปฐมวัยสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น(โรงเรียนที่จัด

การศึกษาระดับปฐมวัยและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก) 

เงินสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา(ศพด.) บาท

เพื่อจายเปน คาเงินสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา 

ประกอบไปดวย คาอาหารกลางวัน คาจัดการเรียนการสอน คา

หนังสือเรียน คาอุปกรณการเรียน คาเครื่องแบบนักเรียน และคาจัด

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา

ดวยหลักเกณฑ และวิธีนําเงินรายไดของสถานศึกษาไปจัดสรรเปน

คาใชจายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น พ.ศ. 2560 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.

2561-2565)หนา 71 ขอ 6 

734,350

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 40,000 บาท

เพื่อจายเปน คาปรับปรุงและบํารุงรักษา ครุภัณฑ ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กในเขตองคการบริหารสวนตําบลนาทอง ตางๆ เปนไปตาม พรบ.

สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แกไขถึง

ปจจุบัน เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)หนา 71 

ขอ 7 

คาวัสดุ 796,061 บาท

วัสดุงานบานงานครัว 776,061 บาท

เพื่อจายเปน คาวัสดุอาหารเสริม(นม) สําหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ.ใน

เขตพื้นที่ตําบลนาทอง จํานวน 260 วัน เปนเงินจํานวน 594,022 

บาท สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด องคการบริหารสวนตําบลนา

ทอง จํานวน 260 วัน เปนเงินจํานวน 182,039 บาท เปนไปตาม

แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หนา 72 ขอ 11 

วัสดุคอมพิวเตอร 10,000 บาท

เพื่อจายเปน คาวัสดุคอมพิวเตอร ตางๆ
วัสดุอื่น 10,000 บาท

เพื่อจายเปน คามิเตอรไฟฟา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานนาทอง 
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คาสาธารณูปโภค 90,000 บาท

คาไฟฟา 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไฟฟา สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการ

บริหารสวนตําบลนาทอง 

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 40,000 บาท

เพื่อจายเปน คาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบอินเทอรเน็ต ของศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบลนาทอง 

งบเงินอุดหนุน 1,302,000 บาท

เงินอุดหนุน 1,302,000 บาท

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ. 1,302,000 บาท

เพื่อจายเปน เงินอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ.

    1)โรงเรียนบานแบก(แบกสมบูรณวิทย) จํานวนเงิน 466,200 บาท

    2)โรงเรียนบานทัพมาดอนหันแวงวิทยา จํานวนเงิน 634,200 

บาท

    3)โรงเรียนบานนาทอง จํานวนเงิน 201,600 บาท

เปนไปตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.

2537  แกไขถึงปจจุบัน  เปนไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผน

และขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

พ.ศ. 2542  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 

หนาที่ 73 ขอ 1 

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 113,000 บาท

งบดําเนินงาน 113,000 บาท

คาใชสอย 113,000 บาท

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาโฆษณาและเผยแพร 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาโฆษณาและเผยแพร เชน จัดซื้อสิ่งพิมพตางๆ จาง

เหมาจัดทําปายประชาสัมพันธกิจกรรมตางๆ 

คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก 108,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน งาน

บันทึกขอมูล งานสถิติขอมูลสารสนเทศ และงานอื่นๆ
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 1,120,200 บาท

งบดําเนินงาน 900,200 บาท

คาตอบแทน 120,000 บาท

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน 120,000 บาท

เพื่อจายเปนคาปวยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไปใหแก

อาสาสมัครบริบาลทองถิ่นผูปฏิบัติงานหนาที่ในการดูแลผูสูงอายุที่มี

ภาวะพึ่งพิงในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลนาทอง

คาใชสอย 562,400 บาท

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก 497,400 บาท

1.เพื่อจายเปนคาใชจายในการจางเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อ

ปฏิบัติงานใหบริการระบบการแพทยฉุกเฉิน เปนไปตามประกาศ

สถานบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาต ิเรื่อง การสนับสนุนการ

ดําเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทยฉุกเฉินทองถิ่น พ.ศ. 

2553 และแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนา 62 ขอ 4 

จํานวน 491,400 บาท

2.เพื่อคาสํารวจขอมูลจํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตวตามโครงการ

สัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธาน

ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัย

ลักษณอัครราชกุมาร ีกรมพระศรีสวางควัฒนา วรขัตติยราชนารี 

เปนไปตามและแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนา 63 ขอ 

10 จํานวน 6,000 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบ

รายจายอื่น ๆ

โครงการควบคุมปองกันโรคไขเลือดออก ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2565

10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการควบคุมปองกันโรค

ไขเลือดออก ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไดแก คาหนากาก

ปองกันฝุนควัน คาเจลแอลกอฮอล คาน้ําดื่ม คาปาย ฯลฯ เปนไป

ตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 

แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที ่7) พ.ศ. 2562 และแผนพัฒนาทองถิ่น 

(พ.ศ. 2561-2565) หนา 63 ขอ 8 
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2) เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย แยกเปน 

น้ํายาเคมีสําหรับพนหมอกควันกําจัดยุง จํานวน 52 ขวดๆ ละ 

1,200 บาท เปนเงิน 64,000 บาท และทรายอะเบท จํานวน 33 

ถังๆ ละ 2,800 บาท (ชนิดซองชา) เปนเงิน 92,000 บาท 

โครงการรณรงคปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2565

35,000 บาท

เพื่อใชจายตามโครงการรณรงคปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เชน คาวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัข

บา คาปายโครงการ คาหนากากอนามัย คาเจลแอลกอฮอล ฯลฯ 

เปนไปตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.

25637 แกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน และแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.

2561-2565) หนา 63 ขอ 10 

โครงการรณรงคลดขยะมูลฝอยครัวเรือนแบบบูรณาการ 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการรณรงคลดขยะมูลฝอย

ครัวเรือนแบบบูรณาการ เชน คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร 

คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ คาปายโครงการฯลฯ 

เปนไปตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 

25637 แกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน และแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 

2561-2565) หนา 76 ขอ 1

คาวัสดุ 217,800 บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นสําหรับเครื่องพนหมอก

ควัน รถพยาบาลฉุกเฉิน

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 167,800 บาท

1) เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออุปกรณทางการแพทย สําหรับสงเสริม

ระบบการแพทยฉุกเฉินขององคการบริหารสวนตําบลนาทอง 

จํานวน  13,000 บาท เปนไปตามประกาศสถานบันการแพทย

ฉุกเฉินแหงชาต ิเรื่อง การสนับสนุนการดําเนินงานและบริหาร

จัดการระบบการแพทยฉุกเฉินทองถิ่น พ.ศ. 2553 และแผนพัฒนา

ทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนา 62 ขอ 4 

งบเงินอุดหนุน 220,000 บาท

เงินอุดหนุน 220,000 บาท
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เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

อุดหนุนศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชน/คณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 

1-11

220,000 บาท

เพื่อจายเปน เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน/ศูนยสาธารณสุขมูล

ฐานชุมชน หมูที ่1-11 ในการดําเนินการตามโครงการพระราชดําริ

ดานสาธารณสุขเปนไป ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง

ทองถิ่น ที ่มท 0810.5/ว2072 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2561เปนไป

ตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 

แกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน และแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 

2561-2565) หนา 63 ขอ 2

แผนงานสังคมสงเคราะห
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห 1,170,380 บาท

งบบุคลากร 940,380 บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา) 940,380 บาท

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 705,660 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบล สังกัด กองสวัสดิการ

สังคม พรอมปรับปรุงอัตราเงินเดือน

เงินประจําตําแหนง 42,000 บาท

เพื่อจายเปน เงินประจําตําแหนง หัวหนาสวนราชการสังกัดกอง

สวัสดิการสังคม 

คาตอบแทนพนักงานจาง 192,720 บาท

เพื่อจายเปน คาตอบแทนพนักงานจาง สังกัดกองสวัสดิการสังคม 
งบดําเนินงาน 230,000 บาท

คาตอบแทน 120,000 บาท

คาเชาบาน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบลผู

ไดรับสิทธิ์ 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา 60,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาชวยเหลือการศึกษาบุตร สําหรับพนักงานสวน

ตําบลผูไดรับสิทธิ์ 

คาใชสอย 60,000 บาท

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ 10,000 บาท

เพื่อจายเปน คาจางจัดทําปายขนาดตางๆ เชน ปายไวนิล ปายผา 

ปายคัทเอาท ปายฟวเจอรบอรด คาจางทําสติ๊กเกอร คาจางสิ่งพิมพ

ตางๆ 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบ

รายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 20,000 บาท

เพื่อจายเปน คาใชจายในการเดินทางไปราชการตางๆ เปนไปตาม 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไป

ราชการของเจาหนาที่สวนทองถิ่น พ.ศ. 2555 แกไขถึงปจจุบัน 

เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)หนา 60 

คาลงทะเบียนในการฝกอบรม 30,000 บาท

เพื่อจายเปน คาลงทะเบียนอบรม ประชุม สัมมนาตางๆ 
คาวัสดุ 50,000 บาท

วัสดุสํานักงาน 20,000 บาท

เพื่อจายเปน คาวัสดุสํานักงานตางๆ เพื่อใชเปนวัสดุในการ

ปฏิบัติงานราชการของกองสวัสดิการสังคม 

วัสดุคอมพิวเตอร 30,000 บาท

เพื่อจายเปน คาวัสดุคอมพิวเตอรตางๆ เพื่อใชเปนวัสดุในการ

ปฏิบัติงานราชการของกองสวัสดิการสังคม 

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 1,226,540 บาท

งบบุคลากร 816,540 บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา) 816,540 บาท

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 336,240 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบล สังกัดกองชาง พรอม

ปรับปรุงอัตราเงินเดือน 

เงินประจําตําแหนง 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงหัวหนาสวนราชการ กองชาง 
คาตอบแทนพนักงานจาง 393,600 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพนักงานจาง สังกัดกองชาง 
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 44,700 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวพนักงานจางสังกัดกองชาง 

งบดําเนินงาน 410,000 บาท
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คาตอบแทน 175,000 บาท

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น
100,000 บาท

เพื่อจายเปน คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมที่ไดรับแตงตั้งใหมี

หนาที่ในการดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางและบริหารพัสด ุ

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.

2560 และระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและ

การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 5,000 บาท

เพื่อจายเปน คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเมื่อไดรับ

คําสั่ง 

คาเชาบาน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคาเชาบานใหแก พนักงานสวนตําบลสังกัด

สํานักกองชาง องคการบริหารสวนตําบลนาทองผูไดรับสิทธิ์

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา 10,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร พนักงานสวนตําบลผูไดรับ

สิทธิ์ 

คาใชสอย 55,000 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบ

รายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 25,000 บาท

เพื่อจายเปน คาใชจายในการเดินทางไปราชการตางๆ เปนไปตาม 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไป

ราชการของเจาหนาที่สวนทองถิ่น พ.ศ.2555 แกไขถึงปจจุบัน 

ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 56 ขอ 1 

คาลงทะเบียนในการฝกอบรม 30,000 บาท

เพื่อจายเปน คาลงทะเบียน ฝกอบรม ประชุมสัมมนา ตางๆ 
คาวัสดุ 180,000 บาท

วัสดุสํานักงาน 20,000 บาท

เพื่อจายเปน คาวัสดุสํานักงานตางๆ
วัสดุไฟฟาและวิทยุ 100,000 บาท

เพื่อจายเปน คาวัสดุไฟฟาและวิทยุตางๆ
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วัสดุกอสราง 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสรางตางๆ

วัสดุคอมพิวเตอร 30,000 บาท

เพื่อจายเปน คาวัสดุคอมพิวเตอรตางๆ
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 1,272,000 บาท

งบบุคลากร 432,000 บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา) 432,000 บาท

คาตอบแทนพนักงานจาง 324,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางดังนี้

1.พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกขยะ) (ท) จํานวน 

1 อัตรา

2. คนงานรถขยะ (ท) จํานวน 2 อัตรา

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 108,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจาง เงิน

เพิ่มสําหรับพนักงานจางผูปฏิบัติงานที่มัลักษณะเปนการเสี่ยงภัยตอ

สุขภาพ  

งบดําเนินงาน 690,000 บาท

คาใชสอย 400,000 บาท

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คากําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล 400,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการกําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล คาใชจายใน

การทิ้งขยะมูลฝอย 

คาวัสดุ 290,000 บาท

วัสดุงานบานงานครัว 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัวประเภท ภาชนะรองรับ

ขยะครัวเรือน

วัสดุยานพาหนะและขนสง 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสงสําหรับรถบรรทุกขยะ 

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 150,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น สําหรับรถบรรทุกขยะ 
งบลงทุน 150,000 บาท

คาครุภัณฑ 150,000 บาท

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 150,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ รถบรรทุกขยะ
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แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน 170,000 บาท

งบดําเนินงาน 140,000 บาท

คาใชสอย 140,000 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบ

รายจายอื่น ๆ

โครงการของดีตําบลนาทองสูงานบุญขาวคูณลานสืบสานประเพณีของดี

 เมืองเชียงยืน

100,000 บาท

เพื่อจายเปน คาใชจายในการดําเนินโครงการจัดงานของดีตําบลนา

ทองสูบุญขาวคูณลานสืบสานประเพณีของด ีเมืองเชียงยืน ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2565 องคการบริหารสวนตําบลนาทอง อําเภอ

เชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม  โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาจาง

ตกแตงขบวนแห คาจางเหมาประดับเตนท คาจางเครื่องเสียง คาซื้อ

น้ําดื่มและน้ําแข็ง คาอาหารและเครื่องดื่ม คายานพาหนะ คาปาย

โครงการฯลฯ คาใชจายอื่นที่จําเปนสําหรับการจัดทําโครงการ 

เปนไปตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.

2537  แกไขถึงปจจุบันเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา

ดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา 

และสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น พ.ศ.2559 และที่แกไขเพิ่มเติม เปนไปตามแผนพัฒนา

ทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 44 ขอ 8 

โครงการสงเสริมอาชีพผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาส 20,000 บาท

เพื่อจายเปน คาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมอาชีพผูสูงอายุ 

ผูพิการ และผูดอยโอกาส โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาวัสดุ และ

อุปกรณตางๆ คาถายเอกสาร คาเชาอุปกรณตางๆในการฝกอบรม 

คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร คาตอบแทนวิทยากร คาปาย

โครงการฯ คาใชจายอื่นที่จําเปนในการอบรมสําหรับการจัดทํา

โครงการ เปนไปตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวน

ตําบล พ.ศ.2537  แกไขถึงปจจุบัน  เปนไปตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.

2561-2565) หนาที่ 51 ขอ 7 
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โครงการสงเสริมอาชีพระยะสั้น (หลักสูตรการทําปลาสม) 20,000 บาท

เพื่อจายเปน คาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมอาชีพระยะสั้น 

(การทําปลาสม) โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาวัสดุ และอุปกรณ

ตางๆ คาถายเอกสาร คาเชาอุปกรณตางๆในการฝกอบรม คาอาหาร

วางและเครื่องดื่ม คาอาหาร คาตอบแทนวิทยากร คาปาย

โครงการฯ คาใชจายอื่นที่จําเปนในการอบรมสําหรับการจัดทํา

โครงการ เปนไปตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวน

ตําบล พ.ศ.2537  แกไขถึงปจจุบัน   เปนไปตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.

2561-2565) หนาที่ 42 ขอ 1 

งบเงินอุดหนุน 30,000 บาท

เงินอุดหนุน 30,000 บาท

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการจัดงานบุญขาวคูณลานสืบสานประเพณีของดีเมืองเชียงยืน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเชียงยืน จังหวัด

มหาสารคาม ในโครงการจัดงานบุญขาวคูณลานสืบสานประเพณี

ของดีเมืองเชียงยืน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 อําเภอเชียงยืน 

จังหวัดมหาสารคาม ตามหนังสือที ่มค 0718/ว 2651ลงวันที่ 21 

กรกฎาคม 2564 เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2565 เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา

ดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 เปนไป

ตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 47 ขอ 1 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 40,000 บาท

งบดําเนินงาน 40,000 บาท

คาใชสอย 40,000 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบ

รายจายอื่น ๆ
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คาใชจายในการจัดกิจกรรมในวันสําคัญทางศาสนา 40,000 บาท

เพื่อจายเปน คาดําเนินโครงการสืบสานประเพณีแหเทียนพรรษา 

ประจําป 2565 ประกอบไปดวย คาปายโครงการ คาจัดสถานที ่คา

เทียนพรรษา คาอาหารวาง คาไทยธรรม และอื่นๆที่เกี่ยวของตลอด

ระยะเวลาที่จัดงาน เปนไปตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหาร

สวนตําบล พ.ศ.2537  แกไขถึงปจจุบัน  เปนไปตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการจัดงาน การจัดการ

แขงขันกีฬา และการสงนักกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมแขงขัน

กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 เปนไปตาม

แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 77 ขอ 1 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานกอสราง 3,520,000 บาท

งบดําเนินงาน 120,000 บาท

คาใชสอย 120,000 บาท

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายใหแกเอกชน นิติบุคคลหรือ

บุคคลภายนอกเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งกอสราง

20,000 บาท

เพื่อจายเปน คาจางออกแบบและรับรองแบบงานกอสราง ของ

องคการบริหารสวนตําบล เปนไปตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจางและ

บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการ

จัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบ

หรือหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 100,000 บาท

เพื่อจายเปน คาโครงการงซอมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมูที ่

1-11 ทําการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร โดยการลง

ลูกรังเกลี่ยเรียบปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 735 ลบ.ม. พรอมทําากร

ปรับเกลี่ยเรียบตามสภาพพื้นที่ สถานที่ดําเนินการ หมูที ่1-11 

ตําบลนาทอง เปนไปตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวน

ตําบล พ.ศ.2537 แกไขถึง ปจจุบัน 

งบลงทุน 2,699,000 บาท

คาที่ดินและสิ่งกอสราง 2,699,000 บาท

คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ



จํานวน

จํานวน

โครงการกอสรางถนน คสล.ม.๑ 200,000 บาท

เพื่อจายเปน  คากอสรางโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

บานแบก หมูที ่ 1  ทําการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกวาง  5 

เมตร  ยาว  70.50  เมตร  หนา  0.15 เมตร หรือมีพื้นที ่คสล.ไม

นอยกวา 352.50  ตร.ม. พรอมทําการลงลูกรังไหลทาง 0.0-0.5 

เมตร พิกัดเริ่มตน N 16.364117,E 103.040067 พิกัดสิ้นสุด  N 

16.364014, E 103.040721 ตามแบบแปลนที่อบต.กําหนด แบบ

เลขที ่ 01/2565 เปนไปตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหาร

สวนตําบล พ.ศ.2537 แกไขถึง ปจจุบัน เปนไปตามแผนพัฒนา

ทองถิ่นป (พ.ศ.2561-2565)หนา 23 ขอ 2 

โครงการกอสรางถนน คสล.ม.๒ 350,000 บาท

เพื่อจายเปน  คากอสรางโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

บานทัพมา หมูที ่ 2  จํานวน 2 โครงการ

1. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานทัพมา หมูที ่ 2 

งบประมาณ 200,000 บาท ทําการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

กวาง  4 เมตร  ยาว  89.50  เมตร  หนา  0.15 เมตร หรือมีพื้นที ่

คสล.ไมนอยกวา 358  ตร.ม. พรอมทําการลงลูกรังไหลทาง0.0-0.5 

เมตรพิกัดเริ่มตนN16.380334, E103.059737 พิกัดสิ้นสุด 

N16.381174, E103.060125 ตามแบบแปลนที่อบต.กําหนด  แบบ

เลขที ่ 02/2565 

2. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานทัพมาหมูที ่2  

งบประมาณ 150,000 บาท ทําการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

กวาง  4 เมตร  ยาว  67.00  เมตร  หนา  0.15 เมตร หรือมีพื้นที ่

คสล.ไมนอยกวา 268 ตร.ม. พรอมทําการลงลูกรังไหลทาง 0.0-0.5 

เมตร ตามแบบแปลนที่อบต.  กําหนด  แบบเลขที ่ 15/2565 พิกัด

เริ่มตน N16.381876, E103.062299 จุดสิ้นสุด N16.382360, 

E103.062693

เปนไปตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.

2537 แกไขถึง ปจจุบัน เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นป (พ.ศ.

2561-2565) หนา 23 ขอ 3 



จํานวน

จํานวน

จํานวน

โครงการกอสรางถนน คสล.ม.๓ 200,000 บาท

เพื่อจายเปน  คากอสรางโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

บานนาทอง หมูที ่ 3  ทําการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

กวาง  4 เมตร  ยาว  89.50  เมตร  หนา  0.15 เมตร หรือมีพื้นที ่

คสล.ไมนอยกวา 358  ตร.ม. พรอมทําการลงลูกรังไหลทาง0.0-0.5 

เมตร พิกัดเริ่มตนN16.407888,E 103.059296พิกัดสิ้นสุด 

N16.408669,E103.059006  ตามแบบแปลนที่อบต.  กําหนด  

แบบเลขที ่ 03/2565 เปนไปตาม พรบ.สภาตําบลและองคการ

บริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แกไขถึง ปจจุบัน เปนไปตาม

แผนพัฒนาทองถิ่นป (พ.ศ.2561-2565) หนา23 ขอ4 

โครงการกอสรางถนน คสล.ม.๔ 19,000 บาท

เพื่อจายเปน  คากอสรางโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

บานดอนหัน หมูที ่ 4  ทําการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

กวาง  2.50 เมตร  ยาว  12  เมตร  หนา  0.15 เมตร หรือมีพื้นที ่

คสล.ไมนอยกวา 30  ตร.ม. พิกัดเริ่มตน พิกัดเริ่มตน N16.375681,

 E103.066616  พิกัดสิ้นสุด N16.375642, E103.066683 ตาม

แบบแปลนที่อบต.  กําหนด  แบบเลขที ่04/2565 เปนไปตาม พรบ.

สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แกไขถึง 

ปจจุบัน เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นป (พ.ศ.2561-2565) หนา 

23 ขอ 5 

โครงการกอสรางถนน คสล.ม.๖ 300,000 บาท

เพื่อจายเปน  คากอสรางโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

บานทัพมา หมูที ่ 6  ทําการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกวาง  

4 เมตร  ยาว  134.50 เมตร  หนา  0.15 เมตร หรือมีพื้นที ่คสล.

ไมนอยกวา 538 ตร.ม. พรอมทําการลงลูกรังไหลทาง 0.0-0.5 

เมตร ตามแบบแปลนที่อบต.  กําหนด  แบบเลขที ่ 16/2565  พิกัด

เริ่มตนN16.381253,E 103.054727  พิกัดสิ้นสุด N16.381554, 

E103.053600  เปนไปตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหาร

สวนตําบล พ.ศ.2537 แกไขถึง ปจจุบัน เปนไปตามแผนพัฒนา

ทองถิ่นป (พ.ศ.2561-2565) หนา 24 ขอ 7



จํานวน

จํานวน

จํานวน

โครงการกอสรางถนน คสล.ม.๗ 300,000 บาท

เพื่อจายเปน  คากอสรางโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

บานแบก หมูที ่ 7  ทําการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกวาง  4 

เมตร ยาว  134.50 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที ่คสล.ไม

นอยกวา 538 ตร.ม. พรอมทําการลงลูกรังไหลทาง 0.0-0.5 เมตร 

ตามแบบแปลนที่อบต.  กําหนด  แบบเลขที ่ 17/2565  พิกัด

เริ่มตน N16.358604,E 103.056902 พิกัดสิ้นสุด N16.358160, 

E103.058073  เปนไปตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหาร

สวนตําบล พ.ศ.2537 แกไขถึง ปจจุบัน เปนไปตามแผนพัฒนา

ทองถิ่นป (พ.ศ.2561-2565) หนา 24 ขอ 8

โครงการกอสรางถนน คสล.ม.๘ 36,600 บาท

เพื่อจายเปน  คากอสรางโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

บานแบก  หมูที ่8  ทําการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกวาง 6 

เมตร  ยาว  10  เมตร  หนา  0.15 เมตร หรือมีพื้นที ่คสล.ไมนอย

กวา 60  ตร.ม. พรอมทําการลงลูกรังไหลทาง 0.0-0.5 เมตร ตาม

แบบแปลนที่อบต.  กําหนด  แบบเลขที ่ 08/2565 พิกัดเริ่มตน 

N16.367191, E 103.041760  พิกัดสิ้นสุด N16.367228, 

E103.041659 เปนไปตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวน

ตําบล พ.ศ.2537 แกไขถึง ปจจุบัน เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นป 

(พ.ศ.2561-2565) หนา 24 ขอ 9

โครงการกอสรางถนน คสล.ม.๙ 200,000 บาท

เพื่อจายเปน  คากอสรางโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

บานนาทอง หมูที ่ 9  ทําการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

กวาง  4 เมตร  ยาว  89.50  เมตร  หนา  0.15 เมตร หรือมีพื้นที ่

คสล.ไมนอยกวา 358  ตร.ม. พรอมทําการลงลูกรังไหลทาง 0.0-0.5 

เมตร ตามแบบแปลนที่อบต.  กําหนด  แบบเลขที ่ 11/2565  พิกัด

เริ่มตน N16.410485,E 103.057060 พิกัดสิ้นสุด N16.411281, 

E103.057126 เปนไปตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวน

ตําบล พ.ศ.2537 แกไขถึง ปจจุบัน เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นป 

(พ.ศ.2561-2565) หนา 24 ขอ 10



จํานวน

จํานวน

โครงการกอสรางถนนลูกรังหมู.6 100,000 บาท

เพื่อจายเปน คากอสรางโครงการกอสรางถนนลูกรังเพื่อการเกษตร 

บานทัพมา หมูที ่6  ทําการขุดขึ้นรูปถนนลูกรังเพื่อการเกษตร 

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ความยาว 430 เมตร สูงเฉลี่ย 1.00 เมตร 

พรอมลงลูกรังทับหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พรอมทําการไถปรับเกรด

เกลี่ยเรียบ หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 464 ลบ.ม. ตามแบบ

แปลนที่ อบต.กําหนด แบบเลขที ่18/2565 จุดเริ่มตน N=

16.377977,E= 103.046935 จุดสิ้นสุด N=16.374671,E=

103.044796 เปนไปตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวน

ตําบล พ.ศ.2537 แกไขถึง ปจจุบัน เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นป 

(พ.ศ.2561-2565) หนา 25 ขอ 19 

โครงการขุดวางทอระบายน้ําหมู.10 200,000 บาท

เพื่อจายเปน คากอสรางโครงการขุดวางทอระบายน้ํา บานดอนหัน 

หมูที ่10 จํานวน 2 โครงการ

1.โครงการขุดวางทอระบายน้ํา คสล.พรอมทําบอพัก บานดอนหัน 

หมูที ่10 งบประมาณจํานวน 149,000 บาท ทําการขุดวางทอ

ระบายน้ํา คสล.ขนาดไดมิเตอร 0.40 เมตร จํานวน 95 ทอน พรอม

ทําบอพัก จํานวน 9 บอพัก และทําการเทคอนกรีตทับหลังทอตาม

สภาพพื้นที่เฉลี่ยกวาง 1.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาวรวม 104 

เมตร ตามแบบแปลนที่อบต.  กําหนดแบบเลขที ่ 12/2565 พิกัด

เริ่มตน N= 16.377003,E= 103.064143   จุดสิ้นสุดN=

16.376199, E= 103.063820

2.โครงการขุดวางทอระบายน้ํา PVC ชั้น 8.5 ขนาด 8 นิ้ว พรอมทํา

บอพัก บานดอนหัน หมูที ่10 งบประมาณจํานวน 51,000 บาท ทํา

การขุดวางทอระบายน้ําPVC ชั้น 8.5 ขนาด 8 นิ้ว จํานวน 12 

ทอน พรอมทําบอพัก จํานวน 5 บอพัก และทําการเทคอนกรีตทับ

หลังทอตามสภาพพื้นที่เฉลี่ยกวาง 0.70 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว

รวม 48 เมตร ตามแบบแปลนที่อบต.  กําหนดแบบเลขที ่ 

13/2565  พิกัดเริ่มตน N= 16.378105  ,E=103.064502  

จุดสิ้นสุด N= 16.378534 ,E= 103.064347 

เปนไปตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.

2537 แกไขถึง ปจจุบัน เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นป (พ.ศ.

2561-2565) หนา 32 ขอ 76



จํานวน

จํานวน

จํานวน

โครงการขุดวางทอระบายน้ําหมู.11 80,000 บาท

เพื่อจายเปน คากอสรางโครงการขุดวางทอระบายน้ํา PVC ชั้น 8.5 

ขนาด 8 นิ้ว พรอมทําบอพัก บานวังน้ําใส หมูที ่11  ทําการขุดวาง

ทอระบายน้ําPVC ชั้น 8.5 ขนาด 8 นิ้ว จํานวน 19 ทอน  พรอมทํา

บอพัก จํานวน 8 บอพัก และทําการเทคอนกรีตทับหลังทอตาม

สภาพพื้นที่เฉลี่ยกวาง 0.70 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาวรวม 76 

เมตร ตามแบบแปลนที่อบต.กําหนด แบบเลขที ่ 14/2565  พิกัด

เริ่มตน N= 16.376942,E= 103.058096 จุดสิ้นสุด N=

16.376674, E= 103.057495 เปนไปตาม พรบ.สภาตําบลและ

องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แกไขถึง ปจจุบัน เปนไปตาม

แผนพัฒนาทองถิ่นป (พ.ศ.2561-2565)  หนา 33 ขอ 77

โครงการขุดวางทอระบายน้ําหมู.6 150,000 บาท

เพื่อจายเปน คากอสรางโครงการขุดวางทอระบายน้ํา คสล.พรอมทํา

บอพัก บานทัพมา หมูที ่6  ทําการขุดวางทอระบายน้ํา คสล.ขนาด

ไดมิเตอร 0.40 เมตร จํานวน 96 ทอน พรอมทําบอพัก จํานวน 9 

บอพัก และทําการเทคอนกรีตทับหลังทอตามสภาพพื้นที่เฉลี่ยกวาง 

1.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาวรวม 105 เมตร ตามแบบแปลนที่

อบต.กําหนด  แบบเลขที ่19/2565 พิกัดเริ่มตน N= 

16.383874,E= 103.056515 จุดสิ้นสุด N=16.384710, E= 

103.056991 เปนไปตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวน

ตําบล พ.ศ.2537 แกไขถึง ปจจุบัน เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นป 

(พ.ศ.2561-2565) หนา 32 ขอ 72

โครงการขุดวางทอระบายน้ําหมู.7 200,000 บาท

เพื่อจายเปน คากอสรางโครงการขุดวางทอระบายน้ํา บานแบก หมู

ที ่7 จํานวน 3 โครงการ 

1.  โครงการขุดวางทอระบายน้ํา คสล.พรอมทําบอพัก บานแบก 

หมูที ่7 งบประมาณจํานวน 86,000 บาท ทําการขุดวางทอระบาย

น้ํา คสล.ขนาดไดมิเตอร 0.30 เมตร จํานวน 60 ทอน พรอมทําบอ

พัก จํานวน 6 บอพัก และทําการเทคอนกรีตทับหลังทอตามสภาพ

พื้นที่เฉลี่ยกวาง 1.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาวรวม 66 เมตร 

ตามแบบแปลนที่อบต.  กําหนดแบบเลขที ่ 05/2565 พิกัดเริ่มตน 

16.365493,E= 103.042354 พิกัดสิ้นสุด N=16.365369 , E=

103.042982 



จํานวนโครงการขุดวางทอระบายน้ําหมู.8 163,400 บาท

2.โครงการขุดวางทอระบายน้ํา คสล.พรอมทําบอพัก บานแบก หมู

ที ่7 งบประมาณจํานวน 53,000 บาท ทําการขุดวางทอระบายน้ํา 

คสล.ขนาดไดมิเตอร 0.30 เมตร จํานวน 39 ทอน พรอมทําบอพัก 

จํานวน 3 บอพัก และทําการเทคอนกรีตทับหลังทอตามสภาพพื้นที่

เฉลี่ยกวาง 1.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาวรวม 42 เมตร ตาม

แบบแปลนที่อบต.  กําหนดแบบเลขที ่ 06/2565 พิกัดเริ่มตน N= 

16.364335 ,E=103.041203  พิกัดสิ้นสุดN=16.363959, E=

103.041238  

3.โครงการขุดวางทอระบายน้ํา PVC ชั้น 8.5 ขนาด 8 นิ้ว พรอมทํา

บอพัก บานแบก หมูที ่7 งบประมาณจํานวน 61,000 บาท ทําการ

ขุดวางทอระบายน้ําPVC ชั้น 8.5 ขนาด 8 นิ้ว จํานวน 15.5 ทอน 

พรอมทําบอพัก จํานวน 6 บอพัก และทําการเทคอนกรีตทับหลังทอ

ตามสภาพพื้นที่เฉลี่ยกวาง 0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาวรวม 62 

เมตร ตามแบบแปลนที่อบต.  กําหนดแบบเลขที ่ 07/2565  พิกัด

เริ่มตนN=16.365747 ,E= 103.042399 พิกัดสิ้นสุด N= 

16.365899,E= 103.042994  

เปนไปตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.

2537 แกไขถึง ปจจุบัน เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นป (พ.ศ.

2561-2565) หนา 32 ขอ 73

เพื่อจายเปน คากอสรางโครงการขุดวางทอระบายน้ํา บานแบก หมู

ที ่8  จํานวน 2 โครงการ

1.โครงการขุดวางทอระบายน้ํา คสล.พรอมทําบอพัก บานแบก หมู

ที ่8 งบประมาณจํานวน 40,000 บาท ทําการขุดวางทอระบายน้ํา 

คสล.ขนาดไดมิเตอร 0.30 เมตร จํานวน 26 ทอน พรอมทําบอพัก 

จํานวน 3 บอพัก และทําการเทคอนกรีตทับหลังทอตามสภาพพื้นที่

เฉลี่ยกวาง 1.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาวรวม 29 เมตร ตาม

แบบแปลนที่อบต.กําหนด  แบบเลขที ่ 09/2565 พิกัดเริ่มตน N=  

16.365693,E= 103.040438 พิกัดสิ้นสุด N= 16.365687, E= 

103.040176



จํานวน

รวม

รวม

จํานวน

2.โครงการขุดวางทอระบายน้ํา คสล.พรอมทําบอพัก บานแบก หมู

ที ่8 งบประมาณจํานวน 123,400 บาท ทําการขุดวางทอระบาย

น้ํา คสล.ขนาดไดมิเตอร 0.30 เมตร จํานวน 90 ทอน พรอมทําบอ

พัก จํานวน 8 บอพัก และทําการเทคอนกรีตทับหลังทอตามสภาพ

พื้นที่เฉลี่ยกวาง 1.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาวรวม 98 เมตร 

ตามแบบแปลนที่อบต.  กําหนด  แบบเลขที ่ 10/2565 พิกัด

เริ่มตน N=16.365377 ,E= 103.038473  พิกัดสิ้นสุด N= 

16.366192, E= 103.038853 

เปนไปตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.

2537 แกไขถึง ปจจุบัน เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นป (พ.ศ.

2561-2565) หนา 32 ขอ 74

โครงการปรับเกรดถนนเพื่อการเกษตรหมู.1-11 200,000 บาท

เพื่อจายเปน คากอสรางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร 

หมูที ่1-11 ทําการปรับเกรดถนนลูกรังตามสภาพพื้นที่มีความยาว

รวม 17.5 กิโลเมตร ความกวางเฉลี่ย 5.00 เมตร  สถานที่พื้นที่

ดําเนินการ หมูที ่1-11 ของตําบลนาทอง เปนไปตาม พรบ.สภา

ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แกไขถึง ปจจุบัน 

เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นป (พ.ศ.2561-2565) หนา 27 ขอ 38  

งบเงินอุดหนุน 701,000 บาท

เงินอุดหนุน 701,000 บาท

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

อุดหนุนไฟฟาสวนภูมิภาค อําเภอเชียงยืน 701,000 บาท

เพื่อจายเปน เงินอุดหนุนไฟฟาสวนภูมิภาค อําเภอเชียงยืน ในการ

ดําเนินงานดังนี้

1. โครงการขยายเขตไฟฟา หมูที ่4 งบประมาณ 181,000 บาท

2. โครงการขยายเขตไฟฟา หมูที ่5 งบประมาณ 200,000 บาท

3. โครงการขยายเขตไฟฟา หมูที ่6 งบประมาณ 200,000 บาท

4. โครงการขยายเขตไฟฟา หมูที ่11 งบประมาณ 120,000 บาท



รวม

รวม

รวม

จํานวน

รวม

รวม

จํานวน

จํานวน

จํานวน

แผนงานการเกษตร
งานสงเสริมการเกษตร 349,620 บาท

งบบุคลากร 214,620 บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา) 214,620 บาท

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 214,620 บาท

เพื่อจายเปน เงินเดือนพนักงานสวนตําบล สังกัดกองสงเสริม

การเกษตรพรอมปรับปรุงอัตราเงินเดือน 

งบดําเนินงาน 135,000 บาท

คาใชสอย 115,000 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบ

รายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการตางๆ เปนไปตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไป

ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 แกไขถึงปจจุบัน 

คาลงทะเบียนในการฝกอบรม 30,000 บาท

เพื่อจายเปน คาลงทะเบียน ในการฝกอบรมสัมมนาประชุมตางๆ 

โครงการปลอยปลาเฉลิมพระเกียรติและถวายเปนพระราชกุศล 30,000 บาท

เพื่อจายเปน คาดําเนินโครงการปลอยปลาเฉลิมพระเกียรติและถวาย

เปนพระราชกุล ประกอบไปดวย คาปายโครงการ คาจัดสถานที ่  

คาจัดซื้อพันธุปลา คาอาหารวาง คาจางขนสง และคาใชจายอื่นที่

จําเปนในการอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ เปนไปตาม พรบ.

สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537  แกไขถึง

ปจจุบัน  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย

ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬา และการ

สงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.

2559  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หนา 46 

ขอ 7 



จํานวน
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โครงการสงเสริมเศรษฐกิจพอเพียงตําบลนาทอง 50,000 บาท

เพื่อจายเปน คาดําเนินการในการฝกอบรมและศึกษาดูงานนอก

สถานที่โครงการสงเสริมเศรษฐกิจพอเพียงตําบลนาทอง ประกอบไป

ดวย คาปายโครงการ คาตอบแทนวิทยากร  คาอาหาร คาอาหาร

วาง คาวัสดุอุปกรณในการฝกอบรม คาใชจายในการเดินทางไป

ศึกษาดูงาน และคาใชจายอื่นที่จําเปนในการอบรมสําหรับการจัดทํา

โครงการ เปนไปตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวน

ตําบล พ.ศ.2537  แกไขถึงปจจุบัน  เปนไปตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมขององค

ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557 และที่แกไขเพิ่มเติม  เปนไปตาม

แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หนา 46ขอ 5 

คาวัสดุ 20,000 บาท

วัสดุสํานักงาน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน ตางๆ
วัสดุการเกษตร 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุการเกษตรตางๆ
วัสดุคอมพิวเตอร 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอรตางๆ
งานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 35,000 บาท

งบดําเนินงาน 35,000 บาท

คาใชสอย 35,000 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบ

โครงการปลูกตนไมเฉลิมพระเกียรติ 15,000 บาท

เพื่อจายเปน คาดําเนินโครงการปลูกตนไมเฉลิมพระเกียรต ิประกอบ

ไปดวย คาปายโครงการ คาจัดสถานที ่  คาจัดซื้อพันธุกลาไม 

คาอาหารวาง คาขนสงและคาใชจายอื่นที่จําเปนในการจัดทํา

โครงการ เปนไปตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวน

ตําบล พ.ศ.2537  แกไขถึงปจจุบัน  เปนไประเบียบ

กระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการจัดงาน การจัดการ

แขงขันกีฬา และการสงนักกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมแขงขัน

กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559  เปนไปตาม

แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หนา 75 ขอ  5 



จํานวน

เพื่อจายเปน คาดําเนินโครงการอนุรักษและพัฒนาพืชสมุนไพรใน

ชุมชน ประกอบไปดวย คาปายโครงการ  คาวิทยากร คาอาหารวาง 

คาอาหาร และคาใชจายอื่นที่จําเปนในการจัดทําโครงการ เปนไป

ตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537  

แกไขถึงปจจุบัน  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย

คาใชจายในการฝกอบรมขององคปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557 

และที่แกไขเพิ่มเติม  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.

2561-2565) หนา 75  ขอ 6 

โครงการอนุรักษและพัฒนาพืชสมุนไพรในชุมชน 20,000 บาท
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