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อําเภอ เมืองสุรินทร์   จังหวัดสุรินทร์

องค์การบริหารส่วนตําบลนาบัว

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานสภาฯ ,รองประธานสภาฯ,สมาชิกสภาฯ
และเลขานุการสภา  อบต.นาบัว  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผน
งานบริหารงานทัวไป  ดังรายละเอียดดังนี
-  ค่าตอบแทนประธานสภาฯ  ตังไว้  134,640  บาท
-  ค่าตอบแทนรองประธานสภาฯ  ตังไว้  110,160  บาท
-  ค่าตอบแทนเลขานุการสภาฯ  ตังไว้  86,400  บาท
-  ค่าตอบแทนสมาชิกสภาฯ  ตังไว้  3,024,000  บาท

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 3,355,200 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล  จํานวน  1  ตําแหน่ง  12  เดือน  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎใน
แผนงานบริหารงานทัวไป

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล

จํานวน 86,400 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายกองค์การบริหารส่วนตําบลและรอง
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล  จํานวน  3  ตําแหน่ง  12  เดือน  ตังจ่าย
จากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
และรองนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล  จํานวน  3  ตําแหน่ง  12  เดือน  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎใน
แผนงานบริหารงานทัวไป

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนนายกองค์การบริหารส่วนตําบลและรองนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล  จํานวน  3  ตําแหน่ง  12 เดือน  ตังจ่ายจาก
เงินรายได้  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป

เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 4,039,920 บาท
งบบุคลากร รวม 6,465,300 บาท
งานบริหารทัวไป รวม 9,610,500 บาท

แผนงานบริหารงานทัวไป

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 42,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุด
หนุนทัวไป แยกเป็น
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1.  ประเภทเงินประโยชน์ตอบแทนอืน  ตังไว้  200,000  บาท
-  เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืน  สําหรับข้าราชการและพนักงาน
ส่วนท้องถินเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี)  ตามประกาศคณะ
กรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผน
งานบริหารงานทัวไป

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 200,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 297,200 บาท
งบดําเนินงาน รวม 2,810,200 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าครองชีพพนักงานจ้างตามภารกิจ  จํานวน  1  อัตรา
ตําแหน่ง
-  ตกแต่งสวน
และพนักงานจ้างทัวไป  จํานวน  1  อัตรา
ตําแหน่ง
-  ขับรถบรรทุกนํา
ตามแผนอัตรากําลังสามปี  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผน
งานบริหารงานทัวไป

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ  จํานวน  2  อัตรา
ตําแหน่ง
-  ผู้ช่วยนักสังคมสงเคราะห์
-  ตกแต่งสวน
และค่าจ้างพนักงานจ้างทัวไป  จํานวน  1  อัตรา
ตําแหน่ง
-  ขับรถบรรทุกนํา
ตามแผนอัตรากําลังสามปี  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผน
งานบริหารงานทัวไป

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 506,160 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล(นักบริหาร
งานองค์การบริหารส่วนตําบล),หัวหน้าสํานักงานปลัด (นักบริหารงานทัว
ไป)  ตามแผนอัตรากําลังสามปี  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผน
งานบริหารงานทัวไป

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 84,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพให้กับพนักงานส่วน
ตําบล  จํานวน  1  อัตรา  ประกอบด้วย
-  เจ้าหน้าทีบันทึกข้อมูล  (01-0206-001)
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 18,660 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วน
ตําบล  อบต.นาบัว  จํานวน  6  อัตรา  ประกอบด้วย
-  ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล (00-0101-001)
-  หัวหน้าสํานักงานปลัด (01-0102-001)
-  เจ้าหน้าทีวิเคราะห์นโยบายและแผน (01-0201-001)
-  นักพัฒนาชุมชน (01-0705-001)
-  เจ้าพนักงานธุรการ (01-0212-001)
-  เจ้าหน้าทีบันทึกข้อมูล (01-0206-001)
ตามแผนอัตรากําลังสามปี  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผน
งานบริหารงานทัวไป

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,780,560 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,425,380 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรับเสด็จพระมหากษัตริย์  และพระบรมวงศ์
ศานุวงศ์หรือผู้แทนพระองค์  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผน
งานบริหารงานทัวไป

ค่าใช้จ่ายในการรับเสด็จ จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาบุคลากร  อปท.  เพือพัฒนาองค์
ความรู้  ให้แก่คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ  ข้าราชการ  พนักงานส่วน
ตําบล  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 200,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

1.  ค่าเลียงรับรอง  ตังไว้  150,000  บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาฯ  คณะกรรมการหรือ
อนุกรรมการทีได้รับการแต่งตังตามระเบียบหรือหนังสือสังการ  การ
ประชุมระหว่า  อปท.  กับ  อปท.  หรือ  อปท.  กับชุมชนและผู้เข้าร่วม
กิจกรรม  อันเป็นประโยชน์ต่อ  อปท.  ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปราก
ฎในแผนงานบริหารงานทัวไป
2.  ค่ารับรอง  ตังไว้  50,000  บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล  คณะบุคคล  หรือผู้ปฏิบัติ
หน้าทีอันเป็นประโยชน์ต่อ  อปท.  ทีมานิเทศ  ตรวจงาน  ตลอดจน
ทัศนศึกษาดูงาน  โดยตังจ่ายไม่เกินร้อยละ  1  ของรายจ่ายจริงทีผ่าน
มา  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 200,000 บาท

1.  ค่าจ้างเหมาบริการ  ตังไว้  250,000  บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใดอย่างหนึงซึงมิ
ใช่เป็นการประกอบดัดแปลง  ต่อเติม  ครุภัณฑ์  หรือสิงก่อสร้าง  ทีอยู่ใน
ความรับผิดชอบของ  อบต.  เช่นทําความสะอาด  ตัดหญ้า  พ่นหมอก
ควัน  ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป
2.  ค่าเบียประกันภัยรถยนต์  ตังไว้  12,000  บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าเบียประกันภัยรถยนต์ขององค์การบริหารส่วนตําบลใน
การทําประกันภัย  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานบริหารงาน
ทัวไป
3.  ค่าเย็บเล่ม  ค่าเข้าปกหนังสือ  ค่าถ่ายเอกสาร  ตังไว้  40,000  บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าจ้างในการเย็บเล่มหนังสือ  เข้าปกหนังสือ  ถ่าย
เอกสาร  ก็อปปีปริน  ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผน
งานบริหารงานทัวไป
4.  ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ตังไว้  50,000  บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผน
งานบริหารงานทัวไป
5.  ค่าดําเนินคดีตามคําผู้พิพากษา  ตังไว้  20,000  บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดีความต่างๆ  ตามคําผู้พิพากษา  ตัง
จ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 372,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,422,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานส่วนตําบลและผู้ทีมี
สิทธิเบิกเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร  ตามประเภทและอัตราการเบิก
จ่ายทีกรมบัญชีกลางกําหนด  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผน
งานบริหารงานทัวไป

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 60,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตําบลและผู้ทีมีสิทธิเบิกเงินค่า
เช่าบ้าน  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 37,200 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ  จัดหา  วัสดุอุปกรณ์กีฬา  เช่น  ลูกฟุตบอล  ลูก
วอลเลย์  ลูกตระกร้อ  สําหรับใช้ในการออกกําลังกายให้แก่หมู่บ้านในเขต
ตําบลนาบัว  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป

วัสดุกีฬา จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ  จัดหา  วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  เช่น  นํายา
ตรวจหาสารเสพติด  สารกําจัดลูกนํายุงลาย  นํายากําจัดยุง  ฯลฯ  ตังจ่าย
จากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ  จัดหา  วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน  เช่น  นํามัน
เบนซิน  นํามันดีเซล  นํามันหล่อลืน  จาระบี  ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 150,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ  จัดหา  วัสดุยานพาหนะและขน
ส่ง  เช่น  แบตเตอรี  ยางนอก  ยางใน  สัญญารไฟจราจร  สัญญาณไฟฉุก
เฉิน  กรวยจราจร  ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานบริหาร
งานทัวไป

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง  เช่น  อิฐ  หินปูน  ทราย  ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงิน
รายได้  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือหรือจัดหาวัสดุงานบ้านงานครัว  เช่น  แปรง  ไม้
กวาด  ถ้วยชาม  ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานบริหาร
งานทัวไป

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  หรือสิงของเครืองใช้ต่างๆทีจําเป็นในการ
ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน
ตําบล  เช่น  กระดาษ  ปากกา  สมุด  ดินสอ  แฟ้ม  ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงิน
รายได้  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป

วัสดุสํานักงาน จํานวน 400,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 960,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน  เพือให้ใช้งานได้ตามปกติ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานให้กับ
คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ  พนักงานส่วนตําบล  ฯลฯ  ในการฝึกอบรม
และทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที  เพือพัฒนาองค์ความรู้  แลกเปลียน
ประสบการณ์ในการพัฒนาองค์กรในด้านต่างๆ  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป

โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน จํานวน 500,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต  เช่น  การฝึกอบรม  รณรงค์  ให้ความรู้  ประชาสัมพันธ์  ฯลฯ  ตัง
จ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป

โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  และค่าใช้จ่ายทีเกียวข้อง
กับการเดินทางไปราชการหรือการอบรม  สัมมนาของคณะผู้
บริหาร  พนักงานส่วนตําบล  พนักงานจ้าง  คณะบุคคลทีได้รับการแต่งตัง
ให้ไปราชการตามนโยบายของรัฐหรือผู้มีสิทธิเบิก  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป

ค่าเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
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อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณะสุขประจําหมู่บ้าน  ตังไว้  285,000  บาท
-  เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสาธารณะสุขประจําหมู่บ้าน  จํานวน  19  หมู่
บ้าน  หมู่ละ 15,000  บาท  ตามโครงการปรับปรุงคุณภาพชีวิต  แก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนด้านสาธารณะสุขและอืนๆ  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทัวไป  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 285,000 บาท

1.  อุดหนุน  สนง.กาชาดจังหวัดสุรินทร์  ตังไว้  10,000  บาท
-  เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการดําเนินงานในกิจกรรมอันเป็นสาธารณะ
ประโยชน์  ของ  สนง.กาชาดจังหวัดสุรินทร์  ตามโครงการจัดหารายได้
ในกิจการอันเป็นสาธารณะกุศลและให้การช่วยเหลือประชาชน  ตาม
ภารกิจของสํานักงานกาชาดจังหวัดสุรินทร์  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปราก
ฎในแผนงานบริหารงานทัวไป
2.  อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอเมืองสุรินทร์  ตังไว้  20,000  บาท
-  เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอเมืองสุรินทร์  ตาม
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปราก
ฎในแผนงานบริหารงานทัวไป

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 315,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 315,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือซิงค์ล้างจาน/อ่างล้าง
จาน  จํานวน  1  ชุด  (ตามแบบที  อบต. กําหนด )  บัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ไม่ได้กําหนดไว้  ขออนุมัติจัดซือตามราคาท้องถิน  ตาม  นส.
มท.0808/ว 1989  ลงวันที  22  มิถุนายน  พ.ศ.2552  ตังจ่ายจากเงิน
รายได้  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป

โครงการจัดซือซิงค์ล้างจาน/อ่างล้างจาน จํานวน 20,000 บาท
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ค่าครุภัณฑ์ รวม 20,000 บาท
งบลงทุน รวม 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม  ค่าสมาชิก  ค่าเช่าพืนฯลฯ  ในการเป็นสมาชิก
อินเตอร์เน็ต  ทีตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัว
ไป

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 2,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่านําประปา  ทีอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วน
ตําบลนาบัว  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 9,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าทีอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลนาบัว  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัว
ไป

ค่าไฟฟ้า จํานวน 120,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค รวม 131,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ  จัดหาวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  เช่น  อุปกรณ์
บันทึกข้อมูล  ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์  เมาส์  เครือง
กระจายสัญญาณ  ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานบริหาร
งานทัวไป

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 100,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผน
งานบริหารงานทัวไป

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 285,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานส่วนตําบลหรือผู้มี
สิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรตามประเภท  และอัตราการเบิกจ่ายที
กรมบัญชีกลางกําหนด  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานบริหาร
งานทัวไป

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 6,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตําบลหรือผู้มีสิทธิเบิก  ตังจ่าย
จากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 19,200 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืน  สําหรับข้าราชการ  พนักงานส่วน
ท้องถิน  เป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี)  ตามประกาศคณะ
กรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผน
งานบริหารงานทัวไป

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 100,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 125,200 บาท
งบดําเนินงาน รวม 475,200 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าครองชีพพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  จํานวน  2  อัตรา  ประกอบด้วย
-  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
-  ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีจัดเก็บรายได้
ตามแผนอัตรากําลังสามปี  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผน
งานบริหารงานทัวไป

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 31,320 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ  จํานวน  2  อัตรา  ประกอบ
ด้วย
-  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
-  ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีจัดเก็บรายได้
ตามแผนอัตรากําลังสามปี  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผน
งานบริหารงานทัวไป

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 329,520 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองคลัง (นักบริหารงาน
คลัง)  ตามแผนอัตรากําลังสามปี  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผน
งานบริหารงานทัวไป

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วน
ตําบล  อบต.นาบัว  จํานวน  4  อัตรา  ประกอบด้วย
-  ผู้อํานวยการกองคลัง (04-0103-001)
-  นักวิชาการเงินและบัญชี (04-0306-001)
-  เจ้าพนักงานพัสดุ (04-0312-001)
-  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (04-0309-001)
ตามแผนอัตรากําลังสามปี  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผน
งานบริหารงานทัวไป

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,251,960 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,654,800 บาท
งบบุคลากร รวม 1,654,800 บาท
งานบริหารงานคลัง รวม 2,172,100 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าบริการไปรณีย์  ค่าโทรเลข  ค่าดวงตราไปรณียา
กร  ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์และระบบเครือข่ายอืนๆในการติดต่อสือ
สาร  ทีอยู่ในความรับผิดชอบของ  อบต.  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปราก
ฎในแผนงานบริหารงานทัวไป

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 60,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค รวม 65,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  เพือ
นํามาใช้ในการจัดเก็บภาษีและเป็นฐานข้อมูล  ในการควบคุมดูแล  ตังจ่าย
จากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป

โครงการจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการ  ค่าเบียเลียง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก
และค่าใช้จ่ายเกียวกับการเดินทางไปราชการหรือการอบรมสัมมนาของ
พนักงานส่วนตําบล  พนักงานจ้าง  บุคคลทีได้รับการแต่งตังให้ไปราชการ
ตามนโยบายของรัฐ  หรือผู้มีสิทธิเบิก  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎใน
แผนงานบริหารงานทัวไป

ค่าเดินทางไปราชการ จํานวน 25,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาบุคคลากร  อปท.  ตามแผนการ
ฝึกอบรม  เพือพัฒนาองค์ความรู้  ให้แก่พนักงานส่วนตําบล  พนักงาน
จ้าง  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา จํานวน 30,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
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เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์
สํารองไฟ  จํานวน 1  ชุด  ดังรายละเอียดดังนี
1.เครืองคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผลแบบ
ที  1  ราคา  23,000  บาท  (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ณ  วันที  18  กุมภาพันธ์  2558  ของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร
 เครืองคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล แบบที 1 * (จอขนาดไม่น้อย
กว่า 18.5 นิว) ราคา 23,000 บาท
คุณลักษณะพืนฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกน
หลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน
(8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อย
กว่า 3.0 GHz จํานวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจําขนาดไม่น้อย
กว่า 6 MB สําหรับแบบ L3 Cache
Memory หรือ แบบ Smart Cache Memory
- มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึง หรือดีกว่า ดังนี
1) เป็นแผงวงจรเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีมีหน่วยความจํา
ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics
Processing Unit ทีสามารถใช้หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่บนแผงวงจร
หลัก แบบ Onboard Graphics ทีมี
ความสามารถในการใช้หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 1 GB
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความ
จุไม่น้อยกว่า 1 TB จํานวน
1 หน่วย
- มีDVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือ
ข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดี
กว่า จํานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มีContrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิว
จํานวน 1 หน่วย
2.เครืองสํารองไฟขนาด  800  VA  ราคา  3,100  บาท  (เกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ณ  วัน
ที  18  กุมภาพันธ์  2558  ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สือสาร

โครงการจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ จํานวน 26,100 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าครุภัณฑ์ รวม 42,100 บาท
งบลงทุน รวม 42,100 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตําบลผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่า
บ้าน  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการศึกษา

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 19,200 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืน  สําหรับข้าราชการและพนักงาน
ส่วนท้องถินเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี)  ตามประกาศคณะ
กรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผน
งานการศึกษา

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 200,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 225,200 บาท
งบดําเนินงาน รวม 355,200 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วน
ตําบล  ดังนี
-  หัวหน้าส่วนการศึกษา  (08-0108-001)
-  นักวิชาการศึกษา  (08-0805-001)
ตามแผนอัตรากําลังสามปี  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการ
ศึกษา

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 587,940 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 587,940 บาท
งบบุคลากร รวม 587,940 บาท
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 943,140 บาท

แผนงานการศึกษา

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดซือเครืองปรินเตอร์/เครือง
พิมพ์  จํานวน 1  ชุด  ดังรายละเอียดดังนี
1.เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/
ชนิด LED  สี  แบบ Network  ราคา  16,000  บาท  (เกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ณ  วัน
ที  18  กุมภาพันธ์  2558  ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สือสาร
คุณลักษณะพืนฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดี
กว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือ
ข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวน
ไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานบบริหารงานทัวไป

โครงการจัดซือเครืองปรินเตอร์/เครืองพิมพ์ จํานวน 16,000 บาท

คุณลักษณะพืนฐาน
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานบบริหารงานทัวไป
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เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก  ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  จํานวน  11  คนๆละ  2'000  บาท  ตังจ่ายจากเงินอุด
หนุนทัวไป  ทังนีจะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ปรากฎในแผนงานการศึกษา

โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 22,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการงานวันเด็กแห่งชาติ  เช่น  ค่าของ
ขวัญ  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าจ้าง
เหมาบริการ  ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการศึกษา

โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 15,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้สอย รวม 1,308,200 บาท
งบดําเนินงาน รวม 3,485,940 บาท
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 7,293,940 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ค่าเบียเลียง  ค่าที
พัก  และค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องกับการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนา
ของพนักงานส่วนตําบล  พนักงานจ้าง  หรือบุคคลทีได้รับการแต่งตังให้ไป
ราชการตามนโยบายของรัฐหรือผู้มีสิทธิเบิก  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปราก
ฎในแผนงานศึกษา

ค่าเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา  โครงการพัฒนา
บุคลากร  ตามแผนการฝึกอบรม  เพือพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบล  พนักงานจ้าง  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการ
ศึกษา

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 30,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา  ตัง
ไว้  40,000  บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมวัน
สําคัญทางศาสนา  เช่น  วันมาฆบูชา  วิสาขบูชา  อาสาฬหบูชา  วันเข้า
พรรษา  ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการศึกษา

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 40,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผน
งานการศึกษา

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานส่วนตําบล  ทีมี
สิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  ตามประเภทและอัตราการเบิกจ่ายที
กรมบัญชีกลางกําหนด  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการ
ศึกษา

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 6,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)  ดังราย
ละเอียดดังนี
1.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาบัว  ตังไว้  408,800  บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน  จํานวน  73  คน  มือ
ละ  20  บาท  จํานวน  280  วัน
2.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกะทม  ตังไว้  347,200  บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน  จํานวน  62  คน  มือ
ละ  20  บาท  จํานวน  280  วัน
3.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเสม็ด  ตังไว้  224,000  บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน  จํานวน  40  คน  มือ
ละ  20  บาท  จํานวน  280  วัน
4.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตังกอ  ตังไว้  291,200  บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน  จํานวน  52  คน  มือ
ละ  20  บาท  จํานวน  280  วัน
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ทังนีจะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรงบ
ประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ปรากฎในแผนงานการ
ศึกษา

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 1,271,200 บาท
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-  อาหารเสริม(นม)  ร.ร.สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืน
ฐาน (สพฐ)  ตังไว้  1,709,280  บาท  ดังรายละเอียดดังนี
1.  โรงเรียนบ้านละหุ่งหนองกก  ตังไว้  126,470  บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม)  จํานวน  66  คนๆ
ละ  7.37  บาท  จํานวน  260  วัน
2.  โรงเรียนบ้านนาบัว  ตังไว้  448,400  บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม)  จํานวน  234  คนๆ
ละ  7.37  บาท  จํานวน  260  วัน
3.  โรงเรียนบ้านนาเสือก  ตังไว้  134,140  บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม)  จํานวน  70  คนๆ
ละ  7.37  บาท  จํานวน  260  วัน
4.  โรงเรียนบ้านนาสาม   ตังไว้  433,070  บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม)  จํานวน  226  คนๆ
ละ  7.37  บาท  จํานวน  260  วัน
5.  โรงเรียนบ้านกะทม  ตังไว้  329,590  บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม)  จํานวน  172  คนๆ
ละ  7.37  บาท  จํานวน  260  วัน
6.  โรงเรียนบ้านโดนโอก  ตังไว้  237,610  บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม)  จํานวน  124  คนๆ
ละ  7.37  บาท  จํานวน  260  วัน
-  อาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็ก (ศพด)  ตังไว้  392,000  บาท  ดัง
รายละเอียดดังนี
1.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาบัว  ตังไว้  บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม)  จํานวน  50  คนๆ
ละ  7.37  บาท  จํานวน  280  วัน
2.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล้กบ้านกะทม  ตังไว้  บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม)  จํานวน  50  คนๆ
ละ  7.37  บาท  จํานวน  280  วัน
3.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเสม็ด  ตังไว้  บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม)  จํานวน  50  คนๆ
ละ  7.37  บาท  จํานวน  280  วัน
4.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตังกอ  ตังไว้  บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม)  จํานวน  50  คนๆ
ละ  7.37  บาท  จํานวน  280  วัน
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ทังนีจะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรงบ
ประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ปรากฎในแผนงานการ
ศึกษา

ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 2,177,740 บาท
ค่าวัสดุ รวม 2,177,740 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส  เช่น  การจัด
ฝึกอบรม  สนับสนุนวัสดุปัจจัยการดํารงชีพ  สวัสดิการแก่เด็ก  คนชรา  ผู้
พิการหรือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม  ฯลฯ  ตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการตังงบ
ประมาณเพือช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าทีขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด  เทศบาล  และองคืการบริหารส่วนตําบล  พ.ศ.2543  ตังจ่าย
จากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานสังคมสงเคราะห์

โครงการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส จํานวน 250,000 บาท

-  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต  เช่น  การจัดฝึกอบรม  สนับสนุนวัสดุปัจจัย  ฯลฯ  แก่ผู้สูงอายุ  ผู้
ดูแลผู้สูงอายุ  ประชาชนภายในตําบลนาบัว  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปราก
ฎในแผนงานสังคมสงเคราะห์

โครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต จํานวน 230,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้สอย รวม 480,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 480,000 บาท
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 480,000 บาท

แผนงานสังคมสงเคราะห์

-  อุดหนุนอาหารกลางวัน  ร.ร.สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขันพืนฐาน  (สพฐ)  ตังไว้  3,568,000  บาท  ดังรายละเอียดดังนี
1.  โรงเรียนบ้านละหุ่งหนองกก  ตังไว้  264,000  บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน  จํานวน  66  คน  มือๆ
ละ  20  บาท  จํานวน  200  วัน
2.  โรงเรียนบ้านนาบัว  ตังไว้  936,000  บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน  จํานวน  234  คน  มือๆ
ละ  20  บาท  จํานวน  200  วัน
3.  โรงเรียนบ้านนาเสือก  ตังไว้  280,000  บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน  จํานวน  70  คน  มือๆ
ละ  20  บาท  จํานวน  200  วัน
4.  โรงเรียนบ้านนาสาม   ตังไว้  904,000  บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน  จํานวน  226  คน  มือๆ
ละ  20  บาท  จํานวน  200  วัน
5.  โรงเรียนบ้านกะทม  ตังไว้  688,000  บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน  จํานวน  172  คน  มือๆ
ละ  20  บาท  จํานวน  200  วัน
6.  โรงเรียนบ้านโดนโอก  ตังไว้  496,000  บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน  จํานวน  124  คน  มือๆ
ละ  20  บาท  จํานวน  200  วัน
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ทังนีจะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรงบ
ประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ปรากฎในแผนงานการ
ศึกษา

-  อุดหนุนโรงเรียน/สถานศึกษา  ในเขต  อบต.    ตังไว้  240,000  บาท
-  เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในโรงเรียน/สถานศึกษา ,ส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการ  ฯลฯ   แก่
โรงเรียนในเขตบริการ  อบต.นาบัว  จํานวน  8  โรงๆ
ละ  30,000  บาท  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการศึกษา

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 3,808,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 3,808,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 3,808,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานส่วนตําบล  ทีมี
สิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรตามประเภทและอัตราการเบิกจ่ายที
กรมบัญชีกลางกําหนด  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานเคหะ
และชุมชน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 7,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตําบล  หรือผู้มีสิทธิเบิก  ตัง
จ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 38,400 บาท

1.  ประเภทเงินประโยชน์ตอบแทนอืน  ตังไว้  100,000  บาท
-  เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืน  สําหรับข้าราชการ  พนักงาน
ส่วนท้องถินเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี)  ตามประกาศคณะ
กรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผน
งานเคหะและชุมชน
2.  ค่าตอบแทนคณะกรรมการ  ตังไว้  50,000  บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจงานจ้าง  คณะกรรมการ
เปิดซอง  ตามที  อบต.นาบัว  แต่งตัง  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎใน
แผนงานเคหะและชุมชน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 150,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 195,400 บาท
งบดําเนินงาน รวม 775,400 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าครองชีพให้กับพนักงานจ้าง  จํานวน  2  อัตรา  ประกอบ
ด้วย
-  ผู้ช่วยนายช่างโยธา
-  ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 40,500 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง  จํานวน  2  อัตรา  ประกอบด้วย
-  ผู้ช่วยนายช่างโยธา
-  ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
ตามแผนอัตรากําลังสามปี  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงาน
เคหะและชุมชน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 297,600 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งหัวหน้าส่วนโยธา (นักบริหารงาน
ช่าง)  ตามแผนอัตรากําลังสามปี  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผน
งานเคหะและชุมชน

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วน
ตําบล  จํานวน  2  อัตรา  ประกอบด้วย
-  หัวหน้าส่วนโยธา (05-0104-001)
-  นายช่างโยธา  (05-0503-001)
ตามแผนอัตรากําลังสามปี  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงาน
เคหะและชุมชน

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 646,860 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,026,960 บาท
งบบุคลากร รวม 1,026,960 บาท
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 1,802,360 บาท

แผนงานเคหะและชุมชน
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เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดซือเต็นท์โครงเหล็ก  เพือใช้ใน
กิจกรรมต่างๆของ  อบต.  จํานวน  3  หลัง (ตามแบบที  อบ
ต.  กําหนด )  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน

โครงการจัดซือเต็นท์โครงเหล็ก จํานวน 100,000 บาท
ครุภัณฑ์อืน
ค่าครุภัณฑ์ รวม 100,000 บาท
งบลงทุน รวม 17,121,960 บาท
งานไฟฟ้าถนน รวม 17,121,960 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ  จัดหาวัสดุก่อสร้าง  เช่น  ไม้
ต่างๆ  สี  ค้อน  ตะปู  ท่อต่างๆ  จอบ  เสียม  ท่อนําและอุปกรณ์
ประปา  ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ  จัดหาวัสดุไฟฟ้า  เช่น  สวิตซ์ไฟฟ้า  สาย
ไฟฟ้า  หลอดไฟฟ้า  ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานเคหะ
และชุมชน

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 400,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 420,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฟืนฟูธรรมชาติและสิงแวด
ล้อม  เช่น  การปลูกป่า  การปรับปรุงภูมิทัศน์  การอนุรักษ์ฝายต้นนํา  การ
ปลูกหญ้าแฝก ฯลฯ  ตามโครงการอันเนืองมาจากพระราชดําริหรือ
โครงการอันเนืองมาจากพระราชเสาวนีย์  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปราก
ฎในแผนงานเคหะและชุมชน

โครงการฟืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการ  ค่าเบียเลียง  ค่าพาหนะ  ค่าทีพัก  และ
ค่าใช้จ่ายทีเกียวกับการเดินทางไปราชการหรือการอบรมสัมมนาของ
พนักงานส่วนตําบล  พนักงานจ้าง  หรือบุคคลทีได้รับการแต่งตังให้ไป
ราชการตามนโยบายของรัฐ  หรือผู้มีสิทธิเบิก  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน

ค่าเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาบุคลากร  ตามแผนการฝึก
อบรม  เพือพัฒนาองค์ความรู้  แก่พนักงานส่วนตําบล  พนักงานจ้าง  ตัง
จ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 10,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

1.  ค่าธรรมเนียม  ตังไว้  10,000  บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผน
งานเคหะและชุมชน
2.  ค่าใช้จ่ายในการสํารวจทีสาธารณะ  ตังไว้  30,000  บาท
-  เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการสํารวจทีสาธารณะ  ในการอนุรักษ์ทีสาธารณะ
ประโยชน์  หรือเป็นประโยชน์ต่อ  อปท./ชุมชน  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 40,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 160,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนน  คสล.  ภายในหมู่
ที  14  บ้านตังกอ  ตําบลนาบัว  อําเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ (ซอย
ยายชิน)  ขนาดกว้าง 4.00 ม.  ยาว  45.00 ม.  หนา  0.15  ม.  หรือผิว
จราจรไม่น้อยกว่า  180.00  ตร.ม.  (ตามแบบบที  อบต.  กําหนด )  ตัง
จ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน

โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  ภายในหมู่ที  14 จํานวน 98,500 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนน  คสล.  ภายในหมู่
ที  12  บ้านปะปูล  ตําบลนาบัว  อําเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ (ซอย
ตาเชียน)  ขนาดกว้าง 3.50 ม.  ยาว  133.00 ม.  หนา  0.12  ม.  หรือ
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  465.50  ตร.ม.  และติดตังป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ  จํานวน  1  ป้าย  (ตามแบบบที  อบต.  กําหนด )  ตังจ่ายจาก
เงินรายได้  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน

โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  ภายในหมู่ที  12 จํานวน 216,500 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนน  คสล.  ภายในหมู่
ที  9  บ้านตระงอล  ตําบลนาบัว  อําเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ (ตรง
ข้ามศาลาทิศใต้)  ขนาด
กว้าง 2.50   ม.  ยาว  84.00 ม.  หนา  0.12  ม.  หรือผิวจราจรไม่น้อย
กว่า  210.00  ตร.ม.  (ตามแบบบที  อบต.  กําหนด )  ตังจ่ายจากเงินอุด
หนุนทัวไป  90,060  บาท  และเงินรายได้  8,940  บาท  ปรากฎในแผน
งานเคหะและชุมชน

โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  ภายในหมู่  9 จํานวน 99,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนน  คสล.  ภายในหมู่
ที  7  บ้านตรม  ตําบลนาบัว  อําเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ (คุ้ม
สําโรงข้างบ้านนายใจ)  ขนาด
กว้าง 4.00 ม.  ยาว  45.00 ม.  หนา  0.15  ม.  หรือผิวจราจรไม่น้อย
กว่า  180.00  ตร.ม.  (ตามแบบบที  อบต.  กําหนด )  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน

โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  ภายในหมู่  7 จํานวน 98,500 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนน  คสล.  ภายในหมู่
ที  5  บ้านนาเสือก   ตําบลนาบัว  อําเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัด
สุรินทร์ (ซอยยายวอล)  ขนาด
กว้าง 4.00 ม.  ยาว  43.00 ม.  หนา  0.15  ม.  หรือผิวจราจรไม่น้อย
กว่า  172.00  ตร.ม.  (ตามแบบบที  อบต.  กําหนด )  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน

โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  ภายในหมู่  5 จํานวน 96,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนน  คสล.  ภายในหมู่
ที  10  บ้านโดนโอก  ตําบลนาบัว  อําเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัด
สุรินทร์ (คุ้มบุฤาษี)  ขนาด
กว้าง 3.00 ม.  ยาว  70.00 ม.  หนา  0.15  ม.  หรือผิวจราจรไม่น้อย
กว่า  210.00  ตร.ม.  (ตามแบบบที  อบต.  กําหนด )  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน

โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  ภายในหมู่  10 จํานวน 97,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 17,021,960 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนนลาดยางภายในหมู่
ที  13  บ้านปอยตะแบง  ตําบลนาบัว  อําเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัด
สุรินทร์ โดยวิธี  Pavement In - Place Recycling  ช่วงที  1  ขนาด
กว้าง 6.00 ม.  ยาว  410.00 ม.  ช่วงที  2  ขนาด
กว้าง  5.00  ม.  ยาว  100.00  ม.  รวมความยาว  510.00  ม.  หรือ
พืนทีไม่น้อยกว่า  2,960  ตร.ม.  และติดตังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
จํานวน  1  ป้าย (ตามแบบบที  อบต.  กําหนด )  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทัวไป  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางภายในหมู่  13 จํานวน 1,725,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนน  คสล.  ภายในหมู่
ที  7  บ้านตรม  ตําบลนาบัว  อําเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ (ซอยวัด
ไตรแสงธรรม)  ขนาด
กว้าง 4.00 ม.  ยาว  21.00 ม.  หนา  0.15  ม.  หรือผิวจราจรไม่น้อย
กว่า  84.00  ตร.ม.  (ตามแบบบที  อบต.  กําหนด )  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน

โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  หมู่ที  7 จํานวน 46,500 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนน  คสล.  ภายในหมู่
ที  10  บ้านโดนโอก  ตําบลนาบัว  อําเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัด
สุรินทร์ (ซอยตาเบียน)  ขนาด
กว้าง 4.00 ม.  ยาว  45.00 ม.  หนา  0.15  ม.  หรือผิวจราจรไม่น้อย
กว่า  180.00  ตร.ม.  (ตามแบบบที  อบต.  กําหนด )  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน

โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  หมู่ 10 จํานวน 98,500 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนน  คสล.  ภายในหมู่
ที  7  บ้านตรม  ตําบลนาบัว  อําเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ (ซอย
นายลี)  ขนาดกว้าง 3.50 ม.  ยาว  60.00 ม.  หนา  0.15  ม.  หรือผิว
จราจรไม่น้อยกว่า  210  ตร.ม.  (ตามแบบบที  อบต.  กําหนด )  ตังจ่าย
จากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน

โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  ภายในหมู่ที  7 จํานวน 96,500 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนน  คสล.  ภายในหมู่
ที  5  บ้านนาเสือก  ตําบลนาบัว  อําเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัด
สุรินทร์ (ซอยครูบัญชา)  ขนาด
กว้าง 4.00 ม.  ยาว  39.00 ม.  หนา  0.15  ม.  หรือผิวจราจรไม่น้อย
กว่า  156.00  ตร.ม.  (ตามแบบบที  อบต.  กําหนด )  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน

โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  ภายในหมู่ที  5 จํานวน 88,500 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนน  คสล.  ภายในหมู่
ที  19  บ้านเสม็ด  ตําบลนาบัว  อําเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ (ซอย
ประชาชืน  3)  ขนาด
กว้าง 4.00 ม.  ยาว  43.00 ม.  หนา  0.15  ม.  หรือผิวจราจรไม่น้อย
กว่า  172.00  ตร.ม.  และวาง
ท่อ  คสล.  ขนาด  0.30 x 1.00 ม.  1  จุด  จํานวน  5  ท่อน  (ตามแบบ
บที  อบต.  กําหนด )  ตังจ่ายจากเงินรายยได้  ปรากฎในแผนงานเคหะ
และชุมชน

โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  ภายในหมู่ที  19 จํานวน 96,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนนลาดยางภายในหมู่
ที  17  บ้านไทรทาบ  ตําบลนาบัว  อําเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัด
สุรินทร์ (ไทรทาบ - ตรม)  โดย
วิธี  Pavement In - Place Recycling  ขนาด
กว้าง 5.00 ม.  ยาว  1,150.00 ม.  หรือพืนทีไม่น้อยกว่า  5,750  ตร.
ม.  และติดตังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจํานวน  1  ป้าย (ตามแบบ
บที  อบต.  กําหนด )  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฎในแผนงาน
เคหะและชุมชน

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางภายในหมู่ที  17 จํานวน 3,517,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนนลาดยางภายในหมู่
ที  16  บ้านโคกสะอาด  ตําบลนาบัว  อําเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัด
สุรินทร์ (คุ้มกนบ - จบก)  โดย
วิธี  Pavement In - Place Recycling  ขนาด
กว้าง 4.00 ม.  ยาว  354.00 ม.  หรือพืนทีไม่น้อยกว่า  1,416  ตร.
ม.  และติดตังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจํานวน  1  ป้าย (ตามแบบ
บที  อบต.  กําหนด )  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานเคหะและ
ชุมชน

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางภายในหมู่ที  16 จํานวน 884,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนนลาดยางภายในหมู่
ที  10  บ้านโดนโอก  ตําบลนาบัว  อําเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัด
สุรินทร์ (คุ้มโคกปรือ)  โดย
วิธี  Pavement In - Place Recycling  ขนาด
กว้าง 4.00 ม.  ยาว  540.00 ม.  หรือพืนทีไม่น้อยกว่า  2,160  ตร.
ม.  และติดตังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจํานวน  1  ป้าย (ตามแบบ
บที  อบต.  กําหนด )  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานเคหะและ
ชุมชน

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางภายในหมู่ที  10 จํานวน 1,241,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนนลาดยางภายในหมู่ที  8  บ้า
นกระทม  ตําบลนาบัว  อําเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ โดย
วิธี  Pavement In - Place Recycling  ช่วงที  1  ขนาด
กว้าง 5.00 ม.  ยาว  188.00 ม.  ช่วงที  2  ขนาด
กว้าง  5.00  ม.  ยาว  240.00  ม.  ช่วงที  3  ขนาด
กว้าง  5.00  ม.  ยาว  287.00  ม.  ช่วงที  4  ขนาด
กว้าง  5.00  ม.  ยาว  289.00  ม.  ความยาวรวม  1,004.00  ม.  หรือ
พืนทีไม่น้อยกว่า  5,020  ตร.ม.  และติดตังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
จํานวน  1  ป้าย (ตามแบบบที  อบต.  กําหนด )  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทัวไป  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางภายในหมู่  8 จํานวน 2,768,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนนลาดยางภายในหมู่
ที  16  บ้านโคกสะอาด  ตําบลนาบัว  อําเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัด
สุรินทร์ (คุ้มโคกสะแง)  โดย
วิธี  Pavement In - Place Recycling  ขนาด
กว้าง 4.00 ม.  ยาว  489.00 ม.  หรือพืนทีไม่น้อยกว่า  1,956  ตร.
ม.  และติดตังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจํานวน  1  ป้าย (ตามแบบ
บที  อบต.  กําหนด )  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานเคหะและ
ชุมชน

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางภายในหมู่  16 จํานวน 1,259,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงอาคารสํานักงาน  โดยการปรับ
ปรุงซ่อมแซมห้องนําอาคารทีทําการ  อบต.  โดยปูกระเบือง
เซรามิก  ขนาดกว้าง  2.90  x  4.00 ม.  (ตามแบบที  อบ
ต.  กําหนด )  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน

โครงการปรับปรุงอาคารสํานักงาน จํานวน 18,700 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการติดตังไฟสัญญาณจราจร  หมู่ที  6  บ้านนา
สาม  ตําบลนาบัว  อําเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัด
สุรินทร์  จํานวน  2  จุด  (ตามแบบที  อบต.  กําหนด )  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน

โครงการติดตังไฟสัญญาณจราจร จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน  หมู่
ที  9  บ้านตระงอล  ตําบลนาบัว  อําเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์  และ
ติดตังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จํานวน  1  ป้าย (ตามแบบที  อบ
ต.  กําหนด )  ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน

โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน  หมู่ที  9 จํานวน 110,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างบันไดขึน -ลง สระนําสาธารณะ
ภายในหมู่ที 5 บ้านนาเสือก  ตําบลนาบัว  อําเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัด
สุรินทร์  โดยก่อสร้างบันได  คสล.  ขนาด
กว้าง  2.00  ม.  ยาว  3.50  ม.  จํานวน  4  จุด  (ตามแบบที  อบ
ต.  กําหนด )  ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน

โครงการก่อสร้างบันไดขึน - ลง สระนําสาธารณะ  ภายในหมู่ที  5 จํานวน 76,500 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนนลาดยางภายในหมู่
ที  6  บ้านนาสาม ตําบลนาบัว  อําเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์   โดย
วิธี  Pavement In - Place Recycling  ขนาด
กว้าง 4.00 ม.  ยาว  630.00 ม.  หรือพืนทีไม่น้อยกว่า  2,520  ตร.
ม.  และติดตังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจํานวน  1  ป้าย (ตามแบบ
บที  อบต.  กําหนด )  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานเคหะและ
ชุมชน

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางภายในหมู่ที  6 จํานวน 1,415,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนนลาดยางภายในหมู่
ที  4  บ้านละหุ่ง  ตําบลนาบัว  อําเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ โดย
ปรับปรุงผิวทางลาดยางบนพืนคอนกรีต  ขนาด
กว้าง 5.00 ม.  ยาว  565.00 ม.  หรือพืนทีไม่น้อยกว่า  2,825  ตร.
ม.  และติดตังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจํานวน  1  ป้าย (ตามแบบ
บที  อบต.  กําหนด )  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานเคหะและ
ชุมชน

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางภายในหมู่ที  4 จํานวน 1,023,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างถนนลาดยางภายในหมู่
ที  2  บ้านระสีสันต์  ตําบลนาบัว  อําเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ (คุ้ม
โคกกระดาน - ตําบลตระแสง)  โดย
วิธี  Pavement In - Place Recycling  ขนาด
กว้าง 5.00 ม.  ยาว  520.00 ม.  หรือพืนทีไม่น้อยกว่า  2,600  ตร.
ม.  และติดตังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจํานวน  1  ป้าย (ตามแบบ
บที  อบต.  กําหนด )  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฎในแผนงาน
เคหะและชุมชน

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางภายในหมู่ที  2 จํานวน 1,480,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลสําคัญ  เช่น  เทศกาลปีใหม่  เทศกาลสงกรานต์  ฯลฯ  ตังจ่ายจาก
เงินรายได้  ปรากฎในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ  เช่น  การ
จัดอบรม  รณรงค์  ประชาสัมพันธ์  ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปราก
ฎในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด  เช่น  การจัดอบรม  รณรงค์  ประชาสัมพันธ์  ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฎในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 35,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า  เช่น  การฉีดวัควีนป้องกันโรค  การคุมกําเนิด  ฯลฯ  ร่วมกับสํานัก
งานปศุสัตว์อําเภอเมืองสุรินทร์และอาสาสมัครประจําหมู่บ้าน  ตังจ่ายจาก
เงินรายได้  ปรากฎในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 55,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้สอย รวม 640,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 640,000 บาท
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 640,000 บาท

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อ
สร้าง  ซ่อมแซมสิงก่อสร้าง  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงาน
เคหะและชุมชน

โครงการบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง จํานวน 106,260 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเสริมสร้างถนนดินลงหินคลุกภายในหมู่
ที  11  บ้านหนองกก  ตําบลนาบัว  อําเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัด
สุรินทร์ (ซอยตารม)  ขนาดกว้าง 3.00 ม.  ยาว  630.00 ม.  หนาโดย
เฉลีย  0.10  ม.  หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า  189.00  ลบ.
ม.  พร้อมปรับเกรดตกแต่งให้เรียบ  (ตามแบบบที  อบต.  กําหนด )  ตัง
จ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน

โครงการเสริมสร้างถนนดินลงหินคลุกภายในหมู่ที  11 จํานวน 99,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเสริมสร้างถนนดินลงหินคลุกภายในหมู่
ที  11  บ้านหนองกก  ตําบลนาบัว  อําเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัด
สุรินทร์ (ซอยตาทอง)  ขนาดกว้าง 5.00 ม.  ยาว  150.00 ม.  หนาโดย
เฉลีย  0.10  ม.  หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า  75.00  ลบ.ม.  พร้อม
ปรับเกรดตกแต่งให้เรียบ  (ตามแบบบที  อบต.  กําหนด )  ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน

โครงการเสริมสร้างถนนดินลงหินคลุกภายในหมู่  11 จํานวน 39,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเสริมสร้างถนนดินลงหินคลุกภายในหมู่
ที  10  บ้านโดนโอก  ตําบลนาบัว  อําเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัด
สุรินทร์ (ซอยคุ้มบุฤาษี)  ขนาดกว้าง 3.00 ม.  ยาว  630.00 ม.  หนา
โดยเฉลีย  0.10  ม.  หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า  189.00  ลบ.
ม.  พร้อมปรับเกรดตกแต่งให้เรียบ  (ตามแบบบที  อบต.  กําหนด )  ตัง
จ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน

โครงการเสริมสร้างถนนดินลงหินคลุกภายในหมู่  10 จํานวน 99,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประเพณีขึนเขาสวาย  เช่น  สนับสนุน
การจัดขบวนแห่  ขบวนกลองยาว  การจัดสถานที  ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงิน
รายได้  ปรากฎในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

โครงการงานประเพณีขึนเขาสวาย จํานวน 70,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

1.  ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี  ตังไว้  20,000  บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธีต่างๆ  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฎในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 340,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 340,000 บาท
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 340,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาสากลและกีฬาพืนบ้านเพือ
ต่อต้านยาเสพติด  มุ่งเน้นให้ประชาชน  เยาวชนหันมาสนใจการเล่น
กีฬา  อีกทังเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างความสมานฉันท์เพือสร้าง
ความรู้จักสามัคคีของประชาชน  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผน
งานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

โครงการแข่งขันกีฬาสากลและกีฬาพืนบ้าน จํานวน 250,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้สอย รวม 250,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 250,000 บาท
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 250,000 บาท

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน/
แผนพัฒนาตําบล  เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าจัดสถานที  ค่า
เอกสาร  ฯลฯ  เพือส่งเสริมสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชนและกิจกรรม
สนับสนุนการจัดประชุมประชาคม  การพัฒนาผู้นําชุมชน  สร้างเครือข่าย
องค์กรชุมชนและสนับสนุนการขับเคลือนแผนชุมชนแบบ
บูรณาการ  ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานสร้างความเข้ม
แข็งของชุมชน

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน/แผนพัฒนาตําบล จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการดําเนินงานตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  เช่น  การจัดอบรม  รณรงค์  ประชา
สัมพันธ์  ฯลฯ  ระดับครัวเรือน  ระดับชุมชน  และระดับองค์กร  ตังจ่าย
จากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

โครงการส่งเสริมการดําเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาบทบาทสตรี  เช่น  การจัด
อบรม  รณรงค์  ประชาสัมพันธ์  ฯลฯ  เพือส่งเสริมการดําเนินงานด้านการ
พัฒนากลุ่มสตรี  กลุ่มอาชีพสตรีและครอบครัว  การส่งเสริมภาวะผู้นําแก่
สตรี  การให้ความรู้เพือพัฒนาครอบครัว  การป้องกันและแก้ไขปัญหา
ครอบครัว  การเสริมสร้างความเข้มแข็งของบทาทสตรี  ฯลฯ  ตังจ่ายจาก
เงินรายได้  ปรากฎในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

โครงการพัฒนาบทบาทสตรี จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรม  อปพร.  เช่น  ฝึกอบรม  ฝึก
ทบทวนให้ความรู้  รณรงค์  ประชาสัมพันธ์  กิจกรรมต่างๆ  ฯลฯ  ตังจ่าย
จากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

โครงการฝึกอบรม อปพร. จํานวน 100,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบ
ท.)  ตามอัตราทีกําหนดไว้  ในอัตราร้อยละ  1  ของประมาณการราย
รับ  โดยไม่รวมเงินอุดหนุน  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานงบ
กลาง

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 240,000 บาท

โครงการหลักประกันสุขภาพ  ตังไว้  210,000  บาท
-  เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิน/พืนที
องค์การบริหารส่วนตําบลนาบัว  ตามหลักเกณฑ์กองทุน  สปสช.  ในอัตรา
ไม่น้อยกว่าร้อยละ  40  ของยอดเงินจัดสรร (520,110  บาท)  ตังจ่าย
จากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานงบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 210,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยต่างๆ  หรือ
กรณีจําเป็นเร่งด่วน  กรณีฉุกเฉินทีเกิดขึน  ทีไม่ได้คาดคิดมาก่อนใน
เขต  อบต.นาบัว  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานงบกลาง

สํารองจ่าย จํานวน 300,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเบียยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ในเขตตําบลนาบัว  ทีแพทย์รับรอง
และวินิจฉัยแล้วรายละ  500  บาท/เดือน  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป  ปรากฎในแผนงานงบกลาง

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 96,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง  ในอัตราร้อย
ละ  5  ของค่าจ้าง  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานงบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 100,000 บาท
งบกลาง รวม 946,000 บาท
งบกลาง รวม 946,000 บาท
งบกลาง รวม 946,000 บาท

แผนงานงบกลาง

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆภายใน
ตําบล  เช่น  การอบรมให้ความรู้  รณรงค์ส่งเสริม  ประชาสัมพันธ์  สนับ
สนุนวัสดุปัจจัย  ต่างๆ  เพือเพิมพูนความรู้  ลดรายจ่าย  เพิมรายได้  ตัง
จ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการเกษตร

โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ จํานวน 400,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้สอย รวม 400,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 400,000 บาท
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 400,000 บาท

แผนงานการเกษตร

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการบรรพชาภาคฤดูร้อน  เพือส่งเสริมสนับ
สนุนให้เยาวชนตระหนักในพระธรรมคําสอน  ปฏิบัติตนเป็นคนดีตามหลัก
พระพุทธศาสนา  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ

โครงการบรรพชาภาคฤดูร้อน จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการงานประเพณีวันลอยกระทง  เช่น  รางวัล
ประกวดกระทง  รางวัลประกวดนพมาศ  ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฎในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

โครงการงานประเพณีวันลอยกระทง จํานวน 200,000 บาท


