
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตําบลนาเกลือ
อําเภอ พระสมุทรเจดีย์   จังหวัดสมุทรปราการ

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 71,500,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 16,548,840 บาท

งบบุคลากร รวม 10,029,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,328,120 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 532,080 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนให้แก่นายกองค์การบริหารส่วนตําบล รองนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล 
หมายเหตุ :  
รายรับจริงปีงบประมาณ 2559                  จํานวน   67,934,325.55
 บาท
รายรับเงินอุดหนุนปีงบประมาณ 2559       จํานวน   21,55,541.00
  บาท
คงเหลือรายรับไม่รวมเงินอุดหนุนปี 2559  จํานวน   46,078,784.55
 บาท
(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลและเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557)

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
และรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลและเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557)

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายกองค์การบริหารส่วนตําบลและรอง
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลและเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557)
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เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 90,720 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลและเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557)

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,614,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา และ
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลและเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557)

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 7,701,780 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,866,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบลจํานวน  10  อัตรา
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 78,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ  เงินเพิ่ม
พิเศษสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษตําแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) และเงินเพิ่ม
อื่นๆ ให้แก่พนักงานส่วนตําบล

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 252,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งสําหรับพนักงานส่วนตําบลที่มี
สิทธิเบิกจ่าย 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 4,147,560 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน 15 อัตรา  พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน  13 อัตรา

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 273,420 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มอื่นๆ ให้แก่
พนักงานจ้าง

เงินอื่นๆ จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนของพนักงานส่วนตําบล
งบดําเนินงาน รวม 5,308,510 บาท

ค่าตอบแทน รวม 1,637,370 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,497,370 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้กับผู้ปฏิบัติงานให้กับองค์การบริหารส่วน
ตําบล ตามอํานาจหน้าที่ที่พึงจ่ายได้และค่าตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษ (โบนัส) ให้กับพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจําและพนักงาน
จ้าง ประจําปี 2561

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วน
ตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ที่ได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติงานอกเวลา
ราชการ

วันที่พิมพ์ : 20/9/2560  10:51:19 หน้า : 2/27



ค่าเช่าบ้าน จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพักสําหรับพนักงานส่วนตําบลที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้
ตามระเบียบกระทรวงหมาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนบุตรพนักงานส่วนตําบล
ค่าใช้สอย รวม 1,951,140 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 341,140 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่า
โฆษณาเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาในการจัดทําของ ค่าเบี้ยประกันรถยนต์ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลนาเกลือ เช่น รถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก
ขยะ และรถดับเพลิง  ฯลฯ การจัดฝึกอบรม ประชุม ชี้แจงความเข้าใจ เพื่อ
สร้างทัศนคติและจิตสํานึกที่ดีงามในการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์  เพื่อ
ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์คนใน
ชาติ (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560) และค่าบริการที่จําเป็นอื่นๆ ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเกี่ยวกับรับรองและพิธีการ เช่น  ค่ารับรองในการต้อน
รับบุคคลหรือคณะบุคคล ในโอกาสต่างๆ  ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุม
สภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายหรือ
ระเบียบฯ และการประชุมโอกาสอื่นๆ ของทางราชการ  ค่าใช้จ่ายในพิธี
เปิดอาคารที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลนาเกลือ  การจัดกิจกรรมใน
การประชาสัมพันธ์เชิญชวน หรืออํานวยความสะดวกให้กับประชาชนเพื่อ
มาร่วมงานรัฐพิธี และพระราชพิธีต่างๆ ฯลฯ โดยค่าใช้จ่ายดังกล่าว
สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการภายในวงเงินที่ตั้งงบประมาณไว้สําหรับราย
จ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติ
ราชการ ค่าลงทะเบียน ของผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงานส่วนตําบล  
และพนักงานจ้าง ฯลฯ

จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปปฏิบัติราชการ ค่าลงทะเบียน ของผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงาน
ส่วนตําบล และพนักงานจ้าง ฯลฯ

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตําบลและสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตําบล
ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด (กรณีครบวาระ ยุบสภา และ
กรณีแทนตําแหน่งที่ว่างลงและกรณีตามคณะกรรมการการเลือกตั้งให้มี
การเลือกตั้งใหม่ และกรณีอื่นๆ) อีกทั้งให้ความร่วมมือในการประชา
สัมพันธ์ การณรงค์และการมีส่วนร่วมทางการเมือง ในการเลือกตั้งสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎร และหรือสมาชิกวุฒิสภาตามความเหมาะสม โดยคํานึง
ถึงฐานะการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว2989 ลงวันที่ 31
 พฤษภาคม 2560)
(บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)   หน้าที่ 83)

โครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านและตําบล จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านและตําบล เพื่อส่ง
เสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ฯลฯ 
(บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)   หน้าที่ 83)
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โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสําคัญ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลสําคัญ เช่น ป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ  รวมถึงมาตรการใน
การรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.5/ว1634 ลงวันที่ 22
 กันยายน 2557 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0801.4/ว 668 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2560 
(บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)   หน้าที่ 74)

โครงการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขตตําบลนาเกลือ จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใน
เขตตําบลนาเกลือ  เช่น  การจัดทําประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในเขต
ตําบลนาเกลือ ฯลฯ
(บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)   หน้าที่ 78)

โครงการสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร สมเด็จพระเทพ
รัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระ
ราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนาง
เจ้าฯพระบรมราชินีนาถ และสามเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดิน
ทรเทพยวรางกูร โดยการดําเนินการตามวิธีการและแนวทางการดําเนิน
กิจกรรม ฯลฯ  
(ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว2989 ลงวัน
ที่ 31 พฤษภาคม 2560 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0891.4/ว164 ลงวันที่ 26 มกราคม 2558)
(บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)   หน้าที่ 65)

โครงการอบรมการมีส่วนร่วมและให้ความรู้ในรูปแบบการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมการมีส่วนร่วมและให้ความรู้ใน
รูปแบบการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เช่น  การจัดฝึกอบรม  ฯลฯ
(บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)   หน้าที่ 83)

โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนตําบลนาเกลือ ของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วน
ตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง

จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลนาเกลือ ของผู้
บริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงาน
จ้าง ฯลฯ  
(บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)   หน้าที่ 85)

รายจ่ายเพื่อแก้ไขปัญหาเดือดร้อนและพัฒนาคุณภาพชีวิต จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต เช่น การป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจาก
สาธารณภัยต่าง เช่น การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย อัคคีภัย เป็น
ต้น  
(ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว2989 ลงวัน
ที่ 31 พฤษภาคม 2560)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 300,000 บาท
รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ กรณีจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน
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ค่าวัสดุ รวม 1,080,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ เครื่องเขียนกระดาษถ่ายเอกสาร ผงหมึกเครื่องถ่าย
เอกสาร วัสดุแบบพิมพ์ แฟ้ม สมุดบัญชี ตรายาง ซอง สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการ
ซื้อหรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ  รวมถึงรายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อม
แซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นวัสดุไฟฟ้าที่ใช้กับงานไฟฟ้าสาธารณะ และอุปกรณ์
โสต ต่างๆ เช่น สายไฟ หลอดไฟ สวิทซ์ไฟ เบรกเกอร์ โคมไฟ เทปพัน
สายไฟ อุปกรณ์แผงควบคุมระบบไฟ ลําโพง ไมโครโฟน สายอากาศ สาย
ลําโพง ไฟฉาย ฯลฯ รวมถึงรายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม
บํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด ถุงใส่
ขยะ ฯลฯ รวมถึงรายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อะไหล่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เช่น ยางรถ
ยนต์ แบตเตอรี่ หัวเทียน กรองนํ้ามันเครื่อง กรองอากาศ สาย
ไมล์ เบรก ฯลฯ รวมถึงรายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุง
รักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ปกติ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 900,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่อง
ตัดหญ้า และเครื่องพ่นหมอกควัน เครื่องดับเพลิง เช่น นํ้ามันดีเซล นํ้ามัน
เบนซิน นํ้ามันเครื่อง นํ้ามันหล่อลื่น ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเกี่ยวกับการโฆษณาและเผยแพร่  เช่น เมมโมรี่
การ์ดกล้องดิจิตอล พู่กันและสี เทปบันทึกเสียง รูปสี ขาวดํา ที่ได้จากการ
ล้าง อัด หรือขยาย โฟม ผ้า กระดาษโปสเตอร์ ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึก
ข้อมูล อะไหล่คอมพิวเตอร์ ผงหมึกเครื่องพิมพ์ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ฯลฯ รวมถึงรายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมบํารุง
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

วัสดุอื่น จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ ที่ไม่เข้าข่ายวัสดุประเภทอื่นๆ สําหรับใช้ใน
ราชการและใช้ในการจัดทําโครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วน
ตําบล เช่น วัสดุในงานพิธี ประเพณีต่างๆ วัสดุที่ใช้ในการงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย กระจกส่องทางโค้ง เก้าอี้พลาสติก ถังรองรับขยะ ฯลฯ 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 640,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 450,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบล และค่าไฟฟ้า
สาธารณะที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลนา
เกลือ ฯลฯ

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้าประปาสําหรับสํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลนา
เกลือ ฯลฯ 
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ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สําหรับสํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลนา
เกลือ และค่าเช่าใช้คู่สายสําหรับ Internet ตําบล ฯลฯ

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่าลง
ทะเบียนส่งเอกสาร ฯลฯ

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 85,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรภาพหรือโทรสาร  ค่าการติดตั้งและวางระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปรับปรุงเว็บไซต์ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบล ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต และค่าสื่อสาร
อื่นๆ ฯลฯ

งบลงทุน รวม 1,210,430 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 1,210,430 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซื้อเก้าอี้พักคอยแบบ 4 ที่นั่ง เพื่อบริการประชาชน จํานวน 14,080 บาท
เพื่อจัดซื้อเก้าอี้พักคอยแบบ 4 ที่นั่ง เพื่อบริการประชาชน จํานวน 4 ชุดๆ
ละ 3,520 บาท
(บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)  หน้าที่ 121)

ค่าจัดซื้อโต๊ะพับหน้าสแตนเลสสําหรับใช้ในการดําเนินกิจกรรมต่างๆของ
องค์การบริหารส่วนตําบล

จํานวน 23,750 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพับหน้าสแตนเลสสําหรับใช้ในการดําเนิน
กิจกรรมต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 10 ตัวๆ ละ 2,375
 บาท 
(บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)   หน้าที่ 114)

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ค่าจัดซื้อเครื่องเสียงสําหรับห้องประชุม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเสียงสําหรับห้องประชุมจํานวน 1 ชุด  (ราย
ละเอียดตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลนาเกลือกําหนด)
(บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 114)

โครงการขยายเขตติดตั้งกล้องวงจรปิดในพื้นที่ตําบลนาเกลือ จํานวน 1,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการตามโครงการขยายเขตติดตั้งกล้องวงจรปิดใน
พื้นที่ตําบลนาเกลือ จํานวน 12 จุด
(ตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ของกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและตามที่องค์การบริหาร
ส่วนตําบลนาเกลือกําหนด)
(บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 74)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับสํานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จํานวน 16,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับสํานักงาน แบบที่ 2 (จอ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)  จํานวน 1 ชุด
(รายละเอียดตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ของกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ข้อ 7)
(บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)  หน้าที่ 115)
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ค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA จํานวน 2,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA จํานวน 1
 เครื่อง (รายละเอียดตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ข้อ 58)
(บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)  หน้าที่ 116 )

ค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน 
(OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย

จํานวน 3,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค แบบสิทธิการใช้งานประเภท
ติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) มีลิทขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย
(รายละเอียดตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ของกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ข้อ 67)
(บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)  หน้าที่ 116 )

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือ ปรับปรุงครุภัณฑ์
งานบริหารงานคลัง รวม 3,178,640 บาท

งบบุคลากร รวม 2,246,340 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,246,340 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,228,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล จํานวน 6 อัตรา
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ และเงิน
เพิ่มอื่นๆ ให้แก่พนักงานส่วนตําบล

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 78,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งสําหรับพนักงานส่วนตําบลที่มี
สิทธิเบิกจ่าย

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 214,560 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจํารายเดือนให้แก่ลูกจ้างประจํา จํานวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 613,680 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างรายเดือนให้แก่พนักงานจ้าง จํานวน 4 อัตรา
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 39,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มอื่นๆ ของพนักงานจ้าง
งบดําเนินงาน รวม 924,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 214,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การ
บริหารส่วนตําบล เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ฯลฯ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วน
ตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ที่ได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 84,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพักสําหรับพนักงานส่วนตําบล ที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานส่วนตําบล
ค่าใช้สอย รวม 550,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่า
โฆษณาเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติ
ราชการ ค่าลงทะเบียน ฯลฯ

จํานวน 150,000 บาท

โครงการจัดทําและปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทําและปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน เช่น ค่าจัดทําข้อมูล ค่าใช้จ่ายในการสํารวจภาค
สนาม ฯลฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีให้ได้เพิ่มขึ้น อย่างมี
ประสิทธิภาพ ครบถ้วน ถูกต้องและเป็นธรรม

โครงการจัดฝึกอบรมบุคลากรหลักสูตรเกี่ยวกับการดําเนินงาน จํานวน 20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมบุคลากรให้สามารถดําเนินการเบิก
จ่ายให้เป็นไปตามระเบียบฯ ต่างๆ กําหนด ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ กรณีจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน 

ค่าวัสดุ รวม 160,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ เครื่องเขียนกระดาษถ่ายเอกสาร ผงหมึกเครื่องถ่าย
เอกสาร วัสดุแบบพิมพ์ แฟ้ม สมุดบัญชี ตรายาง ซอง สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการ
ซื้อหรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ  รวมถึงรายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อม
แซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อะไหล่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เช่น ยางรถ
ยนต์ แบตเตอรี่ หัวเทียน กรองนํ้ามันเครื่อง กรองอากาศ สาย
ไมล์ เบรก ฯลฯ รวมถึงรายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุง
รักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ปกติ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล ผง
หมึกเครื่องพิมพ์ ฯลฯ รวมถึงรายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อม
บํารุงทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ ที่ไม่เข้าข่ายวัสดุประเภทอื่นๆ สําหรับภารกิจและ
กิจกรรมโครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบล รวมถึงรายจ่ายเพื่อ
จัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ
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งบลงทุน รวม 8,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 8,300 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือ LED ขาวดํา (18หน้า/นาที) จํานวน 3,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือ LED ขาวดํา (
18 หน้า/นาที) จํานวน 1 เครื่อง (รายละเอียดตามเกณฑ์ราคาและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิตอลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ข้อ 41)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงครุภัณฑ์
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 80,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย โดยการให้ความรู้การป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ
(บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 74)

โครงการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนให้กับเด็กนักเรียนและประชาชน จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนให้กับเด็กนัก
เรียนและประชาชน ในการให้ความรู้เรื่องการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนให้
กับเด็กนักเรียนและประชาชน ฯลฯ
(บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)   หน้าที่ 74)

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 2,775,785 บาท

งบบุคลากร รวม 2,514,185 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,514,185 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,460,940 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล จํานวน 2 อัตรา  และเงิน
เดือนสําหรับพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 4 อัตรา

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 25,680 บาท

เพื่อจ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพพนักงานส่วนตําบล
เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เงินวิทยฐานะ จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวิทยฐานะพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตําบล
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 876,565 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 4 อัตรา และ
พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 2 อัตรา

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 67,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มอื่นๆ ของพนักงานจ้าง
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งบดําเนินงาน รวม 261,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 41,600 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วน
ตําบล และพนักงานจ้าง ที่ได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 21,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพักสําหรับพนักงานส่วนตําบล ที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานส่วนตําบล
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่า
โฆษณาเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติ
ราชการ ค่าลงทะเบียน ฯลฯ

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปปฏิบัติราชการ เช่น ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ฯลฯ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
เพื่อซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ปกติ กรณีจ้าง
เหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน

ค่าวัสดุ รวม 45,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ เครื่องเขียนกระดาษถ่ายเอกสาร ผงหมึกเครื่องถ่าย
เอกสาร วัสดุแบบพิมพ์ แฟ้ม สมุดบัญชี ตรายาง ซอง สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการ
ซื้อหรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ  รวมถึงรายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อม
แซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นวัสดุไฟฟ้าที่ใช้กับงานไฟฟ้าสาธารณะ และอุปกรณ์
โสต ต่างๆ เช่น สายไฟ หลอดไฟ สวิทซ์ไฟ เบรกเกอร์ โคมไฟ เทปพัน
สายไฟ อุปกรณ์แผงควบคุมระบบไฟ ลําโพง ไมโครโฟน สายอากาศ สาย
ลําโพง ไฟฉาย ฯลฯ รวมถึงรายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม
บํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อะไหล่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เช่น ยางรถ
ยนต์ แบตเตอรี่ หัวเทียน กรองนํ้ามันเครื่อง กรองอากาศ สาย
ไมล์ เบรก ฯลฯ รวมถึงรายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุง
รักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ปกติ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล ผง
หมึกเครื่องพิมพ์ ฯลฯ รวมถึงรายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อม
บํารุงทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 75,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความรับผิดขององค์การ
บริหารส่วนตําบลนาเกลือ ฯลฯ

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล จํานวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความรับผิดขององค์การ
บริหารส่วนตําบลนาเกลือ ฯลฯ

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต และค่าสื่อสาร
อื่นๆ ฯลฯ

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 4,254,220 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,633,920 บาท

ค่าใช้สอย รวม 701,600 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการฝึกอบรมสร้างสายใยรัก สร้างฝันสู่ครอบครัวของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมสร้างสายใยรัก สร้างฝันสู่
ครอบครัวของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร เครื่อง
ดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ
(บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 70)

โครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนในตําบลนาเกลือ จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการตามโครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนใน
เขตตําบลนาเกลือ เช่น ค่าของรางวัล ค่าอาหาร ค่านํ้าดื่ม และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ฯลฯ
(บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 72)

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 501,600 บาท
1.ค่าอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วน
ตําบลนาเกลือ  ตั้งไว้  372,400 บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การ
บริหารส่วนตําบลนาเกลือ  จํานวน 2 ศูนย์  ได้แก่
   (1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสาขลา         ตั้งไว้   254,800 บาท
   (2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองทะเล    ตั้งไว้  117,600 บาท
 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3301 ลงวัน
ที่ 14 มิถุนายน  2560

2. ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนตําบลนาเกลือ เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่าจัดการ
เรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งไว้ 129,200 บาทจํานวน 2
 ศูนย์  ได้แก่
   (1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสาขลา         ตั้งไว้   88,400 บาท
   (2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองทะเล    ตั้งไว้   40,800 บาท
     ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3301 ลง
วันที่ 14 มิถุนายน  2560
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ค่าวัสดุ รวม 932,320 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
องค์การบริหารส่วนตําบลนาเกลือ  
เช่นนํ้ายาล้างห้องนํ้า ไม้กวาด ไม้ถูพื้น แป้ง แปรงสีฟัน ยาสีฟัน กล่องใส่
ถ้วยชาม  ฯลฯ

ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 892,320 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม)สําหรับเด็กเล็ก เด็กอนุบาล และ
เด็ก ป.1 ถึง ป.6 ของเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วน
ตําบลนาเกลือ และโรงเรียนประถมศึกษาสังกัด สพฐ. จํานวน 5 แห่ง  ดังนี้
     (1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสาขลา         ตั้งไว้   108,160  บาท 
     (2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองทะเล   ตั้งไว้     49,920  บาท
     (3) โรงเรียนชุมชนวัดสาขลา                ตั้งไว้   368,160  บาท
     (4) โรงเรียนบ้านขุนสมุทรไทย             ตั้งไว้    301,600  บาท
     (5) โรงเรียนวัดศรีคงคาราม                ตั้งไว้      64,480  บาท
     ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3301 ลง
วันที่ 14 มิถุนายน  2560

วัสดุการศึกษา จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจัดสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา สื่อพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน และ
วัสดุสํานักงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบล
นาเกลือ ฯลฯ

งบลงทุน รวม 165,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 165,100 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซื้อชั้นวางเก็บรองเท้า เพื่อฝึกให้เด็กเล็กมีระเบียบวินัยในการเก็บสิ่ง
ของ

จํานวน 22,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชั้นวางเก็บรองเท้า เพื่อฝึกให้เด็กเล็กมีระเบียบวินัย
ในการเก็บสิ่งของ จํานวน 3 ตัวๆ ละ 7,500 บาท
(บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 118)

ค่าจัดซื้อชั้นวางหนังสือ/สื่อการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะด้านสติปัญญาให้
เด็กมีความจําที่อยู่สิ่งของและการมีระเบียบวินัย

จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชั้นวางหนังสือ/สื่อการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะ
ด้านสติปัญญาให้เด็กมีความจําที่อยู่สิ่งของและการมีระเบียบ
วินัย จํานวน 4 ตู้ๆ ละ 6,000 บาท 
(บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 117)

ค่าจัดซื้อตู้เก็บกระเป๋า/ที่นอน เพื่อให้เด็กเล็กมีระเบียบวินัยในการเก็บสิ่งของ จํานวน 16,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บกระเป๋า/ที่นอน เพื่อให้เด็กเล็กมีระเบียบวินัยใน
การเก็บสิ่งของ จํานวน 4 ตู้ๆ ละ 4,000 บาท
(บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 118)

ค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนแบบทึบเพื่อใช้ในการจัดเก็บเอกสาร จํานวน 6,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนแบบทึบเพื่อใช้ในการจัดเก็บ
เอกสาร จํานวน 2 ตู้ๆ ละ 3,300 บาท  
(บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)   หน้าที่ 119)

ค่าจัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ จํานวน 8,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ จํานวน 2 ตัวๆ ละ 4,000 บาท 
(บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 118)
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ค่าจัดซื้อโต๊ะวางโทรทัศน์ จํานวน 6,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะวางโทรทัศน์ จํานวน 2 ตัวๆ ละ 3,000 บาท
(บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 118)

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ค่าจัดซื้อเครื่องเล่น DVD เพื่อเป็นสื่อประกอบการเรียนการสอนของเด็ก
ปฐมวัย

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเล่น DVD เพื่อเป็นสื่อประกอบการเรียนการ
สอนของเด็กปฐมวัย จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 2,500 บาท 
(บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 118)

ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV) ขนาด 40 นิ้ว จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนาด 40
 นิ้ว จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 15,000 บาท สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลนาเกลือ 
(ตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ)
(บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 117)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับสํานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จํานวน 16,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล สําหรับ
สํานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)  จํานวน 1 ชุด
(รายละเอียดตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ของกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ข้อ 7)
(บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)  หน้าที่ 115 )

ค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA จํานวน 3,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA 
(รายละเอียดตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ของกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ข้อ 58)
(บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)  หน้าที่ 116)

ค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน 
(OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย

จํานวน 3,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเรื่อง
คอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค แบบสิทธิการใช้งานประเภท
ติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) มีลิทขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย
(รายละเอียดตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ของกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ข้อ 67)
(บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)  หน้าที่ 116 )

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ ชนิด LED สี แบบ Network จํานวน 24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ ชนิด LED 
สี แบบ Network จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 12,000 บาท 
(รายละเอียดตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ของกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ข้อ 45)

(บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 116)
งบเงินอุดหนุน รวม 2,455,200 บาท
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เงินอุดหนุน รวม 2,455,200 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 2,455,200 บาท

เพื่อจ่ายให้กับโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน   ได้แก่
     (1) เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน จํานวน 3 โรงเรียน ตั้งแต่เด็ก
อนุบาล และเด็ก ป.1 – ป. 6 ได้แก่ โรงเรียนชุมชนวัดสาขลา, โรงเรียน
บ้านขุนสมุทรไทย และโรงเรียนวัดศรีคงคาราม  รวมเป็น   1,412,000
 บาท
     ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3301 ลง
วันที่ 14 มิถุนายน  2560

     (2) อุดหนุนโรงเรียนชุมชนวัดสาขลา ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนดนตรีไทย (กลองยาว, อังกะลุง)   ตั้งไว้ 144,000
 บาท
          เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนชุมชนวัดสาขลาตามโครงการส่ง
เสริมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนดนตรีไทย (กลองยาว, อังกะลุง)    
(บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 95)
 
    (3) อุดหนุนโรงเรียนชุมชนวัดสาขลา  ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ตั้งไว้  223,000 บาท  
         เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนชุมชนวัดสาขลาตามโครงการส่ง
เสริมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ  
(บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 96)

     (4) อุดหนุนโรงเรียนบ้านขุนสมุทรไทย ตามโครงการ เข้าค่ายวิชาการ
รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับนักเรียนและเยาวชนใน
เขตตําบลนาเกลือ   ตั้งไว้  44,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านขุนสมุทรไทยตามโครงการเข้าค่าย
วิชาการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับนักเรียนและ
เยาวชนในเขตตําบลนาเกลือ   
 (บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 96)

     (5)  อุดหนุนโรงเรียนบ้านขุนสมุทรไทย  ตามโครงการส่งเสริม
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ตั้ง
ไว้  250,000  บาท  
         เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านขุนสมุทรไทยตามโครงการส่ง
เสริมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
(บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 96)

     (6) อุดหนุนโรงเรียนบ้านขุนสมุทรไทย ตามโครงการจ้างวิทยากรท้อง
ถิ่นสอนดนตรีไทย   ตั้งไว้ 17,900 บาท
          เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านขุนสมุทรไทยตามโครงการ
จ้างวิทยากรท้องถิ่นสอนดนตรีไทย 
(บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 98)

        (7) อุดหนุนโรงเรียนวัดศรีคงคาราม ตามโครงการจ้างวิทยากรภาย
นอกสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยี ตั้งไว้  95,000 บาท  
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         เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนวัดศรีคงคาราม ตามโครงการจ้าง
วิทยากรภายนอกสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
(บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 95)

     (8)  อุดหนุนโรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์  ตามโครงการส่งเสริม
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ตั้ง
ไว้  181,400  บาท  
         เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์   ตาม
โครงการส่งเสริมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (ภาษา
อังกฤษ)
(บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 96)

     (9)  อุดหนุนโรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์  ตามโครงการเข้าค่าย
วิชาการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับนักเรียน ตั้ง
ไว้  87,900  บาท  
         เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์ ตาม
โครงการเข้าค่ายวิชาการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับ
นักเรียน 
 (บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 98)

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 7,922,200 บาท

งบบุคลากร รวม 4,013,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,013,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 834,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล จํานวน  4 อัตรา

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ และเงิน
เพิ่นอื่นๆ ให้แก่พนักงานส่วนตําบล

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งสําหรับพนักงานส่วนตําบลที่มี
สิทธิเบิกจ่าย

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 2,715,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน 10 อัตรา พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 13 อัตรา  

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 324,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มอื่นๆ ให้แก่
พนักงานจ้าง

เงินอื่นๆ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนของพนักงานส่วนตําบล
งบดําเนินงาน รวม 3,337,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 52,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วน
ตําบล และพนักงานจ้าง  ที่ได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพักสําหรับพนักงานส่วนตําบลที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น

ค่าใช้สอย รวม 2,630,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 1,500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่า
โฆษณาเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น   ค่าจ้างเหมากําจัดขยะมูล
ฝอย ค่าจ้างเหมาแรงงาน  ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติ
ราชการ ค่าลงทะเบียน ฯลฯ

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปปฏิบัติราชการ ค่าลงทะเบียน ฯลฯ

โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดใน
เด็กนักเรียน เช่น การจัดอบรมให้กับเด็กนักเรียน ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ 
(บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)  หน้าที่ 68)

โครงการเด็กน้อยรักบ้านเกิด รักษาความสะอาด จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเด็กน้อยรักบ้านเกิด รักษาความ
สะอาด เช่น การจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ  การจัดทํา
ป้ายโครงการ ฯลฯ 
(บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 82)

โครงการทําหมันสุนัขและแมวเพื่อควบคุมจํานวนประชากรสุนัขและแมว จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการทําหมันสุนัขและแมวเพื่อควบคุม
จํานวนประชากรสุนัขและแมว เช่น  การทําป้ายประชาสัมพันธ์ การทํา
หมันให้กับสุนัขและแมว  ฯลฯ  
(บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 68)

โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก เช่น การ
ประชาสัมพันธ์ การพ่นหมอกควันกําจัดยุงลาย ฯลฯ
(บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)  หน้าที่ 68)

โครงการฝึกอบรมพัฒนางานสาธารณสุขเพื่อส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค จํานวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการตามโครงการฝึกอบรมพัฒนางานสาธารณสุข
เพื่อส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค  เพื่อพัฒนางานสาธารณสุขในการให้
ความรู้แก่อาสาสมัครพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน ประชาชนที่มีจิตสาธารณะ
เพื่อนําความรู้ไปต่อยอดดูแลครอบครัวและผู้ด้อยโอกาส ฯลฯ
(บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)  หน้าที่ 69)

โครงการรักนํ้า รักป่า รักษาแผ่นดิน จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรักนํ้า รักป่า รักษาแผ่นดิน  เพื่อเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราช
สมบัติ ครบ 70 ปี และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญ
พระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา ในการอนุรักษ์ทรัพยากรนํ้าและป่า
รวมทั้งสร้างจิตสํานึกของประชาชนในการรักษาสิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0801.2/ว1060 ลงวัน
ที่ 31 พฤษภาคม 2559 (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560)
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โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
การคัดแยกขยะ เช่น กาจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ การ
ทําป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
(บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 82)

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า เช่น การทําป้ายประชาสัมพันธ์ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า ฯลฯ  
(บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)  หน้าที่ 68
 และ เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2560)

โครงการหน้าบ้านน่ามอง ประชาร่วมใจใส่ใจสิ่งแวดล้อม จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการหน้าบ้านน่ามอง ประชาร่วมใจใส่ใจสิ่ง
แวดล้อม เช่น การดูแลรักษาความสะอาดแม่นํ้าลําคลอง ฯลฯ
(บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 81)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 550,000 บาท
รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามรถใช้งานได้ตาม
ปกติ กรณีจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน

ค่าวัสดุ รวม 655,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ เครื่องเขียนกระดาษถ่ายเอกสาร ผงหมึกเครื่องถ่าย
เอกสาร วัสดุแบบพิมพ์ แฟ้ม สมุดบัญชี ตรายาง ซอง สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการ
ซื้อหรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ  รวมถึงรายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อม
แซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 330,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด ถุงใส่
ขยะ จัดซื้อถังขยะ ฯลฯ รวมถึงรายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อม
แซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อะไหล่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เช่น ยางรถ
ยนต์ แบตเตอรี่ หัวเทียน กรองนํ้ามันเครื่อง กรองอากาศ สาย
ไมล์ เบรก ฯลฯ รวมถึงรายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุง
รักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ปกติ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุทางการแพทย์ เช่น ยาสามัญประจําบ้าน อุปกรณ์ตรวจ
ความดันโลหิต และเบาหวาน วัสดุเคมีป้องกันยุงและแมลง 
ทรายอะเบท อุปกรณ์วัสดุป้องกันเชื้อโรคต่างๆ ฯลฯ

วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายให้กับคนงานรักษาความสะอาดประจํา
รถขยะ  เช่น เสื้อผ้า ผ้าปิดจมูก  ถุงมือ  รองเท้าบูท  เสื้อกันฝน  ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล ผง
หมึกเครื่องพิมพ์ ฯลฯ รวมถึงรายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อม
บํารุงทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ ที่ไม่เข้าข่ายวัสดุประเภทอื่นๆ สําหรับภารกิจและ
กิจกรรมโครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบล รวมถึงรายจ่ายเพื่อ
จัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ

วันที่พิมพ์ : 20/9/2560  10:51:20 หน้า : 17/27



งบลงทุน รวม 46,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 46,600 บาท
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จํานวน 19,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จํานวน 2 เครื่อง
(ตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ)
(บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 117)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับสํานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จํานวน 16,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล สําหรับ
สํานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)  จํานวน 1 ชุด
(รายละเอียดตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ของกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ข้อ 7)
(บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)  หน้าที่ 115 )

ค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA จํานวน 2,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA จํานวน 1 เครื่อง
(รายละเอียดตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ของกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ข้อ 58)
(บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)  หน้าที่ 116 )

ค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน 
(OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย

จํานวน 3,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค แบบสิทธิการใช้งานประเภท
ติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) มีลิทขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย
(รายละเอียดตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ของกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ข้อ 67)
(บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)  หน้าที่ 116 )

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือ ปรับปรุงครุภัณฑ์
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งบเงินอุดหนุน รวม 525,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 525,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 525,000 บาท

     (1) อุดหนุนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลนาเกลือ  ตั้ง
ไว้  110,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตําบลนาเกลือ ตามโครงการสนับสนุนบุคลากรในการให้บริการส่งเสริม
สุขภาพ ประจําปีงบประมาณ 2561
(บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 94 )

    (2) อุดหนุนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลคลองทะเล  ตั้ง
ไว้ 120,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตําบลคลองทะเล ตามโครงการสนับสนุนบุคลากรในการให้บริการส่งเสริม
สุขภาพ ประจําปีงบประมาณ 2561
บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 94 )

     (3)  อุดหนุนอําเภอพระสมุทรเจดีย์  ตั้งไว้  195,000 บาท เพื่อจ่าย
เป็นเงินอุดหนุนอําเภอพระสมุทรเจดีย์ ตามโครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว2989 ลงวันที่ 31
 พฤษภาคม 2560

   (4)  อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอําเภอพระ
สมุทรเจดีย์ (ศป.ปส.อ.) จังหวัดสมุทรปราการ  ตั้งไว้  100,000 บาท เพื่อ
จ่ายเป็นเงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
อําเภอพระสมุทรเจดีย์ (ศป.ปส.อ.) จังหวัดสมุทรปราการ  
(บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 94)

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 2,421,960 บาท

งบบุคลากร รวม 1,028,160 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,028,160 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 546,240 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบลจํานวน  2  อัตรา
เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งสําหรับพนักงานส่วนตําบลที่มี
สิทธิเบิกจ่าย 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 439,920 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน 2 อัตรา  

งบดําเนินงาน รวม 1,366,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 76,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วน
ตําบล และพนักงานจ้าง  ที่ได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพักสําหรับพนักงานส่วนตําบลที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้
ตามระเบียบกระทรวงหมาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานส่วนตําบล
ค่าใช้สอย รวม 1,210,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่า
โฆษณาเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติ
ราชการ ค่าลงทะเบียน ฯลฯ

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปปฏิบัติราชการ ค่าลงทะเบียน ฯลฯ

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม  สนับสนุน  การจัดทําแผนชุมชนและกิจกรรมสนับ
สนุนการจัดประชุมประชาคมแผนชุมชน

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดทําแผนชุมชนและ
กิจกรรมสนับสนุนการจัดประชุมประชาคมแผนชุมชน การพัฒนาผู้นํา
ชุมชน สร้างเครือข่ายองค์กรชุมชน และสนับสนุนการขับเคลื่อนแผน
ชุมชนแบบบูรณาการ เพื่อนําข้อมูลมาจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว856 ลงวันที่ 12
 มีนาคม 2553
(บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 84)

โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบ
ครัว

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อ
เด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ฯลฯ
(บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 66)

โครงการฝึกอบรมผู้สูงวัยห่วงใยสุขภาพ จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมผู้สูงวัยห่วงใย
สุขภาพ เช่น การจัดฝึกอบรม  ฯลฯ  
(บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 66)

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูง
อายุ

จํานวน 900,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เช่น การจัดฝึกอบรม ค่าจัดทําป้าย
โครงการ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ
(บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)  หน้า 66 )

โครงการฝึกอบรมอาชีพเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัว และส่งเสริมภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมอาชีพเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบ
ครัวและส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น การจัดฝึกอบรมอาชีพ ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ  
(บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 66)

โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักการเศรษฐกิจ
พอเพียง  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0891.4/ว
 1659 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553 โดยดําเนินการการจัดกิจกรรมส่ง
เสริมกระบวนการเรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกัน เช่น การรวม
กลุ่มพัฒนาอาชีพให้มีประสิทธิภาพ มีการแปรรูปผลผลิตเพื่อเพิ่ม
มูลค่า การผลิต เครื่องอุปโภคใช้เอง เป็นต้น ฯลฯ
(บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 67)
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ กรณีจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน

ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ เครื่องเขียนกระดาษถ่ายเอกสาร ผงหมึกเครื่องถ่าย
เอกสาร วัสดุแบบพิมพ์ แฟ้ม สมุดบัญชี ตรายาง ซอง สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการ
ซื้อหรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ  รวมถึงรายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อม
แซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อะไหล่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เช่น ยางรถ
ยนต์ แบตเตอรี่ หัวเทียน กรองนํ้ามันเครื่อง กรองอากาศ สาย
ไมล์ เบรก ฯลฯ รวมถึงรายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุง
รักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ปกติ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเกี่ยวกับการโฆษณาประชาสัมพันธ์และเผย
แพร่ เช่น เมมโมรี่การ์ด พู่กันและสี  แถบบันทึกเสียงหรือภาพ  รูปสี ขาว
ดําที่ได้จากการล้าง อัด หรือขยาย   กระดาษโปสเตอร์  เลนส์ซูม กระเป๋า
ใส่กล้องถ่ายรูป ฯลฯ รวมถึงรายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม
บํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล ผง
หมึกเครื่องพิมพ์ ฯลฯ รวมถึงรายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อม
บํารุงทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

งบลงทุน รวม 27,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 27,800 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซื้อเครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา จํานวน 18,000 บาท
เพื่อจ่ายค่าจัดซื้อเครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา จํานวน 1
 เครื่อง ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 
(ตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ)
(บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 115)

ค่าจัดซื้อโต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้ ระดับ 3-6 จํานวน 6,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้ ระดับ 3-6 จํานวน 1 ชุด
(บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)  หน้าที่ 120)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ชนิด LED ขาวดํา (18 หน้า/นาที) จํานวน 3,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ชนิด LED ขาวดํา (18
 หน้า/นาที)  จํานวน 1 เครื่อง 
(รายละเอียดตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ของกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ข้อ 41)
(บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)  หน้าที่ 115)
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 3,991,320 บาท

งบบุคลากร รวม 2,060,320 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,060,320 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,376,640 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบลจํานวน  6  อัตรา
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ  และเงิน
เพิ่มอื่นๆ ให้แก่พนักงานส่วนตําบล

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 78,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งสําหรับพนักงานส่วนตําบลที่มี
สิทธิเบิกจ่าย 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 548,040 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน 3 อัตรา  พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน  1 อัตรา

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 9,640 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มอื่นๆ ให้แก่
พนักงานจ้าง

งบดําเนินงาน รวม 1,926,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 86,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพักสําหรับพนักงานส่วนตําบลที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้
ตามระเบียบกระทรวงหมาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนบุตรพนักงานส่วนตําบล
ค่าใช้สอย รวม 1,560,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าจัดทําและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ค่ารังวัด
สอบเขต ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างทําสิ่งของ  ค่าวางและปรับปรุงผังเมือง
รวมเมือง/ชุมชน และการวางผังชุมชน  การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะตาม
รายละเอียดที่การไฟฟ้านครหลวงสํารวจ ออกแบบ และประมาณ
ราคา   ค่าติดตั้งประปา  ค่าวางท่อประปาภายนอกสถานที่ราชการ เพื่อให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ใช้บริการนํ้าประปารวมถึงค่าติดตั้งมาตร
วัดนํ้าประปาและอุปกรณ์ประปา ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการประปา ค่าจ้าง
เหมาเดินท่อประปาและติดตั้งอุปกรณ์ประปาเพิ่มเติมรวมถึงการปรับปรุง
ระบบประปาการบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบประปาและอุปกรณ์ ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติ
ราชการ ค่าลงทะเบียน ฯลฯ

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปปฏิบัติราชการ ค่าลงทะเบียน ฯลฯ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 1,310,000 บาท
เพื่อซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ปกติ กรณีจ้าง
เหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน ฯลฯ
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ค่าวัสดุ รวม 280,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ เครื่องเขียน กระดาษถ่ายเอกสาร ผงหมึกเครื่องถ่าย
เอกสาร วัสดุแบบพิมพ์ แฟ้ม ตรายาง ซอง สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือ
จ้างพิมพ์ ฯลฯ รวมถึงรายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุง
รักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าที่ใช้กับงานไฟฟ้าสาธารณะ  และอุปกรณ์ โสต
ต่างๆ เช่นสายไฟ หลอดไฟฟ้า สวิทช์ไฟ เบรกเกอร์ เทปพันสายไฟ หลอด
วิทยุ ทรานซีสเตอร์ และชิ้นส่วนวิทยุ ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 140,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างได้แก่ เครื่องมือช่าง เช่น ยาง
มะตอย อิฐ หิน ทราย ปูนซีเมนต์ ไม้ เหล็ก ตะปู  น๊อต  อุปกรณ์ทาสี  วัสดุ
เกี่ยวกับงานระบบประปา เช่น ท่อ พีวีซี. ท่อซีเมนต์ ข้อต่อ กาว ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อะไหล่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เช่น ยางรถ
ยนต์ แบตเตอรี่ หัวเทียน กรองนํ้ามันเครื่อง กรองอากาศ สาย
ไมล์ เบรก ฯลฯ รวมถึงรายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุง
รักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ปกติ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล ผง
หมึกเครื่องพิมพ์ ฯลฯ รวมถึงรายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อม
บํารุงทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

วัสดุอื่น จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับงานช่างอื่น ๆ เช่น วัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์
และอะไหล่สําหรับเครื่องตัดหญ้า วัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ฯลฯ

งบลงทุน รวม 5,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 5,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือ ปรับปรุงครุภัณฑ์
งานไฟฟ้าถนน รวม 10,380,000 บาท

งบลงทุน รวม 9,880,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 9,880,000 บาท
ค่าซื้อหรือแลกเปลี่ยนที่ดิน

โครงการจัดซื้อที่ดินเพิ่มเติมต่อเนื่องจากพื้นที่เดิมเพื่อก่อสร้างศูนย์ผู้สูงอายุ 
โรงเก็บของและลานจอดรถสําหรับผู้มาติดต่อราชการขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลนาเกลือ

จํานวน 7,500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อที่ดินเพิ่มเติมต่อเนื่องจากพื้นที่เดิมเพื่อก่อสร้างศูนย์ผู้
สูงอายุ โรงเก็บของและลานจอดรถสําหรับผู้มาติดต่อราชการขององค์การ
บริหารส่วนตําบลนาเกลือ ฯลฯ จํานวนไม่เกิน 5 ไร่ เพื่อให้ได้สถานที่
ปฏิบัติงานที่มีมาตรฐานเพียงพอต่อการทํางานในการให้บริการประชาชน 
(บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 88)
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ค่าถมดิน
โครงการถมดินเพื่อก่อสร้างศูนย์ผู้สูงอายุ โรงเก็บของและลานจอดรถสําหรับ
ผู้มาติดต่อราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลนาเกลือ

จํานวน 2,380,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าถมดินตามโครงการถมดินเพื่อก่อสร้างศูนย์ผู้สูงอายุ โรง
เก็บของและลานจอดรถสําหรับผู้มาติดต่อราชการขององค์การบริหารส่วน
ตําบลนาเกลือ ฯลฯ พื้นที่โดยประมาณ 2 ไร่ หรือ ปริมาตรดินถม 4,800
 ลูกบาศก์เมตร  เพื่อให้ได้สถานที่ปฏิบัติงานได้มาตรฐานเพียงพอต่อการ
ทํางานในการให้บริการประชาชน และการดําเนินการกิจกรรมต่างๆ
(บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 88)

งบเงินอุดหนุน รวม 500,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 500,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้านครหลวงในการดําเนินการขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะในเขตพื้นที่ตําบลนาเกลือ รวมถึงการซ่อมแซมไฟฟ้า
สาธารณะตามรายละเอียดที่การไฟฟ้านครหลวงสํารวจ ออกแบบและ
ประมาณราคา

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 71,035 บาท

งบดําเนินงาน รวม 71,035 บาท
ค่าใช้สอย รวม 71,035 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าสบทบเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน จํานวน 71,035 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน ที่ลูกหนี้ยังค้าง
ชําระ ให้ครบถ้วนหมู่บ้านละหนึ่งแสนบาท ตามหนังสือกรมการ
ปกครอง ด่วนที่สุด ที่ มท 0318/ว2999 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2543

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รวม 330,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 330,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 330,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดกิจกรรมปกป้องสถาบัน จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมและโครงการในการปกป้องสถาบันสําคัญของ
ชาติ สถาบันพระมหากษัตริย์ และเพื่่อใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ
 (บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 71)

โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ และวันสําคัญแห่งชาติ จํานวน 300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรม ประชาสัมพันธ์ อํานวยความสะดวกให้กับ
ประชาชนเพื่อมาร่วมงานรัฐพิธีและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ
(บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 72)
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งานกีฬาและนันทนาการ รวม 600,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 300,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 300,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการแข่งขันฟุตซอลต้านภัยยาเสพติดให้กับเด็กและเยาวชนในเขตตําบล
นาเกลือ

จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการตามโครงการแข่งขันฟุตซอลต้านภัยยาเสพติด
ให้กับเด็กและเยาวชน หรือประชาชนในเขตตําบลนาเกลือ  ดังนี้
- โครงการแข่งขันฟุตซอลต้านภัยยาเสพติดสาขลาคัพ ครั้งที่ 14
 ประจําปี 2561  ตั้งไว้  100,000 บาท
- โครงการแข่งขันฟุตซอลร่วมใจต้านภัยยาเสพติด หมู่ 6 ประจําปี 2561
  ตั้งไว้  50,000 บาท
 (บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 73)

โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการตามโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาอําเภอพระสมุทรเจดีย์ ฯลฯ
 (บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 73)

โครงการจัดอบรมฟุตซอลให้กับเด็กและเยาวชน จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดอบรมฟุตซอลให้กับเด็กและ
เยาวชน เช่น ค่าวิทยากร ค่าดําเนินการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ
 (บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 73)

โครงการอบรมส่งเสริมทักษะภาษาต่างประเทศของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องค์การบริหารส่วนตําบลนาเกลือ

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการอบรมส่งเสริมทักษะ
ภาษาต่างประเทศของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบล
นาเกลือและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ
(บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 87)

งบลงทุน รวม 300,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 300,000 บาท
ครุภัณฑ์กีฬา

โครงการจัดซื้อเครื่องออกกําลังกายเพื่อสุขภาพของประชาชน จํานวน 300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องออกกําลังกายตามโครงการจัดซื้อเครื่องออก
กําลังกายเพื่อสุขภาพของประชาชน
(บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 121)

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 730,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 730,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 730,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดงานในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาและวันสําคัญทางราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการจัดงานวันสําคัญทางพระพุทธ
ศาสนาและวันสําคัญทางราชการ ฯลฯ
(บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 71)

โครงการจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ (บ้านสาขลา) ตําบลนาเกลือ จํานวน 300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการจัดงานสืบสาน
ประเพณีสงกรานต์(บ้านสาขลา) ตําบลนาเกลือ ฯลฯ
 (บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 71)
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โครงการสืบสานประเพณีท้องถิ่นก่อพระเจดีย์ทรายห่มผ้าองค์พระปรางค์เอน
บ้านสาขลาตําบลนาเกลือ

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสืบสานประเพณีท้องถิ่นก่อพระเจดีย์
ทรายห่มผ้าองค์พระปรางค์เอนบ้านสาขลาตําบลนาเกลือ
 (บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 72)

โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นแข่งเรือพื้นบ้านคลองทะเล จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป๋็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นแข่งขันเรือพื้น
บ้านคลองทะเล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ
(บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 71)

โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นแห่งหลวงพ่อโตวัดสาขลา ต.นาเกลือ จํานวน 150,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการตามโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นแห่
หลวงพ่อโตวัดสาขลา  ต.นาเกลือ เช่น ค่าของรางวัล ค่าจ้าง
เหมาบริการ ค่ารับรองแขกที่มาร่วมงาน ค่าอาหาร/เครื่องดื่ม ฯลฯ
(บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 71)

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับพนักงานส่วนตําบล เยาวชนและ
ประชาชน

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับ
พนักงานส่วนตําบล เยาวชนและประชาชนในเขตตําบลนาเกลือ
 (บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 87)

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับเด็กและเยาวชน
ในตําบลนาเกลือ

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมภูมิปัญญา
ท้องถิ่นให้กับเด็กและเยาวชนในตําบลนาเกลือ ฯลฯ
 (บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 71)

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 1,850,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 1,850,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,850,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับกิจการประปาตําบลนาเกลือ ที่อยู่ในความรับ
ผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบล

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล จํานวน 1,700,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้าประปาสําหรับกิจการประปาของตําบลนาเกลือ ที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบล

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 16,366,000 บาท

งบกลาง รวม 16,366,000 บาท
งบกลาง รวม 16,366,000 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 469,000 บาท
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 13,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้
สูงอายุ โดยตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว1234 ลงวันที่ 23  มิถุนายน 2560
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เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 1,700,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ
หรือทุพพลภาพ  โดยตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว1234 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2560

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพสําหรับผู้ป่วยโรคเอดส์  รายเก่า
จํานวน 9 คน และรายใหม่จํานวน 5 คน รวมเป็น 14 คน

สํารองจ่าย จํานวน 350,000 บาท
เพื่อจ่ายในกรณีจําเป็นฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมเท่านั้น ภายใต้อํานาจหน้าที่
ขององค์การบริหารส่วนตําบล ตามหนังสือสั่งการกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว667 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 300,000 บาท
ประเภทเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนา
เกลือ   ตั้งไว้  300,000.-  บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนาเกลือ   

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 487,000 บาท
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