
แผนงาน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 9,973,220

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 75,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 4,129,300

แผนงานสาธารณสุข 558,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 690,000

แผนงานเคหะและชุมชน 1,487,820

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 30,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 225,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3,095,500

แผนงานการเกษตร 23,300

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 7,332,860

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 27,620,000

               โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  อาศัยอํานาจตามความ
ในพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ปจจุบัน มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารสวนตําบลนาพันสาม และ
โดยอนุมัติของนายอําเภอเมืองเพชรบุรี

ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกวา ข้อบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เปนต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 27,620,000 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 27,620,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารส่วนตําบลนาพันสาม
อ.เมืองเพชรบุรี  จ.เพชรบุรี



ข้อ 5. งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได้ เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้ 

งบ ยอดรวม
รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6. ให้นายกองค์การบริหารสวนตําบลนาพันสามปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
ให้เปนไปตามระเบียบการเบิกจายเงินขององค์การบริหารสวนตําบล

ข้อ 7. ให้นายกองค์การบริหารสวนตําบลนาพันสามมีหน้าที่รักษาการให้เปนไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ......................................................................

(ลงนาม)..................................................

(นายประสิทธิ์  รวมสิน)

ตําแหนง นายกองค์การบริหารสวนตําบลนาพันสาม

อนุมัติ

(ลงนาม)..................................................

(นายธนภัทร ณ ระนอง)

ตําแหนง (นายอําเภอเมืองเพชรบุรี)



รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลนาพันสาม

อําเภอ เมืองเพชรบุรี   จังหวัดเพชรบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 27,620,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 8,097,720 บาท

งบบุคลากร รวม 5,771,320 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,662,900 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 428,800 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนนายกรองนายก  จํานวน 3 คน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินเดือนและคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล  รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบลประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2557

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 35,100 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนตําแหนงนายก 
/รองนายก จํานวน 3 คน เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยเงินเดือน  และคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวน
ตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล  ประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบล   รองประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเลขานุการนายก
องคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
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เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,200 บาท

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 3 คน เงินคาตอบแทน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการบริหารสวน
ตําบล  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงิน
เดือน  เงินคาตอบแทน นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนาย
องคการบริหารสวนตําบล  ประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล  รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล  สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล  และเลขานุการสภาองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2 )พ.ศ.2557

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการ
บริหารสวนตําบล

จํานวน 72,000 บาท

เปนคาตอบแทนเลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล 
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินเดือน
และคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล  
รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหาร
สวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล  เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554 
แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2557

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 1,084,800 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินเดือน
และคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล 
รองนายกองคการบริหารสวนตําบล  
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 
รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  
เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล 
และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,108,420 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,328,400 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนให้แกพนักงานสวน
ตําบล  จํานวน 8 อัตรา เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 6,400 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆของพนักงานสวน
ตําบล จํานวน 1 อัตรา เงินประจําตําแหนง

เงินประจําตําแหนง จํานวน 168,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงให้แกปลัด อบต รองปลัดอบต
. หัวหน้าสํานักปลัดอบต.  จํานวน 3 อัตรา

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,475,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนให้แกพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงาน
จ้างทั่วไปจํานวน 13 อัตรา

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 130,620 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวให้แกพนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 10 อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 1,807,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 72,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนตอบ
แทนอื่นเปนกรณีพิเศษให้แกพนักงานสวนตําบล  พนักงาน
จ้าง และผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

คาเบี้ยประชุม จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเบี้ยประชุม คณะกรรมการ  กรรมการอื่น  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยกําหนด

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ
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คาเชาบ้าน จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิเบิกจาย
ได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่กําหนด

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวน
ตําบล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยกําหนด

ค่าใช้สอย รวม 1,142,500 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 260,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจ้างเหมาทําของ  คาเย็บหนังสือ  เข้าปกรางแผน
พัฒนาท้องถิ่น  รางข้อบัญญัติ  ข้อบัญญัติ  คาธรรมเนียม  
คาจ้างเหมาตางๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ฯลฯ ที่เข้าหมวดรายจาย
ขององคการบริหารสวนตําบล     

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

คารับรอง คาอาหาร  คาเครื่องดื่ม  คาของขวัญ  คาพิมพเอกสาร
คาใช้จายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองทั้งคาบริการด้วย
และคาใช้จายอื่น ซึ่งจําเปนต้องจายที่เกี่ยวกับการรับรอง
เพื่อคารับรองในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคล
ที่ไปนิเทศงานตรวจงาน หรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน 
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล 
คาเลี้ยงรับรอง  คาอาหาร เครื่องดื่มตางๆเครื่องใช้ในการเลี้ยง
รับรองและคาบริการอื่นๆ  ซึ่งจําเปนต้องจายที่เกี่ยวกับการเลี้ยง
รับรองในการประชุมตามข้อ ทั้งนี้ให้รวมถึงผู้เข้ารวมประชุมอื่นๆ 
และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องซึ่งเข้ารวมประชุมตามระเบียบ
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 250,000 บาท

"เพื่อจายเปนคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ  
คาเชาที่พักคาบริการจอดรถณทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ  
ของผู้บริหารองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล  พนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง 
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายฯลฯเปนไปตามมาตรา 85 แหง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่4)พ.ศ.2561
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที4่) พ.ศ.2561"

โครงการจัดการเลือกตั้ง นายก อบต. สมาชิกสภา อบต. จํานวน 290,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการเลือกตั้ง นายกอบต.และสมาชิกสภา
อบต. คาวัสดุอุปกรณตางๆ คาป้ายโครงการคาป้ายประชา
สัมพันธ คาหีบบัตร วัสดุอุปกรณืในการเลือกตั้ง 
คาตอบแทนประธานกรรมการเลือกตั้งประจําอบต.คาตอบแทน
กรรมการเลือกตั้งคาตอบแทนผู้อํานวยการเลือกตั้งประจําอบต
. คาตอบแทนนายอําเภอ คาตอบแทนนายทะเบียนอําเภอ 
คาวิทยากรในการอบรมเจ้าพนักงานงานผู้ดําเนินการเลือกตั้ง
ประจําหนวยเลือกตั้งคาใช้จายสําหรับผู้อํานวยการ/กรรมการ/
เจ้าหน้าที่รักษาปลอดภัยประจําหนวยเลือกตั้ง  คาจัดพิมพบัญชี
รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  คาจัดพิมพ รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  
คาเชาเต๊น คาขนสงหีบบัตรและอุปกรณ คาจ้างเหมาจัดสถานที่
และทําความสะอาดคาอาหารวาง คาจ้างเหมาถายวีดีโอคาใช้จาย
อื่นๆที่จําเปนสามารถถัวจายได้ทุกรายการ  เปนไปตามพ.ร.บ.สภา
ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537
แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา  58 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 100
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โครงการจัดกิจกรรมงานรัฐพิธี จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการจัดงานโครงการจัดกิจกรรมงาน
รัฐพิธี โดยจายเปน คาใช้จายในการตกแตงสถานที่พร้อมผูกผ้า
จัดเวที จัดดอกไม้ จัดโต๊ะหมู โพเดียมหน้าเวที คาเชาเวทีพร้อม
เครื่องเสียงและติดตั้งไฟฟ้าประดับงาน จัดซื้อน้ําดื่ม จัดซื้อของ
ขวัญของที่ระลึก คาเชาเต็นท  คาเชาเก้าอี้  ทุกรายจายสามารถถัว
จายได้ทุกรายการ  
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่ 101 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559

โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (ประชาคมหมูบ้าน)

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายโครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อสงเสริมการมี
สวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น เชนคาวัสดุ
อุปกรณตางๆ  คาป้ายโครงการ คาใช้จายอื่นที่จําเปนในการจัด
ประชาคม ทุกรายการสามารถถัวจายได้ทุกรายการ  
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 95      

โครงการเทศกาลชมค้างคาวแมไก จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการจัดงานโครงการเทศกาลชมค้างคาว
แมไก  โดยจายเปนคาพิธิเปิด  คาเชาเต็นท  คาเชาเก้าอี้ ป้าย 
คาตกแตงและของอื่นๆ ทุกรายจายสามารถถัวจายได้ทุกรายการ
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561- 2565 เพิ่มเติม  
ฉบับที่ 1 หน้าที่ 36

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสงเสริมบูรณาการการจัดทําแผน
พัฒนาท้องถิ่น   (ประชาคมตําบล)

จํานวน 2,500 บาท

"เพื่อจายเปนคาใช้จายโครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อสงเสริมการมี
สวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ประชาคมตําบล  เชนคาวัสดุอุปกรณตางๆ  คาป้ายโครงการ 
คาใช้จายอื่นที่จําเปนในการจัดประชาคม
ทุกรายการสามารถถัวจายได้ทุกรายการ  
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 96

วันที่พิมพ : 28/9/2563  08:32:23 หน้า : 6/44



โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยูหัวมหาวชิราลง
กรณ บดินทรเทพวรางกูร 28 กรกฎาคม

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการจัดงานโครงการวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยูหัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร 28 กรกฎาคม โดยจายเปน คาใช้จาย
ในการตกแตงสถานที่พร้อมผูกผ้าบนเวที จัดดอกไม้ จัดโต๊ะหมู
โพเดียมหน้าเวที คาเชาเวทีพร้อมเครื่องเสียง
และติดตั้งไฟฟ้าประดับงาน จัดซื้อน้ําดื่ม 
จัดซื้อของขวัญของที่ระลึก คาเชาเต็นท  
คาเชาเก้าอี้ ทุกรายจายสามารถถัวจายได้ทุกรายการ  
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่ 101    
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี 
3 มิถุนายน

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการจัดงานโครงการงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 
3 มิถุนายน โดยจายเปน คาใช้จายในการตกแตงสถานที่
พร้อมผูกผ้าบนเวที จัดดอกไม้ จัดโต๊ะหมู โพเดียมหน้าเวที 
คาเชาเวทีพร้อมเครื่องเสียงและติดตั้งไฟฟ้าประดับงาน 
จัดซื้อน้ําดื่ม จัดซื้อของขวัญของที่ระลึก 
คาเชาเต็นท  คาเชาเก้าอี้  ทุกรายจายสามารถถัวจายได้
ทุกรายการ  
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หน้าที1่01       
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559     
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โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง12 สิงหาคม 
โดยจายเปนคาจ้างเหมาเชาจัดสถานที่พร้อมผูกผ้าบนเวทีจัด
ดอกไม้ โต๊ะหมู โพเดียมหน้าเวที 
คาจ้างเหมาเชาเวทีพร้อมเครื่องเสียง 
คาของขวัญของที่ระลึก คาจัดซื้อน้ําดื่ม
ติดตั้งไฟฟ้าประดับงาน คาจ้างเหมาเชาเต็นท คาเชาเก้าอี้   
คาใช้จายอื่นๆ  สามารถถัวจายได้ทุกรายการ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จาย
ในการจัดงานการจัดการแขงขันกีฬา
และการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
ปรากฏแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 101 

โครงการสงเสริมประสิทธิภาพการบริหารงานของคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาฯ พนักงานสวนตําบล ผู้แทนชุมชน

จํานวน 20,000 บาท

"เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการสงเสริมประสิทธิภาพการบริหาร
งานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานสวนตําบล
ผู้แทนชุมชน  เชน คาวิทยากร คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาอาหาร 
คาอาหารวาง คาเครื่องดื่มคาจัดทําป้ายโครงการ 
คาจ้งเหมารถปรับอากาศ  วัสดุ อุปกรณ 
และคาใช้จายอื่นที่จําเปนทุกรายการสามารถถัวจายได้
ทุกรายการ 
 - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น(แก้ไขถึงปัจจุบัน)
 -เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 104"
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โครงการสงเสิรมการบริหารจัดการที่ดีคุณธรรม จริยธรรมและ
เศรษฐกิจพอเพียง

จํานวน 180,000 บาท

"เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและ
เศรษฐกิจ  เชน คาวิทยากร คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาอาหาร  
คาอาหารวาง คาเครื่องดื่ม  คาจัดทําป้ายโครงการ  
คาจ้างเหมารถปรับอากาศ  วัสดุ อุปกรณ
และคาใช้จายอื่นที่จําเปน ทุกรายการสามารถถัวจายได้
ทุกรายการ 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น(แก้ไขถึงปัจจุบัน)
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 104"

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 
พนักงานสวนตําบล ประชาชนตําบลนาพันสาม

จํานวน 5,000 บาท

"เพื่อจายเปนคาใช้จายโครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานสวนตําบล ประชาชนตําบล
นาพันสาม เชนคาวิทยากร คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณตางๆ คาป้ายโครงการ  คาใช้จายอื่นๆ
ที่จําเปนทุกรายการสามารถถัวจายได้ทุกรายการ
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 103 
เปนไปตามพรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 7)  พ.ศ.2562 มาตรา 67(9)"   
  

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาซอมแซมทรัพยสิน วัสดุ ครุภัณฑสํานัก
งานขององคการบริหารสวนตําบล เชนโต๊ะ เก้าอี้
รถยนตสวนกลาง  รถจักรยานยนต  กล้องถายรูป ฯลฯ      

ค่าวัสดุ รวม 273,500 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 31,700 บาท

  เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงานและอุปกรณตางๆที่จําเปนต้องใช้
ในสํานักงาน     

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ฯลฯ สําหรับกิจการของอบต.
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบ้านงานครัว 
เครื่องใช้สํานักงาน เชน แปรง ไม้กวาด ฯลฯ   

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดชื้อตลับลูกปืน โซรถจักรยานยนต 
สเตอรผ้าเบรก  ยางนอกยางใน อื่นๆที่จําเปน ฯลฯ     

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 141,800 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดชื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น สําหรับรถ
ยนตสวนกลาง รถจักรยานยนต อื่นๆ ฯลฯ     

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน ล้างอัดขยายรูป 
ป้ายประชาสัมพันธ  แผนพับ อื่นๆ ฯลฯ     

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน ผงหมึก 
แผนดิส อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร ฯลฯ     

ค่าสาธารณูปโภค รวม 319,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 240,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไฟฟ้าในภารกิจการขององคการบริหารสวนตําบล
นาพันสามและไฟฟ้าสาธารณะ กล้องวงจรปิด ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
วัดนาพรม

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเปนคาน้ําประปาที่ใช้ในอาคารสํานักงานองคการบริหาร
สวนตําบลนาพันสาม และที่ใช้น้ําประปาในภารกิจขององคการ
บริหารสวนตําบลนาพันสาม

คาบริการโทรศัพท จํานวน 7,000 บาท

เพื่อจายเปนคาโทรศัพทที่ใช้ในการติดตอราชการ
คาบริการไปรษณีย จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดสงเอกสารทางไปรษณีย  และคาใช้จายอื่นๆที่
เกิดขึ้น ฯลฯ 
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 45,000 บาท

คาบริการอินเตอรเน็ต  เพื่อจายเปนคาบริการอินเตอรเน็ต
รายเดือน คาบริการพื้นฐานที่บนอินเตอรเน็ต
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งบลงทุน รวม 487,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 487,900 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง จํานวน 56,000 บาท

จํานวน 2 ตัว ตัวละ 28,000 บาท
1. ขนาดที่ก้าหนดเปนขนาดไมต่ํากวา 24,000 บีทียู
2. ราคาที่ก้าหนดเปนราคาที่รวมคาติดตั้ง
3. เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการท้าความเย็น ขนาด
ไมเกิน 40,000 บีทียูต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรมและฉลากประหยัดไฟเบอร5
4. ต้องเปนเครื่องปรับอากาศที่ประกอบส้าเร็จรูปทั้งชุด 
ทั้งหนวยสงความเย็นและหนวยระบายความร้อนจากโรงงานเดียว
กัน
5. เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ เชน
แผนฟอกอากาศ ตะแกรงไฟฟ้า ( Electric grids) 
หรือเครื่องผลิตประจุไฟฟ้า( Lonizer ) เปนต้นสามารถดักจับ
อนุภาค ฝุ่นละออง และอุปกรณสามารถท้าความสะอาดได้
สวิตซ 1 ตัว ทอทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร 
สายไฟยาวไมเกิน 15 เมตร- ชนิดติดผนัง
6. มีความหนวงเวลาการท้างานของคอมเพรสเซอร
7. การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่น ๆ (นอกจากข้อ 3 ) ให้
เปนไปตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ
ครั้งที่ 3/2539 ( ครั้งที่ 57) เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2539

ถังน้ํา แบบไพเบอรคลาส ขนาดความจุ 2000ลิตร จํานวน 8,300 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อถังน้ํา แบบไพเบอรคลาส ขนาดความ
จุ 2,000ลิตร
โดยใช้ในสํานักงานขององคการบริหารสวนตําบลนาพันสาม
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ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

เสียงตามสาย จํานวน 290,000 บาท

เสียงตามสายจํานวน 5 ชุด ราคา 58,000บาท
1. ชุดเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงชนิดไร้สาย UHF-FM 
เครื่องรับ 1ชุด ประกอบด้วย
เครื่องรับวิทยุชนิดแบงกลุมและเพิ่มลดเสียงได้เปนรายตัวจาก
เครื่องสง
สายอากาสสําหรับภาครับ
ลําโพงฮอรขนาด 15 นิ้ว ปากและไส้ลําโพงทําด้วยอลูมิเนียมกําลัง
ขับ 60 วัตต ชุดละ 2 ตัว
แผงไม้สําหรับติดตั้งเครื่องรับวิทยุ พร้อมน็อตยึด
กลองใสอุปกรณและสวิทชตัดไฟ

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ(Ink Tank 
Printer)

จํานวน 8,600 บาท

เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer ) ราคา 4,300 บาท จํานวน 2 เครื่อง
 - เปนเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
 - มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 1,200 ? 1,200 dpi
  - มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษขนวด A4 ไม
น้อยกวา 19 หน้าตอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที 
 - มีความเร็วในการพิมพรางสีสําหรับกระดาษขนวด A4 ไมน้อย
กวา 15 หน้าตอนาที (ipm) หรือ 5 ภาพตอนาที
 - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวน
ไมน้อยกวา 1 ชอง
" - มีถาดใสกระดาษได้ไมน้อยกวา 50 แผน
 - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom"
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ครุภัณฑอื่น

สัญญาณไฟกระพริบพร้อมติดตั้ง จํานวน 125,000 บาท

สัญญาณไฟกระพริบ จํานวน 5 ตัว ตัวละ 25,000บาท
-แผงรับพลังงานแสงอาทิตย ขนาดไมน้องกวา 10 W.
-ใช้แบตเตอรี่แห้ง 12 V. 12Ah/20HR
-อายุการใช้งานของแผง SOLAR และ หลอดLED ประมาณหรือ
มากกวา 100,000 ชม.
-หลอด LED ไมน้อยกวา 150หลอด สามารถกระพริบ 40-60
ครั้ง/นาที
-เสาทอเหล็กกลมดํา (CARBON STEEL TUBES) เส้นเผาศูนย
กลางไมน้อยกวา 4 นิ้ว ยาวไมน้อยกวา 3.50m หนาไมน้อย
กวา 1.8 mm. ทาสีกันสนิม -ขาว-ดํา อยางน้อย 2 รอบ 
-ตัวโคมและเลนสทําจากโพลีคารบอเนตชนิดทนคาวมร้อนได้ดี

งบรายจ่ายอื่น รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 20,000 บาท
รายจายอื่น

รายจายอื่น จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการประเมินแบบสําราจความพึงพอใจใน
การบริหารงาน อบต. คาใช้จายในการดําเนินการและประเมินผล
คาวิเคราะหข้อมูล  และคาใช้จายอื่นๆที่จําเปน

งบเงินอุดหนุน รวม 11,500 บาท
เงินอุดหนุน รวม 11,500 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสวนราชการ จํานวน 11,500 บาท

เพื่อจายให้แก อบต. โพไรหวาน  ตามโครงการศูนยประสานการ
ปฏิบติการรวม  และอํานวยความสะดวกของประชาชนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นระดับอําเภอเมืองเพชรบุรี  
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2564
(ดําเนินการได้ตอเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ) 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)
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งานบริหารงานคลัง รวม 1,875,500 บาท
งบบุคลากร รวม 1,464,300 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,464,300 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,063,560 บาท

"เพื่อจายเปนเงินเดือนให้แกพนักงานสวน
ตําบล จํานวน 3 อัตรา ตั้งจายจากเงินรายได้เงินเพิ่มตาง ๆ ของ
พนักงาน

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

"เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงให้แกผู้อํานวยการกอง
คลัง จํานวน 1 อัตรา

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 354,120 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนให้แกพนักงานจ้างที่มีอยูใน
สังกัด จํานวน 2 อัตรา       

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 4,620 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆ ให้แกพนักงานจ้าง  จํานวน 2 อัตรา    
งบดําเนินงาน รวม 411,200 บาท

ค่าตอบแทน รวม 205,200 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนผลประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณี
พิเศษให้แกพนักงานสวนตําบล  พนักงานจ้าง  และผู้มีสิทธิ์ 

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก
พนักงานที่ปฏิบัติงานนอกเวลา 

คาเชาบ้าน จํานวน 133,200 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิเบิก
จาย ได้ตามระเบียบที่กําหนด

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 32,000 บาท

เพื่อจายเปนชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงานสวน
ตําบล  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
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ค่าใช้สอย รวม 121,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจ้างเหมาทําของ จ้างเหมาตางๆ เพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ ฯลฯ ที่เข้าหมวดรายจายขององคการบริหารสวนตําบล

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในประเทศ เกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการ คาลงทะเบียนในการฝึกอบรมของพนักงาน
สวนตําบลและคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาที่พัก คาพาหนะ  และคา
ใช้จายอื่นๆ ฯลฯ ในการเดินทางหรือไปในการฝึกอบรมและ
สัมมนาของพนักงานสวนตําบลและลูกจ้าง 

โครงการประชาสัมพันธเรงรัดจัดเก็บภาษี จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณ คาป้ายประชาสัมพันธ  
คาดวงตราไปรษณียากร
และทุกรายการสามารถถัวจายได้ทุกรายการ
อยูในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หน้าที่  106

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แกคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและ
ปฏิบัติงานด้านการพัสดุ

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จ้ายในการอบรมให้ความรู้  คาวิทยากร  
คาเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณและคาใช้จายอื่นๆ  
เทาที่จําเปนตั้งจายจากเงินรายได้ 
อยูในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)หน้าที่ 99

โครงการพัฒนาแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการอบรมให้ความรู้  คาวิทยากร  
คาเครื่องดื่ม วัสดุ อุปกรณและคาใช้จายอื่นๆเทาที่จําเปน 
ตั้งจายจากเงินรายได้  
อยูในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 106 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาซอมแซมทรัพยสิน เพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ เชน คาซอมแซมครุภัณฑตางๆ 
คาบํารุงทรัพยสิน เปนต้น
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ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงานและอุปกรณตางๆ ที่จําเปนต้องใช้ใน
สํานักงาน

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน ผงหมึก  แผนดิสก
ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 5,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดสงเอกสารทางไปรษณีย  และคาใช้จายอื่นๆที่
เกิดขึ้น ฯลฯ 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 75,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 75,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 65,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในประเทศของ อปพร. จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในประเทศ 
เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการสําหรับสมาชิก อปพร. และผู้ที่ได้รับ
การอนุญาตและมีคําสั่งให้ไปปฎิบัติราชการให้กับทางองคการ
บริหารสวนตําบล และคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คายานพาหนะ 
และคาใช้จายอื่นที่เกิดขึ้นในการเดินทางไปราชการ

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการอาสาภัยพิบัติประจําองคการบริหาร
สวนตําบลนาพันสาม

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายตาม โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพสําหรับ
เจ้าหน้าที่ อปพร. ในการป้องกันภัยและฝึกซ้อมแผน 
เชนคาวิทยากร คาอาหารกลางวัน เครื่องดื่ม คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม  คาป้ายโครงการ คาวัสดุอุปกรณ 
และคาใช้จายอื่นที่จําเปน ฯลฯ 
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-พ.ศ.2565) 
เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้าที่ 35
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โครงการศูนยเรียนรู้ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายตามโครงการศูนยเรียนรู้ป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน เชน คาวิทยากร คาอาหารกลางวัน เครื่องดื่ม
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาป้ายโครงการ คาวัสดุอุปกรณ
และคาใช้จายอื่นที่จําเปน ฯลฯ 
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) 
เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้าที่ 35

โครงการสงเสริมความรู้เกี่ยวกับการป้องกันภัยแกประชาชน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในโครงการสงเสริมความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันภัยแกประชาชน เชน คาวิทยากร  คาวัสดุอุปกรณ
ตางๆ  คาอาหารกลางวัน อาหารวางเครื่องดื่ม คาป้าย
โครงการ  และคาใช้จายอื่นๆที่จําเปน สามารถถัวจายได้
ทุกรายการ
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 72 

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพสําหรับเจ้าหน้าที่ อปพร. ในการ
ป้องกันภัยและฝึกซ้อมแผน

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายตามโครงการ โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพสําหรับเจ้าหน้าที่ อปพร. ในการป้องกันภัยและฝึกซ้อม
แผน เชน คาวิทยากร คาอาหารกลางวัน เครื่องดื่ม คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาป้ายโครงการ คาวัสดุอุปกรณ 
และคาใช้จายอื่นที่จําเปน ฯลฯ 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่  72 

ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อการจัดซื้อเครื่องแตงกาย  อปพร.ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 808,500 บาท

งบบุคลากร รวม 647,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 647,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 605,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบล  จํานวน 2 อัตรา 
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

  เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง ให้แกผู้อํานวยการกองการ
ศึกษาฯ 

งบดําเนินงาน รวม 145,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 45,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก
พนักงานที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

เงินชวยเหลือบุตร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจ้างเหมาทําป้ายตางๆ คาจ้างเหมาถายเอกสาร 
เข้าเลม และคาจ้างเหมาตางๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการฯลฯ 
ที่เข้าหมวดรายจายขององคการบริหารสวนตําบล

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในประเทศ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติราชการ  และคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาที่พัก และคาใช้จาย
อื่นๆ ในการเดินทางไปราชการปฏิบัติราชการสําหรับ
พนักงานสวนตําบล  พนักงานจ้างและคาเบี้ยเลี้ยง  คาเดินทาง  
คาพาหนะ  คาที่พัก  และคาใช้จายอื่นที่ เกิดขึ้นในการเดินทาง  
คาลงทะเบียนตางๆ  ของพนักงานสวนตําบล  พนักงานจ้าง  
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซม เพื่อให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ เชน คาซอมแซมครุภัณฑตางๆคาบํารุงทรัพยสิน 
เปนต้น

ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายวัสดุสํานักงานและอุปกรณตางๆที่จําเปน
ต้องใช้ในสํานักงาน  เชน ปากกา  ดินสอ  ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบ้านงานครัว  เครื่องใช้สํานักงาน เชน
เครื่องทําน้ําร้อน  ผ้าคลุมเก้าอี้  ผ้าคลุมโต๊ะ  อื่นๆที่จําเปน

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชนผงหมึก  
แผนดิสก อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร ฯลฯ 

งบลงทุน รวม 16,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 16,500 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 16,500 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตู้เหล็กแบบ2บาน
จํานวน3 ใบ                     
 โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้               
 1) มีมือจับชนิดบิด
 2) มีแผน ชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
 3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 3,320,800 บาท
งบบุคลากร รวม 1,041,200 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,041,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 620,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนให้แกครูผู้ดูแลเด็ก จํานวน 2 อัตรา
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เงินวิทยฐานะ จํานวน 109,200 บาท

"เพื่อจายเปนเงินคาวิทยฐานะ
(1) ครูชํานาญการ >> คศ. 2 (3,500 บาท)
(2) ครูชํานาญการพิเศษ >> คศ. 3 (5,600 บาท)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนให้แกพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงาน
จ้างทั่วไป จํานวน 2 อัตรา

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพื่มคาครองชีพของพนักงานจ้างสวนตําบล
จํานวน 1 อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 1,376,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 55,000 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 55,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวน
ตําบล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ค่าใช้สอย รวม 700,200 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจ้างเหมาทําประตูกระจกบานเลื่อน  คาจ้างเหมา
ทําป้ายตางๆ คาจ้างเหมาพิมพสติกเกอรซีทรูพร้อมติดตั้ง คาจ้าง
เหมาทําสนามเด็กเลน คาจ้างเหมาเทปูนรอบอาคาร คาจ้างเหมา
ติดตั้งหลังคาพร้อมกันสาด จ้างเหมาตางๆ
เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการฯลฯ 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในประเทศ 
เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ  และคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาที่พัก 
และคาใช้จายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการปฏิบัติราชการ
สําหรับครูและพนักงานจ้างและคาเบี้ยเลี้ยง  คาเดินทาง  
คาพาหนะ คาลงทะเบียนตางๆ  ของพนักงานสวนตําบล 
พนักจ้าง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
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โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ จํานวน 30,000 บาท

"เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก
แหงชาติ เชน คาของรางวัล คาจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ คาเชา
เวทีพร้อมติดตั้ง คาเชาบริการเครื่องขยายเสียง คาเชาเต็นทพร้อม
ติดตั้ง คาเชาเก้าอี้ คาจัดซื้อน้ําดื่ม  คาอาหาร  คาป้าย
และคาใช้จายอื่นๆ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงานการแขงขันกีฬา และสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 82
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษาสําหรับเปนคาใช้
จายเกี่ยวกับการศึกษา ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กดอนมะขามช้าง

จํานวน 144,430 บาท

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กดอนมะขามช้าง
1. คาอาหารกลางวัน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กดอนมะขามช้าง คน
ละ 20 บาท จํานวน 245 วัน เปนเงิน 98,000บาท
หนังสือดวนที่สุดที่ มท. 0893.2/ว1918 ลว 16 มิ.ย. 2562  และ
หนังสือดวนที่สุดที่มท. 0893.3/ว 1658 ลงวันที่ 22
 มีนาคม                          
 - เปนไปตามแแผนพัฒท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 84
2. คาใช้จายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ศพด)
2.1.คาจัดการเรียนการสอน จัดสรรสําหรับเด็ก 
อายุ 2-5 ปี อัตราคนละ 1,700/ปี เปนเงิน 34,000 บาท
2.2. คาหนังสือเรียนจัดสรรสําหรับเด็ก อายุ 3-5 ปี 
อัตราคนละ 200/ปี เปนเงิน 2,200 บาท
2.3. คาอุปกรณการเรียนจัดสรรสําหรับเด็ก อายุ 3-5 ปี 
อัตราคนละ 200/ปี เปนเงิน 2,200 บาท
2.4. คาเครื่องแบบนักเรียนจัดสรรสําหรับเด็ก อายุ 3-5 ปี 
อัตราคนละ 300/ปี เปนเงิน 3,300 บาท
2.5 คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดสรรสําหรับเด็ก อายุ 3-5 ปี 
อัตราคนละ 430/ปี เปนเงิน 4,730 บาท
- เปนไปตามระเบียบวิธีการขั้นตอนในการเบิกหักผลักสงเงินเข้า
บัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษาให้ปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยรายได้และการจายเงิน
ของสถานศึกษาสังกัดอปท.พ.ศ.2562 
หนังสือดวนที่สุดที่ มท. 0893.2/ว1918 ลว 16 มิ.ย. 2562  
และหนังสือดวนที่สุดที่มท. 0893.3/ว 1658 ลงวันที่ 22 มีนาคม 
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษาสําหรับเปนคาใช้
จายเกี่ยวกับการศึกษา ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดนาพรม

จํานวน 350,770 บาท

"ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดนาพรม
1. คาอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดนาพรม คนละ 20
 บาท จํานวน 245 วัน เปนเงิน 232,000
บาท                          
 - เปนไปตามแแผนพัฒท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 84
2. คาใช้จายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ศพด)
2.1.คาจัดการเรียนการสอน จัดสรรสําหรับเด็ก 
อายุ 2-5 ปี อัตราคนละ 1,700/ปี เปนเงิน 86,000 บาท
2.2. คาหนังสือเรียนจัดสรรสําหรับเด็ก อายุ 3-5 ปี 
อัตราคนละ 200/ปี เปนเงิน 5,800 บาท
2.3. คาอุปกรณการเรียนจัดสรรสําหรับเด็ก อายุ 3-5 ปี 
อัตราคนละ 200/ปี เปนเงิน 5,800 บาท
2.4. คาเครื่องแบบนักเรียนจัดสรรสําหรับเด็ก อายุ 3-5 ปี 
อัตราคนละ 300/ปี เปนเงิน 8,700 บาท
2.5 คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดสรรสําหรับเด็ก อายุ 3-5 ปี 
อัตราคนละ 430/ปี เปนเงิน 12,470 บาท
เปนไปตามระเบียบวิธีการขั้นตอนในการเบิกหักผลักสงเงินเข้า
บัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษาให้ปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยรายได้และการจายเงิน
ของสถานศึกษาสังกัดอปท.พ.ศ.2562 
หนังสือดวนที่สุดที่ มท. 0893.2/ว1918 ลว 16 มิ.ย. 2562 
และหนังสือดวนที่สุดที่มท. 0893.3/ว 1658 ลงวันที่ 22 มีนาคม 

โครงการอบรมเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการอบรมเพิ่มทักษะ
ภาษาอังกฤษ ของเด็กระดับประถมศึกษา ในเขตตําบลนาพันสาม
เชน คาตอบแทนผู้มีประสบการณสอนด้านภาษาอังกฤษ 
คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง และเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ 
คาจัดทําป้าย และคาใช้จายอื่นๆ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ.2557
เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่ 83 
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โครงการอบรมเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษสําหรับเด็กปฐมวัย จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จาย โครงการอบรมเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษ
สําหรับเด็กปฐมวัย คาวิทยากร  คาอาหารกลางวัน
คาอาหารวาง และเครื่องดื่ม  คาวัสดุอุปกรณ ฯลฯ
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ.2557
เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 85

โครงการอบรมเรียนรู้สูโลกกว้าง จํานวน 40,000 บาท

"เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการอบรมเรียนรู้สูโลก
กว้าง  เชน คา อาหารวางพร้อมเครื่องดื่ม คาวิทยากร คาอาหาร
กลางวันพร้อมเครื่องดื่ม คา เชารถโดยสารปรับอากาศ คาป้าย
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ.2557
เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 83

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาซอมแซม ทรัพยสิน เพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ  คาซอมครุภัณฑตางๆ  คาบํารุงรักษาทรัพยสิน
ของ องคการบริหารสวนตําบล

ค่าวัสดุ รวม 590,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายวัสดุสํานักงานและอุปกรณตางๆที่จําเปน
ต้องใช้ในสํานักงาน  เชน ปากกา  ดินสอ  ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบ้านงานครัว  เครื่องใช้สําหรับศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก เชนแปรง ไม้กวาด  แก้วน้ํา จาน  น้ําล้างจาน น้ํายาล้าง
ห้องน้ํา เตียงผ้าตาขาย ใส้กรองเครื่องกรองน้ํา ฯลฯ
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คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 550,000 บาท

 - คาอาหารเสริมนม  สําหรับโรงเรียนสังกัดสํานักงานการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน(สพฐ)ในเขตตําบลนาพันสาม เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ
อาหารเสริม(นม) แกเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล และ ป.1-ป.6 ของ
โรงเรียนวัดนาพรม และโรงเรียนบ้านดอนมะขามช้างอัตรา7.37
 บาท จํานวน 260 วัน เปนเงิน 420,000 บาท 
 - คาอาหารเสริมนม  สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.นา
พันสาม ในเขตตําบลนาพันสาม เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออาหาร
เสริม(นม) แกเด็กกอนวัยเรียน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดนาพรม/ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนมะขามช้าง อัตรา7.37 บาท จํานวน 260
 วัน เปนเงิน 130,000 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร  เชนผงหมึก  แผน
ดิสก  อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร ฯลฯ 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 31,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไฟฟ้าของศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนมะขามช้าง
คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาน้ําประปาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนมะขาม
ช้าง

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบริการอินเตอรเน็ตรายเดือนของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบ้านดอนมะขามช้าง

งบลงทุน รวม 23,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 23,400 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อชั้นวางของ จํานวน 3,600 บาท

คาจัดซื้อโต๊ะทํางาน จํานวน 7,800 บาท

"เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโต็ะ ขนาด 150X50X75  จํานวน 2 ตัว
คาจัดซื้อพัดลมติดผนัง จํานวน 6,500 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาด 18 นิ้ว จํานวน 4 ตัว
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ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 5,500 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2บาน 
จํานวน 1ใบ                   
 โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้               
 1) มีมือจับชนิดบิด
 2) มีแผน ชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
 3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)

งบเงินอุดหนุน รวม 880,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 880,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสวนราชการ จํานวน 880,000 บาท

เพื่อจายเงินอุดหนุนสําหรับเปนคาอาหารกลางวัน 
โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตําบลนาพันสาม เพื่อจายเปนคาใชจายอาหารกลางวันแกเด็กนัก
เรียนชั้นอนุบาลและเด็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดนาพรม/
โรงเรียนบ้านดอนมะขามช้างอัตรา คนละ 20 บาท 
จํานวน 200 วัน  
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ของอปท. พ.ศ.2559 
ประกอบหนังสือกระะทรวงมหาดไทยดวนที่สุด
มท.0808.2/ว3616 ลว 24มิ.ย 59 

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 558,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 378,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 120,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 120,000 บาท

คาตอบแทนและการจายคาตอบแทนของอาสาสมัครบริบาล
ท้องถิ่นจํานวน 2 อัตราเพื่อจายเปนคาตอบแทน  
และการจายคาตอบแทนของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
วาด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
และการเบิกคาใช้จาย พ.ศ.2562
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ค่าใช้สอย รวม 245,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครการฝังขยะกลายเปนต้นไม้ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในโครงการดังกลาว เชน คาวิทยากร คา
วัสดุอุปกรณ คาประกอบอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาเอกสารประกอบการอบรม ฯลฯ
 สามารถใช้จายได้ทุกรายการ 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ. 2561- 2565 หน้าที่ 81

โครงการนวัตกรรมการแปรรูปการกําจัดขยะมูลฝอย จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จาย ในโครงการดังกลาว เชน คาวิทยากร  
คาวัสดุอุปกรณ ฯลฯ คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง  
เอกสารประกอบการฝึกอบรม สามารถถัวจายได้ทุกรายการ 
เปนไปตามพ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 มาตรา 67 (2) 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) 
เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้าที่ 33

โครงการบูรณาการรวม อสม.รวมใจหวงใยสุขภาพประชาชน จํานวน 10,000 บาท

"เพื่อจายเปนคาใช้จายโครงการบรูณาการรวม อสม. รวมใจ
หวงใยสุขภาพประชาชน เชน คาวิทยากร 
คาป้ายประชาสัมพันธ คาอาหาร คาพาหนะ คาวัสดุอุปกรณ
ตางๆ คาใช้จายอื่นๆสามารถถัวจายทุกรายการ 
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)หน้า64 "

โครงการป้องกันโรคติดตอ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาป้องการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019         
( โควิค - 19 )และป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก เปนต้น 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)
เพิ่มเติม ฉบับที่1 หน้าที่ 33

วันที่พิมพ : 28/9/2563  08:32:23 หน้า : 28/44



โครงการรณรงคป้องกันโรคไข้เลือดออก จํานวน 35,000 บาท

"เพื่อจายเปนคาใช้จายโครงการรณรงคป้องกัน
โรคไข้เลือดออก เชน คาวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ คาจัดซื้อทราย
อเบท  น้ํายาพนป้องกันโรคไข้เลือดออก คาน้ํามันพนหมอกควัน
คาใช้จายอื่นๆที่จําเปน ทุกรายการสามารถถัวจายได้
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้าที 64 เปนไปตามพ.ร.บ.สภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ 2537 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 67 (2)"

โครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 50,000 บาท

"เพื่อดําเนินการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าโดยการ
จัดซื้อ อุปกรณตางๆ เชน วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
เข็มฉีดยา สลิ้ง  ถุงมือ อื่นๆที่เกี่ยวข้องเปน
ไปตามพ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7  
พ.ศ.2562 มาตรา67(3) 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 64

โครงการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตวตามโครงการ
สัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายตามโครงการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตวและ
ขึ้นทะเบียนสัตวตามโครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า จากโรคพิษสุนัขบ้าเปนไปตามพระราชบัญญัติสภา
ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 
แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 มาตรา 67 (3) 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 65
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โครงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จํานวน 10,000 บาท

"เพื่อจายเปนคาใช้จายโครงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เชน คาจัดกิจกรรม คาอาหารกลางวัน 
คาอาหารวาง คาพันธต้นไม้  คาพันธสัตวน้ํา คาป้ายโครงการ
คาวิทยากร คาวัสดุอุปกรณอื่นๆ
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 80 
เปนไปตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 มาตรา 67 (7) 
พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แกอปท.
พ.ศ.2542 มาตรา 16(24)

ค่าวัสดุ รวม 13,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 13,000 บาท

  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ  วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย เชน
น้ํายาฉีดพน ทรายอเบท วัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า และคาใช้จาย
อื่นๆที่จําเปนในการป้องกันโรคติดตอเขตตําบลนาพันสาม

งบเงินอุดหนุน รวม 180,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 180,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน

เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน จํานวน 180,000 บาท

เพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข  ในกิจกรรม
ตางๆให้มีความเหมาะสมกับปัญหาและบริบทของพื้นที่  
เชน คาใช้จายในการพัฒนาศักยภาพ ด้านสาธารณสุขของ
ประชาชน ในการเพิ่มพูน ความรู้  ความสามารถ  ทักษะของ
ประชาชน  คาใช้จายสําหรับการอบรม  การประชุม  
การสัมมนา  การณรงค  การเผยแพร  ประชาสัมพันธ 
หรือกิจกรรมอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของแตละ
โครงการ จํานวน 9 หมูบ้าน ๆละ 20000 บาท เปนไปตาม
หนังสือ กรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่นที่ พบ.0023.4
/ว10723 ลงวันที่ 13 กรกฏาคม พ.ศ.2561 
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 690,000 บาท

งบบุคลากร รวม 550,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 550,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 328,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบล จํานวน 2 ตําแหนง
เงินประจําตําแหนง จํานวน 22,000 บาท

  เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงให้แกนักบริหารงานสวัสดิการ
สังคม จํานวน 1 อัตรา

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนให้แกพนักงานจ้างที่มีอยูในสังกัด 
จํานวน 1  อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 140,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 40,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนผลประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ
ให้แกพนักงานสวนตําบล  พนักงานจ้าง และผู้มีสิทธ

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้
พนักงานที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในประเทศ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในประเทศเกี่ยว
กับการปฏิบัติราชการสําหรับพนักงานสวนตําบล  พนักงาน
จ้าง  และคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  คาลงทะเบียน และ
คาใช้จายอื่นที่เกิดขึ้นในการเดินทาง
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โครงการฝึกอาชีพสําหรับผู้พิการ จํานวน 10,000 บาท

"เพื่อจายเปนคาใช้จายโครงการ เชน คาอาหารวาง คาอาหาร
กลางวัน คาวิทยากร  คาป้ายโครงการ  คาวัสดุอุปกรณ  
คาใช้จายที่จําเปนอื่นๆทุกรายการสามารถถัวจายได้ทุกรายการ  
เปนไปตามพ.ร.บ.สภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบลพ.ศ.2537 
แก้ไขถึง(ฉบับที่ 7 ) พ.ศ. 2562 มาตรา 67(7) 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า68

โครงการฝึกอาชีพสําหรับผู้สูงอายุ จํานวน 20,000 บาท

"เพื่อจายเปนคาใช้จายโครงการฝึกอาชีพสําหรับผู้สูงอายุ  
เชน คาอาหารวาง คาอาหารกลางวัน  คาวิทยากร 
 คาป้ายโครงการ  คาวัสดุอุปกรณ  คาใช้จายที่จําเปนอื่นๆ  
ทุกรายการสามารถถัวจายได้ทุกรายการ 
เปนไปตามพ.ร.บ.สภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบลพ.ศ.2537 
แก้ไขถึง(ฉบับที่ 7 ) พ.ศ. 2562 มาตรา 67(7) 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 68

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาซอม
แซม ทรัพยสิน เชน คอมพิวเตอร กล้องถายรูป ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายวัสดุสํานักงานและอุปกรณตางๆที่จําเปน
ต้องใช้ในสํานักงาน  เชน ปากกา  ดินสอ  ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายวัสดุโฆษณาและเผยแพร  เชน
กล้อง  กระดาษเขียน  โปสเตอร  ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จาย ที่เกี่ยวกับ วัสดุคอมพิวเตอร  หมึก ฯลฯ
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 1,487,820 บาท

งบบุคลากร รวม 867,920 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 867,920 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 430,520 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบล  จํานวน 1 อัตรา  
ตั้งจายจากเงินรายได้

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง ให้แกผู้อํานวยการ
กองชาง จํานวน 1 อัตรา  ตั้งจายจากเงินรายได้

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 333,800 บาท

เพื่อจายเปนคาเงินเดือนให้แกพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 3 อัตรา ตั้งจายจากเงินรายได้  

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 61,600 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แกพนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปจํานวน 2 อัตรา 
ตั้งจายจากเงินรายได้

งบดําเนินงาน รวม 562,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 40,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน
แก อบต. ให้แกข้าราชการ พนักงานสวนตําบลที่มาปฏิบัติราชการ
ใน อบต.  เปนเงินคาตอบแทนกรณีพิเศษ เงินรางวัลประจําปีแก
ข้าราชการ  พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้างของ อบต. 
เปนคาตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง คณะกรรมการจัดซื้อ
จัดจ้าง  และผู้ควบคุมงานที่เบิกจายได้ตามสิทธิ์

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก พนักงาน
สวนตําบล พนักงานจ้าง ตามคําสั่ง อบต. ตั้งจายจากเงินรายได้
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ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จาย คาจ้างเหมาบริการตางๆเชนคาจ้าง
เหมาบริการ คาจ้างเหมาบริการซอมหอกระจายขาวหมูบ้าน  
งานจ้างเหมาอื่น

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในประเทศ 
เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ  และคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาที่พัก 
และคาใช้จายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ   หรือ  
ไปในการฝึกอบรม  คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ
และสัมมนาของพนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได้ 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซม เพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ เชน คาซอมแซมครุภัณฑตางๆ  รถบรรทุกน้ํา 
รถเครน  หอกระจายขาว ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ รวม 370,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงานที่จําเปนต้องใช้ในการปฏิบัติงาน
ของ อบต.ตั้งจายจากเงินรายได้ 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สําหรับใช้ในกิจการหอกระจา
ยขาวหมูบ้าน  ไฟฟ้าสาธารณะ  ตั้งจายเงินรายได้และเงินอุดหนุน
ทั่วไป

วัสดุกอสร้าง จํานวน 150,000 บาท

"เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสร้างตางๆเชนหิน
คลุก  ลูกรัง  สี  ค้อน  ไม้อัด อื่นๆ ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได้
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง  เชน เปลี่ยนแบตเตอรี่
รถยนต  ไฟหน้า เปนต้น

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 45,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง และ น้ํามันหลอลื่น  สําหรับรถ
จักรยานยนต  รถบรรทุกน้ํา  รถเครน เครื่องตัดหญ้าและใช้น้ํามัน
กับเครื่องจักร อบต.และหนวยงานอื่นๆที่ทําภารกิจของอบต.

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร และรายจายอื่นๆ 
วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร  เชน แผนบันทึกข้อมูล  
หมึกพิมพ และ โปรแกรมตางๆ  ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร   

ค่าสาธารณูปโภค รวม 2,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดสงเอกสารทางไปรษณีย และคาใช้จายอื่นๆที่
เกิดขึ้น ฯลฯ

งบลงทุน รวม 57,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 57,900 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จํานวน 2 เครื่อง เครื่อง
ละ 5,800.-บาท

จํานวน 11,600 บาท

 - มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไมน้อยกวา 1 KVA (600 Watts)
 - สามารถสํารองไฟฟ้าไมน้อยกวา 15 นาที
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เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สําหรับกระดาษขนาด A3 
ราคา 6,300 บาท

จํานวน 6,300 บาท

 - ใช้เทคโนโลยีแบบพนหมึก (Inkjet)
 - มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 1200x  1200 dpi
 - มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม
น้อยกวา 32 หน้าตอนาที (ppm) หรือ 14.5 ภาพตอนาที (ipm)
 - มีความเร็วในการพิมพรางสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมน้อย
กวา 20 หน้าตอนาที (ppm) หรือ 10.4 ภาพตอนาที (ipm)
 - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวน
ไมน้อยกวา 1 ชอง
 - มีถาดใสกระดาษได้น้อยกวา 100แผน   
 - สามารถใช้ได้กับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ (รายจายเพื่อให้
สามารถใช้งานตามปกติที่มีวงเงินเกิน5000.-บาท)
ตั้งจายเงินอุดหนุนทั่วไป

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 30,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการการแปรรูปสินค้าจากผลิตภัณฑในตําบล จํานวน 10,000 บาท

"เพื่อจายเปนคาใช้จายในโครงการการแปรรูปสินค้าจากผลิตภัณฑ
ในตําบล เชน  คาอาหารวาง คาอาหารกลางวัน คาวิทยากร  
คาป้ายโครงการ คาใช้จายที่จําเปนอื่นๆ 
ทุกรายการสามารถถัวจายได้ทุกรายการ 
เปนไปตามพ.ร.บ.สภาตําบล
และองคการบริหารสวนตําบลพ.ศ.2537
แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 มาตร 67 (6)
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่ 62
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โครงการฝึกอาชีพให้กับกลุมสตรีและประชาชนทั่วไปของตําบลนา
พันสาม

จํานวน 10,000 บาท

"เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการฝึกอาชีพให้กับกลุมสตรีและ
ประชาชนทั่วไปของตําบลนาพันสาม เชนคาวิทยากร  
คาวัสดุอุปกรณ ตางๆคาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง  คาน้ําดื่ม  
คาใช้จายที่จําเปนอื่นๆ ทุกรายการสามารถถัวจายได้ทุกรายการ
เปนไปตามพรบ.สภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตราที่ 67 (5)
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 61

โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ เชน คาสร้าง
เหมาตกตกแตงสถานที่ คาวิทยากร คาจ้างเหมาเวทีพร้อมเครื่อง
ขยายเสียง คาจ้างทําสปอรตประชาสัมพันธ คาจัดซื้อน้ําดื่มสําหรับ
ผู้เข้ารวมกิจกรรม คาจ้างสาธิตการทําขนมพื้นบ้าน 
คาจ้างเหมาเต็นทคาใช้จายที่จําเปนในโครงการดังกลาว 
ทุกรายการสามารถถัวจายได้ เปฯไปตามพ.ร.บ.สภาตําบลและ
องคการบรหารสวนตําบลพ.ศ. 2537 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562มาตรา67(6)
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 103
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 190,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 190,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 190,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการงานบุญใหญเข้าพรรษา จํานวน 140,000 บาท

"เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการงานบุญใหญเข้า
พรรษา เชน คาจ้างเหมาขบวนวัวเทียมเกวียน คาจ้างเหมาจัดทํา
อาหารกลางวัน  คาจ้างเหมาเชาเครื่องขยายเสียง คาจ้างเหมาเชา
เก้าอี้ คาจ้างเหมาตกแตงสถานที่ คาจัดซื้อน้ําดื่ม 
คาจ้างเหมากลองยาว คาจ้างเหมาประชาสัมพันธสื่อสิ่งพิมพ 
คาจ้างเหมาจัดทําป้ายประชาสัมพันธ ฯลฯ
.- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยการเบิกจายคา
ใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา
รวมแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559      
 - เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ.2561-2565) หน้า 90

โครงการจัดงานอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีในท้องถิ่นวันสงกรานต
และวันผู้สูงอายุแหงชาติ

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดงานอนุรักษ
วัฒนธรรมประเพณีในท้องถิ่นวันสงกรานตและวันผู้สูงอายุแหง
ชาติ เชน คาจ้างเหมาทําพานดอกไม้  คาจ้างเหมาทํามาลัย คาจ้าง
เหมาทําอาหารสําหรับผู้เข้ารวมกิจกรรม  คาเชาบริการเครื่อง
ขยายเสียง  คาจ้างเหมาเชาเวที  คาจ้างเหมาตดแตงสถานที่ 
คาซื้อทรายละเอียด คาจ้างเหมาแสดงละครชาตรี 
คาจ้างเหมาการแสดงกลองยาว คาจัดซื้อน้ําดื่ม คาเงินรางวัล
สําหรับการแขงขันการประกวดการกอเจดียทราย ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬารวม
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ.2561-2565) หน้า 91
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โครงการอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีการแตงงานโบราณ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้ในโครงการอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีการแตง
งานโบราณ  คาจ้างเหมาเชาเครื่องขยายเสียง  คาจ้างเหมาจัด
ชบวนเกวียน  คาจ้างเหมาตกแตงสถานที่  คาจ้างเหมาจัดกิจกรรม
สาธิตการทําขนมแตงงาน  คาจ้างจัดขบวนแตงงานแบบโบราณ  
คาจ้างเหมาจัดทําอาหารและเครื่องดื่ม  คาจ้างจัดพิธีทางศาสนา 
 คาจ้างเหมากลองยาว  คาจ้างเหมาแตรวง  คาจ้งเหมาระนาด   
คาจ้างเหมาประขาสัมพันธสื่อสิ่งพิมพ  คาจ้างเหมาประชาสัมพันธ
ทางสื่อวิทยุกระจายเสียง คาสร้างเหมาจัดทําป้ายประชาสัมพันธ  
คาใช้จายอื่นๆ ทุกรายการสามารถถัวจายได้ทุกรายการ
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬารวม
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 93

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว รวม 35,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการสงเสริมการทองเที่ยววิถีไทย วิถีพุทธ วิถีพอเพียงอยางยั่งยืน จํานวน 20,000 บาท

"เพื่อจายเปนคาใช้จายโครงการสงเสริมการทองเที่ยววิถีไทย วิถี
พุทธ วิถีพอเพียงอยางยั่งยืน  เชน คาจ้างเหมาเชาเครื่องไฟ/เครื่อง
ขยายเสียง/เวที คาจ้างเหมาตกแตงสถานที่ คาจ้างเหมาจัดทําป้าย
ประชาสัมพันธ คาจ้างเหมาการแสดง คาจ้างเหมาจัดกิจกรรม
สาธิตการทําขนมหวาน ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 77
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งบเงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสวนราชการ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเมือง
เพชรบุรี  เปนคาใช้จายในการสนับสนุนโครงการงานพระนคร
คีรี เมืองเพชร ครั้งที3่5 ประจําปี พ.ศ. 2564
ตามหนังสือที่ พบ 0118/611 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2563
เรื่อง ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนการจัดงานพระนครคีรี-
เมืองเพชร ครั้งที่35 ประจําปี พ.ศ. 2564    

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 3,095,500 บาท

งบลงทุน รวม 3,095,500 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 3,095,500 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างถนนคสล.สายซอยบ้านนายพิสิษฐ บัวศิริ หมูที่ 8 จํานวน 162,000 บาท

ชวงที่ 1 กว้าง 3.00ม. ยาว 85.00 ม. หนา 0.15 เมตร 
ลงลูกรังปิดขอบทาง
ชวงที่ 2 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ลงลูกรังปิดขอบทางหรือมีพื้นที่คอนกรีตไมน้อยกวา 300.00เมตร
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561- พ.ศ.2565)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้าที่  32

โครงการกอสร้างถนนคสล.สายเลียบคลองดี23(บ้านบางพรม)หมูที่4 จํานวน 494,000 บาท

รายละเอียดโครงการกอสร้าง
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 190.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลง
ลูกรังปิดขอบทาง หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมน้อยกวา 950.00ตร.ม. 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561- 2565 หน้าที่  36

โครงการกอสร้างโรงจอดรถ จํานวน 120,000 บาท

รายละเอียดตามแบบของอบต.นาพันสามกําหนด
กว้าง 6.00เมตร ยาว 16.15 เมตร
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561- 2565 เพิ่มเติม  
ฉบับที่ 1หน้าที่ 38
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โครงการกอสร้างอาคารเอนกประสงค จํานวน 1,121,000 บาท

รายละเอียดตามแบบของอบต.นาพันสาม
กว้าง 14 เมตร ยาว 18 เมตร สูง 4.20 เมตร
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561- 2565 
เพิ่มเติม ฉบับที่ 1หน้าที่ 31

โครงการถมดินบริเวณหมูที่ 6 จํานวน 284,000 บาท

รายละเอียดตามแบบของอบต.นาพันสามกําหนด
ขนาดพื้นที่กว้าง 12 เมตร ยาว 30เมตร ลึก 1.50 เมตร 
พร้อมวางทอคสล.ชั้น 3  1.00 เมตร จํานวน 30 ทอ
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561- 2565 
เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้าที่ 32

โครงการเทพื้นคสล.ข้างฉางเกา หมูที่ 8 จํานวน 81,000 บาท

รายละเอียดโครงการกอสร้าง พื้นที่เทคอนกรีตรวมไมน้อย
กวา 200.00 ตร.ม 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561- 2565 
เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้าที่ 39

โครงการปรับปรุงถนนคสล.สายเลียบคลองฝั่งทา-บ้านคลองใหญ 
หมู7

จํานวน 407,000 บาท

กว้าง 6.00 ม. ยาวรวม 130.00 ม. หนา 0.15 ม. พร้องลงลูกลัง
หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมน้อยกวา 780.00 ตร.ม.
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561- 2565 หน้าที่  37

โครงการปรับปรุงโรงจอดรถอบต.นาพันสาม จํานวน 171,000 บาท

ขนาดกว้าง 4.30 เมตร ยาว 8.00เมตร
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561- 2565 เพิ่มเติม 
ฉบับที่ 1 หน้าที่ 36

โครงการปรับปรุงอาคารหลังเกา จํานวน 211,000 บาท

รายละเอียดของโครงการ
กว้าง 4.80 เมตร ยาว 7.90 เมตร 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561- 2565 หน้าที่ 99
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โครงการรั้วองคการบริหารสวนตําบลนาพันสาม จํานวน 44,500 บาท

รายละเอียดของโครงการ
ขนาดพื้นที่ สูง 1.80 เมตร ยาว 38.00 
เมตรปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561- 2565 
เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้าที่  31

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 23,300 บาท

งบดําเนินงาน รวม 15,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 15,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร 
เครื่องตัดแตงกิ่งไม้ กรรไกร สายเอ็นตัดหญ้า คาดินปลูกต้นไม้  
คาพันธไม้ ปุย  ดินปลูกต้นไม้  กระถางต้นไม้  คาใช้จายอื่นๆที่จํา
เปนที่ใช้ในภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลนาพันสาม

งบลงทุน รวม 8,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 8,300 บาท
ครุภัณฑการเกษตร

ปับน้ําอัตโนมัต จํานวน 8,300 บาท

ปับน้ําอัตโนมัติ WP - 305 มิตซูมิชิ 220V. 305 W 
(ราคาตามท้องตลาด)
แรงดันไฟฟ้า 220 โวลต
ความถี่ไฟฟ้า 50 เฮิรตซ
ขนาดปัมน้ํา 300 วัตต
สวิตซความดัน เปิด 2.4 กก./ซม.
                    ปิด 3.0 กก./ซม.
ระยะดูด 8 เมตร
ระยะสง (สูง) 22 เมตร
อัตราการไหลของน้ําที1่4 เมตร 50.80 ลิตร/นาที
อัตราการไหลของน้ําที่ 2 เมตร 63 ลิตร/นาที
ขนาดทอน้ําเข้า-ออก 25 มม.(1 นิ้ว) 
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 7,332,860 บาท

งบกลาง รวม 7,332,860 บาท
งบกลาง รวม 7,332,860 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 132,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ร้อยละ 5 ของคาจ้าง
พนักงานจ้าง  จํานวน 16  อัตรา

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนตามพระราชบัญญัติเงิน
ทดแทน(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา
มีผลบังคับใช้  ตั้งแตวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2561

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 6,153,600 บาท

เพื่อจายเปนเงินสงเคราะหให้ผู้สุงอายุในตําบลนาพันสามเปนไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการจายเงินสงเคราะห
เพื่อการยังชีพของผู้สุงอายุ 
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 705,600 บาท

เพื่อจายเปนเงินสงเคราะหให้แกผู้พิการในตําบลนาพันสามเปนไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ย
ความพิการให้แกคนพิการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ.2553 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2553
และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการจายเงินสงเคราะห
เพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสงเคราะหให้แกผู้ป่วยเอดสในตําบลนาพันสาม 
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการจายเงิน
สงเคราะหเพื่อการยังชีพของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ.2548

สํารองจาย จํานวน 59,030 บาท

รายจายที่ตั้งไว้เพื่อจายไว้ในกรณีที่จําเปน
เพื่อจายในกรณีจําเปนหรือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
เพื่อจายเกิดกรณีฉุกเฉินเกี่ยวกับอุบัติภัยและสาธารณภัยตางๆฯลฯ
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รายจายตามข้อผูกพัน

คาใช้จายเข้ารวมโครงการระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายที่สมทบกับโครงการระบบหลักประกัน
สุขภาพระดับตําบลนาพันสาม   
ร้อยละ 40  ของเงินที่ได้รับจัดสรรจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 72      

เงินชวยพิเศษ จํานวน 5,000 บาท

"เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือพิเศษกรณีพนักงานสวน
ตําบล  พนักงานจ้างตายระหวางรับราชการหรือรับบํานาญโดย
จายให้แกผู้มีสิทธิที่จะได้รับเงินชวยเหลือพิเศษตามกฏหมาย 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดเพชรบุรี 
เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ข้อ 72"

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 154,630 บาท

ในอัตราร้อยละหนึ่งจากประมาณการรายรับไว้ 
ไมรวมเงิน อุดหนุน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงิน
บําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2536 
และกฏกระทรวง ฉบับที่ 4(พ.ศ.2542) 
ลงวันที่ 23 กันยายน 2542 โดยคํานวนร้อยละ 1 ของเงินรายได้
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