












































รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลนาไหม

อําเภอบานดุง   จังหวัดอุดรธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 64,111,088 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 15,082,868 บาท
งบกลาง รวม 15,082,868 บาท

งบกลาง รวม 15,082,868 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 265,000 บาท

1. เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจางที่
ปฏิบัติงานในองคการบริหารสวนตําบลนาไหม ไดแกพนักจางตาม
ภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป ในอัตรารอยละ 5
2. เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจางที่
ปฏิบัติงานในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ไดแก พนักงานจางตาม
ภารกิจ ในอัตรารอยละ 5     

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 17,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนทดแทนใหสํานักงานประกันสังคม
จังหวัดอุดรธานี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 10,611,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายสําหรับสนับสนุนการสรางหลักประกันราย
ได ไดแก ผูสูงอายุ จํานวน 1,302  คน  จําแนกตามชวงอายุดังนี้
    1. อายุ 60 - 69 ปี  จํานวน  812  คน  12  เดือนๆละ 600
  บาท  เป็นเงิน  5,846,400  บาท
    2. อายุ 70 - 79 ปี  จํานวน  387  คน  12  เดือนๆละ 700
  บาท  เป็นเงิน  3,250,800  บาท
    3. อายุ 80 - 89 ปี  จํานวน  129  คน  12  เดือนๆละ 800
  บาท  เป็นเงิน  1,238,400  บาท
    4. อายุ 90 ปีขึ้นไป  จํานวน  23  คน  12  เดือนๆละ 1,000
  บาท  เป็นเงิน  276,000  บาท   
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เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 2,904,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายสําหรับสนับสนุนสวัสดิการสังคมใหแกผู
พิการหรือทุพพลภาพ     
จํานวน  298   คน  ดังนี้   
1. อายุต่ํากวา 18 ปี  จํานวน  18  คน  12  เดือนๆละ  1,000
  บาทตอคน  (18 x 1,000 x 12) =   216,000  บาท2. อายุ 18
 ปีขึ้นไป  จํานวน  264  คน  12  เดือนๆละ  800  บาทตอ
คน  (280 x 800 x 12) =   2,688,000  บาท    

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายใหผูป่วยที่ไดรับการรับรองจากแพทยวาป่วยเป็นโรคเอดส
จริง จํานวน  20  คน  จํานวน  12  เดือนๆละ  500  บาทตอ
คน    

เงินสํารองจาย จํานวน 305,046 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในกรณีฉุกเฉิน หรือกรณีจําเป็นเรง
ดวน หรือเกิดภัยพิบัติ หรือสาธารณภัยตางๆ หรือเป็นการบรรเทา
ความเดือดรอนของประชาชน การป้องกันและควบคุม
โรค เชน โรคไขหวัดนก และโรงระบาดตางๆ และอื่นๆ   

รายจายตามขอผูกพัน

1. เงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพตําบลนาไหม จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพตําบลนา
ไหม รอยละ 40 (อบต.ขนาดกลาง)    

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 680,222 บาท
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 11,589,200 บาท

งบบุคลากร รวม 6,580,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,055,960 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 532,080 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกนายกและรองนายกองคการบริหาร
สวนตําบลนาไหม  จํานวน 3 อัตรา ดังนี้  
1. นายกองคการบริหารสวนตําบล (21,120 x 12) = 253,440
  บาท  
2. รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล (11,610 x 12 x 2) = 278,640  บาท    

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจําตําแหนงใหแกนายกและรองนายก
องคการบริหารสวนตําบลนาไหม จํานวน 3 อัตรา ดังนี้ 
1. นายกองคการบริหารสวนตําบล (1,900 x 12) = 22,800
  บาท                              
2. รองนายกองคการบริหารสวนตําบล (950 x 12 x 2) = 22,800
  บาท     

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษใหแกนายกและรองนายกองคการ
บริหารสวนตําบลนาไหม จํานวน 3 อัตรา ดังนี้  
1. นายกองคการบริหารสวนตําบล (1,900 x 12) = 22,800
  บาท                              
2. รองนายกองคการบริหารสวนตําบล (950 x 12 x 2) = 22,800
  บาท    

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 90,720 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบลนาไหม   จํานวน 1 อัตรา (7,560 x 12) =  90,720  บาท 
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คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 1,341,960 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจําตําแหนงประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบลนาไหม รองประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบลนาไหม และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลนา
ไหม ดังนี้1. ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 1
 อัตรา (11,610 x 12) =  139,320  บาท    
2. รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 1
 อัตรา (9,500 x 12) =  114,000  บาท   
3. เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล 1
 อัตรา (7,560 x 12) =  90,720  บาท    
4. สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 11
 อัตรา (7,560 x 12 x 11) = 997,920   บาท    

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,524,940 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 2,512,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล  จํานวน  7
  อัตรา 12 เดือน  ดังนี้
1. ปลัด (นักบริหารงานทองถิ่นระดับ
ตน) (42,210 x 12)  =  506,520  บาท  
2. รองปลัด (นักบริหารงานทองถิ่นระดับ
ตน) (38,520 x 12)  =  462,240  บาท    
3. หัวหนาสํานักปลัด (นักบริหารงานทั่วไประดับ
ตน) (35,220 x 12)  =  422,640  บาท     
4. นักวิชาการตรวจสอบภาย
ใน (ปก./ชก.) (19,880 x 12)  =  238,560  บาท    
5. นักทรัพยากรบุคคล (ปก./ชก.) (19,880 x 12)  =  238,560
  บาท    
6. นักวิเคราะหนโยบายและ
แผน (ปก./ชก.) (19,880 x 12)  =  238,560
  บาท                                                      7. เจา
พนักงานธุรการ (16,880 x 12 x2)  =  405,120  บาท    
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 132,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงใหแกพนักงานสวนตําบล (สาย
งานนักบริหาร)  จํานวน 3 อัตรา 12 เดือน  ดังนี้  
  1. ปลัด (นักบริหารงานทองถิ่นระดับ
ตน) (4,000 x 12) =  48,000  บาท    
  2. รองปลัด (นักบริหารงานทองถิ่นระดับ
ตน) (3,500 x 12) =  42,000  บาท    
  3. หัวหนาสํานักปลัด (นักบริหารงานทั่วไประดับ
ตน) (3,500 x 12) =  42,000  บาท    

คาจางลูกจางประจํา จํานวน 262,560 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางประจําใหแกลูกจางประจํา จํานวน 1 อัตรา  
นักวิชาการประชาสัมพันธ (21,880 x 12) =  262,560
  บาท      
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,501,840 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 5
  อัตรา 12 เดือน    ดัง
นี้                                                   1. ผูชวยเจาหนาที่
วิเคราะหนโยบายและแผน (20,270 x 12) =  243,240  บาท   
2. พนักงานขับรถระจํารถน้ํา/รถพยาบาลกู
ชีพ (13,700 x 12)  =  164,400
  บาท                                                    3. ผูชวยเจา
พนักงานธุรการ (15,620 x 12) = 187,440
  บาท                                                             4. ผู
ชวยเจาหนาที่บันทึกขอมูล (11,590 x 12)  = 139,000  บาท    
5. ผูชวยพนักงานขับรถยนตสวนกลาง (9,980 x 12)  = 119,760
  บาท    

เพื่อจายเป็นคาจางใหแกพนักงานจางทั่วไป  จํานวน 6  อัตรา 12
 เดือน เป็นเงิน  648,000  บาท  ดังนี้ 
1. พนักงานขับรถยนต (9,000 x 12) = 108,000  บาท
2. แมบาน (9,000 x 12) = 108,000 บาท  
3. คนงานทั่วไป 4 อัตรา (9,000 x 4 x 12)  = 432,000
  บาท        
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 116,340 บาท

เพื่อจายเป็นคาครองชีพของพนักงานจาง 8 อัตรา 12 เดือน  ดัง
นี้  
1. ผูชวยเจาหนาที่บันทึกขอมูล (1,695 x 12) =  20,340
  บาท                                                                      
                                                                              
                                                                              
                2. พนักงานขับรถยนตสวน
กลาง (2,000 x 12) =  24,000
  บาท                                       
3. พนักงานขับรถสวนกลาง (พนักงานทั่ว
ไป) (1,000 x 12) =  12,000  บาท   
4. แมบาน (พนักงานจางทั่วไป) (1,000 x 12) =  12,000
  บาท     
5. คนงานทั่วไป (พนักงานจางทั่ว
ไป) (1,000 x 4 x 12) =  48,000  บาท    

งบดําเนินงาน รวม 4,819,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 730,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 500,000 บาท

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
1. เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ  เป็นเงิน  450,000
  บาท    
เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนเป็นกรณีพิเศษใหแกพนักงานสวน
ตําบล ลูกจางประจํา  และพนักงานจางองคการบริหารสวนตําบล
นาไหม ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑการบริหารบาน
เมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 52 (เงินรางวัลประจําปี)  
2. เงินคาตอบแทน เป็นเงิน 50,000  บาท  
เพื่อจายเป็นคาตอบแทนฯ เงินคาตอบแทนกรรมการสอบคัด
เลือก คัดเลือกสอบแขงขันขอยืมตัวราชการ ประชุมกรรมการสอบ
วินัยและละเมิด ฯลฯ เป็นตน     
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
คาเชาบาน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบานใหกับพนักงานสวนตําบลผูมีสิทธิ์ไดรับทุก
คน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือคาการศึกษาบุตรใหกับพนักงานสวน
ตําบล ลูกจางประจํา

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผูบริหารทองถิ่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือคาการศึกษาบุตรใหกับนายก อบต.
ค่าใช้สอย รวม 2,634,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

1. คาจางเหมาทําวารสารสรุปผลการดําเนินงานขององคการบริหาร
สวนตําบลนาไหม

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาในการจัดทําวารสารสรุปผลการดําเนิน
งานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและอื่นๆที่เกี่ยวของ 

2. คาจางเหมาบริการพนักงานจาง จํานวน 1,080,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการราย
เดือน เวลา 12 เดือน จํานวน 10 คน โดยจางเหมาบริการราย
เดือนๆละ 9,000  บาท   

3. โครงการปรับปรุงภูมิทัศนและแพวถางหญา 2 ขางถนน ในเขต
พื้นที่ตําบลนาไหม

จํานวน 39,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินงานตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน และแพว
ถางหญา 2 ทาง ในเขตพื้นที่ตําบลนาไหม 

4. คาใชจายในการเชาบอทิ้งขยะตําบลนาไหม จํานวน 360,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบอทิ้งขยะใหกับเทศบาลเมืองบานดุง  อําเภอ
บานดุง  จังหวัดอุดรธานี 
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 165,000 บาท

1. คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  เป็น
เงิน  25,000  บาท    
เพื่อจายเป็นคาอาหาร เครื่องดื่ม คาของขวัญ คาพิมพเอกสาร คา
ใชจายที่เกี่ยวของกับการเลี้ยงรับรองรวมทั้งคาบริการ และคาใช
จายอื่น ซึ่งจําเป็นตองจายที่เกี่ยวของกับการรับรองรวมทั้งคา
บริการและคาใชจายอื่นซึ่งบุคคลที่มานิเทศ ตรวจงาน หรือเยี่ยม
ชม ทัศนศึกษา    
2. คาใชจายในการรับรองและพิธีการเตรียมรับเสด็จ เป็น
เงิน  30,000  บาท    
เพื่อจายเป็นคาใชจายในการรับรองและพิธีการเตรียมการรับเสด็จ
และคาใชจายอื่น ซึ่งจําเป็นตองจายที่เกี่ยวกับการรับรอง 
3. คาใชจายในการจัดงานรัฐพิธี  เป็นเงิน  80,000  บาท 
เพื่อจายเป็นคาจัดงานรัฐพิธี เชน วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันแม
แหงชาติ วันปิยะมหาราช และวันรัฐพิธีตางๆ  
4. คาใชจายในการจัดงานวันสําคัญ เป็นเงิน  40,000  บาท 
เพื่อจายเป็นคาจัดงานวันสําคัญ เชน งานวันเด็ก และงานวันสําคัญ
ตางๆ ที่เกี่ยวของ    
5. คาใชจายในการับรองการประชุมสภา เป็นเงิน  30,000  บาท
เพื่อจายเป็นคารับรองในการประชุมสภา         

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

1. คาใชจายในการเดินทางไปราชการในอาณาจักรและนอก
อาณาจักร

จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการ เชน คาเบี้ยเดิน
ทาง คาพาหนะ     
คาเชาที่พัก คาจอดรถในการใชสนามบิน คาลงทะเบียน
อบรม และอื่นๆที่เกี่ยวของ    
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2. คาใชจายสําหรับการเลือกตั้ง จํานวน 550,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายสําหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาฯ ผู
บริหาร ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0890.4/ว1932ลงวันที่ 16
 มิถุนายน 2551 (กรณีครบวาระ ยุบสภา และกรณีแทนตําแหนง
วาง)    

3. โครงการ อปท.สัญจร อําเภอบานดุง จังหวัดอุดรธานี จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการ อปท.สัญจร อําเภอบานดุง
 จังหวัดอุดรธานี  อําเภอบานดุง  จังหวัดอุดรธานี    

4.ใชจายในการดูแลระบบคอมพิวเตอรแมขาย จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดูแลระบบคอมพิวเตอรแมขาย ดังนี้
1. การใชงานบันทึกขอมูล e-laas และ e-Plan
2. คาตออายุโดเมนเนม www.tambonnamai.go.th

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมทรัพยสิน เครื่องใชในสํานักงาน และอื่นๆ
ที่เกี่ยวของ

ค่าวัสดุ รวม 685,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน
ตางๆ เชน กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ยางลบ ไมบรรทัด น้ํายา
ลบคําผิด ตรายางตางๆ สมุด หนังสือตางๆ น้ําดื่มบริการ
ประชาชน และอื่นๆที่เกี่ยวของ    

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้า ฟิวส แบตเตอรรี่วิทยุ แผงรับวิทยุ และ
อื่นๆที่เกี่ยวของ    

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาแปรง ไมกวาด สบู ผงซักฟอก อุปกรณการจัดการ
ขยะมูลฝอย และอื่นๆที่เกี่ยวของ    
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วัสดุกอสราง จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อคอน ตะปู ลวด และอื่นๆที่เกี่ยวของ
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคายางนอก ยางใน แบตเตอรรี่ หัวเทียน และวัสดุอื่น
ที่เกี่ยวของสําหรับรถยนตที่ใชในการปฏิบัติราชการของ อบต.    

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันเครื่อง น้ํามัน
เกียร น้ํามันเบนซิน น้ํามันดีเซล   

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน กระดาษเขียนโปรส
เตอร เมมโมรี่การด แถบบันทึกเสียงหรือภาพยนตร ซีดี เทปแผนซี
ดี    

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาหมึกเครื่องปริ้น อุปกรณบันทึกขอมูล (Diskette) 
แฟลตไดร และอื่นๆที่เกี่ยวของ    

ค่าสาธารณูปโภค รวม 770,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 600,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าสําหรับที่ทําการ อบต. และศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก ทั้ง 9 ศูนย คาไฟฟ้าประปาหมูบานที่ไดรับการถายโอน

คาบริการไปรษณีย จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโทรศัพท สําหรับที่ทําการ อบต.
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 130,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาอินเตอรเน็ต สําหรับที่ทําการ อบต.
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งบลงทุน รวม 159,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 159,300 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

1. ผามานสํานักงาน จํานวน 130,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อผามานติดหนาตางสํานักงาน ที่ทําการ
องคการบริหารสวนตําบลนาไหม 
(ไมมีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ จัดซื้อตามราคาทองตลาด)

2. ตูเหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 5,900 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตูเหล็ก แบบ 2 บาน หลังละ 5,900
 บาท จํานวน 1 หลัง  มีลักษณะดังนี้
 1) มีมือจับชนิดบิด
 2) มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
 3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)
(มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑเดือนธันวาคม 2563)

3. โต๊ะหมูบูชา จํานวน 8,400 บาท

เพื่อจัดซื้อโต๊ะหมูบูชา จํานวน 1 ชุด รายละเอียดดังนี้
1) ทําดวยไมสัก
2) มีโต๊ะหมูบูชา 9 ตัว ความกวางตัวละ 9 นิ้ว
3) มีฐานรองโต๊ะหมู
(มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑเดือนธันวาคม 2563)

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส
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1. เครื่องพิมพMultifunction แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ 
(Ink Tank Printer)

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายนเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพMultifunction แบบฉีดหมึก
พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 2
 เครื่องๆ ละ 7,500 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นอุปกรณที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner 
และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน
- เป็นเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพขาวด าส าหรับกระดาษ A4 ไมนอย
กวา 27 หนาตอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพ
ตอนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพสีส าหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 15
 หนาตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที
(ipm)
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า-สี) ได
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมนอยกวา 1,200 x 600
 หรือ 600 x 1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed)
- สามารถถายส าเนาเอกสารไดทั้งสีและขาวด า
- สามารถท าส าเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 99 ส าเนา
- สามารถยอและขยายได25 ถึง 400 เปอรเซ็นต
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จ านวน
ไมนอยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จ านวนไมนอย
กวา 1 ชอง หรือ สามารถใชงานผาน เครือขายไรสาย Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได
- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 100 แผน
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและ
ระบบคอมพิวเตอรฉบับเดือนพฤษภาคม 2563

วันที่พิมพ : 27/9/2564  14:37:32 หนา : 13/56



งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

1. โครงการจัดงานรัฐพิธีและงานพิธีสําคัญ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2565

จํานวน 20,000 บาท

เพื่ออุดหนุนตามโครงการจัดงานวันสําคัญและงานพิธี
สําคัญ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ของที่ทําการปกครอง
อําเภอบานดุง จังหวัดอุดรธานี 

งบรายจ่ายอื่น รวม 10,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 10,000 บาท
รายจายอื่น

1. คาใชจายในการประเมินความพึงพอใจในการใหบริการประชาชน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการประเมินความพึงพอใจในการให
บริการประชาชน

งานบริหารงานคลัง รวม 3,494,260 บาท
งบบุคลากร รวม 2,176,260 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,176,260 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,523,880 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล จํานวน 5 อัตรา 12
 เดือน ดังนี้
1.ผูอํานวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลังระดับ
ตน) (36,860 x 12) =  442,320  
2.นักวิชาการเงินและบัญชี (31,340 x 12) =  376,080  บาท
3.เจาพนักงานการเงินและ
บัญชี (25,020 x 12 x 4%) =  312,240  บาท
4.เจาพนักงานจัดเก็บรายได (16,885 x 12) =  202,620  บาท
5.เจาหนาที่พัสดุ (16,885 x 12) =  202,620  บาท
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงใหแกผูอํานวยการกองคลัง (นัก
บริหารงานคลังระดับตน) (3,500 x 12) =  42,000  บาท

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 534,480 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนใหแกพนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 4
 อัตรา 12 เดือน  ดังนี้ 
 1. ผูชวยเจาพนักงานการเงินและ
บัญชี (12,960 x 12) =  155,520  บาท
 2. ผูชวยเจาพนักงานธุรการ(9,980 x 12) = 119,760
  บาท                                   
3. ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได(12,200 x 12) = 146,400
  บาท 
 4. ผูชวยเจาหนาที่พัสดุ(9,400 x 12) = 112,800
  บาท                                   
   
                               
   

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 75,900 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง จํานวน 4 อัตรา 12
 เดือน  ดังนี้
    1. ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี (325 x 12) =  3,900
  บาท
    2. ผูชวยเจาหนาที่พัสดุ (2,000 x 12) =  24,000  บาท
    3. ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 
(2,000 x 12)  =  24,000  บาท                                   
    4. ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได(2,000 x 12) = 24,000
  บาท    
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งบดําเนินงาน รวม 1,213,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 478,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 330,000 บาท

1. เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ เป็นเงิน 180,000
  บาท
 เพื่อจายเป็นเป็นกรณีพิเศษใหแกพนักงานสวนตําบลและ
พนักงานจาง ขององคการบริหารสวนตําบลนาไหม ตามพระราช
กฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑการบริหารบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546
 มาตรา 52 (เงินรางวัลประจําปี)
 2. คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจงานจาง เป็นเงิน  150,000
  บาท
 เพื่อจายเป็นคาตอบแทนคณะกรรมการตรวจงานจาง คณะ
กรรมการจัดซื้อจัดจาง คณะกรรมการกําหนดราคากลางและผู
ควบคุมงานกอสราง
    

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
คาเชาบาน จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบานใหกับพนักงานสวนตําบลผูมีสิทธิ์ไดรับทุก
คน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือคาการศึกษาบุตรใหกับพนักงานสวน
ตําบล     

ค่าใช้สอย รวม 625,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

1. คาจางเหมาบริการ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการ และอื่นๆที่เกี่ยวของ 
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

1. คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร  เชน คาเบี้ยเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่
พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คา
ธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ และอื่นๆที่
เกี่ยวของ    

2. คาใชจายในโครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน จํานวน 250,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในโครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสินและอื่นๆ ที่เกี่ยวของ  

3. คาใชจายในโครงการออกบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการออกบริการจัดเก็บภาษีนอก
สถานที่ 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมทรัพยสิน เครื่องใชในสํานักงาน และอื่นๆ
ที่เกี่ยวของ

ค่าวัสดุ รวม 110,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน
ตางๆ เชน กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ยางลบ ไมบรรทัด น้ํายา
ลบคําผิด ตรายางตางๆ สมุด หนังสือตางๆ และอื่นๆที่เกี่ยวของ   

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นหมึกเครื่องปริ้น อุปกรณบันทึกขอมูล (Diskette) 
แฟลตไดร และอื่นๆที่เกี่ยวของ   
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งบลงทุน รวม 105,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 105,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

1. เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง จํานวน 17,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (รวมคาติด
ตั้ง) ขนาด 12,000 บีทียู   ราคา 17,000  บาท  จํานวน 1
 เครื่อง                                                1) ขนาดที่กําหนด
เป็นขนาดไมต่ํากวา .......... บีทียู
2) ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมคาติดตั้ง
 3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็น
ขนาดไมเกิน 40,000 บีทียู ตองไดรับการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสําหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร 5
 4) ตองเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบเสร็จจากรูปทั้งชุด ทั้ง
หนวยสง
ความเย็นและหนวยระบายความรอนจากโรงงานเดียวกัน
 5) มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร
 6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากขอ 3)
นอกเหนือจากการพิจารณาดานราคาแลว เพื่อเป็นการประหยัด
พลังงาน
ควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีคาประสิทธิภาพ
พลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกวา
 7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
 (1) แบบแยกสวน ประกอบดวยอุปกรณดังนี้ สวิตช1 ตัว
ทอทองแดงไปกลับหุมฉนวนยําว 4 เมตร
สายไฟยาวไมเกิน 15 เมตร
มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑเดือนธันวาคม 2563

2. โต๊ะทํางานเหล็ก จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโต๊ะทํางานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต จํานวน 3 ตัวๆ
ละ 6,000  บาท  เป็นเงิน 18,000  บาท (ไมมีในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ จัดซื้อตามราคาทองตลาด)

3. เกาอี้สํานักงาน จํานวน 7,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน  จํานวน 3 ตัวๆ
ละ 2,500  บาท  เป็นเงิน  7,500  บาท  (ไมมีในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ จัดซื้อตามราคาทองตลาด)
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4. ตูเก็บเอกสาร 40 ชอง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตูเก็บเอกสาร 40 ชอง  จํานวน 2 หลังๆ
ละ 6,000  บาท  เป็นเงิน  12,000  บาท  (ไมมีในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ จัดซื้อตามราคาทองตลาด)

ครุภัณฑงานบานงานครัว

1. ตูเย็น จํานวน 8,500 บาท

เพื่อจัดซื้อตูเย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต  จํานวน  8,500
  บาท                                                           1) ขนาด
ที่กําหนดเป็นความจุภายในขั้นต่ํา
2) เป็นรุนที่ไดรับฉลํากประสิทธิภําพ เบอร 5 ของการไฟฟ้าฝ่าย
ผลิต
แหงประเทศไทย
3) กํารจัดซื้อตูเย็นขนาดอื่นใหพิจารณาถึงการประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้าดวยนอกเหนือจากการพิจารณาดานราคา

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส
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1.เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 22,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล  ราคา 22,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) จํานวน 1 หนวย โดยมีคุณลักษณะ
อยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
1) ในกรณีที่มีหนวยความจําแบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
นอยกวา 4 MB ตองมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอย
กวา 2.3 GHz และมีหนวย
ประมวลผลดานกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไมนอย
กวา 10 แกน หรือ
2) ในกรณีที่มีหนวยความจําแบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
นอยกวา 6 MB ตองมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอย
กวา 1.8 GHz และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถในการ
ประมวลผลสูง
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไม
นอยกวา 8 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
นอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State
Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 250 GB จ านวน 1 หนวย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมนอยกวา 1,366 x 768 Pixel 
และมีขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย
กวา 3 ชอง
- มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมนอยกวา 1ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน
ไมนอยกวา 1 ชอง
- สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและ
ระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
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2. คอมพิวเตอรแท็ปเล็ต แบบที่ 2 จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อคอมพิวเตอรแท็ปเล็ต แบบที่ 2
 ราคา 20,000 บาท  จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกน
หลัก (4 core)
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ที่มีขนาดไมนอยกวา 2 GB
- มีหนวยความจําขนาดไมนอยกวา 32 GB
- มีหนาจอสัมผัสขนาดไมนอยกวา 9.7 นิ้ว และมีความละเอียดไม
นอยกวา 2,048 x 1,536 Pixel
- สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-
Fi (802.11b, g, n, ac), Bluetooth และ GPS
- มีอุปกรณเชื่อมตอระบบ 4G หรือดีกวา แบบติดตั้งภายในตัว
เครื่อง (built-in)
- มีอุปกรณการเขียนที่สามารถใชงานรวมกับอุปกรณคอมพิวเตอร
แท็ปเล็ต
- มีกลองดานหนาความละเอียดไมนอยกวา 1.2 Megapixel
- มีกลองดานหลังความละเอียดไมนอยกวา 8 Megapixel
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและ
ระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 1,743,880 บาท

งบบุคลากร รวม 490,080 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 490,080 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 202,560 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล จํานวน 1
 อัตรา 12 เดือน ดังนี้
เจาพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย (16,880 X 12)  = 202,560  บาท
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 239,520 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ  จํานวน 2
 อัตรา  12  เดือน  ดังนี้ 
ผูชวยเจาหนาที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย (9,980 x 2 x 12) = 239,520  บาท

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาครองชีพของพนักงานจาง 2 อัตรา 12 เดือน  
ผูชวยเจาหนาที่ป้องกันและบรรเทาสารธารณ
ภัย (2,000 x 2 x 12)  = 48,000  บาท

งบดําเนินงาน รวม 1,177,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 287,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 287,000 บาท

1. เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ เป็นเงิน 37,000
  บาท
เพื่อจายเป็นเป็นกรณีพิเศษใหแกพนักงานสวนตําบลและพนักงาน
จาง ขององคการบริหารสวนตําบลนาไหม ตามพระราชกฤษฎีกา
วาดวยหลักเกณฑการบริหารบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 52
 (เงินรางวัลประจําปี)
2. คาตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อป
พร.)    จํานวน 250,000  บาท

ค่าใช้สอย รวม 740,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

1. คาใชจายเกี่ยวกับการดําเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จํานวน 140,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในชวงเทศกาล เชน เทศกาลปีใหม หรือเทศกาล
สงกรานต และดําเนินการป้องกันและแกไขปญหาอุบัติเหตุทาง
ถนน และภาคีที่เกี่ยวของ    
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2. คาใชจายในการฝึกอบรมสมาชิก อปพร. จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการฝึกอบรมสมาชิก อปพร. ตาม
โครงการที่ อบต.จัด หรือหนวยงานของทางราชการจัดขึ้น เชน คา
จัดฝึกอบรม คาตัดชุดปฏิบัติการ และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
    

3. คาใชจายในการดําเนินงานศูนยกูชีพ-กูภัย ตําบลนาไหม จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินงานกูชีพ - กูภัย ตาม
โครงการที่ อบต. จัด หรือหนวยงานของทางราชการจัด
ขึ้น เชน คาจัดฝึกอบรม คาจัดซื้อวัสดุทางการแพทย คาตัดชุด
ปฏิบัติการ คาจัดซื้อครุภัณฑ และคาอื่นๆ ที่เกี่ยวของ   
- เพื่อจายเป็นคาชดเชยใหแกผูปฏิบัติราชการในการดําเนิน
งาน จํานวน 6  คน 12 เดือน (6,000 x 12 x 6)  =   432,000
  บาท    

ค่าวัสดุ รวม 150,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 100,000 บาท

พื่อจายเป็นคาเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันเครื่อง น้ํามัน
เกียร น้ํามันเบนซิน น้ํามันดีเซล

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเคมีดับเพลิง  
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งบลงทุน รวม 46,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 46,800 บาท
ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

1. สปอรตไลทสนาม LED  30w จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อไฟสปอรตไลทสนาม LED  30w  รุนชารต
แบตได สามารถทําการชารตไฟขณะเปิดใชงาน เพื่อเป็นการชวย
ลดการใชพลังงานแบตเตอรี่ มีระบบป้องกันการลัดวงจร ออกแบบ
มาเพื่อกันน้ํา แหลงพลังงานจากแบตเตอรี่ลิเลี่ยม ประสิทธิภาพ
ดี ขนาดเล็กน้ําหนักเบาและใชงานงาย ทําจากอลูมิเนียมหลอขึ้น
รูป และฝาหนา ป้องกันการแตกราวไดเป็นอยางดี มีความทนทาน
แข็งแรง โคมไฟกันน้ํา LP65 เหมาะสําหรับใชงานฉุกเฉิน งานภาค
สนาม
(ไมมีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ จัดซื้อตามราคาทองตลาด)    
    

ครุภัณฑอื่น

1. สายสงน้ําแบบผาใบ จํานวน 8,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อสายสงน้ําแบบผาใบ ขนาด 1.5 นิ้ว ยาว 30
 เมตร (พรอมหัวทองเหลือง) ราคา 8,800
  บาท/เสน คุณสมบัติ ดังนี้
(ไมมีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ จัดซื้อตามราคาทองตลาด)
- ภายนอกผลิตจากใยสังเคราะห Polyester 100%      
- ภายในเคลือบดวยยางสังเคราะห Synthetie (EPDM) Rubber  
   
- ทนแรงดันแตกระเบิดที่ 600 PSI      
- ทนตอสภาพอากาศที่ -30 C และสูงสุดที่ + 50 C     
- น้ําหนักเบา ใชงานงาย     
- ทนตอน้ําทะเล น้ํากรอย โอโซน รังสีอุลตราไวโอเล็ต     
- ทําความสะอาดงาย ไมดูดซับน้ํา มวนเก็บไดทีหลัง ใชงานไดโดย
ไมตองทําใหแหงกอน      
- ทนตอการเสียดสีไดดี เหมาะกับการใชงานภายนอกอาคาร     
(ไมมีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ จัดซื้อตามราคาทองตลาด)     
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2. หัวฉีดน้ําดับเพลิง จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อหัวฉีดน้ําดับเพลิง  จํานวน 1หัว    
ลักษณะ ดังนี้     
- ทําดวยอะลูมิเนียมอัลลอย น้ําหนักเบา แข็งแรง วาลวทําจาก
ทองเหลือง ทนทาน     
- ใบบัดซี่เหล็กระบบ JET ชวยในการทํามานน้ําใหดียิ่งขึ้น และมี
ยางกันกระแทกดามจับใหกระชับมือลดแรงสะเทือน     
- ฉีดไกล 49 เมตร 100 Psi (7 ber)     
- มาตรฐาน NFPA     
- สามารถปรับชนิดน้ําไดคือ ลําตรง/กิ่งลําฝอย/มานน้ํา     
(ไมมีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ จัดซื้อตามราคาทองตลาด)     

3. ถังออกซิเจน 6 คิว จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อถังออกซิเจน 6 คิว สําหรับผูป่วย ทั้งชุด ใน
ชุดประกอบดวย ถังออกซิเจนทางการแพทย ขนาด 6 คิว (40
 ลิตร)     
- เกจวัดแรงดัน สายเสียบจมูก แหวนปากตาย แบบพิเศษสําหรับ
เปิด     
- ถังเหล็กไรขอยตอ     
- คุณภาพมาตรฐาน ISO 9809-3      
- ความดัน 150 บาร (2,170 ปอนด ตอตารางนิ้ว)     
- น้ําหนัก 48 กิโลกรัม/ความยาว 21.9 ซม. ความสูง 144 ซม.     

- วาลว CGA540     
(ไมมีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ จัดซื้อตามราคาทองตลาด)     
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งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

1. โครงการขอรับอุดหนุนในการดําเนินงานของศูนยปฏิบัติการรวม
ดวยชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ปีงบ
ประมาณ 2565

จํานวน 30,000 บาท

เพื่ออุดหนุนในการดําเนินงานของศูนยปฏิบัติการรวมชวยเหลือ
ประชาชน ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ปีงบ
ประมาณ 2565 ใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอบานดุง
 จังหวัดอุดรธานี
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 6,616,700 บาท

งบบุคลากร รวม 5,996,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,996,700 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 3,138,600 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล  จํานวน  1
 อัตรา 12  เดือน                                                   
1. นักวิชาการศึกษา (ปก/ชก)  (19,880 x 12)  =  238,560
  บาท                                                          
เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหกับพนักงานสวนตําบล ครู คศ.1, ครู คศ
.2, ครู คศ.3  จํานวน 9 อัตรา จํานวน 12เดือน ดัง
นี้                                   
1. ตําแหนงครู คศ.1  จํานวน 4  อัตรา  
(23,090 x 12)  =  277,080  บาท 
(23,190 x 12)  =  278,280  บาท 
(25,930 x 12)  =  311,160  บาท 
(23,200 x 12)  =  278,400  บาท 
2. ตําแหนงครู คศ.2  จํานวน 1  อัตรา  
(25,090 x 12)  =  337,080  บาท 
3. ตําแหนงครู คศ.2  จํานวน 4  อัตรา  
(29,270 x 12)  =  351,240  บาท  
(29,470 x 12)  =  353,640  บาท  
(29,920 x 12)  =  359,040  บาท  
(28,090 x 12)  =  337,080  บาท   

เงินวิทยฐานะ จํานวน 747,600 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินวิทยะฐานะใหแกพนักงานสวนตําบล ครู คศ.2
  จํานวน 5 อัตรา จํานวน 12
 เดือน (3,500 x 12 x 5)  =  210,000  บาท    
- เพื่อจายเป็นเงินวิทยะฐานะใหแกพนักงานสวนตําบล ครู คศ.3
  จํานวน 4 อัตรา  
จํานวน 12 เดือน (เงินวิทยฐาน + คาตอบแทนพิเศษ)   
(11,200 x 4 x 12)   =  537,600  บาท    
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,917,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนใหกับพนักงานจางตาม
ภารกิจ  จํานวน 13 อัตรา 12 เดือน  ดังนี้  
1. ตําแหนงผูชวยหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  จํานวน  2
  อัตรา(16,570 x  2 x 12)  =  397,680  บาท  
2. ตําแหนงผูชวยครูผูดูแลเด็ก (คุณวุฒิ)  จํานวน  1
  อัตรา(17,070 x 12)  =  204,840  บาท  
3. ตําแหนงครูผูดูแลเด็ก (ทักษะ)  จํานวน 9  อัตรา
(13,160 x 12)  =  157,920  บาท 
(10,600 x 12)  =  127,200  บาท  
(9,980 x 7 x 12)  =  838,320  บาท  
4. ผูชวยนักวิชาการศึกษา จํานวน 1 อัตรา  
(15,920 x 12)  =  191,040  บาท   

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 193,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาครองชีพของพนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 9
 อัตรา 12 เดือน   
ตําแหนงครูผูดูแลเด็ก (ทักษะ)  จํานวน 9  อัตรา 
(125 x 12)  =  1,500  บาท   
(2,000 x 8  x12)  =  192,000  บาท   

งบดําเนินงาน รวม 620,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 420,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 420,000 บาท

1. เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ  เป็นเงิน  420,000
  บาท  
เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนเป็นกรณีพิเศษใหแกพนักงานสวน
ตําบล ครู  และพนักงานจางองคการบริหารสวนตําบลนา
ไหม ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑการบริหารบานเมือง
ที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 52 (เงินรางวัลประจําปี)     
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ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาทรัพยสินและซอมแซม ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กทั้ง 9 แหง ในสังกัด อบต.นาไหม

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 7,609,800 บาท
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งบดําเนินงาน รวม 3,842,400 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,573,120 บาท
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

1. สื่อการเรียนการสอนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 329,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก 9 ศูนย     
ในตําบลนาไหม ตามโครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหาร
สถานศึกษา ดังนี้   
1. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานกุดดู (43x 1,700) =  73,100  บาท  
2. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทาบอยาง (13 x 1,700) =  22,100
  บาท   
3. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานผึ้ง (19 x 1,700) =  32,300
  บาท                                                                      
                                                                              
                                                                              
                 4. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัด
สุวรรณภูมิ (19 x 1,700) = 32,300  บาท 
5. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสุวอ (10 x 1,700) = 17,000
  บาท                                                            6. ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีบุญทันบํารุงธรรม (25 x 1,700) = 42,500
  บาท 
7. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทุงกวาง
พัฒนา (12 x 1,700) = 20,400
  บาท                                                          8. ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบานวังคางฮูง (26 x 1,700) = 44,200  บาท
9. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเมืองนาซํา (27 x 1,700) = 45,900
  บาท
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2. คาอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 1,024,100 บาท

เพื่อจายเป็นคาอาหารกลางวันใหกับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 9 ศูนย  
อัตราเด็กวันละ 21 บาท/วัน จํานวน 249 วัน  ตามโครงการสนับ
สนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา ดังนี้
1. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานกุดดู (43 x 21 x 249) = 224,847
  บาท
2. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทาบอยาง (13 x 21 x 249) = 67,977
  บาท
3. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานผึ้ง (19 x 21 x 249) = 99,351
  บาท                                                            4. ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กวัดสุวรรณภูมิ (19 x 21 x 249) = 99,351  บาท
5. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสุวอ (10 x 21 x 249) = 52,290
  บาท
6. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดศรีบุญทันบํารุง
ธรรม (25 x 21 x 249) = 130,725  บาท    
7. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทุงกวาง
พัฒนา (12 x 21 x 249) = 62,748  บาท    
8. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานวังคางฮูง (26 x 21 x 249) = 135,954
  บาท
9. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเมืองนา
ซํา (27 x 21 x 249) = 141,183  บาท
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3. คาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 219,220 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก (คาเครื่องแบบนักเรียน 300 บาท คาหนังสือเรียน 200
 บาท คาอุปกรณการเรียน 200 บาท คากิจกรรมพัฒนาผู
เรียน 430 บาท  รวมเป็นเงิน 1,130 บาทตอคน) จํานวน 9
 ศูนย ดังนี้                                                            1
. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานกุดดู (43 x 1,130)  =  48,590
  บาท                                                            2. ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบานทาบอยาง (13 x 1,130) =  14,690  บาท   
3. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานผึ้ง (19 x 1,130) =  21,470
  บาท                                                                      
                                                                              
                                                                              
                 4. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัด
สุวรรณภูมิ (19 x 1,130) = 21,470  บาท 
5. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสุวอ (10 x 1,130) = 11,300
  บาท                                                            6. ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีบุญทันบํารุงธรรม (25 x 1,130) = 28,250
  บาท 
7. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทุงกวาง
พัฒนา (12 x 1,130) = 13,560  บาท 
8. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานวังคางฮุง (26 x1,130) = 29,380
  บาท  
9. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเมืองนาซํา (27 x 1,130) = 30,510
  บาท         

ค่าวัสดุ รวม 2,269,280 บาท
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 2,269,280 บาท

1. คาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ตั้ง
ไว  403,520  บาท
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในเขต
ตําบลนาไหม  จํานวน 9 ศูนย  อัตราคนละ 8
 บาท/วัน  จํานวน  260  วัน ตามโครงการสนับสนุนคาใชจายใน
การบริหารสถานศึกษา ดังนี้
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    1. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานกุดดู (43 x 8 x 260) = 89,440
  บาท
    2. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทาบอ
ยาง (13 x 8 x 260) = 27,040  บาท
    3. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานผึ้ง (19 x 8 x 260) = 39,520
  บาท
    4. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานวัด
สุวรรณภูมิ (19 x 8 x 260) = 39,520  บาท
    5. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสุวอ (10 x 8 x 260) = 20,800
  บาท
    6. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดศรีบุญทันบํารุง
ธรรม (25 x 8 x 260) = 52,000  บาท
    7. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทุงกวาง
พัฒนา (12 x 8 x 260) = 24,960  บาท
    8. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานวังคางฮูง
 (26 x 8 x 260) = 54,080  บาท
    9. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเมืองนา
ซํา (27 x 8 x 260) = 56,160  บาท

2. คาจัดอาหารเสริม (นม) โรงเรียน  ตั้งไว  1,865,760  บาท
เพื่อจายเป็นคาจัดอาหารเสริม (นม) ใหกับโรงเรียนระดับประถม
ในเขตตําบลนาไหม จํานวน 260 วัน  จํานวน 7 แหงอนุบาล -ป.6
 จํานวนนักเรียน 897 คน โดยจัดซื้อตามราคากลางตามราชการ
กําหนด   
1. โรงเรียนบานนาไหม (218 x 8 x 260) = 453,440
 บาท                                                               2
. โรงเรียนบานวังคางฮูง (199 x 8 x 260) = 413,920
 บาท                                                              3
. โรงเรียนบานกุดดูอุดมวิทย (155 x 8 x 260) = 322,400 บาท 
4. โรงเรียนบานทาบอยาง (61 x 8 x 260) = 126,880
 บาท                                                              5
. โรงเรียนบานเมืองนาซํา (90 x 8 x 260) = 187,200
 บาท                                                              6
. โรงเรียนบานบานน้ําผึ้งประชา
สรรค (93 x 8 x 260) = 193,440 บาท 
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7. โรงเรียนบานนาคําวัง (81 x 8 x 260) = 168,480 บาท     

งบเงินอุดหนุน รวม 3,767,400 บาท
เงินอุดหนุน รวม 3,767,400 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

1. อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน จํานวน 3,767,400 บาท

เพื่ออุดหนุนอาหารกลางวันใหกับโรงเรียนระดับประถมในเขต
ตําบลนาไหม      
จํานวน 7  แหง จํานวน 200 วันๆละ 21 บาท/คน (อนุบาล - ป
.6)    
จํานวน 897 คน ตามโครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหาร
สถานศึกษา ดังนี้    
1. โรงเรียนบานนาไหม (218 x 21 x 200) = 915,000
 บาท                                                                       
                                                                              
                                                                              
                        2. โรงเรียนบานวังคางฮูง
 (199 x 21 x 200) = 835,000
 บาท                                                                       
                                                                              
                                                                              
                     3. โรงเรียนบานกุดดูอุดม
วิทย (155 x 21 x 200) = 651,000 บาท  
4. โรงเรียนบานทาบอยาง (61 x 21 x 200) = 256,200
 บาท                                                              5
. โรงเรียนบานเมืองนาซํา (90 x 21 x 200) = 378,000
 บาท                                                             6
. โรงเรียนบานบานน้ําผึ้งประชา
สรรค (93 x 21 x 200) = 390,600 บาท  
7. โรงเรียนบานนาคําวัง (81 x 21 x 200) = 340,200 บาท     
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 430,980 บาท

งบบุคลากร รวม 397,980 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 397,980 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 238,560 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล  จํานวน  1
  อัตรา 12 เดือน  ดังนี้
นักวิชาการสงเสริม
สุขภาพ (ปก./ ชก.) (19,880 x 12)  =  238,560  บาท

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 152,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 1
 อัตรา 12 เดือน  ดังนี้
พนักงานขับรถยนตประจําบรรทุก
ขยะ (12,700 x 12) = 152,400  บาท

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 7,020 บาท

เพื่อจายเป็นคาครองชีพของพนักงานจาง 1 อัตรา 12 เดือน ดังนี้
พนักงานขับรถยนตประจํารถบรรทุกขยะ (585 x 12) = 7,020
  บาท

งบดําเนินงาน รวม 33,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 33,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 33,000 บาท

1. เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ เป็นเงิน 33,000
  บาท
เพื่อจายเป็นเป็นกรณีพิเศษใหแกพนักงานสวนตําบลและพนักงาน
จาง ขององคการบริหารสวนตําบลนาไหม ตามพระราชกฤษฎีกา
วาดวยหลักเกณฑการบริหารบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 52
 (เงินรางวัลประจําปี)
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 1,210,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 950,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 120,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนของอาสาสมัครบริบาลทอง
ถิ่น  จํานวน  2  คนๆ ละ 5,000  บาท  เป็นเวลา 12  เดือน

ค่าใช้สอย รวม 590,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

1. คาใชจายในการจัดซื้อเวชภัณฑวัคซีนเวชภัณฑวัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัข

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดซื้อเวชภัณฑวัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบา

2. คาใชจายในการสํารวจการขึ้นทะเบียนสุนัข-แมว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการสํารวจและขึ้นทะเบียนสุนัข - แมว
3. โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษ
สุนัขบา ตามปณิธานศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจาลูกยาเธอเจา
ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี    

4. โครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดตอ (COVID-19) จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายตามโครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดตอ (COVID-19)
5. โครงการเฝ้าระวังป้องกันผูที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงและเตรียม
สถานที่กักตัวเพื่อควบคุมป้องกันโรคติดตอไวรัสโคโรนา 2019

จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันผูที่เดินทางมา
จากพื้นที่เสี่ยงและเตรียมสถานที่กักตัวเพื่อควบคุมป้องกันโรค
ติดตอไวรัสโคโรนา 2019
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ค่าวัสดุ รวม 240,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 190,000 บาท

เพื่อจายคาใชจายในการจัดซื้อวัสดุทางการแพทยในการป้องกันไข
เลือดออก เป็นคาจัดซื้อวัสดุทางการแพทย แอลอฮอล น้ํายา
ตางๆ สายยาง เวชภัณฑ ถุงมือ สําลี ผาพันแผล และอื่นๆที่เกี่ยว
ของ

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกายในการกําจัดขยะมูลฝอย เชน รอง
เทาบู๊ท ถุงมือ ผากันเปื้อน หนากากปิดจมูก หมวก และอื่นๆที่
เกี่ยวของ    

งบเงินอุดหนุน รวม 260,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 260,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

1. อุดหนุนสาธารณสุขมูลฐานในเขต อบต.นาไหม จํานวน 260,000 บาท

เพื่อจายตามโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขต อบต
.นาไหม สําหรับสนับสนุนการพัฒนางานสาธารณสุขโดยจัดสรร
เป็นคาดําเนินงานของ อสม. ในเขตชุมชน/หมุบาน เพื่อให อ
สม.ดําเนินการใน 3 กลุมภารกิจ ไดแก การพัฒนาศักยภาพดาน
สาธารณสุข การแกไขปญหา สาธารณสุขตางๆ ในการจัดการ
สุขภาพเบื้องตนในศูนยสาธารณสุขมูลฐาน (ศสมช.) จํานวน 13
 หมูบานๆ ละ 20,000  บาท   

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 393,600 บาท

งบบุคลากร รวม 336,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 336,600 บาท
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 312,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 2
 อัตรา 12 เดือน ดังนี้
1. ผูชวยนักพัฒนาชุมชน (16,070 x 12) = 192,840  บาท
2. ผูชวยเจาพนักงานนักพัฒนาชุมชน (9,980 x 12) =  119,760
  บาท
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาครองชีพของพนักงานจางตามภารกิจ 1 อัตรา 12
 เดือน  ดังนี้
ผูชวยเจาพนักงานพัฒนาชุมชน (2,000 x 12) = 24,000  บาท

งบดําเนินงาน รวม 27,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 27,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 27,000 บาท

1. เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ เป็นเงิน 27,000
  บาท
เพื่อจายเป็นเป็นกรณีพิเศษใหแกพนักงานสวนตําบลและพนักงาน
จาง ขององคการบริหารสวนตําบลนาไหม ตามพระราชกฤษฎีกา
วาดวยหลักเกณฑการบริหารบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 52
 (เงินรางวัลประจําปี)

งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

1. โครงการอุดหนุนกิ่งกาชาดอําเภอบานดุง จํานวน 20,000 บาท

เพื่ออุดหนุนตามโครงการอุดหนุนกิ่งกาชาดอําเภอบานดุง   
2. โครงการอุดหนุนเหลากาชาดจังหวัดอุดธานี จํานวน 10,000 บาท

เพื่ออุดหนุนตามโครงการอุดหนุนเหลากาชาดจังหวัดอุดรธานี    
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าและประปา รวม 620,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 620,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 620,000 บาท
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

1. โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร สายบานนาคําวัง หมูที่ 7 
- บ๋ากวาง

จํานวน 500,000 บาท

เพื่ออุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคสาขาอําเภอบานดุง จายเป็นคา
ใชจายในการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร สายบานนาคําวัง หมู
ที่ 7 - บ๋ากวาง

2. โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ําจากทางเขาบานแสนอุดม หมูที่ 9 
ถึงทางเขาบานโนนประเสิรฐ

จํานวน 120,000 บาท

เพื่ออุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคสาขาอําเภอบานดุง จายเป็นคา
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ําจากทางเขาบานแสนอุดม ถึงทางเขาบาน
โนนประเสิรฐ จํานวน 2 ขางทาง

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 850,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 780,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 780,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

1. คาใชจายเกี่ยวกับการป้องกันและแกไขปญหายาเสพติด จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการเกี่ยวกับการป้องกันและแกไข
ปญหายาเสพติด โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท. 0808.2/ว543 ลงวันที่ 23
 มีนาคม 2550 การแกไขปญหายาเสพติดตามยุทธศาสตร 5 รั้ว
ป้องกันตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0810.1/848 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2552    
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2. คาใชจายเพื่อการสงเสริม สนับสนุน การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
หาปี

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดประชาคม เพื่อนําขอมูลมาจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่นหาปี เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน
ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น    

3. โครงการธนาคารขยะ องคการบริหารสวนตําบลนาไหม อําเภอ
บานดุง        จังหวัดอุดรธานี

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในโครงการธนาคารขยะ องคการบริหารสวน
ตําบลนาไหม อําเภอบานดุง จังหวัดอุดรธานี 

4. โครงการจัดซื้อเครื่องกันหนาวใหแกประชาชนตําบลนาไหม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อผาหม เครื่องกันหนาวหรืออื่นๆ ที่เกี่ยวของ
เพื่อการบรรเทาความเดือดรอนของประชาชนในชวงฤดู
หนาว           

5. คาใชจายในการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการฝึกอบรมใหกับผูบริหาร รองผู
บริหาร เลขานุการผูบริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานสวน
ตําบล พนักงานจาง ผูนําชุมชน หรือขาราชการที่ปฏิบัติหนาที่รับ
ผิดชอบตําบลนาไหมในดานความ
รู คุณธรรม และ  จริยธรรม                                             
                                         

6. โครงการสงเสริมความรูสิทธิประโยชนแกผูสูงอายุ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายตามโครงการสงเสริมความรูสิทธิประโยชนแกผูสูงอายุ
7. โครงการวิถีธรรม สูการดําเนินชีวิต สําหรับคนพิการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายตาม โครงการวิถีธรรม สูการดําเนินชีวิต สําหรับคนพิการ
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งบเงินอุดหนุน รวม 70,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 70,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

1. โครงการศึกษาเรียนรูแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในพระราชดําริ 
ในพื้นที่อําเภอบานดุง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จํานวน 25,000 บาท

เพื่ออุดหนุนโครงการศึกษาเรียนรูแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงใน
พระราชดําริ ในพื้นที่อําเภอบานดุง ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565  ของที่ทําการปกครองอําเภอบานดุง    

2. โครงการวันสตรี ประจําปี 2565 จํานวน 25,000 บาท

เพื่ออุดหนุนตามโครงการวันสตรีสากลของสํานักงานพัฒนาชุมชน
อําเภอบานดุง (กลุมสตรีตําบลนาไหม)    

3. โครงการป้องกันและแกไขปญหายาเสพติด ลดปญหา
อาชญากรรมและจัดระเบียบสังคมในพื้นที่อําเภอบานดุง ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2565

จํานวน 20,000 บาท

เพื่ออุดหนุนโครงการป้องกันและแกไขปญหายาเสพติด ลดปญหา
อาชญากรรมและจัดระเบียบสังคมในพื้นที่อําเภอบานดุง
ของที่ทําการปกครองอําเภอบานดุง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2565  ของที่ทําการปกครองอําเภอบานดุง 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 227,500 บาท

งบดําเนินงาน รวม 227,500 บาท
ค่าใช้สอย รวม 227,500 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

1. โครงการแขงขันกีฬาทองถิ่นสัมพันธ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดการแขงขันกีฬาทองถิ่นสัมพันธ
2. โครงการแขงขันกีฬาตานยาเสพติดองคการบริหารสวนตําบล
องคการบริหารสวนตําบลนาไหม

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการแขงขันกีฬาตานยาเสพติดองคการ
บริหารสวนตําบลนาไหม 
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3. โครงการจัดซื้อวัสดุกีฬา จํานวน 97,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกีฬา เชน ฟุตบอล ตะกรอ บาสเก็ต
บอล วอลเลยบอล ฯลฯ หมูบานละ 7,500 บาท  จํานวน  13  หมู
บาน

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 145,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 135,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 135,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

1. โครงการฝึกอบรมจริยธรรมและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการฝึกอบรม
จริยธรรม และเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร   

2. โครงการการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟและงานประเพณีที่สําคัญ
ภายในตําบล

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจายในการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟและงาน
ประเพณีที่สําคัญภายในตําบล 

3. คาใชจายโครงการสูขวัญบานสูขวัญเมือง 129 ปี เมืองอุดรธานี จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินงานโครงการสูขวัญบานสูขวัญ
เมือง 128 ปี เมืองอุดรธานี

งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

1. จัดขบวนรวมกิจกรรมงานประจําปีทุงศรีเมืองอําเภอบานดุง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาสนับสนุนการจัดขบวนแหและรวมกิจกรรมงาน
ประจําปีทุงศรีเมืองอําเภอบานดุง ของที่ทําการปกครองอําเภอ
บาน
ดุง   
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 2,027,740 บาท

งบบุคลากร รวม 1,249,440 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,249,440 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 658,140 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนใหกับพนักงาน จํานวน 2 อัตรา 12
 เดือน  ดังนี้
1. ผูอํานวยการกองชาง (นักบริหารงานชางระดับ
ตน)  (37,960 x 12) =  455,520
2. นายชางโยธา (16,885 x 12) =  202,620  บาท    

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงใหแกผูอํานวยการกองชาง 
(นักบริหารงานชางระดับตน)  (3,500 x 12) =  42,000  บาท
    

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 500,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนใหแกพนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 2
 อัตรา 12 เดือน  ดังนี้ 
 1. ผูชวยชางโยธา(13,210 x 12) =  158,520  บาท
 2. ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ (10,490 x 12) =  125,880  บาท
เพื่อจายเป็นคาตอบแทนใหแกพนักงานจางทั่วไป จํานวน 2
 อัตรา 12 เดือน  
คนงานทั่วไป (9,000 x 2 x 12) =  216,000  บาท    
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 48,900 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 2
 อัตรา 12 เดือน  ดังนี้  
1. ผูชวยชางโยธา (75 x 12) =  900  บาท 
2. ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ (2,000 x 12) =  24,000  บาท 
เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจางทั่วไป จํานวน 2
 อัตรา 12 เดือน  
คนงานทั่วไป (1,000 x 2 x12 ) =  24,000  บาท    

งบดําเนินงาน รวม 655,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 160,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

1. เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ เป็นเงิน 100,000
  บาท
 เพื่อจายเป็นเป็นกรณีพิเศษใหแกพนักงานสวนตําบลและ
พนักงานจาง ขององคการบริหารสวนตําบลนาไหม ตามพระราช
กฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑการบริหารบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546
 มาตรา 52 (เงินรางวัลประจําปี)
    

คาเชาบาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบานใหกับพนักงานสวนตําบลผูมีสิทธิ์ไดรับทุก
คน    

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือคาศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวน
ตําบล   
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ค่าใช้สอย รวม 225,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

1. คาจางเหมาจัดทําสื่อโฆษณาเผยแพรประชาสัมพันธ และบริการ
ตางๆ จางเหมาตางๆ

จํานวน 25,000 บาท

1. คาจางเหมาจัดทําสื่อโฆษณาเผยแพรประชาสัมพันธ และ
บริการตางๆ จางเหมาตางๆ
เพื่อจายเป็นคาจางเหมาจัดทําสื่อโฆษณาเผยแพรประชา
สัมพันธ และบริการตางๆ จางเหมาตางๆ   
    

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

1. คาใชจายในการเดินทางไปราชการในอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการ เชน คาเบี้ยเดิน
ทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาจอดรถในการใชสนามบิน คาลง
ทะเบียนอบรม และอื่นๆที่เกี่ยวของ    

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาซอมแซมครุภัณฑ เชน รถยนต รถ
จักรยานยนต คอมพิวเตอร ฯลฯ
 เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซม
ทรัพยสิน เชน ถนน อาคาร ไฟฟ้า ไฟฟ้าสาธารณะ ประ
ปา เตนท ฯลฯ
    ครุภัณฑ หรือทรัพยสินขางตนใหหมายรวมถึงทรัพยสินหรือ
ครุภัณฑถายโอน    
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ค่าวัสดุ รวม 270,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน
ตางๆ เชน กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ยางลบ ไมบรรทัด น้ํายา
ลบคําผิด ตรายางตางๆ สมุด หนังสือตางๆ และอื่นๆที่เกี่ยว
ของ    

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า เชน หลอดไฟฟ้า อุปกรณ
ไฟฟ้า ฟิวส แบตเตอรรี่วิทยุ แผงรับวิทยุโทรทัศน และอื่นๆที่เกี่ยว
ของ    

วัสดุกอสราง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อคอน ตะปู ลวด หิน ทราย และอื่นๆ ที่เกี่ยว
ของ    

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันเครื่อง น้ํามัน
เกียร น้ํามันเบนซิน น้ํามันดีเซล

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตลับหมึกปริ้นเตอร  แผนซีดี แฟลตไดรม และ
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ    

งบลงทุน รวม 123,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 123,300 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

1. โต๊ะทํางานเหล็ก จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจัดซื้อโต๊ะเหล็กทํางาน ขนาด 4 ฟุต  จํานวน 2 ตัวๆ
ละ 6,000  บาท  เป็นเงิน  12,000  บาท (ไมมีในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ จัดซื้อตามราคาทองตลาด)
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2. เกาอี้สํานักงาน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน  จํานวน 2 ตัวๆ ละ 2,500  บาท  เป้
นเงิน  5,000  บาท  (ไมมีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ จัดซื้อตาม
ราคาทองตลาด)

3. ตูเก็บเอกสาร 40 ชอง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจัดซื้อตูเก็บ
เอกสาร 40 ชอง  จํานวน  2  หลังๆ ละ  6,000  บาท  เป็น
เงิน  12,000  บาท  (ไมมีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ จัดซื้อตาม
ราคาทองตลาด)

ครุภัณฑการเกษตร

1. เครื่องสูบน้ํา (Submerse) จํานวน 29,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องสูบน้ํา(Submerse)  ขนาด 2 แรง
มา  จํานวน  1  เครื่อง ๆ ละ  29,000  บาท  (ไมมีในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ จัดซื้อตามราคาทองตลาด)

2. เครื่องสูบน้ํา (Submerse) จํานวน 23,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องสูบน้ํา(Submerse)  ขนาด 1.5 แรง
มา  จํานวน  3  เครื่อง ๆ ละ  23,000  บาท  (ไมมีในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ จัดซื้อตามราคาทองตลาด)

3. ตูคอนโทรลควบคุมป้มสูบน้ําประปา จํานวน 6,900 บาท

เพื่อจัดซื้อตูคอนโทรลควบคุมป้มสูบน้ําประปา ขนาด
มอเตอร 2 แรงมา  จํานวน 1 ตูๆ ละ 6,900  บาท  (ไมมีในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ จัดซื้อตามราคาทองตลาด)

4. ตูคอนโทรลควบคุมป้มสูบน้ําประปา จํานวน 5,500 บาท

เพื่อจัดซื้อตูคอนโทรลควบคุมป้มสูบน้ําประปา ขนาด
มอเตอร 1.5 แรงมา  จํานวน 1 ตูๆ ละ 5,500  บาท  (ไมมีใน
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ จัดซื้อตามราคาทองตลาด)

5. เพรสเซอรสวิทซ ฮันนี่เวลล (Pressure switch Honeywell) จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเพรสเซอรสวิทซ ฮันนี่
เวลล (Pressure switch Honeywell)  
จํานวน 4 ชุดๆ ละ 5,000  บาท (ไมมีในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ จัดซื้อตามราคาทองตลาด)
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ครุภัณฑสํารวจ

1. เทปวัดระยะทางไฟเบอรกลาส จํานวน 900 บาท

เพื่อจัดซื้อเทปวัดระยะทางไฟเบอรกลาส ความยาว 100
  เมตร  จํานวน 1 อันๆ ละ 900  บาท  (ไมมีในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ จัดซื้อตามราคาทองตลาด)

2. ลอวัดระยะทาง จํานวน 9,000 บาท

เพื่อจัดซื้อลอวัดระยะทาง ขนาด 11 นิ้ว ระยะ 9,999
 ฟุต จํานวน 1 อันๆ ละ 9,000  บาท  (ไมมีในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ จัดซื้อตามราคาทองตลาด)

งานก่อสร้าง รวม 11,551,000 บาท
งบลงทุน รวม 11,551,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 11,551,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

1. โครงการกอสรางเมรุ บานผึ้ง หมูที่ 2 จํานวน 954,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางเมรุ บานผึ้ง หมูที่ 2 ขนาดความ
กวาง 4  เมตร ยาว 8  เมตร (ตามแบบ อบต.กําหนด) พรอมป้าย
โครงการตามแบบที่กําหนด  จํานวน 1 ป้าย 

2. โครงการกอสรางเมรุ บานทาบอยาง หมูที่ 5 จํานวน 954,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางเมรุ บานทาบอยาง หมูที่ 5 ขนาดความ
กวาง 4  เมตร ยาว 8  เมตร (ตามแบบ อบต.กําหนด) พรอมป้าย
โครงการตามแบบที่กําหนด  จํานวน 1 ป้าย 

3. โครงการกอสรางหอประชุมอเนกประสงค องคการบริหารสวน
ตําบลนาไหม หมูที่ 4

จํานวน 1,961,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางหอประชุมอเนกประสงค องคการบริหาร
สวนตําบลนาไหม หมูที่ 4  ความ
กวาง 16 เมตร  ยาว  32  เมตร  สูง 4  เมตร  จํานวน  1  หลัง  (
ตามแบบ อบต.กําหนด)  พรอมป้ายโครงการตามแบบที่
กําหนด  จํานวน  1  ป้าย  

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

1. โครงการกอสรางฝายน้ําลนลําหวยบาน หมูที่ 1 จํานวน 605,000 บาท
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10. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนนสายบานโนน
ประเสริฐ ถึงบานคําลอม บานโนนประเสิรฐ หมูที่ 12

จํานวน 715,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนนสายบาน
โนนประเสริฐ ถึงบานคําลอม บานโนนประเสิรฐ หมูที่ 12 ความ
กวางผิวจราจร 5 เมตร ยาว 230 เมตร ไหลทางลูกรังกวางขาง
ละ 0.50 เมตร พื้นที่กอสรางไมนอยกวา 1,150  ตาราง
เมตร พรอมป้ายโครงการตามแบบที่กําหนด

11. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนนบานทุงกวาง
พัฒนา - บานวังคางฮุง ถึงหนาวัดศรีโนนเรือง หมูที่ 13

จํานวน 360,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนนบานทุง
กวางพัฒนา - บานวังคางฮุง ถึงหนาวัดศรีโนนเรือง หมู
ที่ 13 ความกวางผิวจราจร 4 เมตร ยาว 145 เมตร ไหลทางลูกรัง
กวางขางละ 0.50 เมตร พื้นที่กอสรางไมนอยกวา 580 ตาราง
เมตร และงานวางทอระบายน้ํา คสล. ขนาด 00.40 x 1.00 
เมตร จํานวน 2 จุดๆละ 6 ทอน รวม 12 ทอน และยาแนวทอให
เรียบรอย พรอมป้ายโครงการตามแบบที่กําหนด
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2. โครงการกอสรางถนนลูกรังเพื่อการเกษตร จากสามแยกบานนาง
ตัน ทาใหงาม ถึง ถนนสายบานผึ้ง-บานทาบอยาง บานผึ้ง หมูที่ 2

จํานวน 674,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนลูกรังเพื่อการเกษตร จากสามแยก
บานนางตัน ทาใหงาม ถึง ถนนสายบานผึ้ง-บานทาบอยาง บาน
ผึ้ง หมูที่ 2  ความกวางผิวจราจร 6 เมตร ยาว 2,400  เมตร        
              
โดยบุกเบิกกรุยทาง 14,400  ตารางเมตรๆ ละ 1.73  บาท  เป็น
เงิน  24,912  บาท  และยกรองพูนดิน ปริมาตรดินถม  4,320
  ลูกบาศกเมตรๆ ละ 21.47  บาท เป็นเงิน 192,960  บาท         
               
พรอมเกรดปรับเกลี่ย ตกแตงผิวจราจรใหเรียบ พรอมงานวางทอ
ระบายน้ํา คสล. ปากรางลิ้น ชั้น 3 ขนาด 00.60 x 1.00
  เมตร จํานวน 15 จุดๆละ 8 ทอน  รวม  120  ทอนๆ ละ 849
  บาท                      
พรอมยาแนวทอใหเรียบ เป็นเงิน  101,880  บาท และงานวางทอ
ระบายน้ํา ศคล. ปากรางลิ้นชัก ชั้น 3 ขนาด 00.80 x 1.00
  เมตร จํานวน 4 จุดๆละ 8 ทอนๆ ละ 1,298  บาท (1
 แถว)  รวม 32 ทอน  เป็นเงิน 41,536  บาท และงานวางทอ
ระบายน้ํา คสล. ปากรางลิ้น  ชั้น 3  ขนาด  00.80 x 1.00
  เมตร จํานวน 2 จุดๆละ 8 ทอนๆละ 1,292  บาท (2
 แถว)  รวม 32  ทอน เป็นเงิน 41,536  บาท  พรอมป้าย
โครงการตามแบบที่กําหนด  จํานวน 1 ป้าย                      

3. โครงการกอสรางถนนลาดยางผิวแอสฟลทติกคอนกรีต สายบาน
นาขี้นาค หมูที่ 3 ไปวัดป่านาขี้นาค

จํานวน 1,420,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนลาดยางผิวแอสฟลทติกคอนกรีต สาย
บานนาขี้นาค หมูที่ 3 ไปวัดป่านาขี้นาค ความกวางผิว
จราจร 6 เมตร ยาว 300 เมตร ไหลทางแอสฟลทติกคอนกรีตขาง
ละ 1 เมตร พื้นที่กอสรางไมนอยกวา 2,400 ตารางเมตร พรอม
ป้ายโครงการตามแบบที่กําหนดจํานวน 1 ป้าย
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4. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานกุดดู-คําลอม 
บานกุดดู หมูที่ 4

จํานวน 749,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานกุดดู-คํา
ลอม บานกุดดู หมูที่ 4 ความกวางผิว
จราจร 4 เมตร ยาว 300 เมตร ไหลทางลูกรังกวางขาง
ละ 0.50 เมตร พื้นที่กอสรางไมนอยกวา 1,200  ตาราง
เมตร พรอมป้ายโครงการตามแบบที่กําหนด จํานวน 1 ป้าย

5. โครงการขยายเขตบริการประปาหมูบาน (ทอเมน) บานวังคางฮุง 
หมูที่ 6

จํานวน 594,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาขยายเขตบริการประปาหมูบาน (ทอเมน) บานวัง
คางฮุง หมูที่ 6 ทอพีวีซี ขนาด 0.2 นิ้ว ชั้น 8.5 ความ
ยาว 7,280 เมตร พรอมเจาะบอบาดาลและลงทอกรุ
ขนาด 0.6 นิ้ว ลึก 42.50 เมตร และเครื่องสูบน้ําแบบ
จุม ขนาด 1.5 แรงมา พรอมป้ายโครงการตามแบบที่กําหนด
จํานวน 1 ป้าย

6. โครงการกอสรางถนนลูกรังเพื่อการเกษตร จากสามแยกนาแดง 
ถึงหัวโนนจาน บานสุวอ หมูที่ 8

จํานวน 294,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนลูกรังเพื่อการเกษตร จากสามแยกนา
แดง ถึงหัวโนนจาน บานสุวอ หมูที่ 8 ความกวางผิว
จราจร 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร โดยบุกเบิกกรุย
ทาง 6,000 ตารางเมตรๆ ละ 1.73 บาท เป็น
เงิน 10,380 บาท และยกรองพูนดิน ปริมาตรดินถม 2,400 ลูก
บาศกเมตรๆ ละ 21.47 บาท เป็นเงิน 51,528 บาท พรอมลง
ลูกรัง 1,800   ลูกบาศกเมตรๆ ละ 67 บาท เป็น
เงิน 120,600  บาท พรอมเกรดปรับเกลี่ย ตกแตงผิวจราจรให
เรียบ พรอมงานวางทอระบายน้ํา คสล. ปากราง
ลิ้น ชั้น 3 ขนาด 00.60 x 1.00 เมตร จํานวน 5 จุดๆ
ละ 8 ทอน รวม 40 ทอนๆละ 846 บาท พรอมยาแนวทอใหเรียบ
รอย เป็นเงิน 33,840 บาท พรอมป้ายโครงการตามแบบที่
กําหนด จํานวน 1ป้าย 
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7. โครงการกอสรางรางระบายน้ําสําเร็จรูปตัวยูพรอมฝาปิด 
(แบบแรงดึง) หมุที่ 9

จํานวน 755,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางรางระบายน้ําสําเร็จรูปตัวยูพรอมฝา
ปิด (แบบแรงดึง) จากบานนางทองใบ ศรีหาหาคลัง ถึงบานนาย
สลิต สิทธิกร บานแสนอุดม หมู
ที่ 9  ปากกวาง 0.60 เมตร ลึก 0.58 เมตร ยาว 335 เมตร พรอม
ป้ายโครงการตามแบบที่กําหนด จํานวน 1 ป้าย

8. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานเมืองนาซํา หมู
ที่ 10 - บานปอพาน ตําบลบานดุง

จํานวน 918,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานเมืองนา
ซํา หมูที่ 10 - บานปอพาน ตําบลบานดุง ความกวางผิว
จราจร 5 เมตร ยาว 300 เมตร ไหลทางลูกรังกวางขาง
ละ  0.50 เมตร พื้นที่กอสรางไมนอยกวา 1,500 ตาราง
เมตร พรอมป้ายโครงการตามแบบที่กําหนด จํานวน 1 ป้าย

9. โครงการกอสรางรางระบายน้ํารูปตัวยูพรอมฝาปิด (แบบแรงดึง) 
หมูที่ 11

จํานวน 598,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางรางระบายน้ํารูปตัวยูพรอมฝา
ปิด (แบบแรงดึง) หมูที่ 11 จากบานนายวิเชียร สุธรรม ถึงบาน
นายทองสุข ปะติตัง บานศรีบุญทัน หมู
ที่ 11  ปากกวาง 0.60 เมตร ลึก 0.58 เมตร ยาว 265 เมตร พรอ
มป้ายโครงการตามแบบที่กําหนด จํานวน 1 ป้าย

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 318,560 บาท

งบบุคลากร รวม 238,560 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 238,560 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 238,560 บาท

 เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล  จํานวน  1
  อัตรา 12 เดือน  ดังนี้
นักวิชาการเกษตร(ปก./ชก.) (19,880 x 12)  =  238,560  บาท
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งบดําเนินงาน รวม 70,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

1. เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ  เป็นเงิน  20,000
  บาท    
เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนเป็นกรณีพิเศษใหแกพนักงานสวน
ตําบล    
และพนักงานจางองคการบริหารสวนตําบลนาไหม ตามพระราช
กฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑการบริหารบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546
 มาตรา 52 (เงินรางวัลประจําปี)  
     

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

1. คาใชจายศูนยถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับศูนยถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ขององคการบริหารสวนตําบลนาไหม 

งบลงทุน รวม 10,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 10,000 บาท
ครุภัณฑการเกษตร

1. เลื่อยโซยนต จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเลื่อยโซยนต  จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 10,000  บาท
(ไมมีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ จัดซื้อตามราคาทองตลาด)
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งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 150,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

1. โครงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตําบลนาไหม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และ
สิ่งแวดลอม  

2. โครงการคลองสวย น้ําใส สรางจิตสํานึกดานการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการคลองสวย น้ํา
ใส สรางจิตสํานึกดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด
ดลอม

3. โครงการอนุรักษพันธุกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายตามโครงการอนุรักษพันธุกรรมอันเนื่องมาจากพระราช
ดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 50,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุอื่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุในงานประปา เชน สารสม คลอรีน และ
อื่นๆที่เกี่ยวของ    
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