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หน้า : 1/1 

 

                                  

รายงานประมาณการรายจา่ย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

องค์การบรหิารสว่นต าบลขนาบนาก 

อ าเภอปากพนงั    จงัหวดันครศรีธรรมราช 
                          

  รายจ่ายจรงิ ประมาณการ 
  

  ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดตา่ง (%) ปี 2561   
แผนงานบริหารงานท ั่วไป                 

งานบริหารท ั่วไป               
  

  งบบคุลากร               
  

  เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)               
  

    เงนิเดือนนายก/รองนายก 428,400.00 385,186.00 379,440.00 379,440 0 % 379,440 
  

    เงนิคา่ตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก 38,610.00 31,560.00 31,560.00 42,120 0 % 42,120   

    เงนิคา่ตอบแทนพเิศษนายก/รองนายก 38,610.00 31,560.00 31,560.00 42,120 0 % 42,120 
  

    
เงนิคา่ตอบแทนเลขานุการ/ทีป่รึกษานายกเทศมนตรี 
นายกองค์การบริหารสว่นต าบล 

79,200.00 64,800.00 86,400.00 86,400 0 % 86,400 
  

    
เงนิคา่ตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ 

1,650,000.00 1,325,147.00 1,780,024.00 1,800,000 0 % 1,800,000 
  

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,234,820.00 1,838,253.00 2,308,984.00 2,350,080     2,350,080 
  

  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)               
  

    เงนิเดือนพนกังาน 1,212,499.00 1,169,260.00 1,893,643.00 2,079,280 9.4 % 2,274,680 
  

    เงนิเพิ่มตา่ง ๆ ของพนกังาน 42,359.00 0.00 0.00 0 0 % 0 
  

    เงนิประจ าต าแหน่ง 100,483.00 81,900.00 154,202.00 168,000 1.43 % 170,400 
  



    คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 160,845.00 185,040.00 257,750.00 266,240 2.85 % 273,840 
  

    เงนิเพิ่มตา่ง ๆของพนกังานจา้ง 47,615.00 6,525.00 21,670.00 21,180 -43.34 % 12,000 
  

    เงนิอืน่ๆ 42,560.00 54,630.00 85,439.00 89,640 -3.61 % 86,400 
  

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,606,361.00 1,497,355.00 2,412,704.00 2,624,340     2,817,320 
  

รวมงบบคุลากร 3,841,181.00 3,335,608.00 4,721,688.00 4,974,420     5,167,400 
  

  งบด าเนินงาน               
  

  คา่ตอบแทน               
  

    
คา่ตอบแทนผู้ปฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

34,850.00 5,250.00 11,650.00 50,000 100 % 100,000 

  

    คา่เบีย้ประชุม 13,900.00 16,400.00 24,900.00 30,000 0 % 30,000 
  

    คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 10,000 0 % 10,000 
  

    คา่เช่าบา้น 122,120.00 151,750.00 193,935.00 201,000 0 % 201,000 
  

    เงนิช่วยเหลือการศกึษาบตุร 7,376.00 16,834.00 21,454.00 30,000 0 % 30,000   
    เงนิช่วยเหลือคา่รกัษาพยาบาล 2,285.00 0.00 0.00 0 0 % 0   

รวมคา่ตอบแทน 180,531.00 190,234.00 251,939.00 321,000     371,000   
  คา่ใช้สอย                 

    รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บริการ 97,045.00 77,192.00 102,430.00 70,000 -71.43 % 20,000 
  

    รายจา่ยเกีย่วกบัการรบัรองและพิธีการ 42,905.00 139,350.00 55,600.00 70,000 -57.14 % 30,000   

    
รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้
ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ 

              
  

      คา่จดัซ้ือคา่พวงมาลา ฯลฯ 0.00 1,000.00 0.00 0 0 % 0   

      
คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการ 
(แผนพฒันาสามปี 2560-2562 หน้า 76 
ล าดบัที ่170) 

0.00 0.00 0.00 100,000 -100 % 0 

  

      
คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการ 
(แผนพฒันาสีปี่ 2561-2564 หน้า 152 
ล าดบัที ่174) 

0.00 0.00 0.00 0 100 % 100,000 

  

      
คา่ใช้จา่ยในการเลือกต ัง้ ต ัง้ไว ้100,000 
บาท 

0.00 0.00 0.00 0 0 % 0 
  

      คา่เดนิทางไปราชการ 0.00 71,360.00 89,556.00 0 0 % 0   



      
คา่เดนิทางไปราชการของพนกังานสว่นต าบล
และลูกจา้ง พนกังานจา้ง 

28,249.00 0.00 0.00 0 0 % 0 
  

      คา่ธรรมเนียมและคา่ลงทะเบยีน 0.00 100,900.00 68,400.00 0 100 % 80,000   

      
คา่ธรรมเนียมและคา่ลงทะเบยีน (แผนพฒันา
สามปี 2560-2562 หน้า 76 ล าดบัที ่170) 

0.00 0.00 0.00 80,000 -100 % 0 
  

      
คา่ธรรมเนียมและคา่ลงทะเบยีน เพือ่จา่ยเป็น
คา่ธรรมเนียมและคา่ลงทะเบยีนในการ
ฝึกอบรม 

91,910.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

  

      
คา่พวกมาลา ช่อดอกไม ้กระเช้าดอกไม ้พาน
พุม่ พวงมาลา ฯลฯ ส าหรบัพธิีการวนัส าคญั
ตา่ง ๆ 

1,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

  

      
คา่พวงมาลา ช่อดอกไม ้ในงาน พิธีการ หรือ
วนัส าคญัตา่ง ๆ 

0.00 0.00 1,500.00 0 0 % 0 
  

      

โครงการจดังานวนัท้องถิน่ไทย 
(แผนพฒันาสีปี่ 2561-2564 เพิ่มเตมิ/
เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่1/2560 หน้า 12   ล าดบั
ที ่ 1) 

0.00 0.00 0.00 0 100 % 5,000 

  

      

โครงการบริหารจดัการขยะในชุมชน 
(แผนพฒันาสีปี่ 2561-2564 เพิ่มเตมิ/
เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่1/2560 หน้า 12  ล าดบัที ่
2) 

0.00 0.00 0.00 0 100 % 35,000 

  

      
โครงการประชาสมัพนัธ์กจิกรรมของ อบต. 
(แผนพฒันาสามปี 2560-2562 หน้า 78 
ล าดบัที ่177) 

0.00 0.00 0.00 50,000 -100 % 0 

  

      
โครงการประชาสมัพนัธ์กจิกรรมของ อบต. 
(แผนพฒันาสีปี่ 256-2564 หน้า154 ล าดบัที ่
181) 

0.00 0.00 0.00 0 100 % 50,000 

  

      
โครงการพฒันาศกัยภาพบคุลากรของ อบต.
ขนาบนาก (แผนพฒันาสามปี 2560-2562 
หน้า 76 ล าดบัที ่171) 

0.00 0.00 0.00 376,600 -100 % 0 

  

      

โครงการพฒันาศกัยภาพบคุลากรของ อบต.
ขนาบนาก 
(แผนพฒันาสีปี่ 2561-2564 หน้า 152 
ล าดบัที ่175) 

0.00 0.00 0.00 0 100 % 350,000 

  

      
โครงการเลือกต ัง้ผูบ้รหิารท้องถิน่และสมาชิก
สภาท้องถิน่ (แผนพฒันาสามปี 2560-2562 
หน้า 79 ล าดบัที ่180) 

0.00 0.00 0.00 85,000 -100 % 0 

  

      

โครงการเลือกต ัง้ผูบ้รหิารท้องถิน่และสมาชิก
สภาท้องถิน่ 
(แผนพฒันาสีปี่ 2561-2564 หน้า 155 
ล าดบัที ่183) 

0.00 0.00 0.00 0 100 % 235,000 

  

      
โครงการสง่เสริมการคดัแยกขยะ (แผน
พฒันาฯ 2560-2562 หน้า 81 ล าดบัที ่186) 

0.00 0.00 0.00 10,000 -100 % 0 
  



      

โครงการเสริมสรา้งคุณธรรมจรยิธรรม และ
พฒันาคณุภาพชีวติของคณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาฯ พนกังาน ลูกจา้ง (แผนพฒันาสามปี 
2560-2562 หน้า 76 ล าดบัที ่169) 

0.00 0.00 0.00 20,000 -100 % 0 

  

      

โครงการเสริมสรา้งคุณธรรมจรยิธรรมและ
พฒันาคณุภาพชีวติของผู้บริหาร สมาชิกสภา
ฯ พนกังาน ลูกจา้ง 
(แผนพฒันาสีปี่ 2561-2564 หน้า 152 
ล าดบัที ่173) 

0.00 0.00 0.00 0 100 % 20,000 

  
    คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม 0.00 4,500.00 0.00 5,000 900 % 50,000   

รวมคา่ใช้สอย 261,109.00 394,302.00 317,486.00 866,600     975,000   
  คา่วสัดุ                 
    วสัดุส านกังาน 61,997.00 77,203.00 68,700.00 70,000 0 % 70,000   
    วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0.00 0.00 0.00 5,000 0 % 5,000   
    วสัดุงานบา้นงานครวั 5,545.00 4,908.00 16,360.00 10,000 0 % 10,000   
    วสัดุยานพาหนะและขนสง่ 0.00 0.00 0.00 20,000 0 % 20,000   
    วสัดุเช้ือเพลงิและหล่อลืน่ 0.00 0.00 0.00 50,000 -80 % 10,000   
    วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 0.00 0.00 5,000 0 % 5,000   
    วสัดุคอมพิวเตอร์ 40,530.00 34,000.00 49,165.00 90,000 -44.44 % 50,000   
    วสัดุอืน่ 66,660.00 6,600.00 0.00 0 0 % 0   

รวมคา่วสัดุ 174,732.00 122,711.00 134,225.00 250,000     170,000   
  คา่สาธารณูปโภค                 
    คา่ไฟฟ้า 95,464.61 91,624.44 103,067.78 120,000 0 % 120,000   
    คา่บรกิารโทรศพัท์ 7,090.90 7,065.21 7,708.82 10,000 0 % 10,000   
    คา่บรกิารไปรษณีย์ 9,772.00 9,087.00 11,284.00 5,000 0 % 5,000   
    คา่บรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม 109,842.63 101,104.30 110,926.90 115,000 0 % 115,000   

รวมคา่สาธารณูปโภค 222,170.14 208,880.95 232,987.50 250,000     250,000   
รวมงบด าเนินงาน 838,542.14 916,127.95 936,637.50 1,687,600     1,766,000   

  งบลงทุน                 
  คา่ครุภณัฑ์                 
    ครุภณัฑ์ส านกังาน                 
      เกา้อี้ส านกังาน 2 ตวั 0.00 0.00 0.00 5,800 -100 % 0   
    ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่                 
      กลอ้งถา่ยภาพน่ิง ระบบดจิติอล 0.00 0.00 0.00 10,000 -100 % 0   
      เครือ่งมลัตมิเีดียโปรแจคเตอร์ 29,800.00 0.00 0.00 0 0 % 0   
      จอรบัภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า 9,800.00 0.00 0.00 0 0 % 0   



      
จอรบัภาพ(Vertex Floor Screen 80 
inch) 

0.00 0.00 0.00 9,000 -100 % 0 
  

    ครุภณัฑ์งานบา้นงานครวั                 
      ตดิต ัง้ผา้มา่นพรอ้มอปุกรณ์ หอ้งประชุมสภา 0.00 0.00 0.00 20,000 -100 % 0   

      

ถงัตม้น ้าไฟฟ้า 28 ซม.(17.8ลติร) คณุสมบตัิ
พื้นฐาน  
-เสน้ผา่ศูนย์กลาง 28 ซม. สูง 43 ซม. 
-น ้าหนกั 5.5 กก. 
-ความจุ 17.8 ลติร หรือสูงกวา่ 
-ก าลงัไฟ 2400 w.220v. 
-มเีทอร์โมตสัแบบ cut-out ท าการท างาน
อตัโนมตั ิเมือ่อณุหภูมสิงูผดิปกต ิป้องกนฺัฮติ
เตอร์เสยีหาย 
-ท าดว้ยสเตนเลสท ัง้หมด 
-ผา้หุม้กนัความรอ้น ถอดซกัได้ 
-มาตรแสดงระดบัน ้า 
-มชี่องระบบไอน ้า 

0.00 0.00 13,000.00 0 0 % 0 

  
    ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์                 

      

เครือ่งคอมพิวเตอร์ โน้ตบุค้ ส าหรบั
ประมวลผล จ านวน 2 เครือ่ง 
- cpu ไมน้่อยกวา่ 4 แกนหลกั (4core) ทีม่ี
ความเร็วสญัญาณนาฬกิาไมน้่อยกวา่ 2.2 
GHz จ าวน 1 หน่วย 
- Ram ชนิด  DDR3 หรือดีกวา่ ขนาดไม่
น้อยกวา่ 4 GB 
- Hard disk ขนาดความจุไมน้่อยกวา่ 750 
GB จ านวน 1หน่าย 
-  มจีอภาพชนิด wxga หรือดีกว่า มขีนาดไม่
น้อยกวา่ 12 น้ิว 
- ม ีDVD-RW หรือดีกวา่ จ านวน 1 หน่วย 
- มชี่องเชื่อมต่อระบบเครือขา่ย  แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือดีกวาจ านวน
ไมน้่อยกวา่ 1 ช่อง 
- สามารถใช้งานไดไ้มน้่อยกวา่ Wi-Fi 
(802.11b/g/n)และ Bluetooth 

0.00 42,000.00 0.00 0 0 % 0 

  
      เครือ่งคอมพิวเตอร์ ส าหรบังานประมวลผล 0.00 0.00 0.00 22,000 -100 % 0   

      
เครือ่งคอมพิวเตอร์โน้ตบุก๊ ส าหรบังาน
ประมวล 

0.00 0.00 0.00 21,000 -100 % 0 
  

      

เครือ่งคอมพิวเตอร์โน้ตบุก้ ส าหรบังาน
ประมวลผล 
(แผนพฒันาสีปี่ 2561-2564 เพิ่มเตมิ/
เปลีย่นแปลง คร ัง้ที1่/2560 หน้า 18  ล าดบัที่ ่
2 ) 

0.00 0.00 0.00 0 100 % 21,000 

  



      
เครือ่งพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมกึ 
(Inkjet) 

0.00 0.00 7,600.00 0 0 % 0 
  

      

เครือ่งพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า 
(25หน้า/นาที) จ านวน 2 เครือ่ง 
-มคีวามละเอยีดในการพิมพ์ไมน้่อยกวา่ 
1,200x600 dpi 
-มคีวามเร็วในการพิมพ์ไมน้่อยกวา่ 25 หน้า
ตอ่นาที 
- มหีน่วยความจ า ขนาดไมน้่อยกวา่ 8 MB 
- สามารถพิมพ์เอกสารกลบัหน้าอตัโนมตัไิด้ 
-มชี่องเชื่อมต่อ(Interface) แบบ Parallel  
หรือ USB 2.0 หรือดีกวา่ จ านวนไมน้่อยกวา่ 
1 ช่อง 
-สามารถใช้ไดก้บั A4 letter legal  และ 
custom โดยมถีาดใสก่ระดาษได้ไมน้่อยกวา่ 
250แผน่ 

0.00 14,600.00 0.00 0 0 % 0 

  
      เครือ่งส ารองไฟ 0.00 0.00 0.00 3,200 -100 % 0   
    คา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์ 0.00 0.00 26,700.00 50,000 -100 % 0   

รวมคา่ครุภณัฑ์ 39,600.00 56,600.00 47,300.00 141,000     21,000   
  คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง                 
    คา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุงทีด่ินและสิง่กอ่สรา้ง                 

      
บ ารุงรกัษาและปรบัปรุงทีด่ินและสิง่กอ่สรา้ง 
ของอบต.ขนาบนาก 

0.00 0.00 0.00 30,000 -100 % 0 
  

รวมคา่ทีด่ินและสิง่กอ่สรา้ง 0.00 0.00 0.00 30,000     0   
รวมงบลงทุน 39,600.00 56,600.00 47,300.00 171,000     21,000   

  งบรายจา่ยอืน่                 
  รายจ่ายอืน่                 
    รายจา่ยอืน่ 0.00 0.00 0.00 0 100 % 25,000   

รวมรายจา่ยอืน่ 0.00 0.00 0.00 0     25,000   
รวมงบรายจา่ยอืน่ 0.00 0.00 0.00 0     25,000   

  งบเงินอดุหนุน                 
  เงินอดุหนุน                 
    เงนิอดุหนุนองค์กรปกครองสว่นท้องถิน่ 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000 0 % 15,000   
    เงนิอดุหนุนสว่นราชการ 4,000.00 6,000.00 13,000.00 13,000 38.46 % 18,000   

รวมเงนิอดุหนุน 19,000.00 21,000.00 28,000.00 28,000     33,000   
รวมงบเงนิอดุหนุน 19,000.00 21,000.00 28,000.00 28,000     33,000   

รวมงานบรหิารท ั่วไป 4,738,323.14 4,329,335.95 5,733,625.50 6,861,020     7,012,400   
งานวางแผนสถติิและวชิาการ                 



  งบรายจา่ยอืน่                 
  รายจ่ายอืน่                 
    รายจา่ยอืน่ 25,000.00 0.00 0.00 25,000 -100 % 0   

รวมรายจา่ยอืน่ 25,000.00 0.00 0.00 25,000     0   
รวมงบรายจา่ยอืน่ 25,000.00 0.00 0.00 25,000     0   

รวมงานวางแผนสถติแิละวชิาการ 25,000.00 0.00 0.00 25,000     0   
งานบริหารงานคลงั                 
  งบบคุลากร                 
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)                 
    เงนิเดือนพนกังาน 775,878.00 611,802.00 831,893.00 1,569,420 -7.46 % 1,452,300   
    เงนิเพิ่มตา่ง ๆ ของพนกังาน 35,700.00 0.00 0.00 0 0 % 0   
    เงนิประจ าต าแหน่ง 38,500.00 18,064.00 14,000.00 42,000 0 % 42,000   
    คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 104,070.00 155,177.00 343,500.00 430,000 1.47 % 436,320   
    เงนิเพิ่มตา่ง ๆของพนกังานจา้ง 15,000.00 19,381.00 52,025.00 70,000 -22 % 54,600   

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 969,148.00 804,424.00 1,241,418.00 2,111,420     1,985,220   
รวมงบบคุลากร 969,148.00 804,424.00 1,241,418.00 2,111,420     1,985,220   

  งบด าเนินงาน                 
  คา่ตอบแทน                 

    
คา่ตอบแทนผู้ปฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

0.00 0.00 17,500.00 50,000 -20 % 40,000 
  

    คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 5,000 0 % 5,000   
    คา่เช่าบา้น 67,800.00 79,850.00 111,600.00 136,800 5.26 % 144,000   
    เงนิช่วยเหลือการศกึษาบตุร 3,404.00 6,130.00 10,650.00 20,000 -19 % 16,200   
    เงนิช่วยเหลือคา่รกัษาพยาบาล 2,853.00 0.00 0.00 0 0 % 0   

รวมคา่ตอบแทน 74,057.00 85,980.00 139,750.00 211,800     205,200   
  คา่ใช้สอย                 
    รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บริการ 8,300.00 0.00 5,850.00 10,000 100 % 20,000   

    
รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้
ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ 

              
  

      
คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการ 
(แผนพฒันาสามปี 2560-2562 หน้า 76 
ล าดบัที ่170) 

0.00 0.00 0.00 30,000 -100 % 0 

  

      

คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการ 
(แผนพฒันาสีปี่ 2561-2564 หน้า 152 
ล าดบัที ่174) 
ต ัง้จา่ยจากเงินรายได้ 

0.00 0.00 0.00 0 100 % 30,000 

  



      คา่เดนิทางไปราชการ 45,576.00 12,426.00 11,472.00 0 0 % 0   
      คา่ธรรมเนียมและคา่ลงทะเบยีน 0.00 0.00 0.00 0 100 % 55,000   
      คา่ธรรมเนียมและคา่ลงทะเบยีน 57,900.00 5,600.00 14,500.00 0 0 % 0   

      
คา่ธรรมเนียมและคา่ลงทะเบยีน (แผนพฒันา
สามปี 2560-2562 หน้า 76 ล าดบัที ่170) 

0.00 0.00 0.00 40,000 -100 % 0 
  

      โครงการประชาสมัพนัธ์การเสยีภาษี 0.00 0.00 0.00 0 100 % 30,000   

      
โครงการประชาสมัพนัธ์การเสยีภาษี (ตาม
แผนพฒันาสามปี 2559-2561 หน้า 79 
ล าดบัที ่170) 

0.00 0.00 20,600.00 0 0 % 0 

  

      
โครงการประชาสมัพนัธ์การเสยีภาษี 
(แผนพฒันาสามปี 2560-2562 หน้า 78 
ล าดบัที ่175) 

0.00 0.00 0.00 30,000 -100 % 0 

  

      
โครงการประชาสมัพนัธ์การเสยีภาษี 
(ตามแผนพฒันา2558-2560 หน้า 83 ล าดบั
ที ่178) 

0.00 16,600.00 0.00 0 0 % 0 

  

      
โครงการปรบัปรุงแผนทีภ่าษีและทะเบยีน
ทรพัย์สนิ 

0.00 0.00 0.00 0 100 % 200,000 
  

      
โครงการปรบัปรุงแผนทีภ่าษีและทะเบยีน
ทรพัย์สนิ (แผนพฒันาสามปี 2560-2562 
หน้า 77 ล าดบัที ่174) 

0.00 0.00 0.00 300,000 -100 % 0 

  
    คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม 0.00 3,915.00 0.00 5,000 100 % 10,000   

รวมคา่ใช้สอย 111,776.00 38,541.00 52,422.00 415,000     345,000   
  คา่วสัดุ                 
    วสัดุส านกังาน 34,022.00 38,764.10 38,765.05 40,000 0 % 40,000   
    วสัดุคอมพิวเตอร์ 43,220.00 40,600.00 39,705.00 30,000 66.67 % 50,000   

รวมคา่วสัดุ 77,242.00 79,364.10 78,470.05 70,000     90,000   
  คา่สาธารณูปโภค                 
    คา่บรกิารไปรษณีย์ 0.00 0.00 0.00 25,000 0 % 25,000   

รวมคา่สาธารณูปโภค 0.00 0.00 0.00 25,000     25,000   
รวมงบด าเนินงาน 263,075.00 203,885.10 270,642.05 721,800     665,200   

  งบลงทุน                 
  คา่ครุภณัฑ์                 
    ครุภณัฑ์ส านกังาน                 
      ตูเ้ลือ่นกระจก 0.00 0.00 23,400.00 0 0 % 0   

      

ตูเ้หล็ก 4 ลิ้นชกั จ านวน 4 ตวั ตวัละ 5,900 
บาท ขนาด 464 x 610 x 1324 มลิลเิมตร 
(แผนพฒันาสามปี 2560-2562 หน้า 75 
ล าดบัที ่168) 

0.00 0.00 0.00 23,600 -100 % 0 

  



    ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์                 
      คอมพิวเตอร์แบบต ัง้โต๊ะส าหรบัประมวลผล 22,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0   

      
เครือ่งคอมพิวเตอร์  โน้ตบุก๊ ส าหรบังาน
ประมวลผล * ราคา 21,000 บาท 

0.00 0.00 0.00 21,000 -100 % 0 
  

      

เครือ่งคอมพิวเตอร์ ส าหรบังานประมวลผล 
แบบที ่1 *(จอขนาดไมน้่อยกวา่ 18.5 น้ิว) 
ราคา 22,000 บาท 
 
1.มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้่อย
กวา่ 4 แกนหลกั (4 core) หรือ 8 แกน
เสมือน (8Thread) โดยมคีวามเร็วสญัญาณ
นาฬกิาพ้ืนฐานไมน้่อยกวา่ 2.7 GHz จ านวน 
1 หน่วย 
2.หน่าวยประมวลผลกลาง (CPU) มี
หน่วยความจ าแบบ Cache Memory ขนาด
ไมน้่อยกวา่ 6 MB  
3.มีหน่วยประมวลเพือ่แสดงภาพ โดยมี
คณุลกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึง หรือดีกวา่ ดงัน้ี 
3.1เป็นแผงวงจรเพือ่แสดงภาพแยกจาก
แผงวงจรหลกัทีม่ีหน่วยความจ าขนาดไมน้่อย
กวา่ 1 GB หรือ 
3.2มหีน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภาพตดิ
ต ัง้อยูภ่ายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ 
Graphics Processing Unit ทีส่ามารถใช้
หน่วยความจ าหลกัในการแสดงภาพขนาดไม่
น้อยกวา่ 1 GB หรือ 
3.3มหีน่วยประมลผลเพือ่แสงภาพตดิต ัง้อยุู ่
บนแผงวงจรหลกั แบบ Onboard 
Graphics ทีม่คีวามสามารถในการใช้ความ
จ าหลกัในการแสดงภาพขนาดไมน้่อยกวา่ 1 
GB  
4.มีหน่วยความจ าหลกั (RAM) ชนิด DDR3 
หรือดีกวา่ มขีนาดไมน้่อยกวา่ 4 GB 
5.มีหน่วยจดัเก็บขอ้มลุ (Hard Drive) ชนิด 
SATA หรือดีกวา่ ขนาดความจุไมน้่อยกวา่ 1 
TB จ านวน1 หน่วย 
6.ม ีDVD-RW  หรือดีกวา่ จ านวน 

0.00 0.00 0.00 22,000 -100 % 0 

  

      

เครือ่งคอมพิวเตอร์ส าหรบังานประมวลผล 
(แผนพฒันาสีปี่ 2561-2564 เพิ่มเตมิ/
เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่1/2560 หน้า 19  ล าดบัที ่
6 ) 

0.00 0.00 0.00 0 100 % 22,000 

  

      
เครือ่งพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมกึ
(Inkjet) 

0.00 0.00 7,600.00 0 0 % 0 
  



      
เครือ่งพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบ
แครย่าว 

0.00 0.00 23,000.00 0 0 % 0 
  

      เครือ่งพิมพ์ชนิด เลเซอร์ 7,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0   

      
เครือ่งพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED  ส ีแบบ 
Network 

0.00 0.00 0.00 12,000 -100 % 0 
  

      เครือ่งส ารองไฟ 5,100.00 0.00 0.00 3,200 -100 % 0   

      

เครือ่งส ารองไฟฟ้า 
(แผนพฒันาสีปี่ 2561-2564 เพิ่มเตมิ/
เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่1/2560 หน้า 19 ล าดบัที ่
7) 

0.00 0.00 0.00 0 100 % 5,800 

  
รวมคา่ครุภณัฑ์ 34,100.00 0.00 54,000.00 81,800     27,800   
รวมงบลงทุน 34,100.00 0.00 54,000.00 81,800     27,800   

รวมงานบรหิารงานคลงั 1,266,323.00 1,008,309.10 1,566,060.05 2,915,020     2,678,220   
รวมแผนงานบรหิารงานท ั่วไป 6,029,646.14 5,337,645.05 7,299,685.55 9,801,040     9,690,620   

แผนงานการรกัษาความสงบภายใน                 
งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงบัอคัคภียั                 
  งบด าเนินงาน                 
  คา่ตอบแทน                 

    
คา่ตอบแทนผู้ปฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

33,600.00 0.00 0.00 0 0 % 0 
  

รวมคา่ตอบแทน 33,600.00 0.00 0.00 0     0   
  คา่ใช้สอย                 

    
รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้
ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ 

              
  

      โครงการป้องกนัและลดอุบตัเิหตุทางถนน 7,300.00 0.00 0.00 0 0 % 0   

      

โครงการรณรงค์ป้องกนัและลดอุบตัเิหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลส าคญั เช่น เทศกาลปีใหม ่
เทศกาลสงกรานต์ ฯลฯ (แผนพฒันาสามปี 
2560-2562 หน้า 61 ล าดบัที ่131) 

0.00 0.00 0.00 22,000 -100 % 0 

  

      
โครงการรณรงค์ป้องกนัและลดอุบตัเิหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลส าคญั เช่นเทศกาลปีใหม ่
เทศกาลสงกรานต์ ฯลฯ 

0.00 0.00 0.00 0 100 % 22,000 

  

      
โครงการเสริมสรา้งศกัยภาพชุมชนดา้นการ
ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

0.00 0.00 0.00 0 100 % 50,000 
  

      
โครงการเสริมสรา้งศกัยภาพชุมชนดา้นการ
ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั (แผนพฒันา
สามปี 2560-2562 หน้า 61 ล าดบัที ่130) 

0.00 0.00 0.00 90,000 -100 % 0 

  
รวมคา่ใช้สอย 7,300.00 0.00 0.00 112,000     72,000   

รวมงบด าเนินงาน 40,900.00 0.00 0.00 112,000     72,000   



รวมงานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงบัอคัคภียั 40,900.00 0.00 0.00 112,000     72,000   
รวมแผนงานการรกัษาความสงบภายใน 40,900.00 0.00 0.00 112,000     72,000   

แผนงานการศึกษา                 
งานบริหารท ั่วไปเกีย่วกบัการศึกษา                 
  งบบคุลากร                 
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)                 
    เงนิเดือนพนกังาน 181,750.00 184,500.00 290,027.00 1,072,320 4.9 % 1,124,840   
    เงนิเพิ่มตา่ง ๆ ของพนกังาน 6,760.00 0.00 0.00 25,000 -74.56 % 6,360   
    คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 22,235.00 12,465.00 22,660.00 145,800 3.51 % 150,920   
    เงนิเพิ่มตา่ง ๆของพนกังานจา้ง 0.00 0.00 0.00 15,000 -33.33 % 10,000   

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 210,745.00 196,965.00 312,687.00 1,258,120     1,292,120   
รวมงบบคุลากร 210,745.00 196,965.00 312,687.00 1,258,120     1,292,120   

  งบด าเนินงาน                 
  คา่ตอบแทน                 

    
คา่ตอบแทนผู้ปฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

0.00 0.00 0.00 0 100 % 20,000 
  

    คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 2,000 0 % 2,000   
    คา่เช่าบา้น 19,500.00 28,950.00 36,000.00 36,000 16.67 % 42,000   
    เงนิช่วยเหลือการศกึษาบตุร 0.00 0.00 0.00 29,800 0 % 29,800   

รวมคา่ตอบแทน 19,500.00 28,950.00 36,000.00 67,800     93,800   
  คา่ใช้สอย                 
    รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บริการ 0.00 0.00 0.00 5,000 0 % 5,000   

    
รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้
ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ 

              
  

      คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการ 0.00 0.00 0.00 0 100 % 35,000   

      
คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการ 
(แผนพฒันาสามปี 2560-2562 หน้า 76 
ล าดบัที ่170) 

0.00 0.00 0.00 50,000 -100 % 0 

  
      คา่เดนิทางไปราชการ 33,952.00 19,704.00 40,178.00 0 0 % 0   
      คา่ธรรมเนียมและคา่ลงทะเบยีน 43,500.00 18,200.00 34,800.00 0 0 % 0   

      
คา่ธรรมเนียมและคา่ลงทะเบยีน (แผนพฒันา
สามปี 2560-2562 หน้า 76 ล าดบัที ่170) 

0.00 0.00 0.00 40,000 -100 % 0 
  

      
คา่ธรรมเนียมและคา่ลงทะเบยีน 
(แผนพฒันาสีปี่ 2561-2564 หน้า 152 
ล าดบัที ่174) 

0.00 0.00 0.00 0 100 % 40,000 

  
รวมคา่ใช้สอย 77,452.00 37,904.00 74,978.00 95,000     80,000   

รวมงบด าเนินงาน 96,952.00 66,854.00 110,978.00 162,800     173,800   



รวมงานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา 307,697.00 263,819.00 423,665.00 1,420,920     1,465,920   
งานระดบักอ่นวยัเรียนและประถมศกึษา                 
  งบด าเนินงาน                 
  คา่ใช้สอย                 

    
รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้
ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ 

              
  

      คา่จดัการเรียนการสอน 0.00 0.00 0.00 100,300 -100 % 0   

      
คา่ใช้จา่ยในการพฒันาครูผูดู้แลเด็ก/ผูดู้แล
เด็ก ของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก จ านวน 4 คน 

0.00 8,000.00 0.00 0 0 % 0 
  

      คา่อาหารกลางวนัเด็กศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 296,800.00 0.00 0.00 0 0 % 0   
      โคงการงานวนัเด็กแหง่ชาติ 0.00 0.00 99,840.00 0 0 % 0   

      
โครงการจดักจิกรรมงานวนัเด็กแหง่ชาต ิ
(แผนพฒันาสามปี 2560-2562 หน้า 56 
ล าดบัที ่115) 

0.00 0.00 0.00 75,000 -100 % 0 

  

      
โครงการจดังานวนัเด็กแหง่ชาต ิ(ตาม
แผนพฒันาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 59 
ล าดบัที ่96) 

0.00 93,720.00 0.00 0 0 % 0 

  

      
โครงการจดังานวนัเด็กแหง่ชาติ 
(แผนพฒันาสีปี่ 2561-2564 หน้า 133 
ล าดบัที ่115) 

0.00 0.00 0.00 0 100 % 130,000 

  

      

โครงการจดัหาอาหารกลางวนั ใหแ้กศู่นย์
พฒันาเด็กเล็กและโรงเรียนในพื้นที(่ศูนย์
พฒันาเด็กเล็กบา้นขนาบนาก และ ศูนย์
พฒันาเด็กเล็กองค์การบริหาารสว่นต าบล
ขนาบนาก) (แผนพฒันาสามปี 2560-2562 
หน้า 54 ล าดบัที ่110) 

0.00 0.00 0.00 330,400 -100 % 0 

  

      
โครงการจดัหาอาหารกลางวนัใหแ้กศู่นย์
พฒันาเด็กเล็ก (แผนพฒันาสามปี 2558-
2560 หน้า 57 ล าดบัที ่89) 

0.00 240,800.00 0.00 0 0 % 0 

  

      
โครงการทศันะศึกษาแหลง่เรียนรูุน้อกสถานที ่ 
(แผนพฒันาสามปี 2560-2562 หน้า 53 
ล าดบัที ่104) 

0.00 0.00 0.00 25,000 -100 % 0 

  

      
โครงการทศันะศึกษาแหลง่เรียนรูน้อกสถานที่ 
(แผนพฒันาสีปี 2561-2564 หน้า 131 
ล าดบัที ่105) 

0.00 0.00 0.00 0 100 % 25,400 

  
      โครงการวนัเด็กแหง่ชาต ิ 82,980.00 0.00 0.00 0 0 % 0   

      
โครงการสง่เสริมศกัยภาพการจดัการศกึษา
ของทอ้งถิน่(แผนพฒันาสามปี 2560-2562 
หน้า 53 ล าดบัที ่106) 

0.00 0.00 0.00 8,000 -100 % 0 

  

      
โครงการสนบัสนุนคา่ใช้จา่ยการบรหิาร
สถานศกึษา 

8,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0 
  



      

โครงการสนบัสนุนคา่ใช้จา่ยการบรหิาร
สถานศกึษา 
(แผนพฒันาสีปี่ 2561-2564 หน้า 131 
ล าดบัที ่107) 

0.00 0.00 0.00 0 100 % 384,200 

  
      อาหารกลางวนั ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 2 ศูนย์ 0.00 0.00 232,000.00 0 0 % 0   

รวมคา่ใช้สอย 387,780.00 342,520.00 331,840.00 538,700     539,600   
  คา่วสัดุ                 
    คา่อาหารเสริม (นม) 0.00 0.00 701,340.00 734,937 -3.79 % 707,100   

รวมคา่วสัดุ 0.00 0.00 701,340.00 734,937     707,100   
รวมงบด าเนินงาน 387,780.00 342,520.00 1,033,180.00 1,273,637     1,246,700   

  งบลงทุน                 
  คา่ครุภณัฑ์                 
    ครุภณัฑ์ส านกังาน                 
      ตูก้ระจกบานเลือ่น 0.00 0.00 0.00 6,000 -100 % 0   
      โตะ๊ท างานหน้าเหล็ก 0.00 0.00 0.00 15,000 -100 % 0   

      

ป้ายประชาสมัพนัธ์กจิกรรมของศูนย์พฒันา
เด็กเล็ก 
(แผนพฒันาสีปี่ 2561-2564 หน้า132 ล าดบั
ที ่112) 

0.00 0.00 0.00 0 100 % 10,000 

  

      
ป้ายศูนย์พฒันาเด็กเล็ก จ านวน 2 ศูนย์ 
(แผนพฒันาสีปี่ 2561-2564 หน้า 132 
ล าดบัที ่111) 

0.00 0.00 0.00 0 100 % 60,000 

  
    ครุภณัฑ์การศกึษา                 
      กระดานลืน่ชิกช้าซุปเปอร์ชู๊ต พลาสตกิ 0.00 0.00 11,000.00 0 0 % 0   
      กระดานลืน่ชิงช้าน้อยโยนหว่งขอชู๊ต พลาสตกิ 0.00 0.00 3,500.00 0 0 % 0   
      กระดานลืน่หมีน้อยขอชู๊ต พลาสติก 0.00 0.00 3,500.00 0 0 % 0   
      กะบะสมบตั ิ 94x122x36 ซม 1 ชุด 0.00 0.00 0.00 9,900 -100 % 0   
      ชุดบา้นเด็ก 2 ชัน้ ผจญภยั พลาสตกิ 0.00 0.00 35,000.00 0 0 % 0   

      
โดนทัทรงตวัมหศัจรรย์ 1 ชุดม ี8 ชิ้น(ตอ่เป็น
วงกลมได ้4 วงกลม) 50x108x20 ซม. 1 ชุด 

0.00 0.00 0.00 27,000 -100 % 0 
  

      บอ่บอลหมีแสนซน พลาสตกิ 0.00 0.00 4,500.00 0 0 % 0   
      บา้นของเล่น 114x141x152 ซม 1 ชุด 0.00 0.00 0.00 22,000 -100 % 0   

      
ไมก้ระดกจระเขส้ามเกลอ ขนาด 
27x135x40 ซม. 4 ชุด ละ 5000 

0.00 0.00 0.00 20,000 -100 % 0 
  

      
โยกเยกฉลาม 38x98x44 ซม. 5 ชุดๆ ละ 
3750 

0.00 0.00 0.00 18,750 -100 % 0 
  

      อโุมงค์หนอนหลากส ี1 ชุด พลาสตกิ 0.00 0.00 15,000.00 0 0 % 0   
รวมคา่ครุภณัฑ์ 0.00 0.00 72,500.00 118,650     70,000   



  คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง                 
    อาคารตา่ง ๆ                 

      

โครงการกอ่สรา้งเสาธงชาติประจ าศูนย์พฒันา
เด็กเล็ก องค์การบริหารสว่นต าบลขนาบนาก  
(แผนพฒันาสีปี่ 2561-2564 เพิ่มเตมิคร ัง้ที ่
1/2560 หน้า 5  ล าดบัที่ ่ 1) 

0.00 0.00 0.00 0 100 % 143,000 

  

      

โครงการปรบัปรุงต่อเตมิหลงัคาเมทลัชีท ศูนย์
พฒันาเด็กเล็กองค์การบริหารสว่นต าบลขนาบ
นาก ม.4 
(แผนพฒันาสีปี่ 2561-2564 เพิ่มเตมิ/
เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่1/2560 หน้า 5 ล าดบัที ่
2) 

0.00 0.00 0.00 0 100 % 40,500 

  
รวมคา่ทีด่ินและสิง่กอ่สรา้ง 0.00 0.00 0.00 0     183,500   

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 72,500.00 118,650     253,500   
  งบเงินอดุหนุน                 
  เงินอดุหนุน                 
    เงนิอดุหนุนสว่นราชการ 1,558,450.00 1,504,150.00 1,451,348.00 1,534,364 -5.21 % 1,454,364   

รวมเงนิอดุหนุน 1,558,450.00 1,504,150.00 1,451,348.00 1,534,364     1,454,364   
รวมงบเงนิอดุหนุน 1,558,450.00 1,504,150.00 1,451,348.00 1,534,364     1,454,364   

รวมงานระดบักอ่นวยัเรียนและประถมศกึษา 1,946,230.00 1,846,670.00 2,557,028.00 2,926,651     2,954,564   
รวมแผนงานการศกึษา 2,253,927.00 2,110,489.00 2,980,693.00 4,347,571     4,420,484   

แผนงานสาธารณสขุ                 
งานบริการสาธารณสขุและงานสาธารณสขุอืน่                 
  งบด าเนินงาน                 
  คา่ใช้สอย                 

    
รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้
ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ 

              
  

      
โครงการฉีดวคัซีนป้องกนัโรคพษิสนขับา้และ
โรคอืน่ๆ 

30,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0 
  

      

โครงการสตัว์ปลอดโรค คนปลอดภยั จากโรค
พษิสนุขับา้ 
(แผนพฒันาสีปี่ 2561-2564 เพิ่มเตมิ/
เปลีย่นแปลง คร ัง้ที1่/2560 หน้า  9 ล าดบัที ่
1) 

0.00 0.00 0.00 0 100 % 30,000 

  
รวมคา่ใช้สอย 30,000.00 0.00 0.00 0     30,000   

รวมงบด าเนินงาน 30,000.00 0.00 0.00 0     30,000   
  งบเงินอดุหนุน                 
  เงินอดุหนุน                 



    เงนิอดุหนุนกจิการทีเ่ป็นสาธารณประโยชน์ 0.00 0.00 75,000.00 0 0 % 0   
รวมเงนิอดุหนุน 0.00 0.00 75,000.00 0     0   

รวมงบเงนิอดุหนุน 0.00 0.00 75,000.00 0     0   
รวมงานบรกิารสาธารณสขุและงานสาธารณสขุอืน่ 30,000.00 0.00 75,000.00 0     30,000   

รวมแผนงานสาธารณสขุ 30,000.00 0.00 75,000.00 0     30,000   
แผนงานสงัคมสงเคราะห์                 
งานบริหารท ั่วไปเกีย่วกบัสงัคมสงเคราะห์                 
  งบบคุลากร                 
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)                 
    เงนิเดือนพนกังาน 154,070.00 165,150.00 250,020.00 258,000 9.5 % 282,500   
    เงนิเพิ่มตา่ง ๆ ของพนกังาน 28,800.00 0.00 0.00 0 0 % 0   

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 182,870.00 165,150.00 250,020.00 258,000     282,500   
รวมงบบคุลากร 182,870.00 165,150.00 250,020.00 258,000     282,500   

  งบด าเนินงาน                 
  คา่ตอบแทน                 

    
คา่ตอบแทนผู้ปฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

0.00 0.00 0.00 0 100 % 15,000 
  

    คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 1,000 0 % 1,000   
    คา่เช่าบา้น 17,600.00 33,000.00 36,000.00 36,000 0 % 36,000   
    เงนิช่วยเหลือการศกึษาบตุร 900.00 1,500.00 1,350.00 15,000 66.67 % 25,000   

รวมคา่ตอบแทน 18,500.00 34,500.00 37,350.00 52,000     77,000   
  คา่ใช้สอย                 

    
รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้
ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ 

              
  

      
คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการ 
(แผนพฒันาสามปี 2560-2562 หน้า 76 
ล าดบัที ่170) 

0.00 0.00 0.00 15,000 -100 % 0 

  

      
คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการ 
(แผนพฒันาสีปี่ 2561-2564 หน้า 152 
ล าดบัที ่174) 

0.00 0.00 0.00 0 100 % 15,000 

  
      คา่เดนิทางไปราชการ 2,012.00 2,472.00 4,680.00 0 0 % 0   
      คา่ธรรมเนียมและคา่ลงทะเบยีน 3,800.00 0.00 4,200.00 0 0 % 0   

      
คา่ธรรมเนียมและคา่ลงทะเบยีน (แผนพฒันา
สามปี 2560-2562 หน้า 76 ล าดบัที ่170) 

0.00 0.00 0.00 15,000 -100 % 0 
  

      
คา่ธรรมเนียมและคา่ลงทะเบยีน 
(แผนพฒันาสีปี่ 2561-2564 หน้า 152 
ล าดบัที ่174) 

0.00 0.00 0.00 0 100 % 15,000 

  



รวมคา่ใช้สอย 5,812.00 2,472.00 8,880.00 30,000     30,000   
รวมงบด าเนินงาน 24,312.00 36,972.00 46,230.00 82,000     107,000   

  งบลงทุน                 
  คา่ครุภณัฑ์                 
    ครุภณัฑ์ส านกังาน                 

      
ตูเ้กบ๋เอกสาร แบบสองบาน จ านวน 1 ตวั 
ขนาด 914 x 457 x 1829 (แผนพฒันาสาม
ปี 2560-2562 หน้า 75 ล าดบัที ่168) 

0.00 0.00 0.00 5,900 -100 % 0 

  
    ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์                 

      
คอมพิวเตอร์โน้ตบุก๊ (แผนพฒันาสามปี 
2560-2562 หน้า 75 หน้า 168) 

0.00 0.00 0.00 21,000 -100 % 0 
  

รวมคา่ครุภณัฑ์ 0.00 0.00 0.00 26,900     0   
รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 26,900     0   

รวมงานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสงัคมสงเคราะห์ 207,182.00 202,122.00 296,250.00 366,900     389,500   
งานสวสัดกิารสงัคมและสงัคมสงเคราะห์                 
  งบด าเนินงาน                 
  คา่ใช้สอย                 

    
รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้
ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ 

              
  

      

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาความ
รุนแรงต่อเด็ก สตรี และบคุคลในครอบครวั  
(แผนพฒันาสามปี 2560-2562 หน้า 58 
ล าดบัที ่121) 

0.00 0.00 0.00 10,000 -100 % 0 

  

      

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาความ
รุนแรงต่อเด็ก สตรี และบคุคลในครอบครวั 
(แผนพฒันาสี่ปี่ 2561-2564 หน้า 135 
ล าดบัที ่121) 

0.00 0.00 0.00 0 100 % 10,000 

  

      

โครงการพฒันาศกัยภาพผู้สงูอายุ ผูพ้กิาร 
ผูด้อ้ยโอกาส ภายในต าบลขนาบนาก 
(แผนพฒันาสีปี่ 2561-2564 เพิ่มเตมิคร ัง้ที ่
1/2560 หน้า     ล าดบัที ่    ) 

0.00 0.00 0.00 0 100 % 10,000 

  

      
โครงการพฒันาศกัยภาพผู้สงูอายุ พกิาร ด้อย
โอกาส ภายในต าบลขนบนาก   (แผนพฒันา
สามปี 2560-2562 หน้า 57 ล าดบัที ่120) 

0.00 0.00 0.00 10,000 -100 % 0 

  

      
โครงการสง่เสริมอาชีพคนพิการและ
ผูด้อ้ยโอกาส (แผนพฒันาสามปี 2560-2562 
หน้า 57 ล าดบัที ่117) 

0.00 0.00 0.00 20,000 -100 % 0 

  

      
โครงการสง่เสริมอาชีพผูส้งูอายุ (แผนพฒันา
สามปี 2560-2562 หน้า 57 ล าดบัที ่118) 

0.00 0.00 0.00 20,000 -100 % 0 
  



      
โครงการสง่เสริมอาชีพผูส้งูอายุ 
(แผนพฒันาสีปี่ 2561-2564 หน้า 134 
ล าดบัที ่118) 

0.00 0.00 0.00 0 100 % 20,000 

  

      
โครงการแสดงออกทางศลิปะและวฒันธรรม
ในผูสู้งอายุ  (แผนพฒันาสามปี 2560-2562 
หน้า 57 ล าดบัที ่119) 

0.00 0.00 0.00 10,000 -100 % 0 

  

      

โครงการแสดงออกทางศลิปะและวฒันธรรม
ในผูสู้งอายุ 
(แผนพฒันาสีปี่  2561-2564 เพิ่มเตมิคร ัง้ที ่
1/2560  หน้า 6   ล าดบัที ่2) 

0.00 0.00 0.00 0 100 % 10,000 

  
รวมคา่ใช้สอย 0.00 0.00 0.00 70,000     50,000   

รวมงบด าเนินงาน 0.00 0.00 0.00 70,000     50,000   
รวมงานสวสัดิการสงัคมและสงัคมสงเคราะห์ 0.00 0.00 0.00 70,000     50,000   

รวมแผนงานสงัคมสงเคราะห์ 207,182.00 202,122.00 296,250.00 436,900     439,500   
แผนงานเคหะและชุมชน                 
งานบริหารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน                 
  งบบคุลากร                 
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)                 
    เงนิเดือนพนกังาน 128,969.00 282,893.87 457,888.00 593,560 10.69 % 657,000   
    เงนิเพิ่มตา่ง ๆ ของพนกังาน 14,130.00 0.00 0.00 0 0 % 0   
    เงนิประจ าต าแหน่ง 0.00 23,596.77 35,790.00 42,000 0 % 42,000   
    คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 166,890.00 183,976.00 330,980.00 395,280 39.28 % 550,560   
    เงนิเพิ่มตา่ง ๆของพนกังานจา้ง 58,170.00 18,108.00 41,900.00 43,560 9.5 % 47,700   
    เงนิอืน่ๆ 0.00 9,303.87 14,111.00 1,560 861.54 % 15,000   

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 368,159.00 517,878.51 880,669.00 1,075,960     1,312,260   
รวมงบบคุลากร 368,159.00 517,878.51 880,669.00 1,075,960     1,312,260   

  งบด าเนินงาน                 
  คา่ตอบแทน                 

    
คา่ตอบแทนผู้ปฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

0.00 0.00 0.00 0 100 % 80,000 
  

    คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 0 100 % 5,000   
    คา่เช่าบา้น 15,750.00 42,725.00 52,727.00 29,800 161.74 % 78,000   
    เงนิช่วยเหลือการศกึษาบตุร 0.00 2,100.00 4,900.00 0 100 % 41,450   

รวมคา่ตอบแทน 15,750.00 44,825.00 57,627.00 29,800     204,450   
  คา่ใช้สอย                 
    รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บริการ 0.00 825.00 0.00 10,000 0 % 10,000   



    
รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้
ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ 

              
  

      
คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการ  
(แผนพฒันาสีปี่ 2561-2564 หน้า 152 
ล าดบัที ่174 ) 

0.00 0.00 0.00 0 100 % 20,000 

  

      
คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการ ของ
พนกังานและพนกังานจา้ง (แผนพฒันาสามปี 
2560-2562 หน้า 76 ล าดบัที ่170) 

0.00 0.00 0.00 20,000 -100 % 0 

  
      คา่เดนิทางไปราชการ 29,888.00 3,440.00 4,452.00 0 0 % 0   
      คา่ธรรมเนียมคา่ลงทะเบยีน 0.00 0.00 8,100.00 0 0 % 0   
      คา่ธรรมเนียมและคา่ลงทะเบยีน 33,290.00 30,100.00 0.00 0 0 % 0   

      
คา่ธรรมเนียมและคา่ลงทะเบยีน ของพนงังาน
และพนกังานจา้ง (แผนพฒันาสามปี 2560-
2562 หน้า 76 ล าดบัที ่170) 

0.00 0.00 0.00 20,000 -100 % 0 

  

      
คา่ธรรมเนียมและคา่ลงทะเบยีน 
(แผนพฒันาสีปี่ 2561-2564 หน้า 152 
ล าดบัที ่174) 

0.00 0.00 0.00 0 100 % 20,000 

  
    คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม 0.00 1,010.00 686.82 130,000 -23.08 % 100,000   

รวมคา่ใช้สอย 63,178.00 35,375.00 13,238.82 180,000     150,000   
  คา่วสัดุ                 
    วสัดุส านกังาน 15,660.00 8,425.00 4,229.00 20,000 0 % 20,000   
    วสัดุกอ่สรา้ง 340,317.00 149,761.00 0.00 100,000 170 % 270,000   
    วสัดุเช้ือเพลงิและหล่อลืน่ 97,192.00 0.00 0.00 10,000 0 % 10,000   
    วสัดุคอมพิวเตอร์ 9,845.00 13,785.00 18,605.00 50,000 0 % 50,000   

รวมคา่วสัดุ 463,014.00 171,971.00 22,834.00 180,000     350,000   
รวมงบด าเนินงาน 541,942.00 252,171.00 93,699.82 389,800     704,450   

  งบลงทุน                 
  คา่ครุภณัฑ์                 
    ครุภณัฑ์ส านกังาน                 

      

เกา้อี้ส านกังาน จ านวน 3 ตวั ตวั ละ 2900 
บาท ขนาด w60 x D65 x H92 
(แผนพฒันาสามปี 2560-2562 หน้า 75 
ล าดบัที ่168) 

0.00 0.00 0.00 8,700 -100 % 0 

  

      
ตุูเ้ลือ่นกระจก จ านวน 1 ตู ้ขนาด 
1.18*0.40*0.87 เมตร (แผนพฒันาสามปี 
2560-2562 หน้า 75 ล าดบัที ่168) 

0.00 0.00 0.00 6,000 -100 % 0 

  
    ครุภณัฑ์การเกษตร                 



      
เครือ่งสบูน ้าแบบจมน ้า ขนาด 2 แรงมา้ 4 
เครือ่ง เครือ่งละ 35,000 (แผนพฒันาสามปี 
2560-2562 หน้า75 ล าดบัที ่168) 

0.00 0.00 0.00 140,000 -100 % 0 

  
      เครือ่งสบูน ้าแบบจมน ้าขนาด 2 แรงมา้ 67,000.00 0.00 69,800.00 0 0 % 0   

      

เครือ่งสบูน ้าแบบจมน ้าขนาด 2 แรงมา้ 
จ านวน 2 เครือ่ง 
(แผนพฒันาสี่ปี่ 2561-2564 เพิ่มเตมิ/
เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่1/2560 หน้า 21   ล าดบั
ที ่1 ) 

0.00 0.00 0.00 0 100 % 70,000 

  

      

เครือ่งสบูน ้าแบบจมน ้าขนาด 2 แรงมา้ 
จ านวน 2 เครือ่ง 
-เครือ่งสูบน ้าแบบจมน ้าใช้มอเตอร์ไฟฟ้า
ขนาด 2 แรงมา้ (HP) 
-ใบพดัท าดว้ยแสตนเลส 
-ปรมิาณน ้าสูบได้ไมน้่อยกวา่ 120 ลติรตอ่
นาที 
-สง่น ้าไดสู้ง 30 เมตร 
-อปุกรณ์ประกอบของเครือ่งสูบน ้าและของ
มอเตอร์ไฟฟ้าตอ้งมคีรบชุดพรอ้มทีจ่ะใช้งาน
ได ้

0.00 68,000.00 0.00 0 0 % 0 

  
    ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่                 
      กลอ้งถา่ยภาพน่ิง 5,990.00 0.00 0.00 0 0 % 0   
    ครุภณัฑ์ส ารวจ                 

      
เครือ่งมอืส าหรบัวดัระยะ จ านวน 1 เครือ่ง 
เทปสแตนเลสกวา้ง 13 มม. ยาว 50 เมตร 

0.00 0.00 0.00 5,000 -100 % 0 
  

    ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์                 
      คอมพิวเตอร์แบบต ัง้โต๊ะส าหรบัประมวลผล 22,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0   
      เครือ่งคอมพิวเตอร์ ส าหรบังานประมวลผล 0.00 0.00 23,000.00 0 0 % 0   

      

เครือ่งคอมพิวเตอร์โน้ตบคุ 1 เครือ่ง  
-หน่วยประมวลผลกลาง ไมน้่อยกวา่ 4 แกน
หลกั(4core) ทีม่คีวามเร็วสญัญาณนาฬกิาไม่
น้อยกวา่ 2.2 GHz จ านวน 1 หน่วย 
-ม ีRam ชนิด DDR3 หรือดีกวา่ ขนาดไม่
น้อยกวา่ 4 GB 
-ม ีhard disk ขนาดความจุไมน้่อยกวา่ 750 
GB จ านวน 1 หน่าวย 
-มจีอภาพชนิด WXGA หรือดีกว่า มขีนาดไม่
น้อยกวา่ 12 น้ิว 
-ม ีDVD-RW หรือดีกวา่ จ านวน 1 หน่วย 
-มชี่องเชื่อมต่อระบบเครือขา่ย(network 
Interface) แบบ10/100/1000 Base-t 
หรือดีกวา่จ านวนไมน้่อยกวา่ 1 ช่อง 

0.00 21,000.00 0.00 0 0 % 0 

  



-สามารถใช้งานได้มน้่อยกวา่ Wi-
Fi(802.11b/g/n) และ Bluetooth 

      เครือ่งพิมพ์ชนิดฉีดหมกึ 8,500.00 0.00 0.00 0 0 % 0   
      เครือ่งพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 0.00 0.00 7,300.00 0 0 % 0   
      เครือ่งส ารองไฟ 5,100.00 0.00 3,100.00 0 0 % 0   

รวมคา่ครุภณัฑ์ 108,590.00 89,000.00 103,200.00 159,700     70,000   
  คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง                 
    คา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุงทีด่ินและสิง่กอ่สรา้ง                 
      บ ารุงรกัษาหรือซ่อมแซมทรพัย์สนิ 0.00 0.00 69,600.00 0 0 % 0   

      
เพือ่จา่ยเป็นคา่ซ่อมแซมทรพัย์สนิอืน่ของ 
อบต. เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบประปาตา่าง ๆ 
ถนนสายตา่ง ๆ ในต าบล 

0.00 174,600.00 0.00 0 0 % 0 

  

      
เพือ่จา่ยเป็นคา่รกัษาหรือซอ่มแซมทรพัย์สนิ
อืน่ ของอบต. เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบประปา 
ถนนสายตา่ง ๆ 

396,100.00 0.00 0.00 0 0 % 0 

  
รวมคา่ทีด่ินและสิง่กอ่สรา้ง 396,100.00 174,600.00 69,600.00 0     0   

รวมงบลงทุน 504,690.00 263,600.00 172,800.00 159,700     70,000   
รวมงานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน 1,414,791.00 1,033,649.51 1,147,168.82 1,625,460     2,086,710   

งานไฟฟ้าถนน                 
  งบลงทุน                 
  คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง                 
    อาคารตา่ง ๆ                 

      
โครงการปรบัปรุงอาคาร ศพด.บา้นขนาบนาก
(หลงัเกา่) พรอ้มปรบัปรุงภมูทิศัน์ หมูท่ี ่1 

0.00 0.00 405,000.00 0 0 % 0 
  

    คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปโภค                 

      
โครงการกอ่สรา้ง ถนน คสล. สายบา้นหนอง
ลาน หมูท่ี ่4 

0.00 0.00 588,000.00 0 0 % 0 
  

      

โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. จากแยกบา้นหวั
ดอน-สะพานบา้นดอนชายโข ้หมู ่10 
(แผนพฒันาสามปี 2560-2562 หน้า 24 
ล าดบัที ่16) 

0.00 0.00 0.00 940,000 -100 % 0 

  

      
โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. จากสะพาน หมูท่ี ่
3-บา้นนางลว้น หมูท่ี ่5 

0.00 0.00 168,000.00 0 0 % 0 
  

      
โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. บา้นนางเทียบ-
ตลาดบางตะลุมพอ หมูท่ี ่8 

0.00 0.00 952,000.00 0 0 % 0 
  

      

โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. สายดอนโพรง-
ม.6ปากแพรก หมูท่ี ่3 กวา้ง 4 เมตร ยาว 
150 เมตร หนา 0.15 เมตร (แผนพฒันาฯ 
2560-2562 หน้า 20 ล าดบัที ่6) 

0.00 0.00 0.00 319,000 -100 % 0 

  



      
โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.เชือ่มตอ่ถนนบา้น
เกาะฝ้ายบา้นนายรี-บา้นนายเจียม หมูท่ี ่7 

0.00 0.00 273,000.00 0 0 % 0 
  

      

โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.บา้นนางเทียบ-
ตลาดบางตะลุมพอ ม.6 กวา้ง 4 เมตร ยาว 
355 เมตร หนา 0.15 เมตร (แผนพฒันาสาม
ปี 2560-2562 หน้า 22 ล าดบัที ่2) 

0.00 0.00 0.00 758,000 -100 % 0 

  

      

โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.สายจากแยกบา้น
หวัดอน-สะพานบา้นดอนชายโข ้หมูท่ี ่10 
ต าบลขนาบนาก อ าเภอปากพนงั จงัหวดั
นครศรีธรรมราช 
(แผนพฒันาสีปี่ 2561-2564 เพิ่มเตมิ/
เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่1/2560 หน้า 3 ล าดบัที ่
1) 

0.00 0.00 0.00 0 100 % 445,000 

  

      
โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.สายถนนหวัป่าขลู 
หมูท่ี ่2 

0.00 0.00 914,000.00 0 0 % 0 
  

      

โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.สายสะพานตีน
ตกิ-บา้นนายเอื้อน หมูท่ี ่6 ต าบลขนาบนาก 
อ าเภอปากพนงั จงัหวดันครศรีธรรมราช 
(แผนพฒันาสีปี่ 2561-2564 เพิ่มเตมิ/
เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่1/2560 หน้า 3 ล าดบัที ่
2) 

0.00 0.00 0.00 0 100 % 1,003,000 

  

      

โครงการขุดลอกคูระบายน ้าถนนทางหลวง
ชนบทปากพนงั - หวัไทร หมูท่ี ่9 ต าบลขนาบ
นาก อ าเภอปากพนงั จงัหวดันครศรีธรรมราช 
(แผนพฒันาสีปี่ 2561-2564 หน้า 122 
ล าดบัที ่38) 

0.00 0.00 0.00 0 100 % 247,000 

  

      
โครงการตดิต ัง้ชุดโคมไฟฟ้าสาธารณะ หมูท่ี ่
7 

0.00 0.00 51,000.00 0 0 % 0 
  

      

โครงการตดิต ัง้ชุดโคมไฟฟ้าสาธารณะ หมูท่ี ่
8 ต าบลขนาบนาก 
อ าเภอปากพนงั จงัหวดันครศรีธรรมราช  
(แผนพฒันาสีปี่ 2561-2564  หน้า 126 
ล าดบัที ่91) 

0.00 0.00 0.00 0 100 % 56,000 

  

      

โครงการบกุเบกิถนนสายบา้นตีนวดัขนาบ
นาก หมูท่ี ่1 ต าบลขนาบนาก 
(แผนพฒันาสีปี่ 2561-2564 หน้า 112 
ล าดบัที ่43) 

0.00 0.00 0.00 0 100 % 134,000 

  

      

โครงการปรบัปรุงซ่อมแซมถนนสายบา้นนาย
เจียม-ถนนพนงัก ัน้น ้าเค็ม หมูท่ี ่3 ต าบล
ขนาบนาก อ าเภอปากพนงั จงัหวดั
นครศรีธรรมราช 
(แผนพฒันาสีปี่ 2561-2564 หน้า 105 
ล าดบัที ่23) 

0.00 0.00 0.00 0 100 % 317,000 

  
รวมคา่ทีด่ินและสิง่กอ่สรา้ง 0.00 0.00 3,351,000.00 2,017,000     2,202,000   



รวมงบลงทุน 0.00 0.00 3,351,000.00 2,017,000     2,202,000   
  งบเงินอดุหนุน                 
  เงินอดุหนุน                 
    เงนิอดุหนุนสว่นราชการ 0.00 0.00 40,436.08 0 100 % 100,000   

รวมเงนิอดุหนุน 0.00 0.00 40,436.08 0     100,000   
รวมงบเงนิอดุหนุน 0.00 0.00 40,436.08 0     100,000   
รวมงานไฟฟ้าถนน 0.00 0.00 3,391,436.08 2,017,000     2,302,000   

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 1,414,791.00 1,033,649.51 4,538,604.90 3,642,460     4,388,710   
แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน                 
งานสง่เสริมและสนบัสนุนความเขม้แข็งชุมชน                 
  งบด าเนินงาน                 
  คา่ใช้สอย                 

    
รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้
ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ 

              
  

      โครงการจดัท าแผนพฒันา อบต. 10,000.00 0.00 10,000.00 0 0 % 0   

      
โครงการจดัท าแผนพฒันา อบต. (ตาม
แผนพฒันาสามปี 2558-2560 หน้าที ่82 
ล าดบัที ่174) 

0.00 10,000.00 0.00 0 0 % 0 

  

      
โครงการจดัท าแผนพฒันา อบต. 
(แผนพฒันาสีปี่ 2561-2564 หน้า 153 
ล าดบัที ่176) 

0.00 0.00 0.00 0 100 % 10,000 

  

      
โครงการจดัท าแผนพฒันา อบต.(แผนพฒันา
สามปี 2560-2562 หน้า 77 ล าดบัที ่172) 

0.00 0.00 0.00 10,000 -100 % 0 
  

      

โครงการจา้งแรงงานประชาชนผู้มรีายได้น้อย 
(แผนพฒันาสีปี่ 2561-2564 เพิ่มเตมิ/
เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่1/2560 หน้า 11 ล าดบัที ่
1) 

0.00 0.00 0.00 0 100 % 30,000 

  

      
โครงการบ าบดัฟ้ืนฟูผูต้ดิยาเสพติดและฝึก
อาชีพแกผู่ผ้า่นการบ าบดัฟ้ืนฟู 

0.00 0.00 0.00 26,000 -100 % 0 
  

      
โครงการยกระดบัมาตรฐษนสนิคา้ป่าจาก 
(แผนพฒันาสามปี 2560-2562 หน้า 72 
ล าดบัที ่160) 

0.00 0.00 0.00 30,000 -100 % 0 

  

      
โครงการยกระดบัมาตรฐานสนิคา้ป่าจาก 
(แผนพฒันาสีปี่ 2561-2564 หน้า 149 
ล าดบัที ่166) 

0.00 0.00 0.00 0 100 % 30,000 

  

      
โครงการสง่เสริมกลุม่สตรีภายในต าบลขนาบ
นาก 

0.00 0.00 0.00 10,000 -100 % 0 
  

      
โครงการสง่เสริมอาชีพใหแ้กป่ระชาชนใน
ต าบลขนาบนาก (แผนพฒันาสามปี 2560-
2562 หน้า 72 ล าดบัที ่158) 

0.00 0.00 0.00 60,000 -100 % 0 

  



      

โครงการสง่เสริมอาชีพใหแ้กป่ระชาชนใน
ต าบลขนาบนาก 
(แผนพฒันาสีปี่ 2561-2564 หน้า 148 
ล าดบัที ่163) 

0.00 0.00 0.00 0 100 % 20,000 

  

      

โครงการอบรมหลกัสตูรดา้นกฎหมาย 
ระเบยีบทีเ่กีย่วกบัองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
(แผนพฒันาสีปี่ 2561-2564 หน้า 137 
ล าดบัที ่128 ) 

0.00 0.00 0.00 0 100 % 10,000 

  

      
โครงการอบรมใหค้วามรูก้ฎหมายเบือ้งต้น
ใหแ้กป่ระชาชน แผนพฒันณฯ 2560-2562 
หน้า 60 ล าดบัที ่127 

0.00 0.00 0.00 10,000 -100 % 0 

  
รวมคา่ใช้สอย 10,000.00 10,000.00 10,000.00 146,000     100,000   

รวมงบด าเนินงาน 10,000.00 10,000.00 10,000.00 146,000     100,000   
รวมงานสง่เสรมิและสนบัสนุนความเขม้แข็งชุมชน 10,000.00 10,000.00 10,000.00 146,000     100,000   

รวมแผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน 10,000.00 10,000.00 10,000.00 146,000     100,000   
แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ                 
งานกฬีาและนนัทนาการ                 
  งบด าเนินงาน                 
  คา่ใช้สอย                 

    
รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้
ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ 

              
  

      
โครงการแขง่ขนักฬีา-กรีฑา ของโรงเรียนใน
ต าบลและระหวา่งต าบล (แผนพฒันาสามปี 
2560-2562 หน้า 68 ล าดบัที ่150) 

0.00 0.00 0.00 150,000 -100 % 0 

  

      
โครงการแขง่ขนักฬีา-กรีฑา ของโรงเรียนใน
ต าบลและระหวา่งต าบลใกลเ้คยีง (แผนพฒันา
สามปี 2558-2560 หน้า73 ล าดบัที ่143) 

0.00 150,000.00 0.00 0 0 % 0 

  

      

โครงการแขง่ขนักฬีา-กรีฑาของโรงเรียนใน
ต าบลและระหวา่งต าบล 
(แผนพฒันาสีปี่ 2561-2564 หน้า 145 
ล าดบัที ่153) 

0.00 0.00 0.00 0 100 % 150,000 

  

      
โครงการแขง่ขนักฬีา-กรีฑาของโรงเรียนใน
ต าบลและระหวา่งต าบลใกลเ้คยีง 

0.00 0.00 115,836.00 0 0 % 0 
  

      

โครงการแขง่ขนักฬีา-กรีฑาภายในต าบล
ขนาบนาก 
(แผนพฒันาสีปี่ 2561-2564 หน้า 144 
ล าดบัที ่151) 

0.00 0.00 0.00 0 100 % 200,000 

  

      
โครงการจดัการแขง่ขนักฬีา-กรีฑา ภายใน
ต าบลขนาบนาก (แผนพฒันาสามปี 2560-
2562 หน้า 67 ล าดบัที ่148) 

0.00 0.00 0.00 200,000 -100 % 0 

  



      
โครงการจดัสง่นกักฬ๊า เด็ก เยาวชนและ
ประชาชน เขา้รว่มการแขง่ขนั (แผนพฒันา
สามปี 2560-2562 หน้า 68 ล าดบัที ่147) 

0.00 0.00 0.00 30,000 -100 % 0 

  

      

โครงการจดัสง่นกักฬีา เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนเขา้รว่มแขง่ขนั 
(แผนพฒันาสีปี่ 2561-2564 หน้า 144 
ล าดบัที ่150) 

0.00 0.00 0.00 0 100 % 30,000 

  

      
โครงการจดัสง่นกักฬีาเขา้แขง่ขนัระหวา่ง
ต าบล 

159,548.00 0.00 0.00 0 0 % 0 
  

รวมคา่ใช้สอย 159,548.00 150,000.00 115,836.00 380,000     380,000   
รวมงบด าเนินงาน 159,548.00 150,000.00 115,836.00 380,000     380,000   

  งบเงินอดุหนุน                 
  เงินอดุหนุน                 
    เงนิอดุหนุนสว่นราชการ 100,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0   

รวมเงนิอดุหนุน 100,000.00 0.00 0.00 0     0   
รวมงบเงนิอดุหนุน 100,000.00 0.00 0.00 0     0   

รวมงานกฬีาและนนัทนาการ 259,548.00 150,000.00 115,836.00 380,000     380,000   
งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถิน่                 
  งบด าเนินงาน                 
  คา่ใช้สอย                 

    
รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้
ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ 

              
  

      
คา่ใช้จา่ยกบัการจดัการจดังานตา่ง ๆ วนั
ส าคญัทางราชการ 

37,770.00 0.00 0.00 0 0 % 0 
  

      
คา่ใช้จา่ยในการจดังานตา่ง ๆ ของทาง
ราชการ 

0.00 0.00 26,000.00 0 0 % 0 
  

      โครงการแขง่เรือเพียว 0.00 0.00 100,000.00 0 0 % 0   

      
โครงการจดังานแขง่ขนัเรือเพียว 
(แผนพฒันาสีปี่ 2561-2564 หน้า 143 
ล าดบัที ่149) 

0.00 0.00 0.00 0 100 % 100,000 

  

      
โครงการจดังานประเพณี"ลอยกระทง" 
(แผนพฒันาสีปี่ 2561-2564 หน้า 142 
ล าดบัที ่146) 

0.00 0.00 0.00 0 100 % 220,000 

  
      โครงการจดังานประเพณีเขา้พรรษา 0.00 0.00 12,500.00 0 0 % 0   

      
โครงการจดังานประเพณีเขา้พรรษา 
(แผนพฒันาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 
65 ล าดบัที ่142) 

0.00 0.00 0.00 15,000 -100 % 0 

  
      โครงการจดังานประเพณีชกัพระ 0.00 0.00 40,000.00 0 0 % 0   
      โครงการจดังานประเพณีลอยกระทง 0.00 0.00 196,175.07 0 0 % 0   



      
โครงการจดังานประเพณีลอยกระทง(ตาม
แผนพฒันาสามปี 2558-2560 หน้า 62 
ล าดบัที ่105) 

0.00 228,900.00 0.00 0 0 % 0 

  
      โครงการจดังานวนักตญัญู 0.00 0.00 128,450.00 0 0 % 0   

      
โครงการจดังานวนักตญัญแูละรดน ้าผูสู้งอายุ 
(ตามแผนพฒันาสามปี 2558-2560 หน้า 62 
ล าดบัที ่103) 

0.00 148,550.00 0.00 0 0 % 0 

  

      
โครงการจดังานวนักตญัญแูละรดน ้าผูสู้งอายุ 
(แผนพฒันาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 
64 ล าดบัที ่139) 

0.00 0.00 0.00 200,000 -100 % 0 

  

      
โครงการจดังานวนักตญัญแูละรดน ้าผูสู้งอายุ 
(แผนพฒันาสีปี่ 2561-2564 หน้า 142ล าดบั
ที ่145) 

0.00 0.00 0.00 0 100 % 150,000 

  

      
โครงการจดังานวนัส าคญัตา่ง ๆ ของทาง
ราชการ (ตามแผนพฒันาสามปี 2558-2560 
หน้าที ่63 ล าดบัที ่111) 

0.00 129,890.00 0.00 0 0 % 0 

  

      
โครงการจดังานวนัส าคญัตา่ง ๆ ของทาง
ราชการ (แผนพฒันาสามปี 2560-2562 
หน้า 66 ล าดบัที ่145) 

0.00 0.00 0.00 70,000 -100 % 0 

  

      

โครงการจดังานวนัส าคญัตา่ง ๆ ของทาง
ราชการ 
(แผนพฒันาสีปี่ 2561-2564 หน้า 143 
ล าดบัที ่148) 

0.00 0.00 0.00 0 100 % 20,000 

  

      

โครงการจดังานส าคญัทางพระพุทธศาสนา 
และวนัเขา้พรรษา 
(แผนพฒันาสีปี่ 2561-2564 หน้า 145 
ล าดบัที ่155) 

0.00 0.00 0.00 0 100 % 15,000 

  

      
โครงการประเพณีชกัพระ 
(แผนพฒันาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า66 
ล าดบัที ่144) 

0.00 0.00 0.00 50,000 -100 % 0 

  
      โครงการประเพณีลอยกระทง 4,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0   

      

โครงการฝึกอบรมผูน้ าพธิีกรรมทางศาสนา 
(แผนพฒันาสีปี่ 2561-2564 เพิ่มเตมิ/
เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่1/2560 หน้า 10   ล าดบั
ที ่1) 

0.00 0.00 0.00 0 100 % 15,000 

  

      
โครงการสืบสานภมูปิญัญาท้องถิน่ 
 (แผนพฒันาสามปี 2560-2562 หน้า 64 
ล าดบัที ่138) 

0.00 0.00 0.00 100,000 -100 % 0 

  

      
โครงการสืบสานภมูปิญัญาท้องถิน่ 
(แผนพฒันาสีปี่ 2561-2564 หน้า 142 
ล าดบัที ่144) 

0.00 0.00 0.00 0 100 % 70,000 

  

      
โครงการอนุรกัษ์ประเพณีวฒันธรรม ของ
ทอ้งถิน่ 

0.00 0.00 0.00 4,000 -100 % 0 
  



(แผนพฒันาสามปี 2560-2562 หน้า 64 
ล าดบัที ่140) 

      วนักตญัญ ู 124,660.00 0.00 0.00 0 0 % 0   
รวมคา่ใช้สอย 166,430.00 507,340.00 503,125.07 439,000     590,000   

รวมงบด าเนินงาน 166,430.00 507,340.00 503,125.07 439,000     590,000   
  งบเงินอดุหนุน                 
  เงินอดุหนุน                 
    เงนิอดุหนุนสว่นราชการ 10,000.00 5,000.00 20,000.00 23,000 -30.43 % 16,000   
    เงนิอดุหนุนกจิการทีเ่ป็นสาธารณประโยชน์ 0.00 0.00 0.00 0 100 % 40,000   

รวมเงนิอดุหนุน 10,000.00 5,000.00 20,000.00 23,000     56,000   
รวมงบเงนิอดุหนุน 10,000.00 5,000.00 20,000.00 23,000     56,000   

รวมงานศาสนาวฒันธรรมท้องถิน่ 176,430.00 512,340.00 523,125.07 462,000     646,000   
งานวชิาการวางแผนและสง่เสรมิการท่องเทีย่ว                 
  งบด าเนินงาน                 
  คา่ใช้สอย                 

    
รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้
ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ 

              
  

      
โครงการปั่นจกัยาน พาแลนา มาดูจาก 
(แผนพฒันาสามปี 2560-2562 หน้า 73 
ล าดบที ่163) 

0.00 0.00 0.00 20,000 -100 % 0 

  

      
โครงการสง่เสริมการทอ่งเทีย่วเชิงอนุรกัษ์ 
(แผนพฒันาสีปี่ 2561-2564 หน้า 147 
ล าดบัที ่157) 

0.00 0.00 0.00 0 100 % 50,000 

  
รวมคา่ใช้สอย 0.00 0.00 0.00 20,000     50,000   

รวมงบด าเนินงาน 0.00 0.00 0.00 20,000     50,000   
รวมงานวชิาการวางแผนและสง่เสริมการทอ่งเทีย่ว 0.00 0.00 0.00 20,000     50,000   
รวมแผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 435,978.00 662,340.00 638,961.07 862,000     1,076,000   

แผนงานการเกษตร                 
งานสง่เสริมการเกษตร                 
  งบด าเนินงาน                 
  คา่ใช้สอย                 

    
รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้
ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ 

              
  

      
โครงการปลูกตน้ไมเ้ฉลมิพระเกยีรต ิ
แผนพฒันา 2560-2562 หน้า 80 ล าดบัที ่
182 

0.00 0.00 0.00 10,000 -100 % 0 

  



      
โครงการปลูกตน้ไมเ้ฉลมิพระเกยีรติ 
(แผนพฒันาสีปี่ 2561-2564 หน้า 155 
ล าดบัที ่184) 

0.00 0.00 0.00 0 100 % 10,000 

  

      

โครงการพฒันาศกัยภาพศูนย์ถา่ยทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล 
(แผนพฒันาสีปี่ 2561-2564 หน้า 150 
ล าดบัที ่168 ) 

0.00 0.00 0.00 0 100 % 50,000 

  

      

โครงการสง่เสริมปรบัปรุงพ้ืนทีน่าและ
ประสทิธิภาพการผลติขา้ว/สง่เสริมการปลูก
ขา้วพนัธ์ดี (แผนพฒันาสามปี 2560-2562 
หน้า 70 ล าดบัที ่153) 

0.00 0.00 0.00 65,000 -100 % 0 

  

      
โครงการสง่เสริมอาชีพและฝึกอบรมอาชีพให้
ประชาชน 

19,430.00 0.00 0.00 0 0 % 0 
  

      

โครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพืชอนั
เนือ่งมาจากพระราชด าริ 
(แผนพฒันาสีปี่ 2561-2564 เพิ่มเตมิ/
เปลีย่นแปลง คร ัง้ที1่/2560 หน้า 13   ล าดบัที ่
1) 

0.00 0.00 0.00 0 100 % 20,000 

  
รวมคา่ใช้สอย 19,430.00 0.00 0.00 75,000     80,000   

  คา่วสัดุ                 
    วสัดุการเกษตร 0.00 0.00 9,900.00 40,000 -50 % 20,000   

รวมคา่วสัดุ 0.00 0.00 9,900.00 40,000     20,000   
รวมงบด าเนินงาน 19,430.00 0.00 9,900.00 115,000     100,000   

รวมงานสง่เสรมิการเกษตร 19,430.00 0.00 9,900.00 115,000     100,000   
รวมแผนงานการเกษตร 19,430.00 0.00 9,900.00 115,000     100,000   

แผนงานการพาณิชย์                 
งานกจิการประปา                 
  งบบคุลากร                 
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)                 
    คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 121,440.00 165,200.00 233,960.00 238,760 8.51 % 259,080   
    เงนิเพิ่มตา่ง ๆของพนกังานจา้ง 65,880.00 12,000.00 36,000.00 42,000 4.71 % 43,980   

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 187,320.00 177,200.00 269,960.00 280,760     303,060   
รวมงบบคุลากร 187,320.00 177,200.00 269,960.00 280,760     303,060   

  งบด าเนินงาน                 
  คา่ตอบแทน                 

    
คา่ตอบแทนผู้ปฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

0.00 0.00 0.00 15,000 33.33 % 20,000 
  

รวมคา่ตอบแทน 0.00 0.00 0.00 15,000     20,000   



  คา่วสัดุ                 
    วสัดุกอ่สรา้ง 99,624.00 98,415.00 0.00 0 100 % 200,000   
    วสัดุอืน่ 0.00 0.00 114,789.00 200,000 -100 % 0   

รวมคา่วสัดุ 99,624.00 98,415.00 114,789.00 200,000     200,000   
  คา่สาธารณูปโภค                 
    คา่ไฟฟ้า 583,312.24 552,229.54 499,021.07 585,400 2.49 % 600,000   

รวมคา่สาธารณูปโภค 583,312.24 552,229.54 499,021.07 585,400     600,000   
รวมงบด าเนินงาน 682,936.24 650,644.54 613,810.07 800,400     820,000   

รวมงานกจิการประปา 870,256.24 827,844.54 883,770.07 1,081,160     1,123,060   
รวมแผนงานการพาณิชย์ 870,256.24 827,844.54 883,770.07 1,081,160     1,123,060   

แผนงานงบกลาง                 
งบกลาง                 
  งบกลาง                 
  งบกลาง                 
    เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 36,511.00 37,886.00 66,488.00 80,000 12.5 % 90,000   
    เบีย้ยงัชีพผูส้งูอายุ 0.00 0.00 0.00 7,128,000 5.22 % 7,500,000   
    เบีย้ยงัชีพคนพิการ 0.00 0.00 0.00 2,265,600 18.64 % 2,688,000   
    เบีย้ยงัชีพผูป่้วยเอดส์ 28,500.00 44,000.00 34,000.00 75,000 0 % 75,000   
    ส ารองจา่ย 1,457,168.00 119,504.00 220,725.00 878,449 -71.88 % 247,006   
    รายจา่ยตามขอ้ผูกพนั 214,500.00 200,000.00 200,000.00 330,000 -73.05 % 88,920   

    
เงนิสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการสว่น
ทอ้งถิน่ (กบท.) 

111,996.00 138,420.00 143,000.00 150,000 2.07 % 153,100 
  

รวมงบกลาง 1,848,675.00 539,810.00 664,213.00 10,907,049     10,842,026   
รวมงบกลาง 1,848,675.00 539,810.00 664,213.00 10,907,049     10,842,026   
รวมงบกลาง 1,848,675.00 539,810.00 664,213.00 10,907,049     10,842,026   

รวมแผนงานงบกลาง 1,848,675.00 539,810.00 664,213.00 10,907,049     10,842,026   
รวมทุกแผนงาน 13,160,785.38 10,723,900.10 17,397,077.59 31,451,180     32,282,400   

 

  



รำยจำ่ยตำมแผนงำนและงบรำยจำ่ย 
องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลขนำบนำก 

อ ำเภอปำกพนงั  จงัหวดันครศรีธรรมรำช 
แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป 
งบ งำน งำนบริหำรทัว่ไป งำนบริหำรงำนคลงั รวม 
งบบคุลำกร 5,167,400 1,985,220 7,152,620 
  เงินเดือน(ฝ่ำยกำรเมือง) 2,350,080 0 2,350,080 
  เงินเดือน(ฝ่ำยประจ ำ) 2,817,320 1,985,220 4,802,540 
งบด ำเนินงำน 1,766,000 665,200 2,431,200 
  คำ่ตอบแทน 371,000 205,200 576,200 
  คำ่ใช้สอย 975,000 345,000 1,320,000 
  คำ่วสัด ุ 170,000 90,000 260,000 
  คำ่สำธำรณปูโภค 250,000 25,000 275,000 
งบลงทนุ 21,000 27,800 48,800 
  คำ่ครุภณัฑ์ 21,000 27,800 48,800 
งบรำยจำ่ยอ่ืน 25,000 0 25,000 
  รำยจ่ำยอ่ืน 25,000 0 25,000 
งบเงินอดุหนนุ 33,000 0 33,000 
  เงินอดุหนนุ 33,000 0 33,000 

รวม 7,012,400 2,678,220 9,690,620 
 
 



รำยจำ่ยตำมแผนงำนและงบรำยจำ่ย 
องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลขนำบนำก 

อ ำเภอปำกพนงั  จงัหวดันครศรีธรรมรำช 
 

แผนงำนกำรศกึษำ  
งบ งำน งำนบริหำรทัว่ไปเก่ียวกบั

กำรศกึษำ 
งำนระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศกึษำ รวม 

งบบคุลำกร 1,292,120 0 1,292,120 
  เงินเดือน(ฝ่ำยกำรเมือง) 1,292,120 0 1,292,120 
งบด ำเนินงำน   173,800 1,246,700 1,420,500 
  คำ่ตอบแทน   93,800 0 93,800 
  คำ่ใช้สอย 80,000 539,600 619,600 
  คำ่วสัด ุ 0 707,100 707,100 
งบลงทนุ 0 253,500 253,500 
  คำ่ครุภณัฑ์  0 70,000 70,000 
 คำ่ท่ีดนิและสิ่งก่อสร้ำง  0 183,500   183,500 
งบเงินอดุหนนุ  0 1,454,364 1,454,364 
  เงินอดุหนนุ 0 1,454,364 1,454,364 

รวม 1,465,920  2,954,564 4,420,484 
 
 
 
 



ตามแผนงานและงบรายจ่าย 
องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก 

อ าเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 
 
งบ งำน งำนปอ้งกนัภยัฝ่ำยพลเรือนและระงบัอคัคีภยั รวม 
งบด ำเนินงำน 72,000 72,000 
  คำ่ใช้สอย 72,000 72,000 

รวม 72,000 72,000 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายจ่ายตามแผนงานและงบรายจ่าย 
องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก 

อ าเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

แผนงำนสำธำรณสขุ 
 
งบ งำน งำนบริกำรสำธำรณสขุและงำนสำธำรณสขุอ่ืน รวม 
งบด ำเนินงำน 30,000 30,000 
  คำ่ใช้สอย 30,000 30,000 
  รวม 30,000 30,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายจ่ายตามแผนงานและงบรายจ่าย 
องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก 

อ าเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

แผนงำนสงัคมสงเครำะห์ 
 
งบ งำน งำนบริหำรทัว่ไปเก่ียวกบั

สงัคมสงเครำะห์ 
งำนสวสัดกิำรสงัคมและ 

สงัคมสงเครำะห์ 
รวม 

งบบคุลำกร 282,500 0 282,500 
  เงินเดือน(ฝ่ำยประจ ำ) 282,500 0 282,500 
งบด ำเนินงำน 107,000 50,000 157,000 
  คำ่ตอบแทน 77,000 0 77,000 
  คำ่ใช้สอย 30,000 50,000 80,000 

รวม 389,500 50,000 439,500 
 

 

 

 

 

 



รายจ่ายตามแผนงานและงบรายจ่าย 
องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก 

อ าเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
แผนงำนเคหะและชมุชน  
งบ งำน งำนบริหำรทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะ

และชมุชน 
งำนไฟฟ้ำถนน รวม 

งบบคุลำกร 1,132,260 0 1,132,260 
  เงินเดือน(ฝ่ำยประจ ำ) 1,132,260 0 1,132,260 
งบด ำเนินงำน 704,450 0 704,450 
  คำ่ตอบแทน 204,450 0 204,450 
  คำ่ใช้สอย   150,000 0 150,000 
  คำ่วสัด ุ 350,000 0 350,000 
งบลงทนุ 70,000 2,202,000 2,272,000 
  คำ่ครุภณัฑ์ 70,000 0 70,000 
  คำ่ท่ีดนิและสิ่งก่อสร้ำง 0 2,202,000 2,202,000 
งบเงินอดุหนนุ 0 100,000 100,000 
  เงินอดุหนนุ 0 100,000 100,000 

รวม 2,086,710 2,302,000 4,388,710 
 

 

 



รายจ่ายตามแผนงานและงบรายจ่าย 
องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก 

อ าเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชมุชน 
 
งบ งำน งำนสง่เสริมและสนบัสนนุควำมเข้มแข็งของชมุชน รวม 
งบด ำเนินงำน 100,000 100,000 
  คำ่ใช้สอย 100,000 100,000 

  รวม 100,000 100,000 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายจ่ายตามแผนงานและงบรายจ่าย 
องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก 

อ าเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

แผนงำนกำรศำสนำวฒันธรรมและนนัทนำกำร 
 
งบ งำน   งำนกีฬำและนนัทนำกำร งำนศำสนำวฒันธรรม

ท้องถ่ิน 
งำนวิชำกำรวำงแผนและ
สง่เสริมกำรทอ่งเท่ียว 

รวม 

งบด ำเนินงำน 380,000 590,000 50,000 1,020,000 
  คำ่ใช้สอย 380,000 590,000 50,000 1,020,000 
งบเงินอดุหนนุ 0 56,000 0 56,000 
  เงินอดุหนนุ 0 56,000 0 56,000 

รวม 380,000 646,000 50,000 1,076,000 
 

 

 

 

 

 

 



รายจ่ายตามแผนงานและงบรายจ่าย 
องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก 

อ าเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

แผนงำนกำรกำรเกษตร 
 
งบ งำน งำนสง่เสริมกำรเกษตร รวม 
งบด ำเนินงำน 100,000 100,000 
  คำ่ใช้สอย 80,000 80,000 
  คำ่วสัด ุ 20,000 20,000 

รวม 100,000 100,000 
 

 

 

 

 

 

 

 



รายจ่ายตามแผนงานและงบรายจ่าย 
องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก 

อ าเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

แผนงำนกำรพำณิชย์ 
 
งบ งำน งำนกิจกำรประปำ รวม 
งบบคุลำกร 303,060 303,060 
  เงินเดือน(ฝ่ำยประจ ำ) 303,060 303,060 
งบด ำเนินงำน 820,000 820,000 
   คำ่ตอบแทน 20,000 20,000 
   คำ่วสัด ุ 200,000 200,000 
   คำ่สำธำรณูปโภค 600,000 600,000 

รวม 1,123,060 1,123,060 
 

 

 

 

 

 

 



รายจ่ายตามแผนงานและงบรายจ่าย 
องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก 

อ าเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

แผนงำนงบกลำง 
 
งบ งำน งบกลำง รวม 
งบกลำง 10,842,026 10,842,026 
  งบกลำง 10,842,026 10,842,026 

รวม 10,842,026 10,842,026 
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รายงานประมาณการรายรบั  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  
องค์การบรหิารสว่นต าบลขนาบนาก  

อ าเภอ ปากพนงั  จงัหวดันครศรีธรรมราช  
        

                

  รายรบัจรงิ ประมาณการ 

  ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดตา่ง (%) ปี 2561 

หมวดภาษีอากร               

     ภาษีโรงเรือนและทีด่นิ 0.00 0.00 68,493.00 60,000.00 33.33 % 80,000.00 

     ภาษีบ ารุงท้องที ่ 0.00 0.00 80,112.10 75,000.00 0.00 % 75,000.00 

     ภาษีป้าย 0.00 0.00 2,600.00 3,000.00 0.00 % 3,000.00 

รวมหมวดภาษีอากร 0.00 0.00 151,205.10 138,000.00     158,000.00 

หมวดคา่ธรรมเนียม คา่ปรบั และ
ใบอนุญาต 

              

     คา่ธรรมเนียมเกีย่วกบัใบอนุญาต
การพนนั 

0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 % 500.00 

     คา่ธรรมเนียมเกีย่วกบัการ
ควบคมุอาคาร 

0.00 0.00 60.00 500.00 0.00 % 500.00 

     คา่ธรรมเนียมเกีย่วกบัทะเบยีน
พาณิชย์ 

0.00 0.00 400.00 500.00 0.00 % 500.00 

     คา่ธรรมเนียมอืน่ ๆ 0.00 0.00 26,498.50 500.00 0.00 % 500.00 

     คา่ปรบัผู้กระท าผดิกฎหมาย
จราจรทางบก 

0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 % 500.00 

     คา่ปรบัการผดิสญัญา 0.00 0.00 135,317.00 20,000.00 0.00 % 20,000.00 

     คา่ใบอนุญาตเกีย่วกบัการ
ควบคมุอาคาร 

0.00 0.00 300.00 500.00 0.00 % 500.00 

     คา่ใบอนุญาตอืน่ๆ 0.00 0.00 600.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00 

รวมหมวดคา่ธรรมเนียม คา่ปรบั 
และใบอนุญาต 

0.00 0.00 163,175.50 24,000.00     24,000.00 

หมวดรายไดจ้ากทรพัย์สนิ               

     ดอกเบีย้ 0.00 0.00 94,295.65 100,000.00 0.00 % 100,000.00 

รวมหมวดรายไดจ้ากทรพัย์สนิ 0.00 0.00 94,295.65 100,000.00     100,000.00 

หมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภคและ
การพาณิชย์ 

              



     รายไดจ้ากสาธารณูปโภคและ
การพาณิชย์ 

0.00 0.00 569,257.00 500,000.00 20.00 % 600,000.00 

     รายไดจ้ากสาธารณูปโภคอืน่ ๆ 0.00 0.00 22,750.00 15,000.00 0.00 % 15,000.00 

รวมหมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภค
และการพาณิชย์ 

0.00 0.00 592,007.00 515,000.00     615,000.00 

หมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด               

     คา่ขายแบบแปลน 0.00 0.00 166,700.00 80,000.00 0.00 % 80,000.00 

     รายไดเ้บ็ดเตล็ดอืน่ๆ 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 % 20,000.00 

รวมหมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด 0.00 0.00 166,700.00 100,000.00     100,000.00 

หมวดรายไดจ้ากทุน               

     คา่ขายทอดตลาดทรพัย์สนิ 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 % 3,000.00 

รวมหมวดรายไดจ้ากทุน 0.00 0.00 0.00 3,000.00     3,000.00 

หมวดภาษีจดัสรร               

     ภาษีและคา่ธรรมเนียมรถยนต์
และลอ้เลือ่น 

0.00 0.00 206,005.01 370,000.00 8.11 % 400,000.00 

     ภาษีมลูคา่เพิ่มตาม พ.ร.บ. 
ก าหนดแผนฯ 

0.00 0.00 7,716,715.08 7,800,000.00 0.00 % 7,800,000.00 

     ภาษีมลูคา่เพิ่มตาม พ.ร.บ. 
จดัสรรรายไดฯ้ 

0.00 0.00 2,016,904.82 1,900,000.00 5.26 % 2,000,000.00 

     ภาษีธุรกจิเฉพาะ 0.00 0.00 116,009.47 100,000.00 0.00 % 100,000.00 

     ภาษีสรุา 0.00 0.00 1,030,435.07 1,000,000.00 0.00 % 1,000,000.00 

     ภาษีสรรพสามติ 0.00 0.00 2,216,474.32 1,800,000.00 22.22 % 2,200,000.00 

     คา่ภาคหลวงแร่ 0.00 0.00 98,313.99 70,000.00 7.14 % 75,000.00 

     คา่ภาคหลวงปิโตรเลียม 0.00 0.00 35,244.61 75,000.00 0.00 % 75,000.00 

     คา่ธรรมเนียมจดทะเบยีนสทิธิ
และนิตกิรรมตามประมวลกฎหมาย
ทีด่นิ 

0.00 0.00 740,550.00 1,000,000.00 0.00 % 1,000,000.00 

     อากรประทานบตัรและอาชญา
บตัรประมง 

0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00 

     ภาษีจดัสรรอืน่ๆ 0.00 0.00 3,608.40 0.00 0.00 % 0.00 

รวมหมวดภาษีจดัสรร 0.00 0.00 14,180,260.77 14,120,000.00     14,655,000.00 

หมวดเงนิอดุหนุนท ั่วไป               

     เงนิอดุหนุนท ั่วไป ส าหรบั
ด าเนินการตามอ านาจหน้าทีแ่ละ
ภารกจิถา่ยโอนเลือกท า 

0.00 0.00 5,562,695.00 16,451,180.00 1.07 % 16,627,400.00 

รวมหมวดเงินอดุหนุนท ั่วไป 0.00 0.00 5,562,695.00 16,451,180.00     16,627,400.00 

รวมทุกหมวด 0.00 0.00 20,910,339.02 31,451,180.00     32,282,400.00 
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รายงานรายละเอยีดประมาณการรายรบังบประมาณรายจ่ายท ั่วไป 

 
  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561     

 
องค์การบรหิารสว่นต าบลขนาบนาก 

 
อ าเภอปากพนงั  จงัหวดันครศรีธรรมราช 

 
         

ประมาณการรายรบัรวมท ัง้สิน้  32,282,400   บาท  แยกเป็น     

  
รายไดจ้ดัเก็บเอง 

  
 หมวดภาษีอากร รวม 158,000 บาท   
  ภาษีโรงเรือนและทีด่นิ จ านวน 80,000 บาท   

    
ประมาณการตามจ านวนผูอ้ยูใ่นขา่ยช าระภาษีโดยประมาณการจากรายรบัจรงิ
ของปีทีผ่า่นมาเป็นเกณฑ์ 

  

  
  ภาษีบ ารุงทอ้งที ่ จ านวน 75,000 บาท   

    
ประมาณการเทา่กบัปีทีแ่ลว้ โดยประมาณการจากรายรบัจรงิของปีทีผ่า่นมาเป็น
เกณฑ ์

  

  
  ภาษีป้าย จ านวน 3,000 บาท   

    
ประมาณการตามจ านวนผูอ้ยูใ่นขา่ยช าระภาษีโดยประมาณการจากรายรบัจรงิ
ของปีทีผ่า่นมาเป็นเกณฑ์ 

  

  
 หมวดคา่ธรรมเนียม คา่ปรบั และใบอนุญาต รวม 24,000 บาท   
  คา่ธรรมเนียมเกีย่วกบัใบอนุญาตการพนนั จ านวน 500 บาท   

    
ประมาณการเทา่กบัปีทีแ่ลว้ โดยประมาณการจากรายรบัจรงิของปีทีผ่า่นมาเป็น
เกณฑ ์

  

  
  คา่ธรรมเนียมเกีย่วกบัการควบคมุอาคาร จ านวน 500 บาท   

    
ประมาณการเทา่กบัปีทีแ่ลว้ โดยประมาณการจากรายรบัจรงิของปีทีผ่า่นมาเป็น
เกณฑ ์

  

  
  คา่ธรรมเนียมเกีย่วกบัทะเบยีนพาณิชย์ จ านวน 500 บาท   

    
ประมาณการเทา่กบัปีทีแ่ลว้ โดยประมาณการจากรายรบัจรงิของปีทีผ่า่นมาเป็น
เกณฑ ์

  

  
  คา่ธรรมเนียมอืน่ ๆ จ านวน 500 บาท   

    
ประมาณการเทา่กบัปีทีแ่ลว้ โดยประมาณการจากรายรบัจรงิของปีทีผ่า่นมาเป็น
เกณฑ ์

  

  
  คา่ปรบัผูก้ระท าผดิกฎหมายจราจรทางบก จ านวน 500 บาท   

    
ประมาณการเทา่กบัปีทีแ่ลว้ โดยประมาณการจากรายรบัจรงิของปีทีผ่า่นมาเป็น
เกณฑ ์

  

  
  คา่ปรบัการผดิสญัญา จ านวน 20,000 บาท   

    
ประมาณการเทา่กบัปีทีแ่ลว้ โดยประมาณการจากรายรบัจรงิของปีทีผา่นมาเป็น
เกณฑ ์

  

  
  คา่ใบอนุญาตเกีย่วกบัการควบคมุอาคาร จ านวน 500 บาท   

    
ประมาณการเทา่กบัปีทีแ่ลว้ โดยประมาณการจากรายรบัจรงิของปีทีผ่า่นมาเป็น
เกณฑ ์

  

  
  คา่ใบอนุญาตอืน่ๆ จ านวน 1,000 บาท   

    
ประมาณการเทา่กบัปีทีแ่ลว้ โดยประมาณการจากรายรบัจรงิของปีทีผ่า่นมาเป็น
เกณฑ ์

  

  
 หมวดรายไดจ้ากทรพัย์สนิ รวม 100,000 บาท   
  ดอกเบีย้ จ านวน 100,000 บาท   



    
ประมาณการเทา่กบัปีทีแ่ลว้ โดยประมาณการจากรายรบัจรงิของปีทีผ่า่นมาเป็น
เกณฑ ์

  

  
 หมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ รวม 615,000 บาท   
  รายไดจ้ากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จ านวน 600,000 บาท   

    ประมาณการตามรายรบัจรงิของปีทีผ่า่นมาเป็นเกณฑ์   
  

  รายไดจ้ากสาธารณูปโภคอืน่ ๆ จ านวน 15,000 บาท   

    ประมาณการจากรายรบัจรงิของปีทีผ่า่นมาเป็นเกณฑ์   
  

 หมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด รวม 100,000 บาท   
  คา่ขายแบบแปลน จ านวน 80,000 บาท   

    ประมาณการจากรายรบัจรงิของปีทีผ่า่นมาเป็นเกณฑ์   
  

  รายไดเ้บ็ดเตล็ดอืน่ๆ จ านวน 20,000 บาท   

    ประมาณการจากรายรบัจรงิของปีทีผ่า่นมาเป็นเกณฑ์   
  

 หมวดรายไดจ้ากทุน รวม 3,000 บาท   
  คา่ขายทอดตลาดทรพัย์สนิ จ านวน 3,000 บาท   

    
ประมาณการเทา่กบัปีทีแ่ลว้ โดยประมาณการจากรายรบัจรงิของปีทีผ่า่นมาเป็น
เกณฑ ์

  

  
รายไดท้ีร่ฐับาลเก็บแลว้จดัสรรใหอ้งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

  
 หมวดภาษีจดัสรร รวม 14,655,000 บาท   
  ภาษีและคา่ธรรมเนียมรถยนต์และลอ้เลือ่น จ านวน 400,000 บาท   

    ประมาณการมากกวา่ปีทีผ่า่นมา ซึง่คาดวา่จะมีรายไดเ้พิม่มากขึน้   
  

  ภาษีมูลคา่เพิม่ตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ จ านวน 7,800,000 บาท   

    ประมาณการเทา่กบัปีทีผ่า่นมา   
  

  ภาษีมูลคา่เพิม่ตาม พ.ร.บ. จดัสรรรายไดฯ้ จ านวน 2,000,000 บาท   

    ประมาณการมากกวา่ปีทีผ่า่นมา ซึง่คาดวา่จะมีรายไดเ้พิม่ขีน้   
  

  ภาษีธุรกจิเฉพาะ จ านวน 100,000 บาท   

    ประมาณการเทา่กบัปีทีผ่า่นมา   
  

  ภาษีสุรา จ านวน 1,000,000 บาท   

    ประมาณการเทา่กบัปีทีผา่นมา   
  

  ภาษีสรรพสามติ จ านวน 2,200,000 บาท   

    ประมาณการไวม้ากกวา่ปีทีผ่า่นมา ซึง่คาดวา่จะมรีายรบัเพิม่มากขึน้   
  

  คา่ภาคหลวงแร่ จ านวน 75,000 บาท   

    ประมาณการมากกวา่ปีทีผ่า่นมา ซึง่คาดวา่จะมีรายไดเ้พิม่มากขึน้   
  

  คา่ภาคหลวงปิโตรเลียม จ านวน 75,000 บาท   

    ประมาณการเทา่กบัปีทีผ่า่นมา   
  

  คา่ธรรมเนียมจดทะเบยีนสทิธแิละนิตกิรรมตามประมวลกฎหมายทีด่นิ จ านวน 1,000,000 บาท   

    ประมาณการเทา่กบัปีทีผ่า่นมา   
  

  อากรประทานบตัรและอาชญาบตัรประมง จ านวน 5,000 บาท   

    
ประมาณการเทา่กบัปีทีผ่า่นมา โดยประมาณการจากรายรบัจรงิของปีทีผ่า่นมา
เป็นเกณฑ ์

  

  
รายไดท้ีร่ฐับาลอดุหนุนใหอ้งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

  
 หมวดเงนิอุดหนุนท ั่วไป รวม 16,627,400 บาท   

  เงนิอดุหนุนท ั่วไป ส าหรบัด าเนินการตามอ านาจหน้าทีแ่ละภารกจิถา่ยโอนเลือก
ท า 

จ านวน 16,627,400 บาท 

  

    
ประมาณการใกลเ้คยีงกบัปีทีผ่า่นมา โดยประมาณการจากรายรบัจรงิของปีทีผ่า่น
มาเป็นเกณฑ ์

  

  
 

 



รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจา่ยงบประมาณรายจา่ยท ั่วไป 

  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561     

องค์การบรหิารสว่นต าบลขนาบนาก 

อ าเภอ ปากพนงั   จงัหวดันครศรีธรรมราช 

       

ประมาณการรายจา่ยรวมท ัง้สิน้ 32,282,400 บาท จา่ยจากรายไดจ้ดัเก็บเอง  หมวดภาษีจดัสรรและหมวดเงนิอุดหนุน
ท ั่วไป  
แยกเป็น  

 

แผนงานบรหิารงานท ั่วไป 
 

 งานบรหิารท ั่วไป รวม 7,012,400 บาท 
 

  งบบุคลากร รวม 5,167,400 บาท 
 

   1. เงนิเดอืน (ฝ่ายการเมอืง) รวม 2,350,080 บาท  
   1.1 เงนิเดอืนนายก/รองนายก จ านวน 379,440 บาท 

 

      

 

เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืนนายกองค์การบรหิารสว่นต าบลและรอง
นายกองค์การบรหิารสว่นต าบล  
ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้
 

      

 
   1.2 เงนิคา่ตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก จ านวน 42,120 บาท  

      

 

เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนประจ าต าแหน่งนายกองค์การ
บรหิารสว่นต าบลและรองนายกองค์การบรหิารสว่นต าบล 
ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้

      

 
   1.3 เงนิคา่ตอบแทนพเิศษนายก/รองนายก จ านวน 42,120 บาท  

      

 
เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนพเิศษประจ าต าแหน่งนายก
องค์การบรหิารสว่นต าบลและรองนายกองค์การบรหิารสว่น
ต าบล 
ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้

      

 

   
1.4 เงนิคา่ตอบแทนเลขานุการ/ทีป่รกึษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การ 
       บรหิารสว่นต าบล 

จ านวน 86,400 บาท 

 

      

 
เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบรหิารสว่น
ต าบล  
ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้
 

      

 
   1.5 เงนิคา่ตอบแทนสมาชกิสภาองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ จ านวน 1,800,000 บาท 

 

      

 
เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทน ประธานสภา รอง
ประธานสภา เลขานุการสภาและสมาชกิสภาองค์การบรหิารสว่น
ต าบล  
ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้
 
 
 
 
 
 

      

 



   2. เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,817,320 บาท 
 

        2.1 เงนิเดอืนพนกังาน จ านวน 2,274,680 บาท  

      

 
   เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืนพนกังานสว่นต าบลในต าแหน่ง
ปลดั อบต.,  
   รองปลดั อบต.,หวัหน้าส านกัปลดั,นิตกิร,นกัทรพัยากรบคุคล, 
   นกัวเิคราะห์นโยบายและแผน,นกัจดัการงานท ั่วไป 
   ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้

      

 
      2.2 เงนิประจ าต าแหน่ง จ านวน 170,400 บาท  

      

 

    เพือ่จา่ยเป็นเงนิประจ าต าแหน่งพนกังานสว่นต าบลใน 
    ต าแหน่ง ปลดั อบต,รองปลดั อบต,หวัหน้าส านกัปลดั 
    ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้

      

 
      2.3 คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง จ านวน 273,840 บาท  

      

 
   เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนพนกังานจา้งในต าแหน่ง 
   พนกังานจา้งในต าแหน่งผูช้ว่ยเจา้พนกังานธุรการ,นกัการ 
   ภารโรง 
   ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้
 

      

 
      2.4 เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจา้ง จ านวน 12,000 บาท  

      

 
   เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของพนกังานจา้ง ในต าแหน่ง
ผูช้ว่ย    
   เจา้หน้าทีธุ่รการ ,นกัการภารโรง  
   ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้
 

      

 
       2.5 เงนิอืน่ๆ จ านวน 86,400 บาท  

      

 

  เพือ่จา่ยเป็นเงนิอืน่ ๆ ของพนกังานสว่นต าบลใน   
  ต าแหน่ง ปลดั อบต.,คา่ตอบแทนพเิศษ  
  ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้

      

 
  งบด าเนินงาน รวม 1,766,000 บาท  
   3. คา่ตอบแทน รวม 371,000 บาท  

   
     
3.1  คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กร 
        ปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

จ านวน 100,000 บาท 

 

      

 
เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์
แก ่อปท. 
ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้
 

      

 
   3.2 คา่เบีย้ประชุม จ านวน 30,000 บาท  

      

 
เพือ่จา่ยเป็นคา่เบีย้ประชุมตา่ง ๆ เชน่ คา่เบีย้ประชุม
คณะกรรมการศนูย์บรกิารและถา่ยทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจ าต าบล จ านวน 25 คน 
(แผนพฒันาสีปี่ 2561-2564 หน้า 150 ล าดบัที ่168) 
ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้
 

      

 
   3.3 คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ จ านวน 10,000 บาท  

      

 
เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนของพนกังานสว่นต าบลและพนกังาน
จา้ง ซึง่ตอ้งปฏบิตังิานนอกเวลาราชการปกตหิรือเป็นกรณี
เรง่ดว่นและมสีทิธเิบกิคา่ตอบแทนไดต้ามทีก่ระทรวงมหาดไทย
ก าหนด 
ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้

      

 



 
 
 

   3.4  คา่เชา่บา้น จ านวน 201,000 บาท  

      

 
เพือ่จา่ยเป็นคา่เชา่บา้นของพนกังานสว่นต าบลในต าแหน่ง
ปลดั อบต., 
รองปลดั อบต.,หวัหน้าส านกัปลดั,นิตกิร,นกัจดัการงานท ั่วไป,
นกัวเิคราะห์นโยบายและแผน นกัทรพัยากรบคุคล และพนกังาน
ในต าแหน่งอืน่ ๆ ทีโ่อนยา้ยมาปฏบิตังิานใหม ่
ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้
 

      

 
   3.5  เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร จ านวน 30,000 บาท  

      

 
เพือ่จา่ยเป็นคา่ชว่ยเหลือการศกึษาบตุรของพนกังานสว่นต าบล 
ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้
 

      

 
   4. คา่ใชส้อย รวม 975,000 บาท  
    

4.1 รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 
จ านวน 20,000 บาท 

 

      

 
เพือ่จา่ยเป็นคา่รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 
-คา่ธรรมเนียมตา่ง ๆ 
-คา่ถา่ยเอกสาร เขา้เลม่หนงัสอื 
-คา่จา้งเหมาบรกิาร 
ฯลฯ 
ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้
 

      

 
   4.2  รายจา่ยเกีย่วกบัการรบัรองและพธิีการ จ านวน 30,000 บาท  

      

 
- คา่รบัรองในการตอ้นรบับุคคลหรือคณะบคุคล 
  เพือ่จา่ยเป็นคา่รบัรอง คา่อาหาร คา่เครือ่งดืม่ คา่ของขวญั  
  คา่พมิพ์เอกสาร คา่ใชจ้า่ยเกีย่วเน่ืองในการเล้ียงรบัรอง และ  
  คา่ใชจ้า่ยอืน่ทีไ่ปนิเทศงานหรือเยีย่มชม หรือทศันศกึษา 
  ดงูาน และเจา้หน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้งซึง่ร่วมตอ้นรบับคุคลหรือ 
  คณะบคุคล 
 
- คา่เล้ียงรบัรองในการประชุมสภาทอ้งถิน่หรือคณะกรรมการ 
  หรือคณะอนุกรรมการ 
  เพือ่จา่ยเป็นคา่เล้ียงรบัรองการประชุมสภาทอ้งถิน่และ
ผูเ้ขา้รว่ม  
  ประชุมอืน่ ๆ และเจา้หน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้งซึง่เขา้ร่วม 
  ประชุม เชน่ คา่อาหาร คา่เครือ่งดืม่ ซึง่จ าเป็นตอ้งจา่ยเพือ่ 
  เล้ียงรบัรองในการประชุม 
 
- คา่ใชจ้า่ยในพธิีทางศาสนา รฐัพธิี 
  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในพธิีทางศาสนา รฐัพธิีตา่ง ๆ  
  ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้
 

      

 

   
4.3 รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ย
หมวดอืน่ๆ 
 

      

 
    4.3.1 คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ 

        (แผนพฒันาสีปี่ 2561-2564 หน้า 152 ล าดบัที ่174) 
จ านวน 100,000 บาท 

 

      

 
        เพือ่จา่ยเป็นคา่เบีย้เล้ียง คา่พาหนะ คา่เชา่ทีพ่กั และ
คา่ใชจ้า่ย 
        อืน่ ๆ ในการเดนิทางไปราชการหรืออบรมของผูบ้รหิาร  

      

 



        สมาชกิสภา พนกังานสว่นต าบล ลูกจา้งประจ า และ
พนกังานจา้ง  
        หรือผูเ้กีย่วขอ้ง 
        ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้
 
 
 

    4.3.2 คา่ธรรมเนียมและคา่ลงทะเบยีน จ านวน 80,000 บาท  

      

 
        เพือ่จา่ยเป็นคา่ธรรมเนียมและคา่ลงทะเบยีนการฝึกอบรม
ของ    
        ผูบ้รหิาร สมาชกิสภา อบต. พนกังานสว่น
ต าบล ลูกจา้งประจ า และ 
        พนกังานจา้งหรือผูเ้กีย่วขอ้ง 
        (แผนพฒันาสีปี่ 2561-2564 หน้า 152 ล าดบัที ่174) 
        ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้

      

 

    

 
4.3.3 โครงการจดังานวนัท้องถิน่ไทย 
        (แผนพฒันาสีปี่ 2561-2564 เพิม่เตมิ/เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่
1/2560  
         หน้า 11   ล าดบัที ่ 1) 

 
จ านวน 

 
5,000 

 
บาท 

 

      

 
         เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในโครงการจดังานวนัทอ้งถิน่ไทย 
         ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้
 

      

 

    

4.3.4 โครงการบรหิารจดัการขยะในชุมชน 
        (แผนพฒันาสีปี่ 2561-2564 เพิม่เตมิ/เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่
1/2560  
        หน้า 11  ล าดบัที ่2) 

จ านวน 35,000 บาท 

 

      

 
        เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในโครงการบรหิารจดัการขยะใน
ชุมชน 
        ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้
 

      

 
    4.3.5 โครงการประชาสมัพนัธ์กจิกรรมของ อบต. 

        (แผนพฒันาสีปี่ 256-2564 หน้า154 ล าดบัที ่181) 
จ านวน 50,000 บาท 

 

      

 
        เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัท าวารสาร ปฏทินิ ประชาสมัพนัธ์
กจิกรรมของ   
        องค์การบรหิารสว่นต าบลขนาบนาก 
        ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้
 

      

 
    4.3.6 โครงการพฒันาศกัยภาพบคุลากรของ อบต.ขนาบนาก 

        (แผนพฒันาสีปี่ 2561-2564 หน้า 152 ล าดบัที ่175) 
จ านวน 350,000 บาท 

 

      

 
        เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการศกึษาดงูานของหน่วยงานอืน่
เพือ่น ามา  
        ปรบัปรุง และพฒันาประสทิธภิาพการปฏบิตังิานของ
องค์การ 
        บรหิารสว่นต าบลขนาบนาก 
        ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้
 

      

 
    4.3.7 โครงการเลือกต ัง้ผูบ้รหิารทอ้งถิน่และสมาชกิสภาทอ้งถิน่ 

       (แผนพฒันาสีปี่ 2561-2564 หน้า 155 ล าดบัที ่183) 
จ านวน 235,000 บาท 

 

      

 
        เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดัการเลือกต ัง้ผูบ้รหิารทอ้งถิน่
และสมาชกิ 
        สภาทอ้งถิน่ 
        ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้

      

 



 

    

4.3.8 โครงการเสรมิสรา้งคุณธรรมจรยิธรรมและพฒันา
คณุภาพชีวติของ  
         ผูบ้รหิาร สมาชกิสภาฯ พนกังาน ลูกจา้ง 
        (แผนพฒันาสีปี่ 2561-2564 หน้า 152 ล าดบัที ่173) 

จ านวน 20,000 บาท 
 
 

 

      

 
         เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการสง่เสรมิใหผู้บ้รหิารท้องถิน่  
         สมาชกิสภา อบต.และพนกังานสว่นต าบลเขา้ถงึ 
         จรยิธรรม คณุธรรมทีม่ตีอ่ชุมชนและองค์กร 
         ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้
 

      

 
   4.4 คา่บ ารุงรกัษาและซ่อมแซม จ านวน 50,000 บาท  

      

 
เพือ่จา่ยเป็นคา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซมทรพัย์สนิของ อบต. 
ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้
 
 
 

      

 
   5. คา่วสัด ุ รวม 170,000 บาท  
    

5.1 วสัดสุ านกังาน 
จ านวน 70,000 บาท 

 

      

 
เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดสุ านกังาน เชน่ กระดาษ ปากกา แบบ
พมิพ์ แฟ้ม ดนิสอ น ้าดืม่ หมกึถา่ยเอกสาร ฯลฯ  
ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้
 

      

 
   5.2 วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ จ านวน 5,000 บาท  

      

 
เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ เชน่ ฟิวส์ หลอด
ไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปล ัก๊ไฟฟ้า ชิน้สว่นวทิยุ ฯลฯ 
ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้
 

      

 
   5.3 วสัดงุานบา้นงานครวั จ านวน 10,000 บาท  

      

 
เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดสุ านกังาน เชน่ แปรง ไมก้วาด ผา้ปู
โตะ๊ น ้ายาเช็ดกระจก ฯลฯ 
ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้
 

      

 
   5.4 วสัดยุานพาหนะและขนสง่ จ านวน 20,000 บาท  

      

 
เพือ่จา่ยเป็นคา่ยางนอก ยางใน แบตเตอรี หมอ้น ้ารถยนต์ ฟิล์ม
กรองแสง ฯลฯ 
ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้
 

      

 
   5.5 วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ จ านวน 10,000 บาท  

      

 
เพือ่จา่ยเป็นคา่น ้ามนัดเีซล น ้ามนัเบนซนิ แกส๊หุงตม้ น ้ามนัจาร
บ ีน ้ามนัเครือ่ง ฯลฯ 
ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้
 

      

 
   5.6 วสัดโุฆษณาและเผยแพร ่ จ านวน 5,000 บาท  

      

 
เพือ่จา่ยเป็นคา่กระดาษเขยีนโปสเตอร์ ฟิล์ม พูก่นั ส ีเทป
บนัทกึเสยีง ฯลฯ 
ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้
 

      

 
   5.7 วสัดคุอมพวิเตอร์ จ านวน 50,000 บาท  

      

 
เพือ่จา่ยเป็นคา่แผน่บนัทกึขอ้มลู หมกึ กระดาษ
ตอ่เน่ือง แป้นพมิพ์ เมา้ส์ ฯลฯ  
ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้

      

 



 
   6. คา่สาธารณูปโภค รวม 250,000 บาท  
    

6.1 คา่ไฟฟ้า 
จ านวน 120,000 บาท 

 

      

 
เพือ่จา่ยเป็นคา่ไฟฟ้าส านกังานฯและคา่ไฟฟ้าศนูย์พฒันาเด็กเล็ก 
ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้
 

      

 
   6.2 คา่บรกิารโทรศพัท์ จ านวน 10,000 บาท  

      

 
เพือ่จา่ยเป็นคา่โทรศพัท์ส าหรบัส านกังานฯ 
ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้
 

      

 
   6.3 คา่บรกิารไปรษณีย์ จ านวน 5,000 บาท  

      

 
เพือ่จา่ยเป็นคา่ไปรษณีย์ คา่โทรเลข คา่ธนาณตั ิดวงตรา
ไปรษณีย์ ฯลฯ 
ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้
 
 

      

 
   6.4 คา่บรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม จ านวน 115,000 บาท  

      

 
เพือ่จา่ยเป็นคา่โทรภาพ คา่วทิยุสือ่สาร คา่สือ่สารผา่น
ดาวเทียม คา่ใชจ้า่ยเกี่ย่วกบัอนิเตอร์เน็ต ฯลฯ 
ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้
 

      

 
  งบลงทุน รวม 21,000 บาท  
   7. คา่ครุภณัฑ ์ รวม 21,000 บาท  
    

7.1 ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 
      

 

    

เครือ่งคอมพวิเตอร์โน้ตบุก้ ส าหรบังานประมวลผล 
(แผนพฒันาสีปี่ 2561-2564 เพิม่เตมิ/เปลีย่นแปลง คร ัง้
ที1่/2560  
 หน้า 17  ล าดบัที่ ่2) 

จ านวน 21,000 บาท 

 

      

 
คณุลกัษณะพื้นฐาน 
- มหีน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้่อยกวา่ 2 แกน
หลกั (2 Core) จ านวน 1 หน่วย โดยมคีณุสมบตัอิยา่งใดอยา่ง
หนึ่ง 
หรือดกีวา่ ดงัน้ี 
1. ในกรณีทีม่หีน่วยความจ าแบบ Cache Memory ขนาดไม่
น้อยกวา่ 2 MB ตอ้งมคีวามเร็วสญัญาณนาฬกิาพ้ืนฐานไมน้่อย
กวา่ 2.1 GHz และมหีน่วยประมวลผลดา้น
กราฟฟิก (Graphics Processing Unit) ไมน้่อย
กวา่ 8 แกน หรือ 
2. ในกรณีทีม่หีน่วยความจ าแบบ Cache Memory ขนาดไม่
น้อยกวา่ 3 MB ตอ้งมคีวามเร็วสญัญาณนาฬกิาพ้ืนฐานไมน้่อย
กวา่ 2.5 GHz และมเีทคโนโลยีเพิม่สญัญาณนาฬกิาไดใ้นกรณี
ทีต่อ้งใชค้วามสามารถในการประมวลผลสูง 
ขนาดความจุไมน้่อย
กวา่ 1 TB จ านวน 1 หน่วย หรือ ชนิด Solid State Drive ขน
าดความจุไมน้่อยกวา่ 120 GB จ านวน 1 หน่วย 
สามารถใชง้านไดไ้มน้่อยกว่า Wi-
Fi (802.11b,g,n)และ Bluetooth 
ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้
 

      

 
  งบรายจา่ยอืน่ รวม 25,000 บาท  



   รายจา่ยอืน่ รวม 25,000 บาท  
    

8. รายจา่ยอืน่ 
จ านวน 25,000 บาท 

 

      

 
8.1 โครงการตดิตามประเมนิผลตามหลกัเกณฑ์การบรหิาร
จดัการทีด่ ี
       เพือ่จา่ยในโครงการตดิตามประเมนิผลตามหลกัเกณฑ์การ
บรหิาร  
       จดัการทีด่ขีององค์การบรหิารสว่นต าบลขนาบนาก 
       (แผนพฒันาสีปี่ 2561-2564 หน้า 153 ล าดบัที ่177) 
       ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้
 

      

 
  งบเงนิอุดหนุน รวม 33,000 บาท  
   9. เงนิอดุหนุน รวม 33,000 บาท  
    

9.1 เงนิอดุหนุนองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
จ านวน 15,000 บาท 

 

      

 
อดุหนุนใหแ้กอ่งค์การบรหิารสว่นต าบลปากแพรกในโครงการ
ศนูย์รวมขอ้มูลขา่วสารการซ้ือการจา้งประจ าปี
งบประมาณ 2561  
(แผนพฒันาสีปี่ 2561-2564 หน้า 164 ล าดบัที ่9) 
ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้
 
 
 
 

      

 
   9.2 เงนิอดุหนุนสว่นราชการ จ านวน 18,000 บาท  

      

 
 
9.2.1.อดุหนุนใหแ้ก ่ทีท่ าการปกครองอ าเภอปากพนงั                                              
          เพือ่จา่ยเป็นคา่อดุหนุนโครงการจดังานพระราชพธิีวนั
เฉลมิ               
          พระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจา้ฯ 
          พระบรมราชนีินาถ"12 สงิหามหาราชนีิ ประจ าปี 2561" 
          จ านวน  5,000  บาท 
          (แผนพฒันาสีปี่ 2561-2564 หน้า 165 ล าดบัที ่11) 
          ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้
 
9.2.2 อดุหนุนใหแ้ก ่ทีท่ าการปกครองอ าเภอปากพนงั  
          เพือ่จา่ยเป็นคา่อดุหนุนโครงการงานรฐัพธิีถวายบงัคม
พระ 
          บรมรูป พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั 
          (พระปิยมหาราชเจา้) ปี 2561 อ าเภอปากพนงั 
           จ านวน  3,000    บาท 
          (แผนพฒันาสีปี่ 2561-2564 หน้า 166 ล าดบัที ่12) 
           ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้
 
9.2.3  อดุหนุนใหแ้ก ่ทีท่ าการปกครองอ าเภอปากพนงั 
          โครงการจดังานพระราชพธิีวนัเฉลมิพระ
ชนมพรรษา สมเด็จ 
          พระเจา้อยูห่วัมหาวชริาลงกรณบดนิทรเทพยวรางกูร 
           (รชักาลที ่10) วนัที ่28 กรกฎาคม 2561  
           จ านวน   5,000    บาท 
          (แผนพฒันาสีปี่ 2561-2564 หน้า 165 ล าดบัที ่10) 
          ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้

          

 



 
9.2.4  อดุหนุนใหแ้ก ่ทีท่ าการปกครองอ าเภอปากพนงั 
          โครงการจดังานวนัสวรรคตพระบาทสมเด็จพระ
ปรมนิทรมหา 
          ภมูพิลอดลุยเดช (รชักาลที ่9) 
           จ านวน    5,000      บาท 
          (แผนพฒันาสีปี่ 2561-2564 หน้า 166 ล าดบัที ่13) 
          ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้
 

 งานบรหิารงานคลงั รวม 2,678,220 บาท  
   

งบบุคลากร 
รวม 1,985,220 บาท 

 
   1. เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,985,220 บาท  
       1.1 เงนิเดอืนพนกังาน จ านวน 1,452,300 บาท  

      

 
    เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืนพนกังานสว่นต าบลในต าแหน่ง
ผูอ้ านวยการ 
    กองคลงั นกัวชิาการคลงั เจา้พนกังานพสัด ุเจา้พนกังาน
การเงนิและ 
    บญัช ีนกัวชิาการจดัเก็บรายได ้เจา้หน้าทีก่ารเงนิและบญัชี 
    ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้
 

      

 
       1.2 เงนิประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท  

      

 
   เพือ่จา่ยเป็นเงนิประจ าต าแหน่งผูอ้ านวยการคลงั 
   ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้
 

      

 
      1.3 คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง จ านวน 436,320 บาท  

      

 
  เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่จา้งพนกังานจา้งในต าแหน่งผูช้่วยเจา้หน้าที่
จดัเก็บ  
  รายได ้ผูช้ว่ยเจา้หน้าทีธุ่รการ ผูช้ว่ยเจา้หน้าทีพ่สัดุ  
  ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้
 

      

 
      1.4 เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจา้ง จ านวน 54,600 บาท  

      

 
  เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของพนกังานจา้งในต าแหน่งผูช้ว่ย
เจา้หน้าที ่
  จดัเก็บรายได ้ผูช้ว่ยเจา้หน้าทีธุ่รการ ผูช้ว่ยเจา้หน้าทีพ่สัดุ 
  ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้
 

      

 
  งบด าเนินงาน รวม 665,200 บาท  
    

2. คา่ตอบแทน 
รวม 205,200 บาท 

 
       2.1 คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กร

ปกครอง 
จ านวน 40,000 บาท 

 

      

 
    สว่นทอ้งถิน่ 
    เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์ 
    แก ่อปท. เชน่ 
    - เงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่ส าหรบัพนกังาน 
    - คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอืน่ ๆ 
    - คา่ตอบแทนคณะกรรมการเปิดซอง 
    - คา่ตอบแทนคณะกรรมการตรวจงานจา้ง 
       ฯลฯ 
    ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้

      

 
       2.2 คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ จ านวน 5,000 บาท  



      

 
   เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนของพนกังานสว่นต าบล พนกังานจา้ง  
   ซึง่ตอ้งปฏบิตังิานนอกเวลาราชการปกตหิรือเป็นกรณีเรง่ดว่น
และมสีทิธ ิ
   เบกิคา่ตอบแทนไดต้ามทีก่ระทรวงมหาดไทยก าหนด 
   ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้
 

      

 
       2.3 คา่เชา่บา้น จ านวน 144,000 บาท  

      

 
   เพือ่จา่ยเป็นคา่เชา่บา้นพนกังานสว่นต าบลในต าแหน่ง
ผูอ้ านวยการ   
   คลงั นกัวชิาการคลงั นกัวชิาการจดัเก็บรายได ้เจา้พนกังาน
พสัด ุ 
   เจา้พนกังานการเงนิและบญัชี และพนกังานในต าแหน่ง
อืน่ ๆ ทีโ่อนยา้ย 
   มาปฏบิตังิานใหม ่
   ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้
 

      

 
       2.4 เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร จ านวน 16,200 บาท  

      

 
   เพือ่จา่ยเป็นคา่ชว่ยเหลือการศกึษาบตุรของพนกังานสว่น
ต าบล 
   และผูบ้รหิาร 
   ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้
 

      

 
   3. คา่ใชส้อย รวม 345,000 บาท  
    

    3.1 รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 
จ านวน 20,000 บาท 

 

      

 
    เพือ่จา่ยเป็นคา่รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 
    - คา่ธรรมเนียมตา่ง ๆ เชน่ คา่ธรรมเนียมการใช้บตัรเดบติ
ฯลฯ 
    - คา่ถา่ยเอกสาร เขา้เลม่หนงัสอื 
    - คา่จา้งเหมาบรกิาร ฯลฯ 
      ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 

   
    3.2 รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะ
รายจา่ย 
           หมวดอืน่ๆ 

      

 
        3.2.1 คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ            จ านวน 30,000 บาท  

      

 
             เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการของ
พนกังาน 
             สว่นต าบล พนกังานจา้ง หมายรวมถงึผูท้ีม่สีทิธเิบกิ
คา่ใชจ้า่ย 
             ประเภทน้ีตามระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง 
             (แผนพฒันาสีปี่ 2561-2564 หน้า 152 ล าดบัที ่174) 
             ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้
 

      

 
         3.2.2 คา่ธรรมเนียมและคา่ลงทะเบยีน จ านวน 55,000 บาท  



      

 
             เพือ่จา่ยเป็นคา่ธรรมเนียมและคา่ลงทะเบยีนการ  
             ประชุม ฝึกอบรม ของพนกังานสว่นต าบล พนกังาน
จา้ง 
             (แผนพฒันาสีปี่ 2561-2564 หน้า 152 ล าดบั 174) 
             ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้
 

      

 
         3.2.3 โครงการประชาสมัพนัธ์การเสยีภาษี จ านวน 30,000 บาท  

      

 
             เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในโครงการประชาสมัพนัธ์การ
เสยีภาษี 
             (แผนพฒันาสปีี 2561-2564 หน้า 154 ล าดบัที ่179) 
             ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้
 

      

 
         3.2.4 โครงการปรบัปรุงแผนทีภ่าษีและทะเบยีนทรพัย์สนิ จ านวน 200,000 บาท  

      

 
              เพือ่จา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยในโครงการปรบัปรุงแผนทีภ่าษี
และ 
              ทะเบยีนทรพัย์สนิ 
              (แผนพฒันาสีปี่ 2561-2564 หน้า 153 ล าดบั
ที ่178) 
              ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้
 

      

 
               3.2.5 คา่บ ารุงรกัษาและซ่อมแซม จ านวน 10,000 บาท  

      

 
              รายจา่ยเพือ่ซอ่มแซมบ ารุงรกัษาทรพัย์สนิเพือ่ให้
สามารถ 
              ใชง้านไดต้ามปกต ิ
              ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้

      

 
   4. คา่วสัด ุ รวม 90,000 บาท  
    

    4.1 วสัดสุ านกังาน 
จ านวน 40,000 บาท 

 

      

 
    เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดสุ านกังาน เชน่ กระดาษ ปากกา  
    แบบพมิพ์ แฟ้ม ดนิสอ น ้าดืม่ หมกึถา่ยเอกสาร ฯลฯ 
    ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้
 

      

 
       4.2 วสัดคุอมพวิเตอร์ จ านวน 50,000 บาท  

      

 
    เพือ่จา่ยเป็นคา่แผน่บนัทกึขอ้มลู หมกึ กระดาษ   
    ตอ่เน่ือง แป้นพมิพ์ เมา้ส์ ฯลฯ 
    ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้
 

      

 
   5. คา่สาธารณูปโภค รวม 25,000 บาท  
    

    5.1  คา่บรกิารไปรษณีย์ 
จ านวน 25,000 บาท 

 

      

 
    เพือ่จา่ยเป็นคา่ไปรษณีย์ คา่โทรเลข คา่ธนาณตั ิดวงตรา 
   ไปรษณีย์ยากร ฯลฯ 
    ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้
 

      

 
    งบลงทุน รวม 27,800 บาท  
    

  6. คา่ครุภณัฑ์ 
รวม 27,800 บาท 

 
           6.1 ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์        

    

     (1) เครือ่งคอมพวิเตอร์ส าหรบังานประมวลผล 
         (แผนพฒันาสีปี่ 2561-2564 เพิม่เตมิ/เปลีย่นแปลง คร ัง้
ที ่
        1/2560  หน้า 19  ล าดบัที ่5 ) 

จ านวน 22,000 บาท 

 



      

 
         CPU ไมน้่อยกวา่ 4 แกน
หลกั (4 core) จ านวน 1 หน่วย โดยม ี  
         คณุลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึ่ง หรือดกีวา่ ดงัน้ี 
         1.ในกรณีทีม่คีวามจ าแบบ Cache Memory ขนาดไม่
น้อย  
         กวา่ 2 MB โดยมคีวามเร็วสญัญาณนาฬกิาพ้ืนฐานไม่
น้อย 
         กวา่ 3.8 GHz และมหีน่วยประมวลผลดา้น  
         กราฟฟิก (Graphics processing unit) ไมน้่อย 
         กวา่ 8 แกน หรือ 
         2. ในกรณีทีม่หีน่วยความจ า
แบบ Cache Memory ขนาดไม ่
         น้อยกวา่ 6 MB ตอ้งมคีวามเร็วนาฬกิาพ้ืนฐานไมน้่อย 
         กวา่ 2.7 GHz 
         SATA หรือดกีวา่ ขนาดความจุไมน้่อย   
         กวา่ 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ
ไม ่
         น้อยกวา่ 120 GB จ านวน 1 หน่วย 
         มจีอภาพ ขนาดไมน้่อยกวา่ 19 นิ้ว 
         ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้
 

      

 

    
      (2 ) เครือ่งส ารองไฟฟ้า 
            (แผนพฒันาสีปี่ 2561-2564 เพิม่เตมิ/เปลีย่นแปลง  
            คร ัง้ที ่1/2560 หน้า 19 ล าดบัที ่6) 

จ านวน 5,800 บาท 

 

      

 
             เพือ่จดัซ้ือเครือ่งส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA 
             ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้
 

      

 
 

แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 
 
  

 งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงบัอคัคภียั รวม 72,000 บาท  
  งบด าเนินงาน รวม 72,000 บาท  
    

1. คา่ใชส้อย 
รวม 72,000 บาท 

 

   
     1.1 รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะ
รายจา่ย 
            หมวดอืน่ๆ 

 
  

    

 

    
    (1) โครงการรณรงค์ป้องกนัและลดอบุตัเิหตทุางถนนในชว่ง
เทศกาล  
          ส าคญั เชน่เทศกาลปีใหม ่เทศกาลสงกรานต์ ฯลฯ 

จ านวน 22,000 บาท 

 

      

 
          เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในโครงการรณรงค์ป้องกนัและลด
อบุตัเิหต ุ
          ทางถนนในชว่งเทศกาลส าคญั เชน่ เทศกาลปี
ใหม ่เทศกาล 
          สงกรานต์ ฯลฯ 
          (แผนพฒันาสีปี่ 2561-2564 เพิม่เตมิ/เปลีย่นแปลง คร ัง้
ที ่1/2560 หน้า 7 ล าดบัที ่1) 
          ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้
 

      

 
        (2) โครงการเสรมิสรา้งศกัยภาพชุมชนดา้นการป้องกนัและ 

          บรรเทาสาธารณภยั 
จ านวน 50,000 บาท 

 



      

 
          เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดัท าโครงการเสรมิสรา้ง
ศกัยภาพ 
          ชุมชนดา้นการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
          (แผนพฒันาสีปี่ 2561-2564 เพิม่เตมิ/เปลีย่นแปลง 
หน้า 7  
ล าดบัที ่2) 
          ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงานการศกึษา 
  

 งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา รวม 1,465,920 บาท  
  งบบุคลากร รวม 1,292,120 บาท  
    

1. เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) 
รวม 1,292,120 บาท 

 
       1.1 เงนิเดอืนพนกังาน จ านวน 1,124,840 บาท  

      

 
   เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืนพนกังานสว่นต าบลในต าแหน่ง 
   นกัวชิาการศกึษา ครูผูด้แูลเด็ก 
   ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้
 

      

 
      1.2 เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของพนกังาน จ านวน 6,360 บาท  

      

 
  เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่พเิศษส าหรบัการสูร้บ(พ.ส.ร.) 
  ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้
 

      

 
      1.3 คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง จ านวน 150,920 บาท  

      

 
  เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนพนกังานจา้งในต าแหน่งผูช้ว่ยครู
ผูด้แูลเด็ก 
  ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้
 

      

 
      1.4 เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจา้ง จ านวน 10,000 บาท  



      

 
  เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของพนกังานจา้งในต าแหน่ง 
  ผูช้ว่ยครูผูด้แูลเด็ก 
  ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้
 

      

 
  งบด าเนินงาน รวม 173,800 บาท  
    

2. คา่ตอบแทน 
รวม 93,800 บาท 

 

   
    2.1 คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กร
ปกครอง 
          สว่นทอ้งถิน่ 

จ านวน 20,000 บาท 

 

      

 
   เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์
แก ่อปท.เชน่ 
   - เงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่ส าหรบัพนกังาน 
   - คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอืน่ ๆ  
   - ฯลฯ 
    ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้
 

      

 
      2.2 คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ จ านวน 2,000 บาท  

      

 
  เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนของพนกังานสว่นต าบลและพนกังาน
จา้ง  
  ซึง่ตอ้งปฏบิตังิานนอกเวลาราชการปกต ิหรือเป็นกรณีเรง่ดว่น
และมสีทิธ ิ
  เบกิคา่ตอบแทนไดต้ามทีก่ระทรวงมหาดไทยก าหนด 
  ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้
 

      

 
      2.3 คา่เชา่บา้น จ านวน 42,000 บาท  

      

 
  เพือ่จา่ยเป็นคา่เชา่บา้นพนกังานสว่นต าบลในต าแหน่ง 
  นกัวชิาการศกึษา และพนกังานในต าแหน่งอืน่ ๆ ทีโ่อนยา้ยมา 
  ปฏบิตังิานใหม ่
  ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้
 

      

 
      2.4 เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร จ านวน 29,800 บาท  

      

 
   เพือ่จา่ยเป็นคา่ชว่ยเหลือการศกึษาบตุรของพนกังานสว่น
ต าบล 
   และผูบ้รหิาร 
   ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้
 

      

 
   3. คา่ใชส้อย รวม 80,000 บาท  
       3.1 รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร จ านวน 5,000 บาท  

      

 
   เพือ่จา่ยเป็นคา่รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 
   - คา่ธรรมเนียมตา่ง ๆ 
   - คา่ถา่ยเอกสาร เขา้เลม่หนงัสอื 
   - คา่จา้งเหมาบรกิาร 
     ฯลฯ 
  ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้
 

      

 

   

   3.2 รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะ
รายจา่ย 
         หมวดอืน่ๆ 
 

      

 
     3.2.1 คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ จ านวน 35,000 บาท  



      

 
          เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการของ
พนกังาน 
          สว่นต าบล พนกังานจา้ง หมายรวมถงึผูท้ีม่สีทิธเิบกิ
คา่ใชจ้า่ย 
          ประเภทน้ีตามระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง 
          (แผนพฒันาสีปี่ 2561-2564 หน้า 152 ล าดบัที ่174) 
          ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้
 

      

 
    3.2.2 คา่ธรรมเนียมและคา่ลงทะเบยีน 

         (แผนพฒันาสีปี่ 2561-2564 หน้า 152 ล าดบัที ่174) 
จ านวน 40,000 บาท 

 

      

 
         เพือ่จา่ยเป็นคา่ธรรมเนียมและคา่ลงทะเบยีนการประชุม  
         การฝึกอบรม 
         ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้
 
 

      

 
 งานระดบักอ่นวยัเรียนและประถมศกึษา รวม 2,954,564 บาท  
  งบด าเนินงาน รวม 1,246,700 บาท  
    

1. คา่ใชส้อย 
รวม 539,600 บาท 

 

   
    1.1 รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะ
รายจา่ย 
          หมวดอืน่ๆ 

      

 
      (1) โครงการจดังานวนัเด็กแหง่ชาต ิ

       (แผนพฒันาสีปี่ 2561-2564 หน้า 133 ล าดบัที ่115) 
จ านวน 130,000 บาท 

 

      

 
        เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดักจิกรรมวนัเด็กแหง่ชาต ิ 
       ประจ าปีงบประมาณ 2561 
       ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้
 

      

 
      (2) โครงการทศันะศกึษาแหลง่เรียนรูน้อกสถานที ่

         (แผนพฒันาสปีี 2561-2564 หน้า 131 ล าดบัที ่105) 
จ านวน 25,400 บาท 

 

      

 
        เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในโครงการทศันะศกึษาแหลง่เรียนรู้ 
        นอกสถานที ่
        ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้
 

      

 
       (3) โครงการสนบัสนุนคา่ใชจ้า่ยการบรหิารสถานศกึษา 

         (แผนพฒันาสีปี่ 2561-2564 หน้า 131 ล าดบัที ่107) 
จ านวน 384,200 บาท 

 

      

 
         เพือ่จา่ยเป็น 
         3.1 คา่ใชจ้า่ยในการพฒันาครูผูด้แูลเด็ก/ผูด้แูลเด็กของ
ศนูย์พฒันา 
               เด็กเล็ก คนละ 2,000 บาท จ านวน 4 คน    
               รวมเงนิท ัง้สิน้ 8,000 บาท 
 
 
        3.2 คา่อาหารกลางวนัเด็กนกัเรียนศนูย์พฒันา 
              เด็กเล็ก จ านวน 2 ศนูย์ จ านวน 245 วนั  
              นกัเรียนท ัง้หมด 57 คน  ใหแ้ก ่
             - ศนูย์พฒันาเด็กเล็กองค์การบรหิารสว่นต าบลขนาบ
นาก 
             - ศนูย์พฒันาเด็กเล็กบา้นขนาบนาก 
               รวมเงนิท ัง้สิน้  279,300  บาท 
 
       3.3 คา่จดัการเรียนการสอนของศนูย์พฒันา 

      

 



             เด็กเล็ก จ านวน 2 ศนูย์ จ านวนนกัเรียน
ท ัง้หมด 57 คน  
             จดัสรรรายละ 1,700 บาท  ใหแ้ก ่
            - ศนูย์พฒันาเด็กเล็กองค์การบรหิารสว่นต าบลขนาบ
นาก 
            - ศนูย์พฒันาเด็กเล็กบา้นขนาบนาก 
              รวมเงนิท ัง้สิน้  96,900  บาท 
 

   2. คา่วสัด ุ รวม 707,100 บาท  
       2.1 คา่อาหารเสรมิ (นม) จ านวน 707,100 บาท  

      

 
   เพือ่จา่ยเป็นคา่อาหารเสรมิ(นม) จ านวน 260 วนั ใหก้บัศนูย์
พฒันา 
   เด็กเล็ก จ านวน 2 ศนูย์ 
   1.ศนูย์พฒันาเดก็เล็กองค์การบรหิารสว่นต าบลขนาบนาก 
   2.ศนูย์พฒันาเดก็เล็กบา้นขนาบนาก 
      และโรงเรียนในสงักดั สพฐ.ในพื้นที ่จ านวน 260  
      วนั 4 โรงเรียน ดงัน้ี 
   1.โรงเรียนวดัขนาบนาก 
   2. โรงเรียนวดัโคกมะมว่ง 
   3.โรงเรียนบา้นน าทรพัย์ 
   4.โรงเรียนบา้นบางตะลุมพอ 
   (แผนพฒันาสีปี่ 2561-2564 หน้า 133 ล าดบั 113) 
 
 

      

 
  งบลงทุน รวม 253,500 บาท  
   3. คา่ครุภณัฑ ์ รวม 70,000 บาท  
      3.1 ครุภณัฑ์ส านกังาน        
      (1 )ป้ายประชาสมัพนัธ์กจิกรรมของศนูย์พฒันาเด็กเล็ก 

       (แผนพฒันาสีปี่ 2561-2564 หน้า132 ล าดบัที ่112) 
จ านวน 10,000 บาท 

 

      

 
       เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดัท าป้ายประชาสมัพนัธ์
กจิกรรม  
       ตา่ง ๆ ของศนูย์พฒันาเด็กเล็กขององค์การบรหิารสว่น
ต าบล 
       ขนาบนาก จ านวน 2 ศนูย์ 
       (ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได)้ 
 

      

 
     (2) ป้ายศนูย์พฒันาเด็กเล็ก จ านวน 2 ศนูย์ 

      (แผนพฒันาสีปี่ 2561-2564 หน้า 132 ล าดบัที ่111) 
จ านวน 60,000 บาท 

 

      

 
      เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัท าป้ายชือ่ศนูย์พฒันา 
      เด็กเล็ก จ านวน 2 ศนูย์  รายละเอยีดตามแบบแปลนที ่อบต.
ก าหนด 
      (ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได)้ 
 
 

      

 
   4. คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง รวม 183,500 บาท  
       4.1 อาคารตา่ง ๆ        

    

  (1 )โครงการกอ่สรา้งเสาธงชาตปิระจ าศนูย์พฒันาเด็กเล็ก  
        องค์การบรหิารสว่นต าบลขนาบนาก  
        (แผนพฒันาสีปี่ 2561-2564 เพิม่เตมิคร ัง้ที ่1/2560 
หน้า 5  
        ล าดบัที่ ่ 1) 

จ านวน 143,000 บาท 

 



      

 
        เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งเสาธงชาตไิทย ณ ศนูย์พฒันาเด็ก
เล็ก   
        องค์การบรหิารสว่นต าบลขนาบนาก 
        รายละเอยีดตามแบบแปลน ที ่อบต.ก าหนด 
        ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้
 

      

 

    

   (2)โครงการปรบัปรุงตอ่เตมิหลงัคาเมทลัชีท ศนูย์พฒันาเด็ก
เล็ก  
        องค์การบรหิารสว่นต าบลขนาบนาก ม.4 
        (แผนพฒันาสีปี่ 2561-2564 เพิม่เตมิ/เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่
1/2560  
        หน้า 5 ล าดบัที ่2) 

จ านวน 40,500 บาท 

 

      

 
        เพือ่จา่ยเป็นคา่ปรบัปรุงตอ่เตมิหลงัคาเมทลัชีท ศนูย์พฒันา
เด็กเล็ก 
        องค์การบรหิารสว่นต าบลขนาบนาก  ม.4  
        ขนาดกวา้ง 6.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร และ   
        กวา้ง 3.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร(ตามแบบที ่อบต.
ก าหนด) 
        ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้
 

      

 
  งบเงนิอุดหนุน รวม 1,454,364 บาท  
   5. เงนิอดุหนุน รวม 1,454,364 บาท  
       

5.1 เงนิอดุหนุนสว่นราชการ 
จ านวน 1,454,364 บาท 

 

      

 
(1) อดุหนุนโครงการคา่ยจรยิธรรม
นกัเรียน จ านวน 82,324 บาท ไดแ้ก ่
    1.1 โรงเรียนวดัขนาบนาก   13,392   บาท 
    1.2 โรงเรียนวดัโคกมะมว่ง  38,152   บาท 
    1.3 โรงเรียนบา้นน าทรพัย์   16,480   บาท 
    1.4 โรงเรียนบางตะลุมพอ    14,300   บาท 
          (แผนพฒันาสีปี่ 2561-2564 หน้า 160 ล าดบัที ่2) 
          ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้

 
(2) อดุหนุนโครงการพฒันาผูน้ า
เยาวชน จ านวน 92,040 บาท ไดแ้ก ่
      2.1 โรงเรียนวดัขนาบนาก       16,360  บาท 
      2.2 โรงเรียนวดัโคกมะมว่ง      28,800  บาท 
      2.3 โรงเรียนบา้นน าทรพัย์       29,640  บาท 
      2.4 โรงเรียนบา้นบางตะลุมพอ  17,240  บาท 
            (แผนพฒันาสีปี่ 2561-2564 หน้า 160 ล าดบัที ่1) 
            ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้

(3) อดุหนุนโครงการอาหารกลางวนัโรงเรียนใน                
สงักดั สพฐ  จ านวน 1,280,000 บาท  ไดแ้ก ่
     3.1 โรงเรียนวดัขนาบนาก      368,000  บาท 
     3.2 โรงเรีนวดัโคกมะมว่ง       496,000  บาท 
     3.3 โรงเรียนบา้นน าทรพัย์      208,000  บาท 
     3.4 โรงเรียนบา้นบางตะลุมพอ 208,000  บาท 
          (แผนพฒันาสีปี่ 2561-2564 หน้า 161 ล าดบัที ่4 ) 
          ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้
 

      

 
      

 
        



แผนงานสาธารณสขุ 
 
  

 งานบรกิารสาธารณสขุและงานสาธารณสุขอืน่ รวม 30,000 บาท  
   

งบด าเนินงาน 
รวม 30,000 บาท 

 
   1. คา่ใชส้อย รวม 30,000 บาท  

   

    1.1 รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะ
รายจา่ย 
       หมวดอืน่ๆ 
 

      

 

    

(1) โครงการสตัว์ปลอดโรค คนปลอดภยั จากโรคพษิสุนขับา้ 
      (แผนพฒันาสีปี่ 2561-2564 เพิม่เตมิ/เปลีย่นแปลง คร ัง้
ที1่/2560 
      หน้า  8 ล าดบัที ่1) 

จ านวน 30,000 บาท 

 

      

 
      เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในโครงการสตัว์ปลอดโรค คน
ปลอดภยั  
      จากโรคพษิสนุขับา้ 
      ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 



แผนงานสงัคมสงเคราะห์ 
 
  

 งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสงัคมสงเคราะห์ รวม 389,500 บาท  
  งบบุคลากร รวม 282,500 บาท  
    

1. เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) 
รวม 282,500 บาท 

 
       1.1 เงนิเดอืนพนกังาน จ านวน 282,500 บาท  

      

 
   เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืนพนกังานสว่นต าบลในต าแหน่ง
นกัพฒันาชุมชน 
   ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้
 

      

 
     2. งบด าเนินงาน รวม 107,000 บาท  
      2.1 คา่ตอบแทน รวม 77,000 บาท  

   
         2.1 คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กร
ปกครอง 
               สว่นทอ้งถิน่ 

จ านวน 15,000 บาท 

 

      

 
       เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์
แก ่
       องค์กรปกครองสว่นท้องถิน่ เชน่ 
       - เงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่ส าหรบัพนกังาน 
       - คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอืน่ ๆ  
       - ฯลฯ 
       ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้
 

      

 
            2.2 คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ จ านวน 1,000 บาท  

      

 
        เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ
ของ 
        พนกังานสว่นต าบล และพนกังานจา้ง ซึง่ตอ้งปฏบิตังิาน
นอกเวลา 
        ราชการปกตหิรือเป็นกรณีเรง่ดว่นและมีสทิธเิบกิ
คา่ตอบแทนได ้
        ตามทีก่ระทรวงมหาดไทยก าหนด 
        ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้
 

      

 
             2.3 คา่เชา่บา้น จ านวน 36,000 บาท  

      

 
         เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่เชา่บา้นของพนกังานสว่นต าบลใน
ต าแหน่ง 
        นกัพฒันาชุมชน และพนกังานในต าแหน่งอืน่ ๆ ทีโ่อนยา้ย
มา 
        ปฏบิตังิานใหม ่
        ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้
 

      

 
            2.4 เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร จ านวน 25,000 บาท  

      

 
        เพือ่จา่ยเป็นคา่ชว่ยเหลือการศกึษาบุตรของพนกังานสว่น
ต าบล 
        ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้
 

      

 
   3. คา่ใชส้อย รวม 30,000 บาท  

   
    3.1 รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะ
รายจา่ย 
          หมวดอืน่ๆ 

      

 



 

       3.1.1 คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ 
          (แผนพฒันาสีปี่ 2561-2564 หน้า 152 ล าดบัที ่174) 

จ านวน 15,000 บาท 

 

      

 
           เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการของ
พนกังาน 
           สว่นต าบล 
           ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้
 
 

      

 
       3.1.2 คา่ธรรมเนียมและคา่ลงทะเบยีน 

            (แผนพฒันาสีปี่ 2561-2564 หน้า 152 ล าดบัที ่174) 
จ านวน 15,000 บาท 

 

      

 
            เพือ่จา่ยเป็นคา่ธรรมเนียมและคา่ลงทะเบยีนในการ   
            ประชุม ฝึกอบรมของพนกังานสว่นต าบล 
            ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้
 

      

 
 งานสวสัดกิารสงัคมและสงัคมสงเคราะห์ รวม 50,000 บาท  
  งบด าเนินงาน รวม 50,000 บาท  
   1. คา่ใชส้อย รวม 50,000 บาท  

   
    1.1 รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะ
รายจา่ย 
           หมวดอืน่ๆ 

      

 

    

   1.1.1 โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาความรุนแรงตอ่เด็ก 
สตรี และ 
             บคุคลในครอบครวั 
            (แผนพฒันาสี่ปี่ 2561-2564 หน้า 135 ล าดบัที ่121) 

จ านวน 10,000 บาท 

 

      

 
            เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้่ายในโครงการป้องกนัและแกไ้ข
ปญัหาความ 
            รุนแรงตอ่เด็ก สตรี และบคุคลในครอบครวั 
            ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้
 

      

 

    

   1.1.2 โครงการพฒันาศกัยภาพผูสู้งอายุ ผูพ้กิาร ผูด้อ้ยโอกาส  
             ภายในต าบลขนาบนาก 
             (แผนพฒันาสีปี่ 2561-2564 เพิม่เตมิคร ัง้ที ่1/2560 
             หน้า 6    ล าดบัที ่1) 

จ านวน 10,000 บาท 

 

      

 
             เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในโครงการพฒันาศกัยภาพ
ผูส้งูอายุ  
             ผูพ้กิาร ผูด้อ้ยโอกาส ภายในต าบลขนาบนาก  
            ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้
 

      

 
       1.1.3 โครงการสง่เสรมิอาชีพผูส้งูอายุ 

            (แผนพฒันาสีปี่ 2561-2564 หน้า 134 ล าดบัที ่118) 
จ านวน 20,000 บาท 

 

      

 
            เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้่ายในโครงการสง่เสรมิอาชีพ
ผูส้งูอายุ  
            ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้
 

      

 

    
   1.1.4 โครงการแสดงออกทางศลิปะและวฒันธรรมในผูส้งูอายุ 
            (แผนพฒันาสีปี่  2561-2564 เพิม่เตมิคร ัง้ที ่1/2560   
            หน้า 6   ล าดบัที ่2) 

จ านวน 10,000 บาท 

 

      

 
           เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในโครงการแสดงออกทางศลิปะ
และ    
           วฒันธรรมในผูสู้งอายุ 
           ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้
 

      

 



 
 
 
 
 
 

แผนงานเคหะและชุมชน 
 
  

 งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน รวม 2,086,710 บาท  
  งบบุคลากร รวม 1,312,260 บาท  
   1. เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,312,260 บาท  
       1.1 เงนิเดอืนพนกังาน จ านวน 657,000 บาท  

      

 
    เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืนพนกังานสว่นต าบลในต าแหน่ง
ผูอ้ านวยการ 
    กองชา่ง นายชา่งโยธา 
    ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้
 

      

 
      1.2 เงนิประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท  

      

 
  เพือ่จา่ยเป็นเงนิประจ าต าแหน่งของพนกังานสว่นต าบลใน
ต าแหน่ง  
  ผูอ้ านวยการกองชา่ง 
  ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้
 

      

 
      1.3 คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง จ านวน 550,560 บาท  

      

 
  เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนพนกังานจา้งในต าแหน่งผูช้ว่ย 
  นายชา่งโยธา ผูช้ว่ยเจา้พนกังานธุรการ คนงานท ั่วไป ฯลฯ 
  ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้
 

      

 
      1.4 เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจา้ง จ านวน 47,700 บาท  

      

 
  เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของพนกังานจา้งในต าแหน่งผูช้ว่ย
นายชา่ง 
  โยธา ผูช้ว่ยเจา้พนกังานธุรการ คนงานท ั่วไป ฯลฯ 
  ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้
 

      

 
      1.5 เงนิอืน่ๆ จ านวน 15,000 บาท  

      

 
  เพือ่จา่ยเป็นเงนิอืน่ ๆ ของพนกังานสว่นต าบลในต าแหน่ง
ผูอ้ านวยการ 
  กองชา่ง 
  ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้
 

      

 
  งบด าเนินงาน รวม 704,450 บาท  
   2. คา่ตอบแทน รวม 204,450 บาท  

   
   2.1 คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กร
ปกครอง 
         สว่นทอ้งถิน่ 

จ านวน 80,000 บาท 

 

      

 
  เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แก่
องค์กร 
  ปกครองสว่นทอ้งถิน่ เชน่ 
  - เงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่ ส าหรบัพนกังาน 
  - คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอืน่ ๆ  

      

 



  - ฯลฯ 
  ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้
 

      2.2 คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ จ านวน 5,000 บาท  

      

 
  เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนของพนกังานสว่นต าบลและพนกังาน
จา้ง  
  ซึง่ตอ้งปฏบิตังิานนอกเวลาราชการปกตหิรือเป็นกรณีเรง่ดว่น
และมสีทิธ ิ
  เบกิคา่ตอบแทนไดต้ามทีก่ระทรวงมหาดไทยก าหนด 
  ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้
 
 
 
 

      

 
      2.3 คา่เชา่บา้น จ านวน 78,000 บาท  

      

 
  เพือ่จา่ยเป็นคา่เชา่บา้นพนกังานสว่นต าบลในต าแหน่ง
ผูอ้ านวยการ 
  กองชา่ง นายชา่งโยธา และพนกังานในต าแหน่งอืน่ ๆ ที่
โอนยา้ยมา 
  ปฏบิตังิานใหม ่
  ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้
 

      

 
      2.4 เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร จ านวน 41,450 บาท  

      

 
  เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ชว่ยเหลือการศกึษาบตุรของพนกังานสว่น
ต าบล 
  ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้
 

      

 
   3. คา่ใชส้อย รวม 150,000 บาท  
      3.1 รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร จ านวน 10,000 บาท  

      

 
  เพือ่จา่ยเป็นคา่รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร เชน่ 
  - คา่ธรรมเนียมตา่ง ๆ 
  - คา่ถา่ยเอกสาร เขา้เลม่หนงัสอื 
  - คา่จา้งเหมาบรกิาร ฯลฯ 
   ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้
 

      

 

   
   3.2 รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะ
รายจา่ย 
          หมวดอืน่ๆ 

      

 

    
    3.2.1 คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ  
             (แผนพฒันาสีปี่ 2561-2564 หน้า 152 ล าดบัที ่174 
) 

จ านวน 20,000 บาท 

 

      

 
             เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ 
             ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้
 

      

 
       3.2.2 คา่ธรรมเนียมและคา่ลงทะเบยีน 

            (แผนพฒันาสีปี่ 2561-2564 หน้า 152 ล าดบัที ่174) 
จ านวน 20,000 บาท 

 

      

 
            เพือ่จา่ยเป็นคา่ธรรมเนียมและคา่ลงทะเบยีนการ 
            ประชุม ฝึกอบรม ของพนกังานสว่นต าบล 
            ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้
 

      

 
     3.3 คา่บ ารุงรกัษาและซ่อมแซม จ านวน 100,000 บาท  

      

 
  เพือ่จา่ยเป็นคา่บ ารุงและซ่อมแซมทรพัย์สนิ ขององค์การ
บรหิาร 

      
 



  สว่นต าบลขนาบนาก 
  ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้
 

   4. คา่วสัด ุ รวม 350,000 บาท  
       4.1 วสัดสุ านกังาน จ านวน 20,000 บาท  

      

 
   เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุส านกังาน เชน่ กระดาษ ปากกา 
   แบบพมิพ์ แฟ้ม ดนิสอ น ้าดืม่ หมกึถา่ยเอกสาร ฯลฯ 
   ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้
 

      

 
      4.2 วสัดกุอ่สรา้ง จ านวน 270,000 บาท  

      

 
  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดกุ่อสรา้ง เชน่ ไม ้ปนูซเิมนต์ ยางมะ
ตอย  
  ส าเร็จรูป ตะป ูเหล็ก ทอ่ระบายน ้าขนาดตา่ง ๆ ฯลฯ 
  ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้
 

      

 
     4.3 วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ จ านวน 10,000 บาท  

      

 
 เพือ่จา่ยเป็นคา่น ้ามนัดเีซล เบนซนิ แกส๊หุงตม้  
 น ้ามนัจารบ ีน ้ามนัเครือ่ง ฯลฯ 
 ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้
 

      

 
     4.4 วสัดคุอมพวิเตอร์ จ านวน 50,000 บาท  

      

 
 เพือ่จา่ยเป็นคา่แผน่บนัทกึขอ้มลู หมกึ  
 กระดาษตอ่เน่ือง แป้นพมิพ์ เมา้ท์ ฯลฯ 
 ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้
 
 

      

 
  งบลงทุน รวม 70,000 บาท  
   5. คา่ครุภณัฑ ์ รวม 70,000 บาท  
      5.1 ครุภณัฑ์การเกษตร        

    

  เครือ่งสบูน ้าแบบจมน ้าขนาด 2 แรงมา้ จ านวน 2 เครือ่ง 
  (แผนพฒันาสี่ปี่ 2561-2564 เพิม่เตมิ/เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่
1/2560  
  หน้า 20   ล าดบัที ่8) 

จ านวน 70,000 บาท 

 

      

 
 เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือเครือ่งสบูน ้าแบบ  
 จมน ้า ขนาด 2 แรงมา้ จ านวน 2 เครือ่ง โดยมรีายละเอียดดงัน้ี 
- เครือ่งสูบน ้าแบบจม ใชม้อเตอร์ไฟฟ้าขนาด 2 แรงมา้(HP) 
- ใบพดัท าดว้ยสแตนเลส 
- ปรมิาณน ้าสบูไดไ้มน้่อยกวา่ 120 ลติรตอ่นาที 
- อปุกรณ์ประกอบดว้ยเครือ่งสบูน ้าและมอเตอร์ไฟฟ้าตอ้งมคีรบ
ชุดพรอ้ม   ทีจ่ะใชง้านได ้(ราคาต ัง้ตามทอ้งตลาด) 
ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้
 

      

 
 งานไฟฟ้าถนน รวม 2,302,000 บาท  
  งบลงทุน รวม 2,202,000 บาท  
   1. คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง รวม 2,202,000 บาท  
      1.1 คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปโภค        

    

  โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.สายจากแยกบา้นหวัดอน-สะพาน
บา้นดอน  
  ชายโข ้หมูท่ี ่10 ต าบลขนาบนาก อ าเภอปากพนงั จงัหวดั  
  นครศรีธรรมราช 
  (แผนพฒันาสีปี่ 2561-2564 เพิม่เตมิ/เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่
1/2560   

จ านวน 445,000 บาท 

 



  หน้า 3 ล าดบัที ่1) 

      

 
  เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนน คสล.สายจากแยกบา้นหวัดอน-
สะพาน 
  บา้นดอนชายโข ้หมูท่ี ่10 ต าบลขนาบนาก ขนาด 
  กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือพื้นที ่
  ถนน คสล.ไมน้่อยกวา่ 800 ตร.ม. พรอ้มไหลท่างหนิคลุก 
  ขา้งละ 0.50 เมตร พรอ้มตดิต ัง้ป้ายประชาสมัพนัธ์  
  โครงการ จ านวน 1 ป้าย (ตามแบบ อบต.ก าหนด) 
  ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้
 

      

 

    

1.2 โครงการกอ่สรา้งถนน คสล.สายสะพานตนีตกิ-บา้นนาย
เอือ้น หมูท่ี ่6  
      ต าบลขนาบนาก อ าเภอปากพนงั จงัหวดันครศรีธรรมราช 
     (แผนพฒันาสีปี่ 2561-2564 เพิม่เตมิ/เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่
1/2560  
     หน้า 3 ล าดบัที ่2) 

จ านวน 1,003,000 บาท 

 

      

 
   เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนน คสล.สายสะพานตนีตกิบา้นนาย
เอือ้น  
   หมูท่ี ่6 ต าบลขนาบนาก  
   ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 450 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที ่
   ถนน คสล.ไมน้่อยกวา่ 1,800  ตร.ม. พรอ้มไหลท่างหนิคลุก 
   ขา้งละ 0.50 เมตร พรอ้มตดิต ัง้ป้ายประชาสมัพนัธ์    
   โครงการ จ านวน 1 ป้าย (ตามแบบ อบต.ก าหนด) 
   ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้
 
 
 

      

 

    

1.3 โครงการขดุลอกครูะบายน ้าถนนทางหลวงชนบทปากพนงั - 
หวัไทร 
      หมูท่ี ่9 ต าบลขนาบนาก อ าเภอปากพนงั จงัหวดั
นครศรีธรรมราช 
     (แผนพฒันาสีปี่ 2561-2564 หน้า 122 ล าดบัที ่38) 

จ านวน 247,000 บาท 

 

      

 
     เพือ่จา่ยเป็นคา่ขดุลอกครูะบายน ้าถนนทางหลวงชนบทปาก
พนงั- 
     หวัไทร หมูท่ี ่9 ต าบลขนาบนาก อ าเภอปากพนงั โดยท าการ
ขดุลอก 
     ใหมใ่หไ้ดป้ากกวา้งเฉลีย่ 6.00 เมตร ทอ้งกวา้ง 
     เฉลีย่ 4.00 เมตร ความลกึเฉลีย่ 2.00 เมตร  
    ความยาว 1,500 เมตร ปรมิาณดนิขดุไมน้่อย
กวา่ 9,600 ลบ.ม 
    พรอ้มตดิต ัง้ป้ายประชาสมัพนัธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย  
    (ตามแบบ อบต.ก าหนด) 
    ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้
 

      

 

    

1.4 โครงการตดิต ัง้ชุดโคมไฟฟ้าสาธารณะ หมูท่ี ่8 ต าบลขนาบ
นาก 
      อ าเภอปากพนงั จงัหวดันครศรีธรรมราช  
     (แผนพฒันาสีปี่ 2561-2564  หน้า 126 ล าดบัที ่91) 

จ านวน 56,000 บาท 

 

      

 
     เพือ่จา่ยเป็นคา่ตดิต ัง้ชุดโคมไฟฟ้าสาธารณะ หมูท่ี ่8 ต าบล 
     ขนาบนาก ชนิดหลอดฟลูออเรสเซนต์  
     หลอดขนาด 2 × 36 วตัต์ พรอ้มอปุกรณ์ครบ
ชุด รวม 16 จุด  

      

 



     (ตามแบบ อบต.ก าหนด) 
     ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้
 

    
1.5 โครงการบกุเบกิถนนสายบา้นตนีวดัขนาบนาก หมูท่ี ่1  
       ต าบลขนาบนาก 
      (แผนพฒันาสีปี่ 2561-2564 หน้า 112 ล าดบัที ่43) 

จ านวน 134,000 บาท 

 

      

 
      เพือ่จา่ยเป็นคา่บกุเบกิถนนสายบา้นตนีวดัขนาบนาก หมู่
ที ่1  
      ต าบลขนาบนาก โดยใช้ดนิถมยกระดบั กวา้ง 4.00 เมตร  
      ความยาว 225 เมตร ใชว้สัดดุนิถมไมน้่อยกวา่ 330 ลบ.
ม. พรอ้มท า 
      ผวิจราจรลูกรงั กวา้ง 4.00 เมตร ความยาว 225 เมตร  
      หนาเฉลีย่ 0.15 เมตร ใชว้สัดุลูกรงัไมน้่อยกวา่ 135 ลบ.ม.  
      เกลีย่เรียบตลอดสาย พรอ้มตดิต ัง้ป้ายประชาสมัพนัธ์ 
      โครงการ จ านวน 1 ป้าย (ตามแบบ อบต.ก าหนด) 
      ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้
 

      

 

    

1.6 โครงการปรบัปรุงซ่อมแซมถนนสายบา้นนายเจียม-ถนน
พนงัก ัน้ 
      น ้าเค็ม หมูท่ี ่3 ต าบลขนาบนาก อ าเภอปากพนงั จงัหวดั 
      นครศรีธรรมราช 
      (แผนพฒันาสีปี่ 2561-2564 หน้า 105 ล าดบัที ่23) 

จ านวน 317,000 บาท 

 

      

 
      เพือ่จา่ยเป็นคา่ปรบัปรุงซอ่มแซมถนนสายบา้นนายเจียม-
ถนน 
      พนงัก ัน้น ้าเค็ม หมูท่ี ่3 ต าบลขนาบนาก โดยใชว้สัดุหนิคลุก
ท าผวิ 
      จราจรกวา้ง 4.00 เมตร ความยาว 700 เมตร  
      หนาเฉลีย่ 0.15 เมตร โดยใชห้นิคลุกจ านวนไมน้่อยกวา่  
      420 ลบ.ม. เกลีย่เรียบตลอดสาย พรอ้มตดิต ัง้ป้าย
ประชาสมัพนัธ์    
     โครงการ จ านวน 1 ป้าย (ตามแบบ อบต.ก าหนด) 
      ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้
 
 
 

      

 
  งบเงนิอุดหนุน รวม 100,000 บาท  
   2. เงนิอดุหนุน รวม 100,000 บาท  
      2.1 เงนิอดุหนุนสว่นราชการ จ านวน 100,000 บาท  

      

 
    เพือ่จา่ยใหก้บัการไฟฟ้าสว่นภูมภิาคอ าเภอปากพนงั เป็น
คา่ใชจ้า่ยใน 
   โครงการขยายเขตระบบจ าหน่ายพาดสายไฟฟ้า
สาธารณะ และตดิต ัง้  
    มเิตอร์ไฟฟ้า หมูท่ี ่8 ต าบลขนาบ
นาก ระยะทาง 1,200 เมตร  
    (แผนพฒันาสีปี่ 2561-2564 เพิม่เตมิ/เปลีย่นแปลง  
    คร ัง้ที ่1/2560 หน้า 14 ล าดบัที ่1) 
    ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้
 
 
 
 
 
 

      

 



 
 

แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน 
 
  

 งานสง่เสรมิและสนบัสนุนความเขม้แข็งชุมชน รวม 100,000 บาท  
  งบด าเนินงาน รวม 100,000 บาท  
   1. คา่ใชส้อย รวม 100,000 บาท  

   
   1.1 รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะ
รายจา่ย 
         หมวดอืน่ๆ 

      

 
    (1 ) โครงการจดัท าแผนพฒันา อบต. 

      (แผนพฒันาสีปี่ 2561-2564 หน้า 153 ล าดบัที ่176) 
จ านวน 10,000 บาท 

 

      

 
      เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการสง่เสรมิ สนบัสนุนการจดัท า
แผน 
      ชุมชน และจดัประชุมประชาคม จดัท าแผนพฒันาทอ้งถิน่ 
      ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้
 

      

 

    

(2) โครงการจา้งแรงงานประชาชนผูม้รีายไดน้้อย 
      (แผนพฒันาสีปี่ 2561-2564 เพิม่เตมิ/เปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่
1/2560  
      หน้า 10 ล าดบัที ่1) 

จ านวน 30,000 บาท 

 

      

 
      เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในโครงการจา้งแรงงานประชาชนผูม้ี 
      รายไดน้้อย 
      ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้
 

      

 
    (3) โครงการยกระดบัมาตรฐานสนิคา้ป่าจาก 

      (แผนพฒันาสีปี่ 2561-2564 หน้า 149 ล าดบัที ่166) 
จ านวน 30,000 บาท 

 

      

 
      เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในโครงการยกระดบัมาตรฐานสนิคา้
ป่าจาก 
      ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้
 

      

 
    (4) โครงการสง่เสรมิอาชีพใหแ้กป่ระชาชนในต าบลขนาบนาก 

      (แผนพฒันาสีปี่ 2561-2564 หน้า 148 ล าดบัที ่163) 
จ านวน 20,000 บาท 

 

      

 
      เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในโครงการสง่เสรมิอาชีพให้แก่
ประชาชน 
      ในต าบลขนาบนาก 
      ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้
 

      

 

    

(5) โครงการอบรมหลกัสูตรดา้นกฎหมาย ระเบยีบทีเ่กีย่วกบั
องค์กร 
      ปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
      (แผนพฒันาสีปี่ 2561-2564 หน้า 137 ล าดบัที ่128 ) 

จ านวน 10,000 บาท 

 

      

 
      เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในโครงการอบรมหลกัสตูรดา้น 
      กฎหมาย ระเบยีบทีเ่กีย่วกบัองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
      ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้
 
 
 
 
 
 
 

      

 



 
 

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 
 
  

 งานกีฬาและนนัทนาการ รวม 380,000 บาท  
  งบด าเนินงาน รวม 380,000 บาท  
   1. คา่ใชส้อย รวม 380,000 บาท  

   

   1.1 รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะ
รายจา่ย 
         หมวดอืน่ๆ 
 

      

 

    

  (1) โครงการแขง่ขนักีฬา-กรีฑาของโรงเรียนในต าบลและ
ระหวา่ง 
        ต าบล 
        (แผนพฒันาสีปี่ 2561-2564 หน้า 145 ล าดบัที ่153) 

จ านวน 150,000 บาท 

 

      

 
        เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดัโครงการแขง่ขนักีฬา-กีฑา
ของ  
        โรงเรียนในต าบลและระหวา่งต าบล  
        ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้
 

      

 
       (2) โครงการแขง่ขนักีฬา-กรีฑาภายในต าบลขนาบนาก 

         (แผนพฒันาสีปี่ 2561-2564 หน้า 144 ล าดบัที ่151) 
จ านวน 200,000 บาท 

 

      

 
         เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในโครงการแขง่ขนักีฬา-กรีฑา
ภายในต าบล 
         ขนาบนาก 
         ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้
 

      

 

    
   (3) โครงการจดัสง่นกักีฬา เด็ก เยาวชน และประชาชนเขา้
รว่มแขง่ขนั 
         (แผนพฒันาสีปี่ 2561-2564 หน้า 144 ล าดบัที ่150) 

จ านวน 30,000 บาท 

 

      

 
        เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในโครงการจดัสง่
นกักีฬา เด็ก เยาวชน และ    
        ประชาชนเขา้รว่มแขง่ขนักีฬา 
        ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้
 
 

      

 
 งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถิน่ รวม 646,000 บาท  
  งบด าเนินงาน รวม 590,000 บาท  
   1. คา่ใชส้อย รวม 590,000 บาท  

   

   1.1 รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะ
รายจา่ย 
          หมวดอืน่ๆ 
 

      

 
      (1) โครงการจดังานแขง่ขนัเรือเพียว 

        (แผนพฒันาสีปี่ 2561-2564 หน้า 143 ล าดบัที ่149) 
จ านวน 100,000 บาท 

 

      

 
        เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในโครงการจดังานแขง่ขนัเรือเพียว 
        ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้
 

      

 
      (2) โครงการจดังานประเพณี"ลอยกระทง" 

        (แผนพฒันาสีปี่ 2561-2564 หน้า 142 ล าดบัที ่146) 
จ านวน 220,000 บาท 

 



      

 
        เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในโครงการจดังานประเพณี"ลอย
กระทง"  
        ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้
 

      

 
      (3) โครงการจดังานวนักตญัญแูละรดน ้าผูส้งูอายุ 

       (แผนพฒันาสีปี่ 2561-2564 หน้า 142ล าดบัที ่145) 
จ านวน 150,000 บาท 

 

      

 
       เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในโครงการจดังานวนักตญัญูและรด
น ้า 
       ผูส้งูอายุ 
       ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้
 
 

      

 
       (4) โครงการจดังานวนัส าคญัตา่ง ๆ ของทางราชการ 

         (แผนพฒันาสีปี่ 2561-2564 หน้า 143 ล าดบัที ่148) 
จ านวน 20,000 บาท 

 

      

 
         เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในโครงการจดังานวนัส าคญั
ตา่ง ๆ ของ 
         ทางราชการ 
         ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้
 

      

 

    
   (5) โครงการจดังานส าคญัทางพระพุทธศาสนา และวนั
เขา้พรรษา 
         (แผนพฒันาสีปี่ 2561-2564 หน้า 145 ล าดบัที ่155) 

จ านวน 15,000 บาท 

 

      

 
         เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในโครงการจดังานวนัส าคญัทาง    
         พระพุทธศาสนา และวนัเขา้พรรษา 
         ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้
 

      

 

    

   (6) โครงการฝึกอบรมผูน้ าพธิีกรรมทางศาสนา 
         (แผนพฒันาสีปี่ 2561-2564 เพิม่เตมิ/เปลีย่นแปลง คร ัง้
ที ่
         1/2560 หน้า 9  ล าดบัที ่1) 

จ านวน 15,000 บาท 

 

      

 
         เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในโครงการฝึกอบรมผูน้ าพธิีกรรม
ทาง 
         ศาสนา  
         ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้
 

      

 
       (7) โครงการสบืสานภมูปิญัญาทอ้งถิน่ 

        (แผนพฒันาสีปี่ 2561-2564 หน้า 142 ล าดบัที ่144) 
จ านวน 70,000 บาท 

 

      

 
        เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดังานโครงการสืบสานภมูิ
ปญัญา 
        ทอ้งถิน่  
       ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้
 
 

      

 
  งบเงนิอุดหนุน รวม 56,000 บาท  
   2. เงนิอดุหนุน รวม 56,000 บาท  
      2.1 เงนิอดุหนุนสว่นราชการ จ านวน 16,000 บาท  

      

 
   (1) อดุหนุนใหแ้กท่ีท่ าการปกครองอ าเภอปากพนงั  
         เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุนโครงการจดักจิกรรมแห่หมรบัวนั
งาน             
         เดอืนสบิ ประจ าปี 2561   
         (แผนพฒันาสีปี่ 2561-2564 หน้า 163  
         ล าดบัที ่7)                            
         จ านวน    3,000     บาท 

      

 



         ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้
 
   (2) อดุหนุนใหแ้กท่ีท่ าการปกครองอ าเภอปากพนงั 
         เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุนโครงการจดังานประเพณี
มาฆบชูาแหผ่า้  
         ขึน้ธาต ุประจ าปี 2561   
         (แผนพฒันาสีปี่ 2561-2564 หน้า 163 ล าดบัที ่ 8) 
         จ านวน  13,000   บาท 
         ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้
 
 

     2.2 เงนิอดุหนุนกจิการทีเ่ป็นสาธารณประโยชน์ จ านวน 40,000 บาท  

      

 
   เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุนใหก้บัวดัในพ้ืนทีต่ าบลขนาบนากใน
โครงการ  
   ประเพณีชกัพระ  จ านวน 40,000  บาท  ดงัน้ี 
   1. วดัโคกมะมว่ง     จ านวน   10,000   บาท 
   2. วดัขนาบนาก      จ านวน   10,000   บาท 
   3. วดับางอดุม         จ านวน   10,000   บาท 
   4. วดัโคกแสง         จ านวน   10,000   บาท    
(แผนพฒันาสีปี่ 2561-2564 เพิม่เตมิ/เปลีย่นแปลง คร ัง้
ที ่1/2560 หน้า 15 ล าดบัที ่1) 
ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้
 
 

      

 
 งานวชิาการวางแผนและสง่เสรมิการทอ่งเทีย่ว รวม 50,000 บาท  
  งบด าเนินงาน รวม 50,000 บาท  
   3. คา่ใชส้อย รวม 50,000 บาท  

   
   3.1 รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะ
รายจา่ย 
         หมวดอืน่ๆ 

      

 
       (1) โครงการสง่เสรมิการทอ่งเทีย่วเชงิอนุรกัษ์ 

        (แผนพฒันาสีปี่ 2561-2564 หน้า 147 ล าดบัที ่157) 
จ านวน 50,000 บาท 

 

      

 
        เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในโครงการสง่เสรมิการทอ่งเทีย่วเชงิ
อนุรกัษ์   
        ในต าบลขนาบนาก 
        ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 



 

แผนงานการเกษตร 
 
  

 งานสง่เสรมิการเกษตร รวม 100,000 บาท  
  งบด าเนินงาน รวม 100,000 บาท  
   1. คา่ใชส้อย รวม 80,000 บาท  

   
   1.1 รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะ
รายจา่ย 
         หมวดอืน่ๆ 

      

 
       (1) โครงการปลูกตน้ไมเ้ฉลมิพระเกียรต ิ

        (แผนพฒันาสีปี่ 2561-2564 หน้า 155 ล าดบัที ่184) 
จ านวน 10,000 บาท 

 

      

 
        เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในโครงการปลูกตน้ไมเ้ฉลมิพระ
เกียรต ิ 
        ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้
 

      

 

    

   (2) โครงการพฒันาศกัยภาพศนูย์ถา่ยทอด
เทคโนโลยีการเกษตร 
         ประจ าต าบล 
         (แผนพฒันาสีปี่ 2561-2564 หน้า 150 ล าดบัที ่168 ) 

จ านวน 50,000 บาท 

 

      

 
         เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในโครงการพฒันาศกัยภาพศนูย์
ถา่ยทอด    
         เทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล 
         ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้
 

      

 

    

   (3) โครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจาก
พระราชด าร ิ
         (แผนพฒันาสีปี่ 2561-2564 เพิม่เตมิ/เปลีย่นแปลง คร ัง้
ที1่/2560 
          หน้า 12   ล าดบัที ่1) 

จ านวน 20,000 บาท 

 

      

 
         เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในโครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพืช 
         อนัเน่ืองมาจากพระราชด าร ิ
         ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้
 

      

 
   2. คา่วสัด ุ รวม 20,000 บาท  
      2.1 วสัดกุารเกษตร จ านวน 20,000 บาท  

      

 
   เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดัซ้ือวสัดกุารเกษตร เชน่  
   พนัธุ์พืช ปุ้ ย วสัดเุพาะช า ฯลฯ 
   ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 



 

แผนงานการพาณิชย์ 
 
  

 งานกจิการประปา รวม 1,123,060 บาท  
  งบบุคลากร รวม 303,060 บาท  
   1. เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) รวม 303,060 บาท  
      1.1 คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง จ านวน 259,080 บาท  

      

 
   เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนพนกังานจา้งในต าแหน่งพนกังาน
ผลติ 
   น ้าประปา 
   ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้
 

      

 
      1.2 เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจา้ง จ านวน 43,980 บาท  

      

 
   เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของพนกังานจา้งในต าแหน่ง
พนกังาน 
   ผลติน ้าประปา 
   ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้
 

      

 
  งบด าเนินงาน รวม 820,000 บาท  
   2. คา่ตอบแทน รวม 20,000 บาท  

   
   2.1 คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กร
ปกครอง 
          สว่นทอ้งถิน่ 

จ านวน 20,000 บาท 

 

      

 
    เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แก่
องค์กร  
    ปกครองสว่นทอ้งถิน่ เชน่ 
    - เงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่ส าหรบัพนกังาน 
    - คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอืน่ ๆ  
    - ฯลฯ 
    ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้
 

      

 
   3. คา่วสัด ุ รวม 200,000 บาท  
      3.1 วสัดกุอ่สรา้ง จ านวน 200,000 บาท  

      

 
    เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดุกอ่สรา้ง เชน่ มเิตอร์น ้า  
    ขอ้ตอ่ตา่ง ๆ ทอ่พีวีซี กาวทาทอ่ ไมต้า่ง ๆ  
     แปลงทาส ีปนูซีเมนต์ ตะป ูคอ้น กระเบือ้ง ทอ่น ้าและ
อปุกรณ์  
    ประปา ฯลฯ 
    ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้
 

      

 
   4. คา่สาธารณูปโภค รวม 600,000 บาท  
      4.1 คา่ไฟฟ้า จ านวน 600,000 บาท  

      

 
   เพือ่จา่ยเป็นคา่ไฟฟ้าระบบประปาทีอ่ยูใ่นความดแูลของ
องค์การบรหิาร 
   สว่นต าบลขนาบนาก 
   ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้
 
 
 
 
 

      

 



 

 
แผนงานงบกลาง 

 
  

 งบกลาง รวม 10,842,026 บาท  
  งบกลาง รวม 10,842,026 บาท  
   1. งบกลาง รวม 10,842,026 บาท  
      1.1 เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม จ านวน 90,000 บาท  

      

 
   เพือ่จา่ยเป็นเงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคมของพนกังานจา้ง/
ผูช้ว่ยครู  
   ผูด้แูลเด็ก ศนูย์พฒันาเด็กเล็กองค์การบรหิารสว่นต าบลขนาบ
นาก 
   ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้
 

      

 
      1.2 เบีย้ยงัชีพผูส้งูอายุ จ านวน 7,500,000 บาท  

      

 
   เพือ่จา่ยเป็นคา่เบีย้ยงัชีพผูส้งูอายุ ประจ าปีงบประมาณ 2561 
   (แผนพฒันาสีปี่ 2461-2564 หน้า 136 ล าดบัที ่125) 
   ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้
 

      

 
      1.3 เบีย้ยงัชีพคนพกิาร จ านวน 2,688,000 บาท  

      

 
   เพือ่จา่ยเป็นคา่เบีย้ยงัชีพคนพกิาร ประจ าปีงบประมาณ 2561 
   (แผนพฒันาสีปี่ 2561-2564 หน้า 136 ล าดบัที ่126) 
   ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้
 

      

 
      1.4 เบีย้ยงัชีพผูป่้วยเอดส์ จ านวน 75,000 บาท  

      

 
    เพือ่จา่ยเป็นคา่สงเคราะห์เบีย้ยงัชีพผูป่้วยเอดส์ของต าบล 
    ขนาบนาก จ านวน 13 คน ๆ ละ 500 บาท/เดอืน 
    (แผนพฒันาสีปี่ 2561-2564 หน้า 136 ล าดบัที ่124) 
     ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้
 

      

 
      1.5 ส ารองจา่ย จ านวน 247,006 บาท  

      

 
   เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในกรณีฉุกเฉินทีม่สีาธารณะภยัเกดิขึน้
หรือ  
   บรรเทาความเดอืดรอ้นของประชาชนเป็นสว่นรวมเทา่นัน้ 
   ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้
 

      

 
      1.6 รายจา่ยตามขอ้ผกูพนั จ านวน 88,920 บาท  

      

 
   เพือ่จา่ยเป็นเงนิสมทบกองทุนระบบหลกัประกนัสขุภาพต าบล
ขนาบนาก 
   ใน อตัรารอ้ยละ 40 ของเงนิทีไ่ดร้บัการจดัสรรจาก สปสช. 
   ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้
 

      

 
      1.7 เงนิสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ 

(กบท.) 
จ านวน 153,100 บาท 

 

      

 
   เพือ่จา่ยเป็นเงนิสมทบกองทุนบ าเหน็จ บ านาญขา้ราชการสว่น
ทอ้งถิน่ 
   ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้

      

 
 

 

 



 


