
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตําบลนาไม้ไผ่
อําเภอ ทุ่งสง   จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 50,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 14,297,840 บาท
งบบุคลากร รวม 10,355,340 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,262,320 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่นายกองค์การบริหารส่วนตําบล และรอง
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 2 คน ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทนฯ

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งให้แก่นายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล และรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 2 คน ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทนฯ

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
และรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 2 คน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทนฯ

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทนฯ

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 2,577,600 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนของประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทนฯ

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 7,093,020 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 4,373,280 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล ตําแหน่งต่างๆ สังกัดสํานัก
งานปลัด ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตําบลพร้อมทัง
เงินปรับปรุงเงินเดือน

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 20,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ของพนักงานส่วนตําบลสังกัดสํานักงาน
ปลัด เช่น ค่าครองชีพชัวคราว ฯลฯ

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 336,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงาน
ส่วนตําบลทีควรได้รับตามระเบียบกฏหมายกําหนด
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 2,141,520 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง ตําแหน่งต่างๆ สังกัดสํานักงาน
ปลัด ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตําบล พร้อมทังเงิน
ปรับปรุงค่าตอบแทน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 222,220 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้างสังกัดสํานักงาน
ปลัด เช่น ค่าครองชีพชัวคราว ฯลฯ

งบดําเนินงาน รวม 3,162,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 262,800 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 10,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่อปท
. ได้แก่ พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง ของสํานักงานปลัดและหรือ
บุคคลอืนตามทีได้รับการแต่งตังเพือปฏิบัติภารกิจตามอํานาจหน้าทีและที
ได้รับมอบหมาย เช่น เงินตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ เงินตอบแทนเจ้า
หน้าทีในการเลือกตัง เงินรางวัล ฯลฯ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 40,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้างของสํานักงานปลัดทีปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการตามคําสังทีได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ ซึงมีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบว่าด้วยการนันกําหนด

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 142,800 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตําบลของสํานักงาน
ปลัด ซึงมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบว่าด้วยการนันกําหนด

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 70,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานส่วนตําบลของ
สํานักงานปลัด และของคณะผู้บริหาร ตามระเบียบว่าด้วยการนันกําหนด

ค่าใช้สอย รวม 1,805,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 850,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี 
-ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม ฯลฯ ในการอบรมสัมมนา ของคณะผู้
บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พนักงานและพนักงาน
จ้าง จํานวน 300,000 บาท 
-ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทีเกียวข้องในอํานาจหน้าที เช่น ค่าจ้างพิมพ์ค่าเข้าปก
หนังสือ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าจ้างเหมาแรงงาน การจัดเก็บ
และบันทึกข้อมูล/สถิติต่างๆ ค่าปรับปรุงฐานข้อมูลตําบล ค่าจ้าง
เหมาบริการติดตังผ้าม่าน มู่ลี หรือปรับปรุงตกแต่งภายในสํานักงาน ค่าติด
ตังโทรศัพท์ ค่าติดตังไฟฟ้า ค่าติดตังประปาค่าติดตังเครืองรับสัญญาณ ค่า
วารสาร หนังสือพิมพ์ จ้างเหมาแผ้วถางป่า ค่าจ้างทําป้ายประกาศ โฆษณา
เผยแพร่ข่าวสาร ค่าจัดทําป้ายถนน เพือบอกทิศทางการจราจร ฯลฯ ค่าเช่า
อุปกรณ์อืนๆ ค่าซักฟอก ค่ากําจัดสิงปฏิกูล ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตาม
คําพิพากษา ค่าเบียประกัน หรือค่าจ้างเหมาอืนๆ ทีเกียว
ข้อง จํานวน 550,000 บาท
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รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 30,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี
-ค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาท้องถิน หรือการประชุมคณะกรรมการ
ต่างๆ เพือจ่ายเป็นค่าอาหาร เครืองดืมซึงจําเป็นต้องจ่ายเกียวกับการ
รับรองประชุมสภาหรือคณะกรรมการ อนุคณะกรรมการทีได้รับการแต่ง
ตังตามกฎหมายหรือตามระเบียบรวมถึงผู้เข้าประชุม
อืนๆ จํานวน 10,000 บาท
-ค่าเลียงรับรองเกียวกับการต้อนรับบุคคล คณะบุคคลต่างๆ เพือจ่ายเป็นค่า
อาหาร ค่าเครืองดืม ค่าพิมพ์เอกสารค่าใช้จ่ายเกียวเนืองในการเลียง
รับรองคณะบุคคลรวมทังค่าบริการและค่าใช้จ่ายอืนซึงจําเป็นต้องจ่ายเกียว
กับการรับรอง ฯลฯ จํานวน 20,000 บาท
-ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนาหรือรัฐพิธีวันสําคัญต่าง ๆ ตามวาระโอกาสจํา
เป็น จํานวน 5,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จํานวน 300,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนา
ของ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานและพนักงานจ้าง และหรือ
บุคคล คณะบุคคลทีได้รับคําสังหรือมอบหมายตามภารกิจเช่น ค่าเบียเลียง
เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ
.2526 และทีแก้ไขเพิมเติมถึงปัจจุบัน
2. ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา สําหรับพิธีการ 
ตามวาระโอกาสจําเป็น

จํานวน 5,000 บาท

ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวง
มาลา สําหรับพิธีการ ตามวาระโอกาสจําเป็น
3. โครงการจัดอบรมการพัฒนาบุคลากร จํานวน 40,000 บาท
ตังไว้เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรเพิมเติมศักยภาพในการ
ปฏิบัติหน้าทีราชการ แก่ผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร และสมาชิก อบต. เพือ
บริการประชาชน การเป็นเจ้าภาพจัดโครงการประชุม อบรมสัมนาหรือ
โครงการทีมีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอืน ๆ ทังภาครัฐและภาค
เอกชน โดยองค์การบริหารส่วนตําบลนาไม้ไผ่เป็นหน่วยเบิกจ่ายหรือ
หน่วยงานอืนเป็นหน่วยเบิกจ่ายทังนีตามโครงการเพิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการเพือบริการประชาชน
4. โครงการ อบต.สัญจรพบประชาชน อําเภอ จังหวัดเคลือนที จํานวน 30,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการออกพบปะประชาชนหรือส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาตําบลนาไม้ไผ่ การจัดหน่วยเคลือนที
บริการต่างๆ และภารกิจอืนๆ ฯลฯ ตามอํานาจหน้าที
5. โครงการอบรมศึกษาดูงานนอกสถานที จํานวน 450,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเดินทางไปอบรมและศึกษาดูงานใน
ภารกิจตามอํานาจหน้าที ตามโครงการสําหรับพนักงานพนักงานจ้าง ผู้
บริหาร สมาชิก อบต. ผู้นําชุมชน กลุ่มสตรี ประชาคม กรรมการองค์กร
ชุมชนต่างๆ
6. โครงการจัดเวทีประชาคมรับฟังความคิดเห็น จํานวน 30,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีประชาคมรับฟังความคิดเห็น จัด
กิจกรรมอบรมประชุม ชีแจงทําความเข้าใจเพือสร้างทัศนคติและจิตสํานึก
ทีดีงามในการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์โดยเน้นการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในชุมชน และกิจกรรมแสดงผลงานทีผ่านมาหรือภารกิจอืนใดที
เกียวเนือง
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7. โครงการจัดประชุมประชาคมและจัดทําแผนพัฒนาท้องถิน จํานวน 20,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําแผนพัฒนาการจัดทําแผนดําเนิน
งานองค์การบริหารส่วนตําบล และดําเนินการอืนๆรวมถึงการขับเคลือน
แผนชุมชนแบบบูรณาการ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ 

ค่าวัสดุ รวม 450,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 90,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆ ทีจําเป็นต้องใช้ในสํานัก
งาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ  คลิป กุญแจ นํา
ดืมสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ วัสดุอืนๆ ทีจําเป็นในการ
ปฏิบัติงาน

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุทีจําเป็น เช่น ไมโครโฟน ขาตัง
ไมโครโฟน สายอากาศหรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ จานรับสัญญาณดาว
เทียม ดอกลําโพง ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น นํายาล้างจานและ
อุปกรณ์ นํายาล้างห้องนําและอุปกรณ์ ไม้กวาด พรมเช็ดเท้า ผ้าเช็ด
มือ จาน ช้อน กระติกนําแข็ง นําจืดทีซือจากเอกชน ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 80,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขน
ส่ง เช่น แบตเตอรี นํามันเบรก ยางนอก ยางใน กรวยจราจร ฯลฯ ทีเกียว
เนือง จากรถกู้ชีพ รถยนต์ส่วนกลาง รถจักรยานยนต์ รถยนต์บรรทุก
นํา และยานพาหนะอืนๆ ของทางราชการ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 130,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันเบนซิน นํามัน
ดีเซล นํามันเครือง จารบี แก๊สหุงต้ม ถ่าน และอุปกรณ์ทีเกียวเนือง สําหรับ
ยานพาหนะของ อบต.และสนับสนุน ให้กับเครืองจักรกลของหน่วยงาน
อืนๆ ที อบต. ขอรับการสนับสนุน

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 20,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียน
โปสเตอร์ สติกเกอร์ สี พู่กัน แปรง ผ้าขาวดิบ ขาตังกล้อง รูปสีหรือขาวดํา
ทีได้จากการล้าง อัด ขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 90,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ผ้าหมึกและตลับหมึก
สี-ขาวดํา แผ่นซีดีบันทึกข้อมูล สายเคเบิล เมนบอร์ด โปรแกรม
คอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ทีมีราคาหน่วยหนึงไม่เกิน 20,000 บาท ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 645,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 450,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที อบต.จําเป็นต้องจ่าย เช่น ค่าไฟฟ้าสํานัก
งาน ค่าไฟฟ้าของศูนย์ ICT ประจําตําบล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 ศูนย์ ค่า
ไฟฟ้าอาคารอเนกประสงค์ต่างๆ กิจการประปา ฯลฯ

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 10,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่านําประปาที อบต.จําเป็นต้องจ่าย รวมถึงค่าใช้
จ่าย อืนๆ เช่น ติดตังมิเตอร์นํา ฯลฯ
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ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 150,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ทีใช้ในการติดต่อราชการ ค่าโทรศัพท์
เคลือนที ตามอัตราทีระเบียบกฏหมายกําหนด และค่าใช้จ่ายในการเชือม
ต่อระบบ อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ฯลฯ

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 15,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซือดวงตรา
ไปรษณียากร และอุปกรณ์ทีเกียวเนือง

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 20,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับค่าการเขียนปรับปรุงข้อมูล การดูแล
ระบบ การพัฒนาเว็บประจําสํานักงานตลอดถึงค่าธรรมเนียมการเช่าใช้
พืนทีการให้บริการ ตลอดถึงค่าธรรมเนียมการเช่าใช้พืนทีการให้บริการ
อินเตอร์เน็ตฯลฯ

งบลงทุน รวม 683,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 683,700 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เก้าอีทํางานพนักงาน จํานวน 6,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีพนักงาน สํานักงาน
ปลัด จํานวน 4 ตัว พร้อมรายละเอียดอืนตามที อบต.กําหนด ตังตามราคา
ท้องตลาดเนืองจากไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
เก้าอีพักคอย จํานวน 8,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีพักคอยสําหรับผู้มาติดต่อราชการ สํานัก
งานปลัด จํานวน 4 ทีนัง พร้อมรายละเอียดอืนตามที อบต.กําหนด ตังตาม
ราคาท้องตลาดเนืองจากไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
ตู้เหล็กเก็บแบบฟอร์ม (แบบ 15 ลินชัก) จํานวน 4,300 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็กเก็บแบบฟอร์ม แบบ 15 ลินชัก 
-ขนาด 15 ลินชัก
-ขนาดไม่น้อยกว่า 37 x 45 x 131 เซนติเมตร (กว้าง x ลึก x สูง) พร้อม
รายละเอียดอืนตามที อบต.กําหนด ตังตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร (มาตรฐาน มอก.) จํานวน 5,500 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็ก (มาตรฐาน มอก
.)  ขนาด 2 บาน จํานวน 1 ใบ พร้อมรายละเอียดอืนตามที อบต
.กําหนด ตังตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ตู้เหล็กเก็บเอกสารติดบานเลือน จํานวน 7,400 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็กเก็บเอกสารติดบานเลือนทึบ ขนาดไม่
น้อยกว่า 4 ฟุต  จํานวน 2 ใบ พร้อมรายละเอียดอืนตามที อบต
.กําหนด ตังตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
โต๊ะทํางานผู้บริหาร จํานวน 14,500 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะทํางานผู้บริหาร  จํานวน 1 ตัว พร้อมราย
ละเอียดอืนตามที อบต.กําหนด ตังตามราคาท้องตลาดเนืองจากไม่มีใน
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
โต๊ะวางเครืองพรินเตอร์ จํานวน 2,500 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะวางเครืองพรินเตอร์  จํานวน 1 ตัว พร้อม
รายละเอียดอืนตามที อบต.กําหนด 
ตังตามราคาท้องตลาดเนืองจากไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
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พัดลมไอเย็น จํานวน 42,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือพัดลมไอเย็น จํานวน 2 เครือง โดยมีราย
ละเอียดดังนี
-สามารถปรับความเร็วลมได้ไม่น้อยกว่า 3 ระดับ
-สามารถเคลือนทีใช้งานได้
 พร้อมรายละเอียดอืนตามที อบต.กําหนด ตังตามราคาท้องตลาดเนืองจาก
ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ชุดเครืองเสียงพร้อมไมโครโฟนสําหรับห้องประชุม จํานวน 101,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือชุดเครืองเสียงพร้อมไมโครโฟนสําหรับห้อง
ประชุมสภา อบต. พร้อมติดตัง
 พร้อมรายละเอียดอืนตามที อบต.กําหนด ตังตามราคาท้องตลาดเนืองจาก
ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) จํานวน 13,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโทรทัศน์
 แอล อี ดี ขนาดไม่น้อยกว่า 32 นิว  จํานวน 1 เครือง 
- ระดับความละเอียด เป็นความละเอียดของจอภาพ (Resolution) ไม่ตํา
กว่า 1920 x 1080 พิกเซล
- ขนาดทีกําหนดเป็นขนาดจอภาพขันตํา 32 นิว
- แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight
- ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่องสัญญาณ เพือการเชือมต่อสัญญาณ
ภาพ และเสียง
- ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่องสัญญาณ รองรับไฟล์ ภาพ เพลง และ
ภาพยนตร์
- ช่องการเชือมต่อแบบ AV,DVD Component
- ระบบปรับภาพอัตโนมัติ (Picture  Sensor)
พร้อมรายละเอียดอืนตามที อบต.กําหนด ตังตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
เครืองซักผ้า จํานวน 10,000 บาท
 ตังไว้เพือจัดซือเครืองซักผ้าแบบธรรมดา โดยมีรายละเอียด ดังนี
-เป็นขนาดทีสามารถซักผ้าแห้งได้ครังละไม่น้อยกว่ากําหนด
-เป็นเครืองแบบ 2 ถัง เปิดฝาบน
-มีระบบปันแห้งหรือหมาด
พร้อมรายละเอียดอืนตามที อบต.กําหนด ตังตามราคาท้องตลาด
เครืองตัดหญ้า(แบบเข็น) จํานวน 13,000 บาท
ตังไว้เพือจัดซือเครืองตัดหญ้าแบบเข็น โดยมีรายละเอียด ดังนี
-เป็นเครืองตัดหญ้าแบบเข็นชนิดสูบนอน
-เครืองยนต์ขนาดไม่ตํากว่า 3.5 แรงม้า
-รัศมีตัดหญ้ากว้างไม่น้อยกว่า 18 นิว
พร้อมรายละเอียดอืนตามที อบต.กําหนด ตังตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์
จัดซือผ้าม่านและอุปกรณ์พร้อมติดตังภายในสํานักงาน จํานวน 265,500 บาท
ตังไว้เพือจัดซือผ้าม่านและอุปกรณ์พร้อมติดตังภายในสํานักงานองค์การ
บริหารส่วนตําบลนาไม้ไผ่ พร้อมรายละเอียดอืนตามที อบต.กําหนด ตัง
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 21,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวล
ผล  จํานวน 1 เครือง โดยมีรายละเอียด ดังนี
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) 
จํานวน 1 หน่วย โดยมี คุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึง หรือดีกว่า ดังนี 
 1) ในกรณีทีมีหน่วยความจํา แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 2 MB ต้องมี ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อย
กว่า 2.1 GHz และมีหน่วยประมวลผล
ด้าน กราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ  
2) ในกรณีทีมีหน่วยความจํา แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 3 MB ต้องมี ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อย
กว่า 2.5 GHz และมีเทคโนโลยีเพิมสัญญาณ นาฬิกาได้ในกรณีทีต้องใช้
ความสามารถในการประมวลผลสูง 
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB 
จํานวน 1 หน่วยหรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย 
- มีจอภาพทีรองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิว 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- สามารถใช้งาน Wi-Fi (802.11b, g, n) และ Bluetooth ได้เป็นอย่าง
น้อย
พร้อมรายละเอียดอืนตามทีองค์การบริหารส่วนตําบลนาไม้ไผ่กําหนด ตัง
งบประมาณตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ประจําปี พ.ศ. 2560 ของกระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและ
สังคม

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 170,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์เพือให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถยนต์บรรทุกนํา รถยนต์ส่วนกลาง ฯลฯ

งบรายจ่ายอืน รวม 96,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 96,000 บาท
รายจ่ายอืน จํานวน 96,000 บาท
ค่าจ้างทีปรึกษาเพือศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ ซึงมิใช่
เพือการจัดหา หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ทีดิน และสิงก่อสร้าง เพือเป็นค่า
จ้างบริการในการจัดทํารายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับ
บริการทีมีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตําบล

งานบริหารงานคลัง รวม 2,658,560 บาท
งบบุคลากร รวม 1,987,560 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,987,560 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,566,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล ตําแหน่งต่างๆ สังกัดกอง
คลัง ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตําบล พร้อมทังเงิน
ปรับปรุงเงินเดือน

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 24,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงานส่วนตําบลสังกัดกอง
คลัง เช่น ค่าครองชีพชัวคราว ฯลฯ
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงานส่วนตําบลสังกัดกอง
คลัง เช่น ค่าครองชีพชัวคราว ฯลฯ

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 312,300 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง ตําแหน่งต่างๆ สังกัดกองคลัง ตาม
แผนอัตรากําลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตําบล พร้อมทังเงินปรับปรุง
ค่าตอบแทน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 43,260 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้างสังกัดกองคลัง เช่น ค่า
ครองชีพชัวคราว ฯลฯ

งบดําเนินงาน รวม 660,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 120,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 5,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่อปท
. ได้แก่ พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง ของสํานักงานปลัดและหรือ
บุคคลอืนตามทีได้รับการแต่งตังเพือปฏิบัติภารกิจตามอํานาจหน้าทีและที
ได้รับมอบหมาย เช่น เงินตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ เงินตอบแทนเจ้า
หน้าทีในการเลือกตัง เงินรางวัล ฯลฯ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้
แก่ พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างทีปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ ตามคําสังทีได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ ซึงมีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบว่าด้วยการนันกําหนด

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 90,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตําบลของส่วนการคลัง ซึง
มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบว่าด้วยการนันกําหนด

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานส่วนตําบลของส่วน
การคลัง ตามระเบียบว่าด้วยการนันกําหนด

ค่าใช้สอย รวม 460,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 100,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทีเกียวข้องในอํานาจหน้าที เช่น ค่า
ธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ ของพนักงานและพนักงานจ้าง ค่า
ถ่ายสําเนาเอกสาร  ค่าจ้างเหมา ฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวเนืองตาม
อํานาจหน้าที

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนา จํานวน 60,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนา
ของ พนักงาน และพนักงานจ้าง เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่า
เช่าทีพัก ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2526 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง
ปัจจุบัน
2. โครงการจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 250,000 บาท

ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการ
3. โครงการจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี จํานวน 30,000 บาท

ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการ
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ ซึงวงเงินในการดําเนินการครังละไม่เกิน 5,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆ ทีจําเป็นต้องใช้ในสํานัก
งาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป ฯลฯ วัสดุ
อืนๆทีจําเป็นในการปฏิบัติงาน

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์เช่น ผ้าหมึกและตลับหมึก
สี-ขาวดํา แผ่นซีดีบันทึกข้อมูล สายเคเบิล เมนบอร์ด ฯลฯ

งบลงทุน รวม 11,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 11,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร (มาตรฐาน มอก.) จํานวน 11,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็ก (มาตรฐาน มอก
.) ขนาด 2 บาน จํานวน 2 ใบ พร้อมรายละเอียดอืนตามที อบต
.กําหนด ตังตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 378,300 บาท
งบดําเนินงาน รวม 375,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 40,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 40,000 บาท
ตังไว้เพือใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าอุปกรณ์ ค่าวิทยากร ใน
การฝึกเพือเพิมศักยภาพให้แก่สมาชิก อปพร. ได้มีทักษะในการปฏิบัติ
หน้าทีได้อย่างถูกวิธีและปลอดภัย ตลอดจนกิจกรรมอืนๆ ที อบต.นาไม้ไผ่
กําหนด

ค่าใช้สอย รวม 305,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1. โครงการอบรม อปพร. จํานวน 100,000 บาท
ตังไว้เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าอุปกรณ์ ค่าวิทยากร ในการฝึก
เพือเพิมศักยภาพให้แก่สมาชิก อปพร.ได้มีทักษะในการปฏิบัติหน้าทีได้
อย่างถูกวิธีและปลอดภัย ตลอดจนกิจกรรมอืนๆ ที อบต.นาไม้ไผ่กําหนด
2. โครงการอบรมทักษะเกียวกับการช่วยเหลือผู้ประสบภัย จํานวน 30,000 บาท
ตังไว้เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกทบทวน และค่าวัสดุ อุปกรณ์ สําหรับใช้
ในการฝึก เพือให้สมาชิกกู้ชีพกู้ภัย และแกนนําช่วยเหลือผู้ประสบภัยมี
ความรู้เกียวกับการใช้เครืองมือต่างๆ ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย ตลอดจนกิจกรรมอืนๆ ที อบต.นาไม้
ไผ่กําหนด 
3. โครงการป้องกัน และลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ จํานวน 100,000 บาท
ตังไว้เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่
และสงกรานต์โดยเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับวัสดุอุปกรณ์ทีใช้ในการตังจุด
บริการ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืนๆ ตามเทศกาลต่างๆ และกิจกรรมอืนๆ ที อบ
ต.กําหนด
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4. โครงการอบรมหลักสูตรอาสาสมัครป้องกันไฟป่า จํานวน 25,000 บาท
ตังไว้เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม เพือเพิมทักษะความรู้เกียวกับการ
พร้อมรับภัยธรรมชาติ (ไฟป่า) ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิผล เพือให้
ประชาชนและผู้นําชุมชนได้เข้าใจในการควบคุมภัยป่าทีเกิดขึนใน
ชุมชน  ตลอดจนกิจกรรมอืนๆ ที อบต.นาไม้ไผ่กําหนด
5. ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนทีเกิด
จากสาธารณภัย

จํานวน 50,000 บาท

ตังไว้เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชนทีเกิดจากสาธารณภัยต่างๆ เช่น อุทกภัย วาตภัย ภัยจาก
อุบัติเหตุทางถนน และภัยอืนๆ ตลอดจนกิจกรรมอืนๆ ที อบต.นาไม้ไผ่
กําหนด

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 10,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครืองแต่งกาย เช่น เครือง
แบบ เสือ กางเกง เครืองหมาย ฯลฯ วัสดุอืนๆ ทีจําเป็นในการปฏิบัติงาน

วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 20,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครืองดับเพลิง เช่น เครืองดับเพลิง สายส่งนําดับ
เพลิง ฯลฯ วัสดุอืนๆ ทีจําเป็นในการปฏิบัติงาน

งบลงทุน รวม 3,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 3,300 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวด า (18 หน้า/นาที) จํานวน 3,300 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาว
ดํา   จํานวน 1 เครือง โดยมีรายละเอียด ดังนี
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที(ppm)
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดี
กว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
พร้อมรายละเอียดอืนตามทีองค์การบริหารส่วนตําบลนาไม้ไผ่กําหนด ตัง
งบประมาณตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ประจําปี พ.ศ. 2560 ของกระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและ
สังคม

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 1,747,700 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,747,700 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,747,700 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
01. โครงการศูนย์ 3 วัย เทิดไท้องค์ราชันย์ จํานวน 50,000 บาท
ตังไว้เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ ให้กับเด็กและประชาชนในเขต
พืนทีตําบลนาไม้ไผ่ ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัด
โครงการ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ฯลฯ
02. โครงการส่งเสริมพัฒนาการศึกษาเนืองในวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 50,000 บาท
ตังไว้เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมให้กับเด็กในเขตพืนทีตําบลนา
ไม้ไผ่  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ฯลฯ
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03. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สําหรับยุวชน รองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน

จํานวน 50,000 บาท

ตังไว้เพือใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ เช่น ค่าอาหารและเครือง
ดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์การในการจัดงาน ค่าของทีระลึก ค่าตอบแทน
วิทยากร และค่าใช้จ่ายอืนๆ ฯลฯ 
04. โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน จํานวน 3,000 บาท
ตังไว้เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ ในการจัดกิจกรรมดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และกิจกรรมอืน ๆ ทีอบต.กําหนด
05. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 50,000 บาท
ตังไว้เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ เพือ
พัฒนาวิชาชีพของครูผู้ดูแลเด็ก และเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และกิจกรรม
อืน ๆ ทีอบต. นาไม้ไผ่ กําหนด
06. โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที จํานวน 120,000 บาท
ตังไว้เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น ค่ารถโดยสารประจําทาง  ค่า
อาหารและเครืองดืม  ค่าจัดทําป้ายไวนิล และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ฯลฯ
07. โครงการเยียมบ้าน จํานวน 8,000 บาท
ตังไว้เพือเป็นค่าใช้จ่ายในกาจัดกิจกรรมตามโครงการฯ เช่น  ค่าเอกสาร
ประเมิน ฯลฯ
08. โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย จํานวน 50,000 บาท
ตังไว้เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และกิจกรรมอืน ๆ ทีอบต. นาไม้
ไผ่ กําหนด
09. โครงการวันสําคัญ จํานวน 10,000 บาท
ตังไว้เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันแม่  วันขึนปีใหม่  วันเข้า
พรรษา  และกิจกรรมอืน ๆ ทีอบต.นาไม้ไผ่  กําหนด
10. โครงการประชุมปรึกษาหารือร่วมกับชุมชน จํานวน 20,000 บาท
ตังไว้เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําตามโครงการ เช่นค่าอาหารและเครือง
ดืม  ค่าจัดทําป้ายไวนิล และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ฯลฯ
11. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถินทีจัดทําแผน
พัฒนาการศึกษาดีเด่น

จํานวน 25,000 บาท

ตังไว้เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม เช่นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัด
โครงการ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ฯลฯ
12. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 16,000 บาท
ตังไว้เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัด
โครงการและค่าใช้จ่ายอืน ๆ ฯลฯ
13.โครงการสานสัมพันธ์น้องพี จํานวน 45,000 บาท
ตังไว้เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการ เช่น ค่าอาหาร
และเครืองดืม ค่าจัดทําป้ายไวนิล และค่าใช้จ่ายอืนๆ ฯลฯ
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14.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 970,200 บาท
ตังไว้เพือใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
รายละเอียดดังนี
-ค่าอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาไม้ไผ่ จํานวน 517,440
 บาท 
-ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังยาว จํานวน 241,080 บาท
-ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งส้าน จํานวน 211,680บาท
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.4/ว 1531 ลงวัน
ที  8  สิงหาคม 2559 เรืองซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รายการเงินอุดหนุนทัวไป เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รายการเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน
อาหารเสริม (นม) สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และรายการเงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
15.ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จํานวน 280,500 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในความรับผิดชอบดังนี 
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.นาไม้ไผ่ จํานวน 149,600 บาท 
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังยาว จํานวน 69,700 บาท 
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งส้าน จํานวน 61,200 บาท
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนทีสุด ที มท 0816.4/ว 1507 ลงวัน
ที 3 สิงหาคม 2559 เรืองซักซ้อม แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รายการเงินอุดหนุนทัวไป เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รายการเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน
อาหารเสริม (นม) สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และรายการเงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 3,557,331 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,387,531 บาท
ค่าวัสดุ รวม 1,387,531 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 90,000 บาท
ตังไว้เพือเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
ความรับผิดชอบดังนี 
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.นาไม้ไผ่ จํานวน 40,000 บาท 
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังยาว จํานวน 30,000 บาท 
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งส้าน จํานวน 20,000 บาท

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 25,000 บาท
ตังไว้เพือใช้จ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
ความรับผิดชอบ ดังนี 
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.นาไม้ไผ่ จํานวน 10,000 บาท 
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังยาว จํานวน 8,000 บาท 
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งส้าน จํานวน 7,000 บาท
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ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,222,531 บาท
ตังไว้เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาอาหารเสริม(นม)สําหรับ
โรงเรียน จํานวน 4 โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด จํานวน 3
 ศูนย์ (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา)รายละเอียดดัง
นี 
-ค่าอาหารเสริมนมโรงเรียนบ้านวังยาว จํานวน 288,770 บาท
-ค่าอาหารเสริมนมโรงเรียนบ้านบ่อมอง จํานวน 370,976 บาท
-ค่าอาหารเสริมนมโรงเรียนวัดวังขรี จํานวน 109,606 บาท
-ค่าอาหารเสริมนมโรงเรียนวัดทุ่งส้าน จํานวน 105,391 บาท
-ค่าอาหารเสริมนมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาไม้ไผ่ จํานวน 185,487
 บาท
-ค่าอาหารเสริมนมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังยาว จํานวน 86,420 บาท
-ค่าอาหารเสริมนมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งส้าน จํานวน 75,881 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ผ้าหมึกและตลับหมึก
สี-ขาวดํา แผ่นซีดีบันทึกข้อมูล สายเคเบิล เมนบอร์ด โปรแกรม
คอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ทีมีราคาหน่วยหนึงไม่เกิน 20,000 บาท ฯลฯ

งบลงทุน รวม 28,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 28,800 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร (มาตรฐาน มอก.) จํานวน 11,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็ก (มาตรฐาน มอก
.)  ขนาด 2 บาน จํานวน 2 ใบ พร้อมรายละเอียดอืนตามที อบต
.กําหนด ตังตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
พัดลมติดผนัง ขนาดใบพัด 16 นิว พร้อมติดตัง และอุปกรณ์ จํานวน 4,800 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือพัดลมติดผนัง ขนาดใบพัด 16 นิว พร้อมติด
ตัง และอุปกรณ์  จํานวน 3 เครือง 
พร้อมรายละเอียดอืนตามที อบต.กําหนด ตังตามราคาท้องตลาดเนืองจาก
ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) จํานวน 13,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโทรทัศน์
 แอล อี ดี ขนาดไม่น้อยกว่า 32 นิว  จํานวน 1 เครือง 
- ระดับความละเอียด เป็นความละเอียดของจอภาพ (Resolution) ไม่ตํา
กว่า 1920 x 1080 พิกเซล
- ขนาดทีกําหนดเป็นขนาดจอภาพขันตํา 32 นิว
- แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight
- ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่องสัญญาณ เพือการเชือมต่อสัญญาณ
ภาพ และเสียง
- ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่องสัญญาณ รองรับไฟล์ ภาพ เพลง และ
ภาพยนตร์
- ช่องการเชือมต่อแบบ AV,DVD Component
- ระบบปรับภาพอัตโนมัติ (Picture  Sensor)
พร้อมรายละเอียดอืนตามที อบต.กําหนด ตังตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์
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งบเงินอุดหนุน รวม 2,141,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,141,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 2,141,000 บาท

1.ค่าอาหารกลางวัน
ตังไว้เพือเป็นค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียน จํานวน 4 โรงเรียน
-ค่าอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านวังยาว จํานวน 602,800 บาท 
-ค่าอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านบ่อมอง จํานวน 774,400 บาท
-ค่าอาหารกลางวันโรงเรียนวัดวังขรี จํานวน 228,800 บาท
-ค่าอาหารกลางวันโรงเรียนวัดทุ่งส้าน จํานวน 220,000 บาท
ตามแนวทางหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0893.4/ว 950 ลงวันที 17 พฤษภาคม 2559 ทังนีจะเบิกจ่ายต่อเมือได้
รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
2.โครงการพัฒนาการเรียนรู้
ตังไว้เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาการเรียน
รู้  โรงเรียน จํานวน 4 โรงเรียน และศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย 1 ศูนย์ รายละเอียด ดังนี 
-โรงเรียนบ้านวังยาว จํานวน 75,000 บาท
-โรงเรียนวัดวังขรี จํานวน 75,000 บาท
-โรงเรียนวัดทุ่งส้าน จํานวน 75,000 บาท
-โรงเรียนบ้านบ่อมอง จํานวน 75,000 บาท
-ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จํานวน 15,000
 บาท

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 264,500 บาท
งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 160,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1.โครงการแก้ไขปัญหาขยะชุมชน จํานวน 20,000 บาท

ตังไว้เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการแก้ไขปัญหาขยะชุมชน
2.โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 100,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ค่าซือเวชภัณฑ์
วัคซีน ยาคุมกําเนิด สําหรับการป้องกันการแพร่ระบาดในโรค ของ
สุนัข แมว สัตว์อืนๆ และกิจกรรมอืนๆ 
3.โครงการอบรมให้ความรู้เกียวกับผู้ดูแลผู้พิการเชิงรุกทีบ้าน จํานวน 20,000 บาท
ตังไว้เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการอบรมให้ความรู้เกียวกับผู้ดูแลผู้
พิการเชิงรุกทีบ้าน
4.โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูก จํานวน 20,000 บาท

ตังไว้เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูก
ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 20,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อ
ลืน เช่น นํามัน เบนซิน ดีเซล และนํามันอืนๆเพือใช้ในภารกิจการฉีดพ่น
หมอกควัน
และกิจกรรมอืนๆ ด้านสาธารณสุข

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 20,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ยาฉีดพ่นหมอกควัน
กําจัดยุง ยารักษาโรคระบาดอืนๆ สําลี ถุงมือ 
นํายาฆ่าเชือโรคแบบนําหรือเจล ฯลฯ
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งบลงทุน รวม 64,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 64,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร (มาตรฐาน มอก.) จํานวน 5,500 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็ก (มาตรฐาน มอก
.) ขนาด 2 บาน จํานวน 1 ใบ พร้อมรายละเอียดอืนตามที อบต
.กําหนด ตังตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร
เครืองพ่นหมอกควัน จํานวน 59,000 บาท
ตังจ่ายไว้เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพ่นหมอกควัน จํานวน 1 เครือง ราย
ละเอียดดังนี
 - ปริมาณการฉีดพ่นนํายาไม่น้อยกว่า 40 ลิตรต่อชัวโมง
 - ถังบรรจุนํายาไม่น้อยกว่า 6 ลิตร
 - กําลังเครืองยนต์ไม่น้อยกว่า 25 แรงม้า
พร้อมรายละเอียดอืนตามที อบต.กําหนด ตังตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 150,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1. โครงการบ้านท้องถินไทยเทิดไท้องค์ราชัน จํานวน 100,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย โครงการบ้านท้องถินไทยเทิดไท้องค์ราชัน ซึง
เป็นผู้ยากไร้ และมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการเลียงชีพหรือผู้ซึงได้รับการคัด
เลือกและพิจารณาแล้วเห็นว่าสมควรได้รับการอนุเคราะห์ตามหนังสือสัง
การกําหนด หมายเหตุ โครงการบ้านท้องถินไทยเทิดไท้องค์ราชัน ถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0891.4/ว 2206 ลงวัน
ที 13 กรกฏาคม 2552
2. โครงการอบรมพัฒนาอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุทีบ้าน จํานวน 50,000 บาท
ตังไว้เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ส่งเสริมพัฒนา อผส ใน
การอบรมให้ความรู้ ทัศนศึกษาดูงาน หรือกิจกรรมอืนๆ ทีองค์การบริหาร
ส่วนตําบลนาไม้ไผ่กําหนด

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 3,024,355 บาท
งบบุคลากร รวม 1,371,355 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,371,355 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 660,055 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล ตําแหน่งต่างๆ สังกัดกอง
ช่าง ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตําบล พร้อมทังเงิน
ปรับปรุงเงินเดือน

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 24,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงานส่วนตําบลสังกัดกอง
ช่าง เช่น ค่าครองชีพชัวคราว ฯลฯ

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงาน
ส่วนตําบลทีควรได้รับตามระเบียบกฏหมายกําหนด
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 558,960 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง ตําแหน่งต่างๆ สังกัดกองช่าง ตาม
แผนอัตรากําลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตําบล พร้อมทังเงินปรับปรุง
ค่าตอบแทน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 86,340 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ของพนักงานจ้างสังกัดกองช่าง เช่น ค่า
ครองชีพชัวคราว ฯลฯ

งบดําเนินงาน รวม 1,390,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 205,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 90,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่อปท
. ได้แก่ พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างกองช่างและหรือ
บุคคลอืนตามทีได้รับการแต่งตังเพือปฏิบัติภารกิจตามอํานาจหน้าที และที
ได้รับมอบหมาย เช่น เงินตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ เงินตอบแทนเจ้า
หน้าทีในการเลือกตังกรรมการตรวจการจ้าง/ตรวจรับพัสดุ/เปิดซองการจัด
ซือจัดจ้าง คณะกรรมการกําหนดราคากลาง ฯลฯ ตามระเบียบว่าด้วยการ
พัสดุ/คณะกรรมการตามระเบียบกฎหมายว่าด้วยการบริหารงาน
บุคคล หรือกรรมการอืนๆ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 25,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างของกองช่างทีปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการตามคําสังทีได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ ซึงมีสิทธิเบิก
ได้ตามระเบียบว่าด้วยการนันกําหนด

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 60,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตําบลของกองช่างซึงมี
สิทธิเบิกได้ตามระเบียบว่าด้วยการนันกําหนด

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานส่วนตําบลของกอง
ช่าง ตามระเบียบว่าด้วยการนันกําหนด

ค่าใช้สอย รวม 370,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 250,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ทีเกียวข้องในอํานาจหน้าทีเช่น ค่า
ธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเช่าอุปกรณ์ หรือค่าจ้างเหมาอืนๆ ที
เกียวข้อง

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนา จํานวน 80,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรืออบรม สัมมนา
ของ พนักงาน และพนักงานจ้าง เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่า
เช่าทีพัก ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2526 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง
ปัจจุบัน

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 40,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ ซึงวงเงินในการดําเนินการครังละไม่เกิน 5,000 บาท
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ค่าวัสดุ รวม 815,200 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 70,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆ ทีจําเป็นต้องใช้ในสํานัก
งาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป ฯลฯ วัสดุ
อืนๆทีจําเป็นในการปฏิบัติงาน

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 250,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุทีจําเป็น เช่น ฟิวส์ สาย
ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า โคมไฟพร้อมขาหรือก้าน ลําโพง ไมโครโฟน ขาตัง
ไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า และอุปกรณ์ทีเกียวข้องโคมไฟสาธารณะ ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 335,200 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ
 ค้อน คีม จอบ เลือย ทินเนอร์  ปูนซิเมนต์ อิฐ กระเบือง สังกะ
ลี ทราย หิน ยางมะตอย ท่อนําและอุปกรณ์ประปา ท่อนําบาดาล ท่อ
ต่างๆ ฯลฯ และวัสดุอืนๆ ทีจําเป็นในการปฏิบัติบริการ ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 40,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขน
ส่ง เช่น แบตเตอรี นํามันเบรก ยางนอก ยางใน และวัสดุอืนๆ ทีเกียว
เนือง จากรถกระเช้าไฟฟ้า และยานพาหนะอืนๆ ของทางราชการ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 60,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันเบนซิน นํามัน
ดีเซล นํามันเครือง จารบี แก๊สหุงต้ม ถ่าน และอุปกรณ์ทีเกียวเนือง สําหรับ
ยานพาหนะของ อบต.และสนับสนุน ให้กับเครืองจักรกล ของหน่วยงาน
อืนๆที อบต.ขอรับการสนับสนุน

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 60,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์เช่น ผ้าหมึกและตลับ
หมึก สี-ขาวดํา แผ่นซีดีบันทึกข้อมูล สายเคเบิล เมนบอร์ด ฯลฯ

งบลงทุน รวม 262,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 262,800 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เก้าอีสําหรับโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ จํานวน 1,500 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีสําหรับโต๊ะวาง
คอมพิวเตอร์ จํานวน 1 ตัว พร้อมรายละเอียดอืนตามที อบต.กําหนด ตัง
ตามราคาท้องตลาดเนืองจากไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
โต๊ะทํางาน (หัวหน้าส่วนราชการ) จํานวน 7,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะทํางาน(หัวหน้าส่วน
ราชการ) จํานวน 1 ตัว พร้อมรายละเอียดอืนตามที อบต.กําหนด ตังตาม
ราคาท้องตลาดเนืองจากไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
โต๊ะวางเครืองคอมพิวเตอร์ จํานวน 2,500 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 ตัว พร้อมราย
ละเอียดอืนตามที อบต.กําหนด ตังตามราคาท้องตลาดเนืองจากไม่มีใน
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
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ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถจักรยานยนต์ (120 ซีซี) จํานวน 51,000 บาท
ตังไว้เพือจัดซือรถจักรยานยนต์จํานวน 1 คันโดยมีคุณลักษณะดังนี
ขนาดทีกําหนดเป็นขนาดปริมาตรกระบอกสูบขันตํากว่า 
1) กรณีขนาดตํากว่า ซีซีทีกําหนดไม่เกิน 5 ซีซี
 หรือขนาดเกินกว่า ซีซีทีกําหนดไม่เกิน 5 ซีซี
 เป็นรถจักรยานยนต์ตามขนาด ซีซีทีกําหนดไว้
(2) ราคาทีก าหนดไม่รวมอุปกรณ์และค่าจดทะเบียน
(3) การจัดซือรถจักรยานยนต์ให้มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม
พร้อมรายละเอียดอืนตามที อบต.กําหนด ตังตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
เครืองตบดิน จํานวน 21,000 บาท
ตังไว้เพือจัดซือเครืองตบดิน จํานวน 1 เครือง โดยมีรายละเอียด ดังนี
-ใช้เครืองยนต์เบนซิน    
-นําหนักของเครืองตบดินไม่น้อยกว่า 80 กิโลกรัม    
-แรงบดอัดไม่น้อยกว่า 5 ตัน    
-ความเร็วในการตบไม่น้อยกว่า 5,000 ครังต่อนาที    
พร้อมรายละเอียดอืนตามที อบต.กําหนด ตังตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
กล้องถ่ายภาพนิง ระบบดิจิตอล จํานวน 9,000 บาท
ตังไว้เพือเป็นค่าจัดซือกล้องถ่ายภาพนิง ระบบดิจิตอล จํานวน 1 ตัว โดยมี
รายละเอียดดังนี
- ความละเอียดไม่น้อยกว่า 16 ล้านพิกเซล
- เป็นกล้องคอมแพค (Compact Digital Camera)
- ความละเอียดทีก้าหนดเป็นความละเอียดทีเซ็นเซอร์
ภาพ(Image Sensor)
- มีระบบแฟลชในตัว
- สามารถถอดเปลียนสือบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวกเมือข้อมูลเต็ม หรือ
เมือต้องการเปลียน
- สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากกล้องไปยังเครืองคอมพิวเตอร์ได้
- มีกระเป๋าบรรจุกล้อง
พร้อมรายละเอียดอืนตามที อบต.กําหนด ตังตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํารวจ
เทปวัดระยะ จํานวน 3,000 บาท
ตังไว้เพือเป็นค่าจัดซือเทปวัดระยะ  จํานวน 1 เครือง โดยมีขนาดความ
ยาว 50 เมตร สายเทปทําด้วยวัสดุไฟเบอร์กลาส
พร้อมรายละเอียดอืนตามที อบต.กําหนด ตังตามราคาท้องตลาดเนืองจาก
ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 21,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวล
ผล  จํานวน 1 เครือง โดยมีรายละเอียด ดังนี
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) 
จํานวน 1 หน่วย โดยมี คุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึง หรือดีกว่า ดังนี 
 1) ในกรณีทีมีหน่วยความจํา แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 2 MB ต้องมี ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อย
กว่า 2.1 GHz และมีหน่วยประมวลผล
ด้าน กราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ  
2) ในกรณีทีมีหน่วยความจํา แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 3 MB ต้องมี ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อย
กว่า 2.5 GHz และมีเทคโนโลยีเพิมสัญญาณ นาฬิกาได้ในกรณีทีต้องใช้
ความสามารถในการประมวลผลสูง 
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB 
จํานวน 1 หน่วยหรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย 
- มีจอภาพทีรองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิว 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- สามารถใช้งาน Wi-Fi (802.11b, g, n) และ Bluetooth ได้เป็นอย่าง
น้อย
พร้อมรายละเอียดอืนตามทีองค์การบริหารส่วนตําบลนาไม้ไผ่กําหนด ตัง
งบประมาณตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ประจําปี พ.ศ. 2560 ของกระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและ
สังคม
เครืองคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน  (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว) จํานวน 16,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน (จอ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว)จํานวน 1 เครือง โดยมีรายละเอียด ดังนี
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรือดีกว่า จ าน
วน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย
- มDีVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มีContrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1
 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว จํานวน 1 หน่วย
พร้อมรายละเอียดอืนตามทีองค์การบริหารส่วนตําบลนาไม้ไผ่กําหนด ตัง
งบประมาณตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ประจําปี พ.ศ. 2560 ของกระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและ
สังคม
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เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A3 จํานวน 53,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดํา
สําหรับกระดาษขนาด A3  จํานวน 1 เครือง โดยมีรายละเอียด ดังนี
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 35 หน้าต่อ
นาที(ppm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสําหรับกระดาษ A3 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อ
นาที(ppm)
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดี
กว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
23
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า
จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้ได้กับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่
กระดาษได้รวมกันไม่ น้อยกว่า 250 แผ่น
พร้อมรายละเอียดอืนตามทีองค์การบริหารส่วนตําบลนาไม้ไผ่กําหนด ตัง
งบประมาณตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ประจําปี พ.ศ. 2560 ของกระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและ
สังคม
เครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 2,800 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  จํานวน 1
 เครือง โดยมีรายละเอียด ดังนี
-มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
-สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
พร้อมรายละเอียดอืนตามทีองค์การบริหารส่วนตําบลนาไม้ไผ่กําหนด ตัง
งบประมาณตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ประจําปี พ.ศ. 2560 ของกระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและ
สังคม

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 75,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์เพือให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ ซึงมีวงเงินในการดําเนินการครังละเกิน
กว่า 5,000.- บาท เช่น เครืองคอมพิวเตอร์ ระบบประปา ฯลฯ

งานไฟฟ้าถนน รวม 6,296,300 บาท
งบลงทุน รวม 6,296,300 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 6,296,300 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
01. โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านทุ่งข่า - สาม
แยกบ้านนายสมใจ (ม.12) หมู่ที 1

จํานวน 121,000 บาท

ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านทุ่ง
ข่า - สามแยกบ้านนายสมใจ (ม.12) หมู่ที 1 โดยขยายไหล่ทาง คสล.กว้าง
ข้างละ 0.50 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนทีผิว
จราจร คสล.ไม่น้อยกว่า 160 ตารางเมตร พร้อมติดตังป้ายประชา
สัมพันธ์ โครงการ จํานวน 2 ป้าย ตามแบบแปลนที อบต.นาไม้
ไผ่ กําหนด
(อยู่ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิมเติม เปลียน
แปลง ครังที 1/2560 หน้าที 4  ลําดับที 1)
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02. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายชล
ประทาน (ตอนที 3) หมู่ที 1

จํานวน 242,300 บาท

ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนน
สายชลประทาน (ตอนที 3) หมู่ที 1 ผิวจราจรกว้างเฉลีย 5.00 เมตร ระยะ
ทาง 110.00  เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพืนทีผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 550 ตารางเมตร พร้อมติดตังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จํานวน 2
 ป้าย ตามแบบแปลนที อบต.นาไม้ไผ่ กําหนด 
(อยู่ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิมเติม เปลียน
แปลง ครังที 1/2560 หน้าที  17  ลําดับที 1 )
03. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้าน
นายประไพ หมู่ที 2

จํานวน 360,900 บาท

ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสาย
บ้านนายประไพ หมู่ที 2 ผิวจราจรกว้างเฉลีย 5.00 เมตร ระยะ
ทาง 164.00 เมตร
 หนา 0.04 เมตร หรือมีพืนทีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 820 ตาราง
เมตร พร้อมติดตังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จํานวน 2 ป้าย ตามแบบ
แปลนที อบต.นาไม้ไผ่ กําหนด 
(อยู่ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิมเติม เปลียน
แปลง ครังที 1/2560 หน้าที 17 ลําดับที 2)

04. โครงการบุกเบิกถนนสายสวนยางนายประเสริฐ - บ้านนายอนันต์ หมู่ที 
3

จํานวน 288,500 บาท

ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าบุกเบิกถนนสายสวนยางนายประเสริฐ - บ้านนาย
อนันต์ หมู่ที 3 ผิวจราจรกว้างเฉลีย 3.00 เมตร ระยะทาง 120.00
 เมตร และผิวจราจร กว้างเฉลีย 4.00 เมตร ระยะทาง 1,680 เมตร หรือ
พืนทีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 7,080 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบาย
นํา คสล.ขนาด ศก.1.00 x 1.00 เมตร จํานวน 2
 จุด,  ขนาด ศก. 0.80 x 1.00 เมตร จํานวน 2
 จุด , ขนาด ศก. 0.60 x 1.00 เมตร จํานวน 2 จุด  ติดตังป้ายประชา
สัมพันธ์โครงการ จํานวน 2 ป้าย ตามแบบแปลนที อบต.นาไม้
ไผ่ กําหนด 
(อยู่ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิมเติม เปลียน
แปลง ครังที 1/2560 หน้าที 18  ลําดับที 9)

05. โครงการขุดลอกคลองกงหรา หมู่ที 4 จํานวน 371,700 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าขุดลอกคลองกงหรา หมู่ที 4 ปากคลองกว้าง
เฉลีย 4.00 เมตร ท้องคลองกว้างเฉลีย 2.00 เมตร ลึกเฉลีย 1.50
 เมตร ระยะทาง 2,500 เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 9,375 ลบ.ม
.  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 2 ป้าย ตามแบบแปลนที อบต.นาไม้
ไผ่ กําหนด 
(อยู่ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิมเติม เปลียน
แปลง ครังที 1/2560 หน้าที 18  ลําดับที 12)
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06. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายตกวัด ตอน
ที 2 หมู่ที 5

จํานวน 360,900 บาท

ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายตก
วัด ตอนที 2 หมู่ที 5 ผิวจราจรกว้างเฉลีย 4.00 เมตร ระยะทาง 205  ม
.  หนา 0.04 เมตร หรือพืนทีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 820 ตร.ม. พร้อมติด
ตังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จํานวน 2 ป้าย ตามแบบแปลนที อบต.นา
ไม้ไผ่ กําหนด 
(อยู่ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิมเติม เปลียน
แปลง ครังที 1/2560 หน้าที 17 ลําดับที  3)

07. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายราษฎร์
นิยม ตอนที 4 หมู่ที 6

จํานวน 360,900 บาท

ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสาย
ราษฎร์นิยม ตอนที 4 หมู่ที 6 ผิวจราจรกว้างเฉลีย 5.00 เมตร ระยะ
ทาง 164 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพืนทีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 820
 ตารางเมตร พร้อมติดตังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จํานวน 2 ป้าย ตาม
แบบแปลนที อบต.นาไม้ไผ่กําหนด 
(อยู่ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิมเติม เปลียน
แปลง ครังที 1/2560 หน้าที  17  ลําดับที 4)

08. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายบ่อส้มไฟ  
หมู่ที 7

จํานวน 360,900 บาท

ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสาย
บ่อส้มไฟ หมู่ที 7  ผิวจราจรกว้างเฉลีย 5.00 เมตร ระยะทาง 164
 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพืนทีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 820
 ตาราง เมตร พร้อมติดตังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จํานวน 2
 ป้าย ตามแบบแปลนที อบต.นาไม้ไผ่กําหนด 
(อยู่ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิมเติม เปลียน
แปลง ครังที 1/2560 หน้าที  17  ลําดับที  5 )

09. โครงการปรับปรุงเปลียนท่อเมนประปาหมู่บ้านสายบ้านนายอภินันต์ - 
บ้านนายชม หมู่ที 8

จํานวน 267,700 บาท

ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงเปลียนท่อเมนประปาหมู่บ้านสายบ้านนายอภิ
นันต์ - บ้านนายชม หมู่ที 8 ระยะทาง 2,400 เมตร โดยใช้ท่อ PVC 
ชัน 8.5 ชนิดปลายบาน ขนาด ศก. 2 นิว จํานวน 608 ท่อน ต่อท่อเมน
ย่อย จํานวน 40 จุด และติดตังประตูนํา 2 จุด พร้อมติดตังป้ายประชา
สัมพันธ์โครงการ จํานวน 2 ป้าย  ตามแบบแปลนที อบต.นาไม้
ไผ่ กําหนด 
(อยู่ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิมเติม เปลียน
แปลง ครังที 1/2560 หน้าที 5   ลําดับที 2   )

10. โครงการปรับปรุงเปลียนท่อเมนประปาหมู่บ้าน ศก. 2 นิว สายโรงรมไส
กรูด - บ้านนายอุษา หมู่ที 8

จํานวน 79,100 บาท

ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงเปลียนท่อเมนประปาหมู่บ้าน ศก.2 นิว สาย
โรงรมไสกรูด - บ้านนายอุษา หมู่ที 8 ระยะทาง 700 เมตร โดยใช้
ท่อ PVC ชัน 8.5 ชนิดปลายบาน ขนาด ศก. 2 นิว จํานวน 178
 ท่อน พร้อมต่อท่อเมนย่อย จํานวน 15 จุด และติดตังประตูนํา 2 จุด  ตาม
แบบแปลนที อบต.นาไม้ไผ่ กําหนด 
(อยู่ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิมเติม เปลียน
แปลง ครังที 1/2560 หน้าที  5  ลําดับที 3)
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11. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายกาญจนา
ภิเษก - แคเสาธง หมู่ที 9

จํานวน 382,100 บาท

ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสาย
กาญจนาภิเษก - แคเสาธง หมู่ที 9  ผิวจราจรกว้างเฉลีย 4.00 เมตร ระยะ
ทาง 205 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพืนทีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 820
 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายนํา คสล.ขนาด ศก. 0.80 x 1.00 ม.  1
 จุด จํานวน 7 ท่อน และติดตังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จํานวน 2
 ป้าย ตามแบบแปลนที อบต.นาไม้ไผ่กําหนด 
(อยู่ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิมเติม เปลียน
แปลง ครังที 1/2560 หน้าที  17  ลําดับที  6 )

12. โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายแปลก -บ้านนางละมัย หมู่ที 10 จํานวน 371,800 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าบุกเบิกถนนสายบ้านนายแปลก - บ้านนางละมัย หมู่
ที 10 ผิวจราจรกว้างเฉลีย 6.00 เมตร ระยะทาง 1,200.00 เมตร  หรือมี
พืนที ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 7,200 ตารางเมตร และวางท่อระบายนํา คสล
.  ขนาด ศก.1.00 x 1.00 เมตร จํานวน 4 จุด วางคู่ 1 จุดๆละ 12
 ท่อน ,วางเดียว 3 จุดๆ ละ 6 ท่อน และติดตังป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ 2 ป้าย ตามแบบแปลนที อบต.นาไม้ไผ่กําหนด 
(อยู่ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิมเติม เปลียน
แปลง ครังที 1/2560 หน้าที 18   ลําดับที 10)

13. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายโรงประชุม หมู่ที 11 จํานวน 382,200 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายโรง
ประชุม หมู่ที 11 ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะ
ทาง 120.00  เมตร
 หรือพืนทีผิวจราจร คสล.ไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร ถมหินคลุกไหล่
ทาง
 กว้างข้างละ 0.50 เมตร ติดตังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จํานวน 2
 ป้าย
 ตามแบบแปลนที อบต.นาไม้ไผ่กําหนด 
(อยู่ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิมเติม เปลียน
แปลง ครังที 1/2560 หน้าที  6  ลําดับที 4)

14. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนายสมใจ 
- หนองพุก ตอนที 5 หมู่ที 12

จํานวน 360,900 บาท

ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้าน
นายสมใจ - หนองพุก ตอนที 5 หมู่ที 12 ผิวจราจรกว้างเฉลีย 4.00
 เมตร ระยะทาง 205 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพืนทีผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 820 ตร.ม. พร้อมติดตังป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จํานวน 2
 ป้าย ตามแบบแปลนที อบต.นาไม้ไผ่กําหนด 
(อยู่ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิมเติม เปลียน
แปลง ครังที 1/2560 หน้าที  18  ลําดับที 7)

15. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายต้นส้าน - 
วังถํา หมู่ที 13

จํานวน 360,900 บาท

ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกส์คอนกรีต ถนนสาย
ต้นส้าน - วังถํา หมู่ที 13 ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 164
 เมตร หนา 0.04 ม. หรือพืนทีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 820 ตาราง
เมตร พร้อมติดตังป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จํานวน 2 ป้าย ตามแบบ
แปลนที อบต.นาไม้ไผ่ กําหนด 
(อยู่ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิมเติม เปลียน
แปลง ครังที 1/2560 หน้าที  18  ลําดับที 8  )
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16. โครงการก่อสร้างพืนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมติดตังถังกรองสนิมเหล็ก
ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที 14

จํานวน 160,800 บาท

ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างพืนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมติดตังถังกรอง
สนิมเหล็กระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที 14 จํานวน 2 ชุด (บริเวณสามแยก
บ้านนายแพร้วและบ้านนางวัลย์ลดา) โดยก่อสร้างพืนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาด 1.50 x 1.50 x 0.15 ม. ถังกรองสนิมเหล็กขนาดสูง 1.66
 เมตร กว้าง 1.15 เมตร พร้อมอุปกรณ์จํานวน 2 ชุด ติดตังป้ายประชา
สัมพันธ์ โครงการ จํานวน 2 ป้าย ตามแบบแปลนที อบต.นาไม้
ไผ่ กําหนด 
(อยู่ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิมเติม เปลียน
แปลง ครังที 1/2560 หน้าที 6 ลําดับที 5)
17.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านนายฉิง - บ้าน
นายจบ หมู่ที 14

จํานวน 205,000 บาท

ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายบ้านนาย
ฉิง - บ้านนายจบ หมู่ที 14 ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 ม
. ระยะทาง 110 ม. หรือพืนทีผิวจราจร คสล.ไม่น้อยกว่า 330 ตร.ม. ถม
หินคลุกไหล่ทาง  กว้างข้างละ 0.30 ม. ติดตังป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จํานวน 2 ป้าย ตามแบบแปลนที อบต.นาไม้ไผ่กําหนด 
(อยู่ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิมเติม เปลียน
แปลง ครังที 1/2560 หน้าที 7   ลําดับที 6  )

18. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนทางเข้า อบต.นาไม้ไผ่ 
หมู่ที 6

จํานวน 238,900 บาท

ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนทางเข้า อบต
.นาไม้ไผ่ หมู่ที 6 ผิวจราจรกว้างเฉลีย 7.20 ม. หนา 0.15 ม. ระยะ
ทาง 46.00 ม. หรือพืนที ผิวจราจร คสล.ไม่น้อยกว่า 331.20 ตาราง
เมตร ติดตังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จํานวน 2 ป้าย  ตามแบบแปลน
ที อบต.นาไม้ไผ่ กําหนด 
(อยู่ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิมเติม เปลียน
แปลง ครังที 1/2560 หน้าที  18  ลําดับที 11)

19. โครงการวางท่อระบายนํา คสล.,ก่อสร้างรางระบายนํา คสล.สนามกีฬาที
ทําการ อบต.นาไม้ไผ่ หมู่ที 6

จํานวน 164,000 บาท

ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายนํา คสล., ก่อสร้างรางระบายนํา คสล
.สนามกีฬาทีทําการ อบต.นาไม้ไผ่ โดยวางท่อระบายนํา คสล.มอก.ชัน 3
 ขนาด ศก. 0.60 x 1.00 ม. พร้อมก่อสร้างรางระบายนํา คสล
.กว้าง 0.30 ม.ยาว 44 ม. และบ่อพัก คสล. พร้อมติดตังป้ายประชา
สัมพันธ์โครงการ 2 ป้าย ตามแบบแปลนที อบต.นาไม้ไผ่กําหนด 
(อยู่ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิมเติม เปลียน
แปลง ครังที 1/2560 หน้าที 7   ลําดับที 7  )

20. โครงการก่อสร้างรัว คสล.สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลนาไม้ไผ่ 
หมู่ที 6

จํานวน 120,600 บาท

ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรัว คสล.สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบล
นาไม้ไผ่ ขนาดยาว 55.00 เมตร สูง 2.65 เมตร (ฉาบด้านเดียว) ติดตัง
ป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จํานวน 2 ป้าย ตามแบบแปลนที อบต.นาไม้
ไผ่ กําหนด 
(อยู่ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิมเติม เปลียน
แปลง ครังที 1/2560 หน้าที  8  ลําดับที 8)
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21. โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ ทีทําการอบต.นาไม้ไผ่ หมู่ที 6 จํานวน 489,700 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ ทีทําการ อบต.นาไม้
ไผ่ ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 18.00 เมตร พืนทีใช้สอยไม่น้อย
กว่า 126 ตร.ม. พร้อมติดตังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จํานวน 2
 ป้าย ตามแบบแปลนที อบต.นาไม้ไผ่กําหนด 
(อยู่ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิมเติม เปลียน
แปลง ครังที 1/2560 หน้าที  8  ลําดับที 9)

22. โครงการต่อเติมก่อสร้างอาคารห้องนํา ศพด. โรงเรียนวัดทุ่งส้าน หมู่ที 5 จํานวน 59,500 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าต่อเติมก่อสร้างอาคารห้องนํา ศพด.โรงเรียนวัดทุ่ง
ส้าน ขนาด 1.50 x 2.00 เมตร จํานวน 2 ห้อง ตามแบบแปลนที อบต.นา
ไม้ไผ่กําหนด 
(อยู่ในแผนพัฒนาสีปี 2561 -2564  หน้าที 141  ลําดับที 8 ) 

23. โครงการต่อเติมอาคาร ศพด.(หลังใหม่) ทีทําการ อบต.นาไม้ไผ่   หมู่ที 
6

จํานวน 186,000 บาท

ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าต่อเติมหลังคาอาคาร ศพด. (หลังใหม่) ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร จํานวน 2 ห้อง พร้อมติดตังป้ายประชา
สัมพันธ์โครงการ จํานวน 2 ป้าย ตามแบบแปลนที อบต.นาไม้
ไผ่ กําหนด 
(อยู่ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิมเติม เปลียน
แปลง ครังที 1/2560 หน้าที  8  ลําดับที 11)

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 360,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 360,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 360,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
01. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับประชาชน จํานวน 50,000 บาท
ตังไว้เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ และจัดกิจกรรมการ
ทัศนศึกษาดูงาน  เพือเพิมศักยภาพด้านอาชีพให้กับกลุ่มเกษตรกร  กลุ่ม
อาชีพ  กลุ่มวิชาชีพอิสระและเพิมด้านอาชีพกลุ่มออมทรัพย์เพือการ
ผลิต องค์กรภาคประชาชน  ประชาชนทัวไป ตลอดจนกิจกรรมอืนๆ ตาม
ที อบต.นาไม้ไผ่กําหนด
02. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ ตําบลนาไม้ไผ่ จํานวน 50,000 บาท
ตังไว้เพือเป็นค่าใช้จ่ายนากรส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการ ให้มีคุณภาพ
ชีวิตทีดี และดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขด้วยการอบรมให้ความ
รู้  จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมเพือรณรงค์
ประชาสัมพันธ์เกียวกับผู้พิการ  กิจกรรมการจัดงานวันคนพิการสากล ฯลฯ
 กิจกรรมอืนๆ  ที อบต.นาไม้ไผ่กําหนด
03. โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตําบลนาไม้ไผ่ จํานวน 30,000 บาท
ตังไว้เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้กิจกรรมนันทนาการ การ
ทัศนศึกษาดูงาน  แก่สมาชิกในครอบครัว คณะทํางานศูนย์พัฒนาครอบ
ครัว ทีเข้าร่วมโครงการ  จัดกิจกรรมส่งเสริมสายสัมพันธ์อันดีภายใน
ครอบครัว  กิจกรรมครอบครัวอบอุ่น กิจกรรมอืนๆตามทีองค์การบริหาร
ส่วนตําบลนาไมไผ่ กําหนด
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04. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จํานวน 50,000 บาท
ตังไว้เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพ
จิต  กิจกรรมนันทนาการ การเข้าค่าย  ทัศนศึกษาดูงาน การฝึกอบรมให้
ความรู้ด้านสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ และกิจกรรมอืนๆทีอบต.นาไม้ไผ่กําหนด
05. โครงการอบรมพัฒนาเด็กเยาวชน จํานวน 40,000 บาท
ตังไว้เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาเด็กเยาวชน คณะ
กรรมการสภาเด็กเยาวชน กิจกรรมนันทนาการ การเข้าค่าย ทัศนศึกษาดู
งาน การฝึกอบรมให้ความรู้  กิจกรรมอืนๆ ทีอบต.นาไมไผ่กําหนด
06.โครงการพัฒนาศักยภาพคณะอนุกรรมการคุ้มครองเด็กตําบลนาไม้ไผ่ จํานวน 30,000 บาท
ตังไว้เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพิมความรู้และศึกษาดูงานแนว
ทางการปฏิบัติงานและ พรบ.เกียวกับการคุ้มครองเด็ก
07. โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนากลุ่มองค์กรสตรี จํานวน 30,000 บาท
ตังไว้เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาสตรี  กลุ่มองค์กร
สตรี คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กิจกรรม อบรมให้ความ
รู้ ทัศนศึกษาดูงาน กิจกรรมอืนๆ ทีอบต.นาไมไผ่กําหนด
08. โครงการพัฒนาศักยภาพกรรมการสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์และสหกรณ์ จํานวน 20,000 บาท
ตังไว้เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพแก่
กรรมการ สมาชิก กลุ่มสัจจะออมทรัพย์  สหกรณ์ออมทรัยพ์ สกย กลุ่ม
อาชีพ ฯลฯ ในการอบรมให้ความรู้  ศึกษาดูงาน หรือกิจกรรมอืนๆ ที
องค์การบริหารส่วนตําบลนาไม้ไผ่กําหนด
09. โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพครอบครัวเลียงเดียว จํานวน 30,000 บาท
ตังไว้เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพครอบ
ครัวเลียงเดียว ในการอบรมให้ความรู้  ศึกษาดูงาน หรือกิจกรรมอืนๆ  ที
องค์การบริหารส่วนตําบลนาไม้ไผ่กําหนด
10. โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาปราชญ์ชาวบ้าน จํานวน 30,000 บาท
ตังไว้เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาปราชญ์ชาวบ้าน
ในตําบล กิจกรรม อบรมให้ความรู้ ทัศนศึกษาดูงาน กิจกรรมอืนๆ ทีอบต
.นาไมไผ่กําหนด

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 150,000 บาท
งบลงทุน รวม 100,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 100,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลนาไม้
ไผ่ (หลังเก่า)

จํานวน 100,000 บาท

ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร
ส่วนตําบลนาไม้ไผ่ (หลังเก่า) สําหรับใช้เป็นสถานทีส่งเสริมสร้างความเข้ม
แข็งของชุมชน เช่น ทีตังศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบลนาไม้ไผ่ ศูนย์สินค้า OTOP ของตําบล ฯลฯ รายละเอียดตาม
แบบแปลนที อบต.นาไม้ไผ่ กําหนด 

งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 50,000 บาท
ตังไว้เพือเป็นค่าใช้จ่ายให้กับทีทําการปกครองจังหวัดนครศรี
ธรรมราช สําหรับป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมค่าใช้จ่าย
สําหรับส่งเสริมและการบําบัดฟืนฟูผู้ติดยาเสพติด/ผู้เสพยาเสพติด และส่ง
เสริมการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ทีผ่านการบําบัดฟืนฟู 
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 460,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 460,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 360,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาภายในตําบล จํานวน 300,000 บาท

ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
2. โครงการแข่งขันกีฬาภายนอก จํานวน 60,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายส่งเสริมและสนับสนุนนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขันในระดับต่างๆ รวมถึงการร่วมแข่งขันกีฬาท้องถินทุ่งสงสัมพันธ์ ทุ่งสง
เกมส์ ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 100,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์กีฬา เช่น ฟุตบอล ตะกร้อ ฯลฯ แก่
โรงเรียน และหมู่บ้านในตําบลนาไม้ไผ่

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 428,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 360,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 360,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1. โครงการจัดตกแต่งเรือพนมพระร่วมงานประเพณีชักพระอําเภอทุ่งสง จํานวน 90,000 บาท

ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
2. โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุและวันสงกรานต์ จํานวน 50,000 บาท

ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
3. โครงการจัดงานวันลอยกระทง จํานวน 10,000 บาท

ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
4. โครงการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา จํานวน 5,000 บาท

ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
5. โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะ การละเล่นท้องถิน จํานวน 5,000 บาท

ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
6. โครงการอบรมจริยธรรมพนักงาน พนักงานจ้าง และประชาชน ในชุมชน จํานวน 50,000 บาท

ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
7. งานรัฐพิธีต่างๆ จํานวน 150,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อองค์พระ
มหากษัตริย์ และสมเด็จพระราชินีการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ และ
พระบรมวงศ์ศานุวงศ์ และวันสําคัญต่างๆ ฯลฯ( 23 ตุลาคม, 12
 สิงหาคม, 5 ธันวาคม ฯลฯ)
หมายเหตุ 
1.งานรัฐพิธีต่างๆ แสดงออกถึงความจงรักภักดี ต่อองค์พระมหา
กษัตริย์ และสมเด็จพระราชินี การปกป้องสถาบัน พระมหากษัตริย์ และ
พระบรมวงศ์ศานุวงศ์ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท
 0808.2/ว 1224 ลงวันที 22 เมษายน 2552

วันทีพิมพ์ : 8/11/2560  15:27:48 หน้า : 27/30



งบเงินอุดหนุน รวม 68,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 68,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 68,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายให้กับทีทําการปกครองอําเภอทุ่งสงสําหรับในการจัด
กิจกรรม ดังนี
-การจัดงานประเพณีเดือนสิบ ประจําปี 2561 จํานวน 10,000 บาท
- การจัดงานเทศกาลประเพณีชักพระอําเภอทุ่งสง ประจําปี 2561
 จํานวน 50,000 บาท
- การจัดงานรัฐพิธี ประจําปีงบประมาณ 2561 จํานวน 5,000 บาท
- โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิน "ประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้า
ขึนธาตุ" ประจําปี 2561 จํานวน 3,000 บาท

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 466,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 366,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 356,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 50,000 บาท
ตังไว้เพือเป็นค่ารังวัดและค่าตรวจสอบแนวเขตตําบลในทีสาธารณะ
ประโยชน์ในพืนทีตําบลนาไม้ไผ่

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1.โครงการส่งเสริมให้มีตลาดกลางระดับตําบล จํานวน 36,000 บาท
ตังไว้เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดตังตลาดกลางระดับตําบลพร้อมให้
บริการ แก่ประชาชน  เกษตรกรในตําบล กิจกรรมอืนๆตามทีองค์การ
บริหารส่วนตําบลนาไมไผ่ กําหนด
2. โครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ จํานวน 40,000 บาท
ตังไว้เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้ สาธิตวิธีการทําปุ๋ยอินทรีย์
ชีวภาพ แก่ประชาชน  เกษตรกรในตําบล กิจกรรมอืนๆตามทีองค์การ
บริหารส่วนตําบลนาไมไผ่ กําหนด
3. โครงการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการประกอบอาชีพแก่ประชาชน จํานวน 70,000 บาท
ตังไว้เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้ การบริการ การถ่ายทอด
ความรู้ด้านอาชีพ พัฒนาอาชีพแก่ประชาชน  เกษตรกรใน
ตําบล   กิจกรรมอืนๆตามทีองค์การบริหารส่วนตําบลนาไมไผ่ กําหนด
4. โครงการส่งเสริมพัฒนาครัวเรือนเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 20,000 บาท
ตังไว้เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมพัฒนาความรู้ด้านปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง การประกวดครัวเรือนเศรษฐกิจพอเพียงแก่ประชาชน  เกษตรกร
ในตําบล   กิจกรรมอืนๆตามทีองค์การบริหารส่วนตําบลนาไมไผ่ กําหนด
5. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้สารชีวภาพป้องกันกําจัดโรคพืช
และแมลง

จํานวน 10,000 บาท

ตังไว้เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม    ให้ความรู้  สาธิตวิธีการทําสาร
ชีวภาพฯ แก่ประชาชน  เกษตรกรในตําบล   กิจกรรมอืนๆตามทีองค์การ
บริหารส่วนตําบลนาไมไผ่ กําหนด
6.โครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร จํานวน 30,000 บาท
ตังไว้เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้ สาธิตวิธีการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร แก่ประชาชน  เกษตรกรในตําบล กิจกรรมอืนๆ
ตามทีองค์การบริหารส่วนตําบลนาไมไผ่ กําหนด
7.โครงการส่งเสริมกลุ่มเลียงสัตว์ จํานวน 50,000 บาท
ตังไว้เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาการเลียงสัตว์ต่างๆ แก่
ประชาชน  เกษตรกรในตําบล   กิจกรรมอืนๆ ตามทีองค์การบริหารส่วน
ตําบลนาไมไผ่ กําหนด

วันทีพิมพ์ : 8/11/2560  15:27:48 หน้า : 28/30



8.โครงการส่งเสริมอาชีพเลียงปลา จํานวน 20,000 บาท
ตังไว้เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม    ให้ความรู้  สาธิตวิธีการเลียง
ปลา แก่ประชาชน  เกษตรกรในตําบล   กิจกรรมอืนๆตามทีองค์การ
บริหารส่วนตําบลนาไมไผ่ กําหนด
9.โครงการผลิตแก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์ จํานวน 30,000 บาท
ตังไว้เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้ในการผลิตแก๊สชีวภาพจาก
มูลสัตว์

ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท
ตังไว้เพือเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรู
พืช ปุ๋ย พันธ์พืช พันธุ์สัตว์ ฯลฯ

งบลงทุน รวม 100,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 100,000 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร
1. เครืองสูบนําชนิดมอเตอร์จุ่มนํา 1.5 HP จํานวน 100,000 บาท
ตังไว้เพือเป็นค่าจัดครุภัณฑ์ ดังนี 
-เครืองสูบนําชนิดมอเตอร์จุ่มนํา 1.5 HP พร้อมรายละเอียดอืนๆ ตามที
องค์การบริหารส่วนตําบลนาไม้ไผ่กําหนด จํานวน 4 เครือง
ตังราคาตามท้องตลาด เนืองจากไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์

งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ รวม 55,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 55,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 55,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1. โครงการรณรงค์และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม 
ตามพระราชเสาวณีย์

จํานวน 10,000 บาท

ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมการรณรงค์และการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม ตามพระราชเสาวณีย์
2. ส่งเสริมสนับสนุนโครงการท้องถินไทย รวมใจภักดิรักพืนทีสีเขียว เฉลิม
พระเกียรติ

จํานวน 10,000 บาท

ตังไว้เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนโครงการท้องถินไทย รวม
ใจภักดิรักพืนทีสีเขียว เฉลิมพระเกียรติ และกิจกรรมอืนๆ ทีเกียวข้อง
3.โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช จํานวน 10,000 บาท
ตังไว้เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และกิจกรรมอืนๆ ที
เกียวข้อง
4.โครงการจัดการสิงแวดล้อมยังยืน จํานวน 25,000 บาท
ตังไว้เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการสิงแวดล้อมในพืนทีตําบลนาไม้
ไผ่ ให้เกิดความยังยืน และกิจกรรมอืนๆ ทีเกียวข้อง

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 15,706,114 บาท
งบกลาง รวม 15,706,114 บาท
งบกลาง รวม 15,706,114 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 160,314 บาท

ตังไว้เพือจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้กับพนักงานจ้าง
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เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการโครงการอืน จํานวน 30,000 บาท
เงินสมทบกองทุน วันละ 1 บาท
หมายเหตุ งบประมาณสนับสนุนกองทุนเพือสวัสดิการชุมชน (เงินสมทบ
กองทุนวันละ 1 บาท)โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท
 0891.4/ว 2502 ลงวันที 20 สิงหาคม 2553
และสอดคล้องกับการดําเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอ
เพียง ระดับครัวเรือน ระดับชุมชน และระดับ อปท. โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ที มท 0891.4/ว 1659 ลง
วันที 24 สิงหาคม 2553

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 10,869,200 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นเบียยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุในพืนทีตําบลนาไม้ไผ่
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพือการยัง
ชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2548 ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียยังชีพผู้สูงอายุขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2552

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 3,273,600 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นเบียยังชีพให้แก่คนพิการในพืนทีตําบลนาไม้ไผ่ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพือการยังชีพ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ.2548 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียความพิการให้คนพิการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2553 และ ฉบับที 2 พ.ศ.2559

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 270,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นเบียยังชีพให้แก่ผู้ป่วยโรคเอดส์ในพืนทีตําบลนาไม้
ไผ่ จํานวน 45 คนๆ ละ 500 บาท ต่อเดือน

สํารองจ่าย จํานวน 650,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินจําเป็นเร่งด่วนซึงไม่สามารถคาด
การณ์ล่วงหน้าได้ เช่น การเกิดสาธารณภัย
ต่างๆ (อุทกภัย  อัคคีภัย  วาตภัย ภัยแล้ง ฯลฯ) หรือกรณีทีมีความจําเป็น
ต้องจ่ายนอกเหนือจากทีงบประมาณตังจ่ายไว้ หรือเพือป้องกัน และ
บรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน หรือกรณีทีมีหนังสือสังการให้เบิก
จ่ายจากเงินประเภทนี

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 220,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี 
- ค่าใช้จ่ายในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี และ ปริญญาโท สําหรับคณะ
ผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงานส่วนตําบล และพนักงาน
จ้าง จํานวน 10,000 บาท
- เงินรายจ่ายประเภทเงินช่วยเหลือค่าทําศพพนักงานทีได้รับอันตรายจาก
การปฏิบัติราชการจํานวน 20,000 บาท
- ค่าบํารุงสมาชิกรายปีสมาคมองค์การบริหารส่วนตําบลจังหวัดนครศรี
ธรรมราช  จํานวน 20,000 บาท
- เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) จํานวน 170,000 บาท

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 233,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญพนักงานส่วนตําบล เพือช่วย
เหลือแก่พนักงานส่วนตําบล
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