
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์

อําเภอ นาโพธิ์   จังหวัดบุรีรัมย

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 34,700,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่ว
ไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 7,703,920 บาท

งบบุคลากร รวม 5,019,720 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,879,920 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการ
บริหารสวนตําบล

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนประจําตําแหนงของนายกองคการบริหารสวน
ตําบล และรองนายกองคการบริหารสวนตําบล

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพิเศษของนายกองคการบริหารสวนตําบล และรอง
นายกองคการบริหารสวนตําบล

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการบริหารสวน
ตําบล

จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนเลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล
เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 1,195,200 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนประธานสภา รองประธานสภา  สมาชิกสภาและ
เลขานุการสภาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิก
สภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และ
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554 และที่แกไขเพิ่มเติม
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,139,800 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,971,800 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกขาราชการสวนทองถิ่นในสังกัด จํานวน 10 อัตรา
เงินประจําตําแหนง จํานวน 168,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงของนักบริหารงานองคการบริหารสวนตําบล
และหัวหนาสวนราชการ

งบดําเนินงาน รวม 2,458,700 บาท
ค่าตอบแทน รวม 472,500 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 312,500 บาท

 (1.1) คาตอบแทนเพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ
ประจําปีพนักงานสวนตําบล และ พนักงานจางตามภารกิจ พนักงานจางทั่ว
ไป           
จํานวน  232,500  บาท
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันเปนรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่น
ใหเปนรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(1.2) คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  จํานวน  30,000  บาท 
-ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว85 
ลงวันที่ 6  กันยายน  2561 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายคาตอบแทนบุคคล
หรือคณะกรรมการ 
(1.3) คาตอบแทนเจาหนาที่ในการเลือกตั้ง  จํานวน  50,000  บาท        

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

 เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการสําหรับขาราชการ
สวนทองถิ่นและพนักงาน จางที่ไดรับคําสั่งใหปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ และวันหยุดราชการ 
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว1562  
ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550  เรื่อง  การเบิกจายคาตอบแทนในการปฏิบัติ
ราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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คาเชาบาน จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเปน คาเชาบานสําหรับผูมีสิทธิ์ไดรับ
  -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการ
    สวนทองถิ่น  พ.ศ.2548  และแกไขเพิ่มเติม

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปน เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกผูมีสิทธิ์ไดรับ
     - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา 
       บุตรพนักงานสวนทองถิ่น  พ.ศ.2541 และแกไขเพิ่มเติม 

ค่าใช้สอย รวม 1,320,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจัดทําปายประกาศ, ปายประชาสัมพันธ, ปายรณรงค ปายบอกเขต จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดทําปายประกาศ, ปายประชาสัมพันธ, ปายรณรงค 
ปายบอกเขต

คาจัดทําปายหรือตัวหนังสือในการจัดงานตางๆ จํานวน 5,000 บาท

 เพื่อจายเปนคาจัดทําปายหรือตัวหนังสือในการจัดงานตางๆ
คาจัดทําเอกสารเผยแพรสิ่งพิมพ จํานวน 5,000 บาท

 เพื่อจายเปนคาจัดทําเอกสารเผยแพรสิ่งพิมพ
คาจางเหมาบริการคนสวน จํานวน 1 อัตรา จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการคนสวน  จํานวน 1 อัตรา
คาจางเหมาบริการแมบานทําความสะอาดที่ทําการอบต.นาโพธิ์ จํานวน  1  
อัตรา

จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการแมบานทําความสะอาดที่ทําการ 
อบต.นาโพธิ์ จํานวน 1 อัตรา

คาจางเหมาบริการยามรักษาความปลอดภัยที่ทําการอบต.นาโพธิ์ จํานวน  1  
อัตรา

จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการยามรักษาความปลอดภัยที่ทําการ 
อบต.นาโพธิ์  จํานวน 1 อัตรา

คาใชจายอื่น ๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายอื่น ๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ 
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คาติดตั้งระบบสัญญาณอินเตอรเน็ต จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาติดตั้งระบบสัญญาณอินเตอรเน็ต
คาถายเอกสาร  คาเย็บหนังสือ, เขาปกหนังสือ, และขอบัญญัติตาง ๆ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือ เขาปกหนังสือ และขอบัญญัติตางๆ
คาธรรมเนียม, คาลงทะเบียนตาง ๆ จํานวน 1,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาธรรมเนียม คาลงทะเบียนตางๆ
คาลาง อัด ขยายภาพ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาลาง อัด ขยายภาพ
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 40,000 บาท

 (2.1) คาเลี้ยงรับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล    จํานวน 20,000
  บาท
เพื่อจายเปนคาเลี้ยงรับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล, 
พิธีเปิด อาคาร,พิธีทางศาสนา,รัฐพิธี
(2.2)  คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถิ่นหรือคณะกรรมการหรือ
อนุกรรมการที่ไดรับแตงตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการ
ของกระทรวงมหาดไทย  จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจายเปนคาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถิ่นหรือคณะกรรมการ
หรืออนุกรรมการที่ไดรับแตงตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบหรือหนังสือ
สั่งการของกระทรวงมหาดไทย  

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ   การประกวด  และการแขงขันตางๆ คา
พวงมาลา  ชอดอกไมในวันสําคัญหรือในโอกาสที่จําเปนและมีความสําคัญ คา
ของขวัญ ของรางวัลหรือเงินรางวัลในกิจกรรมตางๆที่จําเปนและเหมาะสม

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ การประกวด และการ
แขงขันตางๆ  คาพวงมาลา ชอดอกไมในวันสําคัญหรือในโอกาสที่จําเปน
และมีความสําคัญ คาของขวัญ  ของรางวัลหรือเงินรางวัลในกิจกรรมตางๆ
ที่จําเปนและเหมาะสม
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คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเปน คาเบี้ยเลี้ยง, คาพาหนะ, คาเชาที่พัก, คาธรรมเนียม/คาลง
ทะเบียนการอบรม  ประชุมสัมมนาของคณะผูบริหาร สภาองคการบริหาร
สวนตําบล พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง  

คาใชจายในการรับเสด็จ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการรับเสด็จ  
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  หนา 109 ลําดับ  3 

คาใชจายในการเลือกตั้ง จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเลือกตั้งแทนตําแหนงที่วาง
โครงการ อบต.เคลื่อนที่ใหบริการประชาชนพรอมประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร
และผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์

จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการ อบต.เคลื่อนที่ใหบริการประชาชน
พรอมประชาสัมพันธขอมูลขาวสารและผลการดําเนินงานขององคการ
บริหารสวนตําบลนาโพธิ์  เชน  คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
คาปายโครงการ ฯลฯ 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัดงาน 
  การจัดการแขงขันกีฬา  และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาของ
  องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559   
 - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  หนา 110  ลําดับ  8

โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา   68 พรรษา

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจาอยูหัว
มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา  68 พรรษา เชน คาจัดซื้อธงชาติ คาปายโครงการ ฯลฯ
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัดงาน 
  การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา
  ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559   
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  หนา 60  ลําดับ  1
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โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาท พระบรม
ราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  88  พรรษา

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจาย โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์  
พระบรมราชินีนาท  พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา  88  พรรษา  เชน คาจัดซื้อธงชาติ คาปายโครงการ ฯลฯ 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัดงาน 
  การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา
  ของ องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559   
- เปนไปตาม แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  หนา 60   ลําดับ 3

โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรม
ราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  42  พรรษา

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจาย โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสุทิดา 
พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา  42 พรรษา เชน คาจัดซื้อธงชาติ คาปายโครงการ ฯลฯ
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัดงาน 
  การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา
  ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559   
- เปนไปตาม แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  หนา  60  ลําดับ 2

โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานสวนตําบลและพนักงานจางของ อบต.นาโพธิ์ 
ผูมีคุณธรรมและจริยธรรม ในการปฏิบัติราชการและใหบริการประชาชนดีเดน 
ประจําปี 2563

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการเชิดชูเกียรติพนักงานสวนตําบลและพนักงาน
จางของ อบต.นาโพธิ์  ผูมีคุณธรรมและจริยธรรม ในการปฏิบัติราชการ
และใหบริการประชาชนดีเดนประจําปี 2563
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น   (พ.ศ.2561-2565)  หนา109 ลําดับ 4 
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โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม คณะผูบริหาร  สมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบล พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ 
ประจําปีงบประมาณ 2563

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม คณะผูบริหาร
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง
องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์   ประจําปีงบประมาณ 2563  เชน 
คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาปาย
โครงการ ฯลฯ 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
  และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาทองถิ่น พ.ศ. 2557  
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น   (พ.ศ.2561-2565)  หนา 61  ลําดับ 4

โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพื่อเสริมสรางศักยภาพของผูบริหาร  สมาชิกสภา  
พนักงานสวนตําบล  พนักงานจางองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์  ประจําปี 
2563

จํานวน 150,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพื่อเสริมสรางศักยภาพของผู
บริหาร สมาชิกสภา พนักงานสวนตําบล พนักงานจางองคการบริหารสวน
ตําบลนาโพธิ์ ประจําปี 2563 เชน คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
คาสมนาคุณวิทยากร  คาปายโครงการ ฯลฯ
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการ 
  เขารับการฝึกอบรมของเจาหนาทองถิ่น พ.ศ. 2557  
-  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนา 109 ลําดับ  4

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบล จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการใหบริการของ
องคการบริหารสวนตําบล เชน คาจางสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ
 - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น   (พ.ศ.2561-2565)  หนา 110  ลําดับ  7
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โครงการสรางพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการ สรางพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย  เชน 
คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร  คาปาย
โครงการ ฯลฯ 
-  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
   และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาทองถิ่น พ.ศ. 2557  
-  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  หนา 112  ลําดับ 17

โครงการใหความรูดานกฎหมายในชีวิตประจําวันแกประชาชนองคการบริหาร
สวนตําบลนาโพธิ์

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการใหความรูดานกฎหมายในชีวิตประจําวัน
แกประชาชนองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์  เชน คาอาหาร คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาปายโครงการ ฯลฯ 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
  และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาทองถิ่น พ.ศ. 2557  
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  หนา 112 ลําดับ 19

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษา หรือซอมแซมทรัพยสิน  ครุภัณฑสํานักงาน
เชน  ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องปรับอากาศ  โต๊ะ เกาอี้ ฯลฯ ซึ่งหมายรวม
ถึงคาซอมปรกติหรือคาซอมกลางรถยนตสวนกลาง จํานวน  1 คัน/รถ
จักรยานยนต  จํานวน  1  คัน
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ค่าวัสดุ รวม 197,200 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปน คาวัสดุยานพาหนะและขนสงเชนแบตเตอรี่, เพลา, น้ํามัน
  เบรก, หัวเทียน,นอตและสกรู, ยาง, ไขควง, แมแรง, กุญแจปากตาย, 
  คีมล็อค ฯลฯ  
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  
  ดวนมากที่ มท  0808.2/ว  1248  ลงวันที่  27 มิถุนายน  2559  
  เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ 
  จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 97,200 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิง เชน น้ํามันดีเซล,น้ํามันเบนซิน, 
น้ํามันจารบี,น้ํามันเครื่องและอื่นๆ สําหรับรถยนต,รถจักรยานยนต, 
เครื่องตัดหญา ฯลฯ
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  
  ดวนมากที่ มท 0808.2/ว1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559  
  เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ 
  จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอรเชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล 
กระดาษไขหัวพิมพหรือแถบพิมพ สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร 
ผาหมึกพิมพ ฯลฯ
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
  ดวนมากที่ มท 0808.2/ว  1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559  
  เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
  จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 469,000 บาท
คาไฟฟา จํานวน 264,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไฟฟาสําหรับที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล, 
และบริเวณอื่นๆ ในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์  
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คาบริการโทรศัพท จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาโทรศัพทสําหรับที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์
คาบริการไปรษณีย จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไปรษณีย, คาโทรเลข,คาธนาณัติ, คาดวงตาไปรษณียากร,
คาจดหมายลงทะเบียน 

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบอินเตอรเนตรวมถึงอินเตอรเน็ต
การดและคาสื่อสารอื่นๆ

งบลงทุน รวม 205,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 205,500 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

คาตูเหล็กเก็บเอกสาร  ๒  บานเลื่อน  จํานวน  ๔  ตู ๆ ละ   ๖,๕๐๐  บาท จํานวน 26,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตูเหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเลื่อน จํานวน 4 ตูๆละ 6,500.-บาท
เปนเงิน 26,000.-บาท
-ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น
 ดวนมากที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ 
 จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) บัญชีครุภัณฑ 
  หนา 120 ลําดับ 1

คาเต็นททรงจั่ว จํานวน 4 เต็นทๆ ละ 22000 บาท จํานวน 88,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเต็นททรงจั่ว ขนาด กวาง 4 เมตร ยาว 6 เมตร 
สูง 2.5 เมตร จํานวน 4 เต็นทๆ ละ 22000 บาท 
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น  
ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1248 ลว 27 มิถุนายน 2559  เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทราย
จายตามงบประมาณ
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) บัญชีครุภัณฑ 
หนา 120 ลําดับ 3
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คาโต๊ะพับอเนกประสงค แบบพื้นโต๊ะพลาสติก โครงเหล็ก จํานวน 10 ตัวๆ ละ 
2,500 บาท

จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเปนคาโต๊ะพับอเนกประสงค แบบพื้นโต๊ะพลาสติกโครงเหล็ก 
จํานวน 10 ตัวๆ ละ 2,500 บาท
-ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น
 ดวนมากที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ 
 จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) บัญชีครุภัณฑ 
  หนา 120 ลําดับ 4

คาพัดลมตั้งพื้นอุตสาหกรรม ขนาดใบพัด 25 นิ้ว จํานวน 8 เครื่องๆ ละ 
3000.-บาท

จํานวน 24,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อพัดลมตั้งพื้นอุตสาหกรรม ขนาดใบพัด  25  นิ้ว
  จํานวน 8 เครื่องๆ ละ 3,000.-บาท
-ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น
 ดวนมากที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ 
 จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) บัญชีครุภัณฑ 
  หนา 120 ลําดับ 5
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คอมพิวเตอรสํานักงาน (จอขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) เครื่องละ 17,000.-บาท 
จํานวน 2 เครื่อง

จํานวน 34,000 บาท

เพื่อจายเปนคาครุภัณฑคอมพิวเตอรสํานักงาน (จอขนาดไมนอยกวา 19
 นิ้ว) เครื่องละ 17,000.-บาท จํานวน 2 เครื่อง 
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core)  
  มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา 3.1GHz หรือดีกวา 
  จํานวน1 หนวย
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอย
  กวา 4 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือ ดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 
  1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 120 GB 
  จํานวน 1 หนวย
- มี DVD – RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (network interface) แบบ 
 10/100/1000 Base-t หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0  หรือดีกวาไมนอยกวา  
  3 ชอง
- มีแปนพิมพและเมาส
- มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน  1  หนวย   
  ฐานอํานาจ  ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ 
  คอมพิวเตอร ประจําปีงบประมาณ  2563  ของกระทรวงดิจิทัล
  เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  บัญชีครุภัณฑ  
  หนา 121 ลําดับ 8
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เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา (18 หนาตอนาที) จํานวน 3 เครื่องๆ ละ 
2600 บาท

จํานวน 7,800 บาท

เพื่อจายเปนคาเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา (18 หนาตอ
นาที) จํานวน 3 เครื่องๆ ละ 2600 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
-  มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา  600x600 dpi
-  มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 18 หนาตอนาที 
   (ppm)
-  มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 8 MB
-  มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ  USB  2.0  หรือดีกวา 
   จํานวนไมนอยกวา1 ชอง
-  สามารถใชไดกับ A4,Letter,Legal และ Custom 
-  มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 150 แผน
    ฐานอํานาจ  ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ 
  คอมพิวเตอร ประจําปีงบประมาณ  2563  ของกระทรวงดิจิทัล
  เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
-  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  บัญชีครุภัณฑ  
    หนา  108  ลําดับ  9
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อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card Reader) จํานวน 1 เครื่อง จํานวน 700 บาท

เพื่อจายเปนคาอุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card Reader) 
จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- สมารถอานและเขียนขอมูลในบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card)  
  ตามมาตฐานISO/IEC7816ได
- มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา 4.8  MHZ
- สามารถใชงานผานชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ  USB ได
- สามารถใชกับบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card) ที่ใชแรงดันไฟฟา
  ขนาด 5 Volts, 3Volts และ 1.8 Volts ไดเปนอยางนอย
  ฐานอํานาจ  ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ 
  คอมพิวเตอร ประจําปีงบประมาณ  2563  ของกระทรวงดิจิทัล
  เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  บัญชีครุภัณฑ  
   หนา  122  ลําดับ 14

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

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอนาโพธิ์ จํานวน 20,000.-บาท จํานวน 20,000 บาท

โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและการจัดงานรัฐพิธี   
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอนาโพธิ์ในโครงการ
จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและการจัดงานรัฐพิธี   ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
  ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559                  
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  หนา 61  ลําดับ 5
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,605,460 บาท
งบบุคลากร รวม 1,640,160 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,640,160 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,598,160 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกขาราชการสวนทองถิ่น  จํานวน  6   อัตรา
เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปน เงินประจําตําแหนงของหัวหนาสวนราชการ
งบดําเนินงาน รวม 916,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 192,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 123,000 บาท

(1.1) คาตอบแทนเพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ
        ประจําปี  พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางตามภารกิจ 
   จํานวน   98,000   บาท
      -  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการกําหนดเงินประโยชน
         ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันเปนรางวัลประจําปีแกพนักงาน
         สวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(1.2) คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  จํานวน  25,000  บาท
      - ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว85 
        ลงวันที่  6  กันยายน  2561 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายคาตอบแทน 
        บุคคลหรือคณะกรรมการ

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหขาราชการ
  สวนทองถิ่นที่ไดรับคําสั่ง ใหปฏิบัติงานนอกเวลา หรือในวันหยุดราชการ 
  หรือในกรณีที่มีความจําเปนเรงดวนตองรีบดําเนินการ และกรณีอื่น ๆ 
  ตามกฎหมายกําหนด
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.4/ว1562  
   ลงวันที่ 15 พฤษภาคม  2550  เรื่อง การเบิกจายคาตอบแทนในการปฏิบัติ
   ราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
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คาเชาบาน จํานวน 44,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาเชาบานสําหรับผูมีสิทธิ์ไดรับ
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการ
  สวนทองถิ่น  พ.ศ.2548  และแกไขเพิ่มเติม

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปน เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกผูมีสิทธิ์ไดรับ
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
  พนักงานสวนทองถิ่น  พ.ศ.2541 และแกไขเพิ่มเติม 
     

ค่าใช้สอย รวม 394,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการผูชวยเจาพนักงานพัสดุ จํานวน 1 อัตรา จํานวน 108,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการผูชวยเจาพนักงานพัสดุ  จํานวน 1 อัตรา

คาจางเหมาบริการผูชวยเจาหนาที่จัดเก็บรายได จํานวน 1 อัตรา จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการผูชวยเจาหนาที่จัดเก็บรายได จํานวน 1 อัตรา

คาใชจายอื่นๆ ที่เขาขายประเภทรายจายนี้ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายอื่นๆ ที่เขาขายประเภทรายจายนี้ 

คาถายเอกสาร คาเย็บเลม   ทําปก   และขอบัญญัติตางๆ จํานวน 10,000 บาท

 เพื่อจายเปนคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือ เขาปกหนังสือ และขอบัญญัติ 
คาธรรมเนียม  คาลงทะเบียนตาง ๆ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาธรรมเนียม คาลงทะเบียนตางๆ
คาลาง อัด  ขยายภาพ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเปนคาลาง อัด ขยายภาพ
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปน คาเบี้ยเลี้ยง, คาพาหนะ, คาเชาที่พัก, คาธรรมเนียม/คาลง
ทะเบียนการอบรม  ประชุมสัมมนาของคณะผูบริหาร สภาองคการบริหาร
สวนตําบล พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง  

โครงการหนาที่พลเมืองที่ดีในการเสียภาษีสรางชาติ จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการหนาที่พลเมืองที่ดีในการเสียภาษีสรางชาติ
เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาปายโครงการ ฯลฯ 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน 
  การจัดการแขงขันกีฬา  และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา
  ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559   
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  หนา110  ลําดับ  10

โครงการอบรมใหความรูในการเสียภาษีใหกับประชาชน  อบต.นาโพธิ์ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการอบรมใหความรูในการเสียภาษีใหกับ
ประชาชน อบต.นาโพธิ์ เชน คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
คาสมนาคุณวิทยากร  คาปายโครงการ ฯลฯ 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
  และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาทองถิ่น พ.ศ. 2557  
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  หนา  111 ลําดับ 11

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษา หรือซอมแซมครุภัณฑสํานักงาน เชน ครุภัณฑ
  คอมพิวเตอร เครื่องปรับอากาศ โต๊ะ เกาอี้ ฯลฯ
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ค่าวัสดุ รวม 330,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสิ่งของเครื่องใชตางๆ เชน กระดาษ แฟม ตรายาง
ปากกา ดินสอ แบบพิมพตางๆ หนังสือพิมพ วารสาร ฯลฯ
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
  ดวนมากที่ มท 0808.2/ว1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559  
  เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
  จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซื้อสิ่งของเครื่องใชตางๆ จาน ชาม ชอน น้ํายาลางจาน 
น้ํายาลขัดหองน้ํา เครื่องใชงานบานงานครัว ฯลฯ
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
  ดวนมากที่ มท 0808.2/ว1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559  
  เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
  จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน  แผนหรือจานบันทึกขอมูล 
กระดาษไขหัวพิมพหรือแถบพิมพ  สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร  
ผาหมึกพิมพ ฯลฯ
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
  ดวนมากที่ มท 0808.2/ว1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559  
  เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
  จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
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งบลงทุน รวม 49,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 49,300 บาท
ครุภัณฑงานบานงานครัว

เพื่อจายเปนคาครุภัณฑงานบานงานครัว เตาอบไมโครเวฟ  จํานวน  1 เตา จํานวน 13,000 บาท

เพื่อจายเปนคาครุภัณฑงานบานงานครัว เตาอบไมโครเวฟ จํานวน 1 เตา
คุณลักษณะพื้นฐาน
1.เปนเตาอบไมโครเวฟผสมระบบยาง
2. ความจุไมนอยกวา 25 ลิตร
ฐานอํานาจ  ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 - ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) บัญชีครุภัณฑ  หนา 124 
   ลําดับ 8

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คาเครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา (18 หนาตอนาที) จํานวน  1  
เครื่อง

จํานวน 2,600 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600x 600 dpi 
  มีความเร็ว.ในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 18 หนาตอ
นาที (ppm)
- มีหนวยความจํา(Memory) ขนาดไมนอยกวา 8 MB
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0  หรือดีกวาไมนอยกวา  1 ชอง
- สามารถใชไดกับ A4,Letter,Legal และ Castom
- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 150 แผน
  ฐานอํานาจ  ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ 
  คอมพิวเตอร ประจําปีงบประมาณ  2563  ของกระทรวงดิจิทัล
  เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 -เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  บัญชีครุภัณฑ  
   หนา  123 ลําดับ 4
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เครื่องคอมพิวเตอรโน๊ตบุ๊คสําหรับสํานักงาน  จํานวน  1  เครื่อง จํานวน 16,000 บาท

เพื่อจายเปนคาครื่องคอมพิวเตอรโน๊ตบุ๊คสําหรับสํานักงาน 
จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกนหลัก (2 core)  
  มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา 2.0 GHz และมีเทคโนโลยี
  เพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถในการประมวลผล 
  สูงจํานวน1 หนวย
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache 
  Memory 
  รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 4 MB 
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไมนอยกวา
  4 GB
- มี หนวยขอมูลชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB 
  หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 120 GB 
  จํานวน 1 หนวย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมนอยกวา 1,366 x 768 Pixel 
  และมีขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว 
- มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI  หรือ VGA จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (network interface) แบบ 
 10/100/1000 Base-t หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11 b,g,n,ac) 
  และ Bluetooth
  ฐานอํานาจ  ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ 
  คอมพิวเตอร ประจําปีงบประมาณ  2563  ของกระทรวงดิจิทัล
  เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 -เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  บัญชีครุภัณฑ  
   หนา  124 ลําดับ 6
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เครื่องคอมพิวเตอรสํานักงาน (จอขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)  จํานวน  1  เครื่อง จํานวน 17,000 บาท

เพื่อจายเปนคาครื่องคอมพิวเตอรสํานักงาน (จอขนาดไมนอยกวา 19
 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core)  
  มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา 3.1GHz หรือดีกวา 
  จํานวน1 หนวย
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอย
  กวา 4 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือ ดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 
  1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 120 GB 
  จํานวน 1 หนวย
- มี DVD – RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (network interface) แบบ 10/100/1000
  Base-t หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0  หรือดีกวาไมนอยกวา  3 ชอง
- มีแปนพิมพและเมาส
- มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน  1  หนวย   
  ฐานอํานาจ  ตตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ 
  คอมพิวเตอร ประจําปีงบประมาณ  2563  ของกระทรวงดิจิทัล
  เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 -เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  บัญชีครุภัณฑ  
   หนา  123 ลําดับ 3
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อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card Reader) จํานวน 1 เครื่อง จํานวน 700 บาท

อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card Reader) จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- สมารถอานและเขียนขอมูลในบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card)  
  ตามมาตฐานISO/IEC7816ได
- มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา 4.8  MHZ
- สามารถใชงานผานชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ  USB ได
- สามารถใชกับบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card) ที่ใชแรงดันไฟฟา
  ขนาด 5 Volts, 3Volts และ 1.8 Volts ไดเปนอยางนอย
   ฐานอํานาจ  ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ 
  คอมพิวเตอร ประจําปีงบประมาณ  2563  ของกระทรวงดิจิทัล
  เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  บัญชีครุภัณฑ  
   หนา  124  ลําดับ  7

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 551,160 บาท

งบบุคลากร รวม 356,160 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 356,160 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 356,160 บาท

 เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกขาราชการสวนทองถิ่น  จํานวน  1  อัตรา
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งบดําเนินงาน รวม 195,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 35,000 บาท

(1.1คาตอบแทนเพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ
 ประจําปีพนักงานสวนตําบล  จํานวน  30,000 บาท
        - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการกําหนดเงินประโยชน
          ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันเปนรางวัลประจําปีแกพนักงาน
          สวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
 (1.2)  คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  จํานวน  5,000  บาท 
      - ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว85 
ลงวันที่  6  กันยายน  2561 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายคาตอบแทนบุคคล
หรือคณะกรรมการ

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหขาราชการสวน
ทองถิ่นที่ไดรับคําสั่งใหปฏิบัติงานนอกเวลา หรือในวันหยุดราชการหรือใน
กรณีที่มีความจําเปนเรงดวนตองรีบดําเนินการ และกรณีอื่น ๆ ตามกฎหมาย
กําหนด
  - ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่มท 0808.4/ว1562  ลงวันที่  15 
     พ.ค.2550  เรื่อง  การเบิกจายคาตอบแทนในการปฏิบัติราชการของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปน เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกผูมีสิทธิ์ไดรับ
 -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
   พนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ.2541  และแกไขเพิ่มเติม 
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ค่าใช้สอย รวม 95,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจัดทําปายประกาศ, ปายประชาสัมพันธ, ปายรณรงค ปายบอกเขต จํานวน 5,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาจัดทําปายประกาศ, ปายประชาสัมพันธ, ปายรณรงค 
   ปายบอกเขต

คาใชจายอื่นๆ ที่เขาขายประเภทรายจายนี้ จํานวน 6,000 บาท

คาถายเอกสาร คาเย็บเลม   ทําปก จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือ เขาปกหนังสือ และขอบัญญัติ 
  ตางๆ

คาลาง อัด  ขยายภาพ จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาลาง อัด ขยายภาพ
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาเบี้ยเลี้ยง,คาพาหนะ,คาเชาที่พัก,คาธรรมเนียม/คาลงทะเบียน
อบรมของอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนที่ไดรับเขาคําสั่งใหปฏิบัติ
หนาที่ รวมทั้งพนักงานสวนตําบล และพนักงานจางผูไดรับคําสั่งใหปฏิบัติ
หนาที่

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษา หรือซอมแซมทรัพยสิน  ยานพาหนะและขนสง 
   การบํารุงรักษาหรือซอมแซมภาชนะกักเก็บน้ําสาธารณะ  วัสดุหรือครุภัณฑ 
  ซึ่งใชในงาน ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งหมายรวมถึงคาซอมปกติ
  หรือคาซอมกลางรถยนต  จํานวน  1  คัน
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ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปน คาวัสดุยานพาหนะและขนสงเชนแบตเตอรี่, เพลา, น้ํามัน
เบรก, หัวเทียน,นอตและสกรู, ยาง, ไขควง, แมแรง, กุญแจปากตาย, คีม
ล็อค ฯลฯ  
  - ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  
    ดวนมากที่ มท  0808.2/ว  1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559  
    เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
    จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 975,700 บาท
งบดําเนินงาน รวม 975,700 บาท

ค่าตอบแทน รวม 60,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาปวยการชดเชย ใหแกอาสาปองกันภัยฝายพลเรือนที่ไดรับ
   คําสั่งใหปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
    หรือการรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน จํานวน  60,000  บาท

ค่าใช้สอย รวม 599,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการขับรถน้ําเอนกประสงค  จํานวน  1  อัตรา จํานวน 108,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการพนักงานขับรถน้ําอเนกประสงค 
  จํานวน 1 อัตรา

คาใชจายอื่นๆ ที่เขาขายประเภทรายจายนี้ จํานวน 2,000 บาท

คาถายเอกสาร คาเย็บเลม   ทําปก จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือ เขาปกหนังสือ และขอบัญญัติ 
  ตางๆ

คาลาง อัด  ขยายภาพ จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาลาง อัด ขยายภาพ
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาเบี้ยเลี้ยง,คาพาหนะ,คาเชาที่พักของอาสาสมัครปองกันภัย 
  ฝายพลเรือนที่ไดรับคําสั่งใหเขาปฏิบัติหนาที่ปฏิบัติการประจํารถบริการ 
  ทางการแพทยฉุกเฉิน,การระมัดระวังในจุดเสี่ยงจราจร รวมทั้งพนักงาน
   สวนตําบลและพนักงาน จางผูไดรับคําสั่ง ใหปฏิบัติหนาที่

โครงการดําเนินงานระบบการแพทยฉุกเฉิน หนวยกูชีพ-กูภัยเพื่อใหการบริการผู
ปวยฉุกเฉินกอนถึงโรงพยาบาล

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการดําเนินการระบบการแพทยฉุกเฉิน
หนวยกูชีพ-กูภัยเพื่อใหการบริการผูปวยฉุกเฉินกอนถึงโรงพยาบาล  
-เปนไปตาม แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)    หนา 107  ลําดับ 4

โครงการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยลดอุบัติเหตุจากการเดินทางในเทศกาล
ปีใหม  ประจําปี  2563

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยลดอุบัติเหตุ
จากการเดินทางในเทศกาลปีใหม  ประจําปี  2563  เชน คาอาหาร  คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาปายโครงการ ฯลฯ 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการจัดงาน 
  การจัดการ แขงขันกีฬา  และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา
  ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559   
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)   หนา  50  ลําดับ  3

โครงการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยลดอุบัติเหตุจากการเดินทางในเทศกาล
สงกรานต   ประจําปี  2563

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยลดอุบัติเหตุ 
จากการเดินทางในเทศกาลสงกรานต   ประจําปี  2563  เชน คาอาหาร 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาปายโครงการ ฯลฯ 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการจัดงาน การ 
  จัดการแขงขันกีฬา  และการสงนักกีฬา  เขารวมการแขงขันกีฬาของ 
  องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559   
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)   หนา 50 ลําดับ 4
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โครงการฝึกอบรมปองกันและระงับอัคคีภัย  ประจําปี 2563 จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการฝึกอบรมปองกันและระงับอัคคีภัย 
ประจําปี 2563  เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณ
วิทยากร คาปายโครงการ ฯลฯ 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการ 
  เขารับการฝึกอบรมของเจาหนาทองถิ่น พ.ศ. 2557  
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)   หนา 107  ลําดับ 3

โครงการฝึกอบรมและทบทวนหลักสูตร อปพร.ของสมาชิก อปพร.อบต.นาโพธิ์ 
 ประจําปี  2563

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการฝึกอบรมและทบทวนหลักสูตร อปพร.
ของสมาชิก อปพร. อบต.นาโพธิ์  ประจําปี  2563  เชน คาอาหาร คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาปายโครงการ ฯลฯ 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการ 
  เขารับการฝึกอบรมของเจาหนาทองถิ่น พ.ศ. 2557  
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนา 107  ลําดับ 1 

โครงการฝึกอบรมและทบทวนหลักสูตรทีมกูชีพกูภัย อบต.นาโพธิ์  ประจําปี 
2563

จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการฝึกอบรมและทบทวนหลักสูตรทีมกูชีพกูภัย
 อบต.นาโพธิ์  ประจําปี  2563  เชน คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาปายโครงการ ฯลฯ 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและ
  การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาทองถิ่น พ.ศ. 2557  
- เปนไปตาม แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  หนา  107  ลําดับ  2
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ค่าวัสดุ รวม 316,700 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอรี่,
หัวเเทียน,นอต,ยาง,ไขควง,แมแรง,สัญญาณไฟฉุกเฉิน 
 - ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  
   ดวนมากที่ มท  0808.2/ว1248  ลงวันที่  27   มิถุนายน  2559  
    เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลัก
การ   
   จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 96,700 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิง เชน น้ํามันดีเซล,น้ํามันเบนซิน, 
น้ํามันจารบี,น้ํามันเครื่อง และอื่นๆ  สําหรับรถยนต,  รถจักรยานยนต, 
เครื่องตัดหญา ฯลฯ
-  ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
   ดวนมากที่ มท  0808.2/ว1248  ลงวันที่  27 มิถุนายน  2559  
   เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
   จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเครื่องแตงกายชุดฝึก อปพร.หรือชุดปฏิบัติการ อปพร. 
หรือเสื้อกั๊กสะทอนแสง หรือชุดปฏิบัติการกูชีพ
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  
  ดวนมากที่ มท  0808.2/ว1248  ลงวันที่   27  มิถุนายน  2559  
  เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
  จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

วันที่พิมพ : 26/9/2562  14:25:03 หนา : 28/82



วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาน้ํายาเคมีเครื่องดับเพลิง, เครื่องดับเพลิง เพื่อใชประจํารถ
บรรทุกน้ํารถกูชีพ,และอาคารตางๆขององคการบริหารสวนตําบล
-  ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  
   ดวนมากที่ มท  0808.2/ว1248  ลงวันที่  27 มิถุนายน  2559  
   เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
   จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

วัสดุอื่น จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุอื่นๆ เชน กระจกโคงจราจร,มิเตอร-นําไฟฟา,
หัววาลว เปิด - ปิดแก๊ส ฯลฯ
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  
  ดวนมากที่ มท  0808.2/ว1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559  
  เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
  จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 2,452,840 บาท

งบบุคลากร รวม 1,441,440 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,441,440 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 881,760 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกขาราชการสวนทองถิ่น  จํานวน  3  อัตรา
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 559,680 บาท

เพื่อจายเปนคาจางรายเดือนสําหรับพนักงานจางตามภารกิจ  จํานวน 3 อัตรา
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งบดําเนินงาน รวม 647,400 บาท
ค่าตอบแทน รวม 126,400 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 79,400 บาท

(1.1) คาตอบแทนเพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ
ประจําปี พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางตามภารกิจ     จํานวน 74,400
  บาท
     - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชน
        ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันเปนรางวัลประจําปีแกพนักงาน
        สวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(1.2) คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  จํานวน 5,000  บาท 
      - ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว85 
        ลงวันที่  6  กันยายน  2561 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายคาตอบแทน
        บุคคลหรือคณะกรรมการ

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหขาราชการสวน
ทองถินที่ไดรับคําสั่งใหปฏิบัติงานนอกเวลา หรือในวันหยุดราชการหรือใน
กรณีที่มีความจําเปนเรงดวนตองรีบดําเนินการ และกรณีอื่นๆ ตามกฎหมาย
กําหนด
 -ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่มท 0808.4/ว1562  
ลงวันที่  15  พฤษภาคม  2550  เรื่อง  การเบิกจายคาตอบแทนในการปฏิบัติ
ราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

คาเชาบาน จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปน คาเชาบานสําหรับผูมีสิทธิ์ไดรับ
 - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการ
   สวนทองถิ่น  พ.ศ.2548  และแกไขเพิ่มเติม

ค่าใช้สอย รวม 501,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการงานธุรการ  จํานวน  1 อัตรา จํานวน 108,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการงานธุรการ  จํานวน 1 อัตรา 
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คาจางเหมาบริการงานสอนและดูแลเด็ก  จํานวน  1 อัตรา จํานวน 108,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการงานสอนและดูแลเด็ก จํานวน 1 อัตรา
คาจางเหมาบริการนักการภารโรง  จํานวน  1 อัตรา จํานวน 108,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการนักการภารโรง จํานวน 1 อัตรา
คาจางเหมาแมบานทําความสะอาดและประกอบอาหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์  จํานวน  ๑  อัตรา

จํานวน 108,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจางเหมาแมบานทําความสะอาดและประกอบอาหาร
  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์  จํานวน 1 อัตรา

คาใชจายอื่นๆ ที่เขาขายประเภทรายจายนี้ จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายอื่นๆ ที่เขาขายประเภทรายจายนี้
คาถายเอกสาร คาเย็บเลม   ทําปกหนังสือ จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือ เขาปกหนังสือ และขอบัญญัติ 
คาลาง อัด  ขายภาพ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเปนคาลาง อัด ขยายภาพ
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ คาเบี้ยเลี้ยง,คาพาหนะ,
  คาเชาที่พัก,คาธรรมเนียม/คาลงทะเบียนการอบรม การประชุมสัมมนา
  คาใชจายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษา หรือซอมแซมทรัพยสิน  ครุภัณฑสํานักงาน
   เชน ครุภัณฑคอมพิวเตอร  เครื่องปรับอากาศ  โต๊ะ เกาอี้ ฯลฯ 
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ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอรเชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล 
  กระดาษไขหัวพิมพหรือ แถบพิมพ สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร ผาหมึกพิมพ 
  ฯลฯ 
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  
  ดวนมากที่ มท  0808.2/ว  1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559  
   เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
   จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ  

งบลงทุน รวม 364,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 44,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

คาโต๊ะโรงอาหารเด็ก  พรอมมานั่งยาวชุด  8  ที่นั่ง  ไมระแนง  หนา 4  นิ้ว  
โต๊ะขนาด  60 x 150 x 50  ซม.  มานั่งยาวขนาด 30 x 150 x 30  ซม. 
จํานวน  8  ชุดๆ ละ  4,000  บาท

จํานวน 32,000 บาท

เพื่อจายเปนคาโต๊ะโรงอาหารเด็ก  พรอมมานั่งยาวชุด  8  ที่นั่ง  
ไมระแนง  หนา 4  นิ้ว  โต๊ะขนาด  60 x 150 x 50  ซม.  มานั่งยาว
ขนาด 30 x 150 x 30  ซม. จํานวน 8 ชุดๆ ละ 4,000 บาท
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
  ดวนมากที่ มท 0808.2/ว  1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559  
  เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
  จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  บัญชีครุภัณฑ  
  หนา 127  ลําดับ  2    
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ครุภัณฑงานบานงานครัว

คาตูเย็น  ขนาด 5  คิวบิกฟุต  จํานวน  1  ตู ๆ ละ  6,500  บาท จํานวน 6,500 บาท

เพื่อจายเปนคาตูเย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต จํานวน 1 ตู ๆ ละ 6,500 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน
1.ขนาดที่กําหนดเปนความจุภายในขั้นต่ํา
2.เปนรุนที่ไดรับฉลากประสิทธิภาพเบอร 5  ของการไฟฟาฝายผลิต
แหงประเทศไทย
3.การจัดซื้อตูเย็นขนาดอื่นใหพิจารณาถึงความประหยัดพลังงานไฟฟาดวย
นอกเหนือจากการพิจารณาดานราคา
- ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ  สํานักงบประมาณ พ.ศ. 2561
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  บัญชีครุภัณฑ  
  หนา 129  ขอ  9

คาอางลางจานขาตั้งสแตนเลส 2  หลุม มีที่พักจานดานขาง  มีที่พักจานดานบน  
มีที่วางจานดานบน  มีที่วางจาน 2  ชั้น  จํานวน  1 ชั้น  จํานวน 1  ชุด

จํานวน 4,800 บาท

เพื่อจายเปนคาอางลางจานขาตั้งสแตนเลส 2  หลุม มีที่พักจานดานขาง  
มีที่พักจานดานบน  มีที่วางจาน 2  ชั้น  จํานวน  1 ชั้น  จํานวน 1 ชุด  
-ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น
 ดวนมากที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ 
 จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  
  บัญชีครุภัณฑ  หนา 129  ขอ 11
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card Reader) จํานวน 1 เครื่อง จํานวน 700 บาท

เพื่อจายเปนคาอุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card Reader) 
จํานวน 1 เครื่อง)
คุณลักษณะพื้นฐาน
- สมารถอานและเขียนขอมูลในบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card)  
  ตามมาตฐานISO/IEC7816ได
- มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา 4.8  MHZ
- สามารถใชงานผานชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ  USB ได
- สามารถใชกับบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card) ที่ใชแรงดันไฟฟา
  ขนาด 5 Volts, 3Volts และ 1.8 Volts ไดเปนอยางนอย
   ฐานอํานาจ  - ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ 
  คอมพิวเตอร ประจําปีงบประมาณ  2563  ของกระทรวงดิจิทัล
  เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  บัญชีครุภัณฑ  
   หนา 128   ลําดับ 7

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 320,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสรางศาลาพักผอนสําหรับผูปกครอง จํานวน 70,000 บาท

รายละเอียด
- กอสรางศาลาพักผอนสําหรับผูปกครอง  ทางดานทิศเหนือนอกรั้วศูนยฯ  
  ขนาดกวาง  5  เมตร ยาว  6 เมตร สูง  2.50  เมตร  ยกพื้นสูง 0.15 เมตร  
  ดานหลังมีบอรดสําหรับติดประกาศ ดานขางมีเกาอี้แถวสี่ที่นั่ง  2  ชุด 
- ปายประชาสัมพันธโครงการ  จํานวน 1 ปาย
- รายละเอียดตามแบบแปลนกอสรางขององคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์
  กําหนด
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
   พ.ศ.2537 และที่แกไขเพิ่มเติม
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา  68  ขอ  23  
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โครงการกอสรางสนามเด็กเลนสรางปัญญา เครื่องเลน พรอมหลังคากันแดดศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาโพธิ์

จํานวน 100,000 บาท

รายละเอียด
- ปรับพื้นสนามพรอมที่กั้นทรายพัง  ซอมแซมและทาสีเครื่องเลนใหม  
  สรางหลังคากันแดด
- ปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ปาย
- รายละเอียดตามแบบแปลนกอสรางขององคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์
  กําหนด
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
  พ.ศ.2537 และที่แกไขเพิ่มเติม
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)   หนา   67 ขอ  22  
 

โครงการตอเติมโรงอาหาร  หลังคากันสาดพรอมหลังคาบริเวณซักลางศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก อบต.นาโพธิ์

จํานวน 150,000 บาท

รายละเอียด
- ตอเติมโรงอาหารทางทิศเหนือ  หลังคากันสาดทางทิศตะวันตกพรอมตาขาย 
  เหล็กดัด และหลังคาพรอมเทพื้นบริเวณซักลางทิศใตหองครัว 
  พื้นที่ 1,500  ตารางเมตร
- ปายแสดงรายละเอียดงานระหวางดําเนินการกอสราง  จํานวน 1 ชุด
- ปายประชาสัมพันธโครงการ  จํานวน 1 ปาย
- รายละเอียดตามแบบแปลนกอสรางขององคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์
  กําหนด
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
  พ.ศ.2537 และที่แกไขเพิ่มเติม
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  หนา 68 ขอ 24   
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 2,296,856 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,256,856 บาท

ค่าใช้สอย รวม 585,900 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการวันเด็กแหงชาติ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการวันเด็กแหงชาติ เชน คาอาหาร คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาปายโครงการ ฯลฯ 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการจัดงาน 
   การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาของ 
   องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559   
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  หนา 64 ขอ  8

โครงการสงเสริมทักษะและความสามารถใหเด็ก จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการสงเสริมทักษะและความสามารถใหเด็ก
เปนโครงการพัฒนาทักษะเด็ก ของศูนยพัฒนาเด็ก 
โดยผานกิจกรรมการแขงขัน การประกวด เชน คาอาหาร คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาปายโครงการ ฯลฯ 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการฝึกอบรม 
  และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาทองถิ่น พ.ศ. 2557  
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)   หนา  64 ลําดับ  9
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โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา ประจําปีงบประมาณ  2563 จํานวน 495,900 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถาน
ศึกษา ประจําปีงบประมาณ  2563
- เปนคาอาหารกลางวันเด็กนักเรียนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาโพธิ์  
   จํานวน 70  คน  จํานวน  245  วัน จํานวน  343,000 บาท
- เปนคาสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเลนพัฒนาการเด็ก 
  ปฐมวัย (รายหัวๆละ 1,700 บาท  จํานวน 70  คน)  จํานวน 119,000 บาท
- เปนคาหนังสือเรียน  คาอุปกรณการเรียน  คาเครื่องแบบนักเรียน และคา 
  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  สําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5  ปี) 
  จํานวน 30 คนๆ ละ 1,130  บาท  จํานวน  33,900 บาท
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  หนา  69  ลําดับ 27

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมใหแกนักเรียนและเยาวชน  ประจําปีงบ
ประมาณ  2563

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมใหแกนักเรียนและ
เยาวชน  ประจําปีงบประมาณ  2563  เชน คาอาหาร  คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร  คาปายโครงการ ฯลฯ 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาทองถิ่น พ.ศ. 2557  
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  หนา  65  ลําดับ 14
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ค่าวัสดุ รวม 670,956 บาท
คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 670,956 บาท

(1.1) โรงเรียนวัดทาเรียบ   จํานวน  243,984  บาท  เพื่อเปนคาอาหาร
เสริม (นม) สําหรับเด็กอนุบาลประถมศึกษาปีที่ 6 จํานวน 120 คน
 จํานวน 260 วัน 
(1.2) โรงเรียนวัดบุปผาราม   จํานวน 142,324 บาท  เพื่อเปนคาอาหาร
เสริม (นม) สําหรับเด็กอนุบาลถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6 จํานวน 70
 คน  จํานวน 260 วัน
(1.3) โรงเรียนบานโศกกฐิน  จํานวน 142,324  บาท  เพื่อเปนคาอาหาร
เสริม (นม) สําหรับเด็กอนุบาล  – ประถมศึกษาปีที่  6 จํานวน 70  คน 
จํานวน 260 วัน
(1.4) ศูนยพัฒนาเด็ก อบต.นาโพธิ์  จํานวน 142,324 บาท  เพื่อเปนคาอาหาร
เสริม (นม) สําหรับเด็กศูนยพัฒนาเด็ก อบต.นาโพธิ์จํานวน 70 คน 
จํานวน 260 วัน  

    
งบเงินอุดหนุน รวม 1,040,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 1,040,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนอาหารกลางวัน จํานวน 1,040,000 บาท

(2.1) อุดหนุนโรงเรียนวัดทาเรียบ ตั้งไว 480,000  บาท  
เพื่อเปนคาอาหารอาหารกลางวันสําหรับเด็กอนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6  
จํานวน  120 คน จํานวน 200 วัน 
(2.2) อุดหนุนโรงเรียนวัดบุปผาราม  ตั้งไว  280,000 บาท  
เพื่อเปนคาอาหารกลางวันสําหรับเด็กอนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6  
จํานวน 70  คน จํานวน 200 วัน
(2.3) อุดหนุนโรงเรียนบานโศกกฐิน   ตั้งไว 280,000 บาท  
เพื่อเปนคาอาหารกลางวันสําหรับเด็กอนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6  
จํานวน 70 คน จํานวน 200 วัน
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 390,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 270,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 260,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาใชจายอื่นๆ ที่เขาขายประเภทรายจายนี้ จํานวน 3,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายอื่นๆ ที่เขาขายประเภทรายจายนี้ 
คาถายเอกสาร คาเย็บเลม   ทําปกหนังสือ และขอบัญญัติตางๆ จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือ เขาปกหนังสือ และขอบัญญัติ 
  ตางๆ

คาลาง อัด  ขยายภาพ จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาลาง อัด ขยายภาพ
คาสํารวจขอมูลจํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตวตามโครงการสัตวปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบาตามปณิธาน สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟาจุฬา
ภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

จํานวน 3,000 บาท

คาสํารวจขอมูลจํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตวตามโครงการสัตวปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบาตามปณิธาน สมเด็จพระเจานองนางเธอ 
เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน 
วรขัตติยราชนารี 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการปองกันโรคไขเลือดออกและโรคระบาดอื่น ๆ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการปองกันโรคไขเลือดออกและโรคระบาด
อื่นๆ เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร 
คาปายโครงการ ฯลฯ 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการจัดงาน การจัดการ
แขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559   
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)   หนา  92 ลําดับ  1
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โครงการปองกันโรคพิษสุนัขบาและการทําหมันสุนัขและแมว จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาโครงการปองกันโรคพิษสุนัขบาและการทําหมันสุนัขและแมว
เชน  คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาปายโครงการ  ฯลฯ  
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการจัดงาน การจัดการ
แขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2559   
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)    หนา 92  ลําดับ 2

โครงการรณรงคใหความรูดานการสาธารณสุขเพื่อการปองกันโรค จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการรณรงคใหความรูดานการสาธารณสุขเพื่อการ
ปองกันโรค เชน คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณ
วิทยากร คาปายโครงการ ฯลฯ 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการฝึกอบรม 
  และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาทองถิ่น พ.ศ. 2557  
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  หนา   94  ลําดับ  9

โครงการสงเสริมดูแลสุขภาพใหกับประชาชนตําบลนาโพธิ์ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการสงเสริมดูแลสุขภาพใหกับประชาชนตําบล
นาโพธิ์  เชน คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร 
คาปายโครงการ ฯลฯ 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการฝึกอบรม 
  และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาทองถิ่น พ.ศ. 2557  
 -เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)   หนา 93 ลําดับ  6

โครงการอบรมใหความรูดานการดูแลสุขภาพใหกับแกนนําสุขภาพ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจาย โครงการอบรมใหความรูดานการดูแลสุขภาพใหกับ
แกนนําสุขภาพ  เชน คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณ
วิทยากร  คาปายโครงการ ฯลฯ 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการฝึกอบรม 
  และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาทองถิ่น พ.ศ. 2557  
 -เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)   หนา  93 ลําดับ 8
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โครงการอบรมใหความรูเรื่องเอดสแกเยาวชนตําบลนาโพธิ์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจาย โครงการอบรมใหความรูเรื่องเอดสแกเยาวชนตําบล
นาโพธิ์ เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร 
คาปายโครงการ ฯลฯ 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการฝึกอบรม 
  และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาทองถิ่น พ.ศ. 2557  
 -เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)   หนา 94 ลําดับ 10

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษา หรือซอมแซมทรัพยสิน  ครุภัณฑสํานักงาน
เชน   ครุภัณฑคอมพิวเตอร  เครื่องปรับอากาศ  โต๊ะ เกาอี้ ฯลฯ 

ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย   เชน  สําลี  ผาพัน
แผล เวชภัณฑ  แอลกอฮอล  เคมีภัณฑ  น้ํายาตางๆ  ถุงมือ  ฯลฯ
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  
ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 1745 ลงวันที่  31  สิงหาคม  2560

งบเงินอุดหนุน รวม 120,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 120,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

โครงการการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของ สมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  สยามบรมราชกุมารี    (หมู ๘)

จํานวน 7,000 บาท

เพื่อจายใหเปนเงินอุดหนุนคณะกรรมการ บานหนองตอ ม.8 ในโครงการการ
ปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (หมู 8)
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร 
  ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559    
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น   (พ.ศ.2561-2565)   หนา  97 ลําดับ 22
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โครงการการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  สยามบรมราชกุมารี    (หมู ๙)

จํานวน 7,000 บาท

เพื่อจายใหเปนเงินอุดหนุนคณะกรรมการ บานหนองหญารังการ ม.9
ในโครงการการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของ 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 
สยามบรมราชกุมารี (หมู 9)
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร 
  ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559    
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น   (พ.ศ.2561-2565)   หนา 98 ลําดับ 25

โครงการการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  สยามบรมราชกุมารี   (หมู ๑๐)

จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายใหเปนเงินอุดหนุนคณะกรรมการ บานหนอหวา ม.10 ในโครงการการ
ปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (หมู 10)
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร 
  ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559    
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น   (พ.ศ.2561-2565)   หนา 99 ลําดับ 28

โครงการการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  สยามบรมราชกุมารี   (หมู ๓)

จํานวน 7,000 บาท

เพื่อจายใหเปนเงินอุดหนุนคณะกรรมการ บานจอก ม.3 ในโครงการการปรับ
ปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (หมู 3)
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร 
  ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559    
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น   (พ.ศ.2561-2565)   หนา 95 ลําดับ 15

โครงการการสงเสริมสุขภาพอนามัยแมและเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา    
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  สยามบรมราชกุมารี    (หมู ๘)

จํานวน 7,000 บาท

-เพื่อจายใหเปนเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน  บานหนองตอ  หมูที่ 8  
ในโครงการการสงเสริมสุขภาพอนามัยแมและเด็กของ สมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี(หมู 8)
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร 
  ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559    
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น   (พ.ศ.2561-2565)   หนา 97 ลําดับ 23
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โครงการการสงเสริมสุขภาพอนามัยแมและเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา    
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  สยามบรมราชกุมารี    (หมู ๙)

จํานวน 7,000 บาท

เพื่อจายใหเปนเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน  บานหนองหญารังกา 
 หมูที่ 9  ในโครงการการสงเสริมสุขภาพอนามัยแมและเด็กของ สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
(หมู 9)
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร 
   ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559    
-  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น   (พ.ศ.2561-2565) หนา 98 ลําดับ 26

โครงการการสงเสริมสุขภาพอนามัยแมและเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  สยามบรมราชกุมารี   (หมู ๓)

จํานวน 7,000 บาท

เพื่อจายใหเปนเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน  บานจอก  หมูที่ 3  
ในโครงการการสงเสริมสุขภาพอนามัยแมและเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (หมู 3)
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร 
   ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559    
 -เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น   (พ.ศ.2561-2565)   หนา 95 ลําดับ 17

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา  กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  สยามบรมราชกุมารี   (หมู ๗)

จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายใหเปนเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน  บานโศกกะฐิน  หมูที่ 7  
ในโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (หมู 7)  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร 
  ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559    
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น   (พ.ศ.2561-2565)   หนา 87 ลําดับ 19
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โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา  กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  สยามบรมราชกุมารี  (หมู ๘)

จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายใหเปนเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน  บานหนองตอ  หมูที่ 8  
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี  (หมู 8)
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร 
  ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559    
   -เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น   (พ.ศ.2561-2565)  หนา 97 ลําดับ 21

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา  สยามบรมราชกุมารี    (หมู ๙)

จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายใหเปนเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน  บานหนองหญารังกา  
 หมูที่ 9 ในโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ สมเด็จพระกนิษฐา
ธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (หมู 9)
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร 
  ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559    
 -เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น   (พ.ศ.2561-2565)  หนา 98 ลําดับ 24

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา  สยามบรมราชกุมารี   (หมู ๑๐)

จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจายใหเปนเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน  บานหนองหวา  หมูที่ 10 
ในโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (หมู 10)
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร 
  ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559    
 - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น   (พ.ศ.2561-2565)   หนา 99 ลําดับ 29
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โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา  สยามบรมราชกุมารี  (หมู ๑๑)

จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายใหเปนเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน  บานหนองหวา  หมูที่ 11 
 ในโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (หมู 11)
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร 
  ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559    
 -เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น   (พ.ศ.2561-2565)   หนา100 ลําดับ 30

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา  สยามบรมราชกุมารี  (หมู ๓)

จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายใหเปนเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน  บานจอก  หมูที่ 3 
ในโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี  (หมู 3)
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร 
  ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559    
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น   (พ.ศ.2561-2565)   หนา 95 ลําดับ 15

โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จเจาฟาฯ  กรมพระศรีสวางควัฒน  วร
ขัตติยราชนารี  (หมู ๑๑)

จํานวน 7,000 บาท

เพื่อจายใหเปนเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน  บานหนองหวา  
หมูที่ 11 ในโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จเจาฟาฯ 
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  (หมู 11)  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร 
  ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559    
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น   (พ.ศ.2561-2565)   หนา 100 ลําดับ 31
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โครงการรณรงคและแกไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนยเพื่อนใจ
วัยรุนในชุมชน/หมูบาน)ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี 
        (หมู ๗)

จํานวน 7,000 บาท

เพื่อจายใหเปนเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน  บานโศกกะฐิน  หมูที่ 7  
ในโครงการรณรงคและแกไขปัญหายาเสพติด To be number one 
 (ศูนยเพื่อนใจวัยรุนในชุมชน/หมูบาน)ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา
สิริวัฒนาพรรณวดี  (หมู 7)
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร 
   ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559    
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น   (พ.ศ.2561-2565)   หนา 96 ลําดับ 20

โครงการรณรงคและแกไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนยเพื่อนใจ
วัยรุนในชุมชน/หมูบาน)ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี 
(หมู ๑๑)

จํานวน 7,000 บาท

เพื่อจายใหเปนเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน  บานหนองหวา  หมูที่ 11
ในโครงการรณรงคและแกไขปัญหายาเสพติด To be number one 
 (ศูนยเพื่อนใจวัยรุนในชุมชน/หมูบาน)ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา
สิริวัฒนาพรรณวดี    (หมู 11)
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร 
 ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559    
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น   (พ.ศ.2561-2565)   หนา100 ลําดับ 32

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยาตานภัยมะเร็งเตานม (หมู ๑๐) จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายใหเปนเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน  บานหนองหวา  หมูที่ 10
ในโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยาตานภัยมะเร็งเตานม  
 (หมู 10)
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร 
  ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559    
 - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น   (พ.ศ.2561-2565)  หนา  99 ลําดับ 27
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โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยาตานภัยมะเร็งเตานม (หมู ๗) จํานวน 7,000 บาท

 เพื่อจายใหเปนเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน  บานโศกกะฐิน  หมูที่ 7  
 ในโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยาตานภัยมะเร็งเตานม (หมู 7) 
 - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559    
 -เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น   (พ.ศ.2561-2565)   หนา 87 ลําดับ 18

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,573,740 บาท

งบบุคลากร รวม 640,560 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 640,560 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 598,560 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกขาราชการสวนทองถิ่น จํานวน  2   อัตรา
เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

 เพื่อจายเปน เงินประจําตําแหนงของหัวหนาสวนราชการ
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งบดําเนินงาน รวม 889,880 บาท
ค่าตอบแทน รวม 255,880 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 198,880 บาท

(1.1) คาตอบแทนเพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ
ประจําปีพนักงานสวนตําบล   จํานวน  49,880   บาท
      - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการกําหนดเงินประโยชน
        ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันเปนรางวัลประจําปีแกพนักงาน
        สวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(1.2) คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  จํานวน  5,000  บาท 
      - ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว85 
         ลงวันที่  6  กันยายน  2561 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายคาตอบ
แทน 
        บุคคลหรือคณะกรรมการ
(1.3) คาปวยการสําหรับนักบริบาลทองถิ่น จํานวน 2 คนๆ ละ 6,000
 บาท จํานวน 12 เดือน   จํานวน  144,000 บาท 
     - ซึ่งเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยอาสาสมัครบริบาล
       ทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและการเบิกคาใชจาย 
        พ.ศ. 2562

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการสําหรับขาราชการ
  สวนทองถิ่น และพนักงาน จางที่ ไดรับคําสั่งใหปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
  และวันหยุดราชการ 
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.4/ว1562  
  ลงวันที่  15 พ.ค.2550  เรื่อง  การเบิกจายคาตอบแทนในการปฏิบัติ 
  ราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

คาเชาบาน จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปน คาเชาบานสําหรับผูมีสิทธิ์ไดรับ
  -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการ
    สวนทองถิ่น  พ.ศ.2548  และแกไขเพิ่มเติม
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เงินชวยเหลือบุตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปน เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกผูมีสิทธิ์ไดรับ
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร 
  พนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 และแกไขเพิ่มเติม 

ค่าใช้สอย รวม 604,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา จํานวน 108,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา

คาใชจายอื่นๆ ที่เขาขายประเภทรายจายนี้ จํานวน 2,000 บาท

คาถายเอกสาร คาเย็บเลม   ทําปกหนังสือ จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือ เขาปกหนังสือ และขอบัญญัติ 
คาลาง อัด ขยายภาพ จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาลาง อัด ขยายภาพ
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ คาเบี้ยเลี้ยง,คาพาหนะ,
คาเชาที่พัก,คาธรรมเนียม/คาลงทะเบียนการอบรม การประชุมสัมมนา 
ของพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง  

โครงการครอบครัวอบอุนเพิ่มพูนศักยภาพชีวิต จํานวน 10,000 บาท

พื่อจายเปนคาใชจายครงการครอบครัวอบอุนเพิ่มพูนศักยภาพชีวิต  
เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร 
คาปายโครงการ ฯลฯ 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการ 
  เขารับการฝึกอบรมของเจาหนาทองถิ่น พ.ศ. 2557  
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  หนา 103 ลําดับ 13
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โครงการปองกันรณรงคลดความรุนแรงตอเด็กและสตรี จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการปองกันรณรงคลดความรุนแรงตอเด็กและ
สตรี  เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาปาย
โครงการ ฯลฯ 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการ 
  เขารับการฝึกอบรมของเจาหนาทองถิ่น พ.ศ. 2557  
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  หนา 102  ลําดับ  7

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูพิการและผูดูแลคนพิการ จํานวน 20,000 บาท

 เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูพิการ,ผูสูงอายุ
เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาปาย
โครงการ ฯลฯ 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการ 
  เขารับการฝึกอบรมของเจาหนาทองถิ่น พ.ศ. 2557  
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนา 101 ลําดับ 2

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและผูดูแลผูสูงอายุ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและผูดูแลผูสูงอายุ 
เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาปาย
โครงการ ฯลฯ 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการ 
  เขารับการฝึกอบรมของเจาหนาทองถิ่น พ.ศ. 2557  
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  หนา 103 ลําดับ  12

โครงการโรงเรียนผสูงอายุองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายโครงการโรงเรียนผสูงอายุองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์
เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร  
คาปายโครงการ ฯลฯ 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการ 
   เขารับการฝึกอบรมของเจาหนาทองถิ่น พ.ศ. 2557  
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนา  103  ลําดับ 9
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โครงการสงเคราะหและเยี่ยมบานเด็ก  ผูสูงอายุ  ผูดอยโอกาส จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการสงเคราะหและเยี่ยมบานเด็ก ผูสูงอายุ  
ผูดอยโอกาส  เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาปาย
โครงการ ฯลฯ 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการจัดงาน การจัดการ 
  แขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง 
  สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559   
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  หนา 103 ลําดับ  10

โครงการสงเสริมพัฒนาอาชีพใหกับผูดอยโอกาส จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการสงเสริมพัฒนาอาชีพใหกับผูดอยโอกาส  
เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาปาย
โครงการ ฯลฯ 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการ 
  เขารับการฝึกอบรมของเจาหนาทองถิ่น พ.ศ. 2557  
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  หนา 52 ลําดับ  6

โครงการสงเสริมอาชีพนวดแผนไทย จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายสงเสริมอาชีพนวดแผนไทย เชน คาอาหาร คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาปายโครงการ ฯลฯ 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการ 
   เขารับการฝึกอบรมของเจาหนาทองถิ่น พ.ศ. 2557  
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนา 52  ลําดับ 5

โครงการสํารวจขอมูลพื้นฐานของประชาชนในเขต อบต.นาโพธิ์ จํานวน 20,000 บาท

 เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการสํารวจขอมูลพื้นฐานของประชาชน
 ในเขต อบต.นาโพธิ์ 
  - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  หนา 102ลําดับ  5
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โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต  
เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาปายโครงการ ฯลฯ 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการจัดงาน การจัดการ 
  แขงขันกีฬา  และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง 
  สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559   
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  หนา 73  ลําดับ  1

โครงการอบรมอาชีพใหกับประชาชนตําบลนาโพธิ์ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการสงเสริมอาชีพใหกับประชาชนตําบลนาโพธิ์
เชน  คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  
คาปายโครงการ ฯลฯ 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการ 
  เขารับการฝึกอบรมของเจาหนาทองถิ่น พ.ศ. 2557  
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  หนา 48 ลําดับ  2

โครงการอยูอยางไรกับวัยผูสูงอายุ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการอยูอยางไรกับวัยผูสูงอายุ  เชน คาอาหาร 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาปายโครงการ ฯลฯ 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการ 
  เขารับการฝึกอบรมของเจาหนาทองถิ่น พ.ศ. 2557  
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนา101 ลําดับ 3 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

 -เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษา หรือซอมแซมทรัพยสิน  ครุภัณฑสํานักงาน
   เชน ครุภัณฑคอมพิวเตอร  เครื่องปรับอากาศ  โต๊ะ เกาอี้ ฯลฯ 
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ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอรเชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล
กระดาษไขหัวพิมพหรือ แถบพิมพ สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร ผาหมึก
พิมพ  ฯลฯ
 - ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  
   ดวนมากที่ มท  0808.2/ว  1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559  
   เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ 
   จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

งบลงทุน รวม 33,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 33,300 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

คาตูเหล็กเก็บเอกสาร  ๒  บานเลื่อน  จํานวน  ๒  หลัง ๆ ละ  ๖,๕๐๐  บาท จํานวน 13,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตูเหล็กเก็บเอกสาร  2 บานเลื่อน  จํานวน 2 หลัง ๆ ละ  
 6,500 บาท เปนเงิน  13,000  บาท
-ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น
 ดวนมากที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ 
 จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
-  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  
   บัญชีครุภัณฑ  หนา 120  ลําดับ 1 
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คาคอมพิวเตอรสํานักงาน (จอขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)  จํานวน  1 เครื่อง จํานวน 17,000 บาท

เพื่อจายเปนคาคอมพิวเตอรสํานักงาน (จอขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) 
จํานวน 1 เครื่อง 
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา  4  แกนหลัก (4 core)  
   มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา 3.1 GHz หรือดีกวา 
   จํานวน 1 หนวย
 - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอย 
   กวา 4 GB
-  มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือ ดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 
   1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 
   120 GB จํานวน 1 หนวย
- มี DVD – RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (network interface) แบบ 
  10/100/1000 Base-t หรือดีกวาจํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0  หรือดีกวาไมนอยกวา 
  3  ชอง
- มีแปนพิมพและเมาส
- มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย   
  ฐานอํานาจ  ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ 
  คอมพิวเตอร ประจําปีงบประมาณ  2563  ของกระทรวงดิจิทัล
  เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) บัญชีครุภัณฑ 
   หนา 132  ลําดับ 2
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คาเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา (18 หนาตอนาที) จํานวน  1  เครื่อง จํานวน 2,600 บาท

 เพื่อจายเปน คาเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา (18 หนาตอ
นาที) จํานวน 1 เครื่อง 
 คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา  600 x 600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษA4 ไมนอยกวา 18 หนาตอนาที 
   (ppm)
-  มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 8 MB
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ  USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอย
   กวา 1 ชอง
- สามารถใชไดกับ A4,Letter,Legal และ Custom 
- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 150 แผน
  ฐานอํานาจ  ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ 
  คอมพิวเตอร ประจําปีงบประมาณ  2563  ของกระทรวงดิจิทัล
  เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  บัญชีครุภัณฑ  
  หนา  132  ลําดับ 3 
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อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card Reader) จํานวน 1 เครื่อง จํานวน 700 บาท

เพื่อจายเปนคาอุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card Reader) 
จํานวน 1 เครื่อง-
คุณลักษณะพื้นฐาน
- สมารถอานและเขียนขอมูลในบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card)  
  ตามมาตฐานISO/IEC7816ได
- มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา 4.8  MHZ
- สามารถใชงานผานชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ  USB ได
- สามารถใชกับบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card) ที่ใชแรงดันไฟฟา
  ขนาด 5 Volts, 3Volts และ 1.8 Volts ไดเปนอยางนอย
   ฐานอํานาจ 
  เปนไปตามแผนตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ 
  คอมพิวเตอร ประจําปีงบประมาณ  2563  ของกระทรวงดิจิทัล
  เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  บัญชีครุภัณฑ  
   หนา  132  ลําดับ 4

งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน

โครงการใหความชวยเหลือประชาชนตามภารกิจของเหลากาชาดจังหวัดบุรีรัมย  
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2563

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายใหเปนเงินอุดหนุนสํานักงานเหลากาชาดจังหวัดบุรีรัมยในโครงการให
ความชวยเหลือประชาชนตามภารกิจของเหลากาชาดจังหวัดบุรีรัมย  ประจําปี
งบประมาณ  พ.ศ.2563
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร 
  ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559   
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  หนา 103  ลําดับ 11
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 2,121,180 บาท

งบบุคลากร รวม 1,199,520 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,199,520 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,120,320 บาท

 - เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกขาราชการสวนทองถิ่น จํานวน  5  อัตรา
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 37,200 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานสวนตําบล
เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเปน เงินประจําตําแหนงของหัวหนาสวนราชการ
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งบดําเนินงาน รวม 788,360 บาท
ค่าตอบแทน รวม 285,360 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 210,360 บาท

(1.1) คาตอบแทนเพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ
        ประจําปี พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางตามภารกิ 
        จํานวน 75,360   บาท
       - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชน 
         ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันเปนรางวัลประจําปีแกพนักงาน
         สวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(1.2) คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  จํานวน  5,000  บาท 
       - ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว85 
         ลงวันที่  6  กันยายน  2561 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจาย
         คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
 (1.3) คาตอบแทนผูควบคุมงานกอสราง  จํานวน  100,000   บาท
        - ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว85 
          ลงวันที่  6 กันยายน  2561 
         เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
(1.4) คาตอบแทนคณะกรรมการกําหนดราคากลางงานกอสราง  
        จํานวน  30,000  บาท
       - ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว85 
        ลงวันที่  6 กันยายน  2561 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายคาตอบแทน 
         บุคคลหรือคณะกรรมการ

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหขาราชการ
สวนทองถิ่นที่ไดรับคําสั่งใหปฏิบัติงานนอกเวลา หรือในวันหยุดราชการ
หรือในกรณีที่มีความจําเปนเรงดวนตองรีบดําเนินการ และกรณีอื่น ๆ 
ตามกฎหมายกําหนด
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่มท 0808.4/ว1562  
  ลงวันที่  15 พ.ค. 2550 เรื่อง การเบิกจายคาตอบแทนในการปฏิบัติราชการ
  ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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คาเชาบาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกขาราชการสวนทองถิ่น
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการ
   สวนทองถิ่น  พ.ศ.2548  และแกไข เพิ่มเติม

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปน เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกผูมีสิทธิ์ไดรับ 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
  พนักงานสวนทองถิ่น  พ.ศ.2541 และแกไขเพิ่มเติม 

ค่าใช้สอย รวม 378,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาปฏิบัติหนาที่ผูชวยนายชางโยธา จํานวน  1  อัตรา จํานวน 108,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจางเหมาผูปฏิบัติหนาที่ผูชวยนายชางโยธา จํานวน 1 อัตรา
คาใชจายอื่นๆ ที่เขาขายประเภทรายจายนี้ จํานวน 10,000 บาท

คาถายเอกสาร คาเย็บเลม   ทําปกหนังสือ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือ เขาปกหนังสือ และขอบัญญัติ 
  ตางๆ

คาลาง อัด  ขยายภาพ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาลาง อัด ขยายภาพ
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปน คาเบี้ยเลี้ยง, คาพาหนะ, คาเชาที่พัก, 
  คาธรรมเนียม/คาลงทะเบียนการอบรม  ประชุมสัมมนาของคณะผูบริหาร 
  สภาองคการบริหารสวนตําบล พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง  
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน, ครุภัณฑ,คาจางเหมา
  ในการบํารุงรักษาหรือซอมแซมไฟฟาบอโยกบอบาดาล, คาบํารุงรักษาหรือ 
   ซอมแซมหอกระจายขาวประจําหมูบาน, บํารุงรักษาหรือซอมแซม
  โคมไฟฟาสาธารณะหรือทรัพยสินอื่นๆ ขององคการบริหารสวนตําบล

ค่าวัสดุ รวม 125,000 บาท
วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ เชน หลอดไฟ สายไฟ ฯลฯ
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
  ดวนมากที่ มท  0808.2/ว  1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559  
  เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
  จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

วัสดุกอสราง จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสรางตางๆ เชน ปูน ไม อิฐ หิน ฯลฯ
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  
  ดวนมากที่ มท  0808.2/ว  1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559  
  เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
  จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ  

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันดีเซล น้ํามันเครื่อง ฯลฯ
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  
  ดวนมากที่ มท  0808.2/ว  1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559 
  เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
  จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอรเชน แผนหรือจานบันทึก
ขอมูล กระดาษไขหัวพิมพหรือ แถบพิมพ สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร ผาหมึก
พิมพ  ฯลฯ
-ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
 ดวนมากที่ มท  0808.2/ว  1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559  
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

งบลงทุน รวม 133,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 33,300 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

คาตูเหล็กเก็บเอกสาร  2  บานเลื่อน  จํานวน  2  ตู ๆ ละ   ๖,๕๐๐  บาท จํานวน 13,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตูเหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเลื่อน จํานวน 2 ตูๆ ละ 6,500
  บาท  เปนเงิน  13,000  บาท
-ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น
  ดวนมากที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
  เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ 
  จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
   บัญชีครุภัณฑ  หนา  125   ลําดับ  1    
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คาคอมพิวเตอรสํานักงาน (จอขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)  จํานวน  1 เครื่อง จํานวน 17,000 บาท

เพื่อจายเปนคาคอมพิวเตอรสํานักงาน (จอขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)  
จํานวน 1 เครื่อง จํานวน 17,000  บาท
   คุณลักษณะพื้นฐาน
 - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา  4  แกนหลัก (4 core) 
   มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา  3.1GHz หรือดีกวา 
   จํานวน 1 หนวย
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอย
   กวา 4 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือ ดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 
  1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 120 GB 
  จํานวน 1 หนวย
- มี DVD – RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (network interface) 
  แบบ 10/100/1000 Base-t หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0  หรือดีกวาไมนอยกวา 
  3  ชอง
- มีแปนพิมพและเมาส
- มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน  1  หนวย   
   ฐานอํานาจ  ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
  คอมพิวเตอร  ประจําปีงบประมาณ  256 3ของกระทรวงดิจิทัล
  เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  บัญชีครุภัณฑ  
  หนา  125  ลําดับ 2
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คาเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา (18 หนาตอนาที) จํานวน  1  เครื่อง จํานวน 2,600 บาท

เพื่อจายเปนคาเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา (18 หนาตอนาที) 
จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน  2,600  บาท
  คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา  600?600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษA4ไมนอยกวา 18 หนาตอนาที 
   (ppm)
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 8 MB
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ  USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 
  1 ชอง
- สามารถใชไดกับ A4,Letter,Legal และ Custom 
- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 150 แผน
  ฐานอํานาจ  ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
  คอมพิวเตอร  ประจําปีงบประมาณ 2563  ของกระทรวงดิจิทัล
  เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
  บัญชีครุภัณฑ  หนา  125  ลําดับ  3

อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card Reader) จํานวน 1 เครื่อง จํานวน 700 บาท

-เพื่อจายเปนอุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card Reader) 
จํานวน 1 เครื่อง)
 คุณลักษณะพื้นฐาน
- สมารถอานและเขียนขอมูลในบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card)  
  ตามมาตฐานISO/IEC7816ได
- มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา 4.8  MHZ
- สามารถใชงานผานชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ  USB ได
- สามารถใชกับบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card) ที่ใชแรงดันไฟฟา
  ขนาด 5 Volts, 3Volts และ 1.8 Volts ไดเปนอยางนอย
   ฐานอํานาจ  ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ 
   คอมพิวเตอร  ประจําปีงบประมาณ   2563  ของกระทรวงดิจิทัล
  เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  บัญชีครุภัณฑ  
   หนา  126  ลําดับ 5
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 100,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

โครงการตอเติมศูนย อปพร.อบต.นาโพธิ์ ขนาดกวาง  4  เมตร  ยาว 8 เมตร จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาโครงการตอเติมศูนย อปพร.อบต.นาโพธิ์ 
  ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 8 เมตร
- ปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ปาย
- รายละเอียดตามแบบแปลนกอสรางขององคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์
  กําหนด
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
   พ.ศ.2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  หนา 114 ลําดับ  3

งานไฟฟ้าถนน รวม 4,213,000 บาท
งบลงทุน รวม 4,213,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 4,213,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  (สายบานนายธัชชา – บานนายอุทัย) 
บานหนองหวา หมู 10

จํานวน 285,000 บาท

รายละเอียด 
- ขนาดผิวจราจร กวาง  4 เมตร  ยาว 140  เมตร  หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา  560 ตารางเมตร ไหลทางขางละ 
0.20  เมตร 
-ปายแสดงรายละเอียดงานระหวางดําเนินการกอสราง จํานวน 1 ชุด
-ปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ปาย
-รายละเอียดตามแบบแปลนกกอสรางขององคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์
กําหนด
-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
--  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนา  40  ลําดับ  82
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  (สายปากทางคุมนอย) 
บานหนองหญารังกา หมู 9

จํานวน 60,000 บาท

รายละเอียด 
-ขนาดผิวจราจร กวาง  4 เมตร ยาว 30 เมตร หนา 0.15  เมตร หรือ มีพื้นที่ 
 คอนกรีตไมนอยกวา120 .ตารางเมตร ไหลทางขางละ 0.20  เมตร
-ปายแสดงรายละเอียดงานระหวางดําเนินการกอสราง จํานวน 1 ชุด
-รายละเอียดตามแบบแปลนกกอสรางขององคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ 
 กําหนด
-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  หนา 37 ลําดับ 62

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  (สายสวนเกษตรดานทิศใต)  
บานโศกกะฐิน  หมู 7

จํานวน 157,000 บาท

รายละเอียด 
- ขนาดผิวจราจร กวาง  4  เมตร  ยาว 77  เมตร  หนา  0.15  เมตร     
หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 308  ตารางเมตร ไหลทางขางละ...-....เมตร
- ปายแสดงรายละเอียดงานระหวางดําเนินการกอสราง จํานวน 1 ชุด
- ปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ปาย
- รายละเอียดตามแบบแปลนกกอสรางขององคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์
กําหนด
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  หนา  30 ลําดับ 15
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  (สายหนาวัด – คูหนองหญารังกา ) 
บานหนองหญารังกา หมู 9

จํานวน 310,000 บาท

รายละเอียด 
- ขนาดผิวจราจร กวาง  4  เมตร  ยาว 155  เมตร  หนา  0.15  เมตร     
  หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 600 ตารางเมตร ไหลทางขางละ 
  0.20  เมตร 
- ปายแสดงรายละเอียดงานระหวางดําเนินการกอสราง จํานวน 1 ชุด
- ปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ปาย
-รายละเอียดตามแบบแปลนกกอสรางขององคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ 
  กําหนด
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
  พ.ศ.2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  หนา 36 ลําดับ 61

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบริเวณสวนนายโชคชัย)  
บานหนองหวา หมู 10

จํานวน 130,000 บาท

รายละเอียด 
- ขนาดผิวจราจร กวาง  3  เมตร  ยาว 85  เมตร  หนา  0.15  เมตร 
  หรือ มีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา  255 .ตารางเมตร 
- ปายแสดงรายละเอียดงานระหวางดําเนินการกอสราง จํานวน 1 ชุด
- ปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ปาย
- รายละเอียดตามแบบแปลนกกอสรางขององคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ 
  กําหนด
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
  พ.ศ.2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  หนา 41 ลําดับ  85
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายระหวางบานจอก หมู 3 – บาน
หนองหวา หมู 11)

จํานวน 1,460,000 บาท

รายละเอียด 
- ขนาดผิวจราจร กวาง 7 เมตร  ยาว  394  เมตร หนา 0.15 เมตร     
  หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 2,758 ตารางเมตร ไหลทางขางละ  
  0.50 เมตร
- ปายแสดงรายละเอียดงานระหวางดําเนินการกอสราง จํานวน 1 ชุด
- ปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ปาย
- รายละเอียดตามแบบแปลนกกอสรางขององคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ 
  กําหนด
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
  พ.ศ.2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  หนา 45 ลําดับ  108

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหนองตอ – พุทไธสง) 
บานหนองตอ หมู 8

จํานวน 130,000 บาท

รายละเอียด 
- ขนาดผิวจราจร กวาง  5  เมตร ยาว  50  เมตร  หนา  0.15  เมตร   
  หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา  250 .ตารางเมตร ไหลทางขางละ 
  0.20  เมตร 
- ปายแสดงรายละเอียดงานระหวางดําเนินการกอสราง จํานวน 1 ชุด
- ปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ปาย
-รายละเอียดตามแบบแปลนกกอสรางขององคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ 
 กําหนด
-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  หนา  34 ลําดับ 46
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล.(สายคลองบึงชาง – หนองจอก) 
บานจอก หมู 3

จํานวน 200,000 บาท

รายละเอียด 
- ขนาดผิวจราจร กวาง  4  เมตร  ยาว 100  เมตร  หนา  0.15
  เมตร     หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 400 ตารางเมตร ไหลทางขางล
.....-....เมตร
-ปายแสดงรายละเอียดงานระหวางดําเนินการกอสราง จํานวน 1 ชุด
-ปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ปาย
-รายละเอียดตามแบบแปลนกกอสรางขององคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ 
  กําหนด
-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
  พ.ศ.2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  หนา 26 ลําดับ 13

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสวนเกษตร  หมู 7 จํานวน 200,000 บาท

รายละเอียด 
- ขนาดผิวจราจร กวาง  4  เมตร  ยาว 100  เมตร หนา  0.15  เมตร 
หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอย กวา 400  ตารางเมตร ไหลทางขางละ...-...เมตร
-ปายแสดงรายละเอียดงานระหวางดําเนินการกอสราง จํานวน 1 ชุด
-ปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ปาย
-รายละเอียดตามแบบแปลนกกอสรางขององคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ 
 กําหนด
-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  หนา 30 ลําดับ 30
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โครงการกอสรางระบบประปาหอถังสูง พรอมระบบ  บานหนองหวา  หมูที่ 11 จํานวน 350,000 บาท

รายละเอียด
-ปายแสดงรายละเอียดงานระหวางดําเนินการกอสราง จํานวน 1 ชุด
-ปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ปาย
-รายละเอียดตามแบบแปลนกกอสรางขององคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์
กําหนด
-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  หนา 87 ลําดับ  10

โครงการลงหินคลุกถนนดิน (สายโคกปาชา-หนองอีแสง)  บานจอก หมู 3 จํานวน 300,000 บาท

รายละเอียด 
- ขนาดผิวจราจร กวาง  4  เมตร  ยาว 1,150  เมตร  หนา  0.10  เมตร     
  หรือมีปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 460  ลูกบาศกเมตร 
- ปายแสดงรายละเอียดงานระหวางดําเนินการกอสราง จํานวน 1 ชุด
- ปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ปาย
-รายละเอียดตามแบบแปลนกกอสรางขององคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ 
  กําหนด
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
  พ.ศ.2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  หนา 26 ลําดับ 14
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โครงการลงหินคลุกถนนดิน (สายบอขยะ) บานหนองตอ หมู 8 จํานวน 100,000 บาท

รายละเอียด 
-ขนาดผิวจราจร กวาง 3 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.10 เมตร 
  หรือมี ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 150 ลูกบาศกเมตร 
-ปายแสดงรายละเอียดงานระหวางดําเนินการกอสราง จํานวน 1 ชุด
-ปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ปาย
-รายละเอียดตามแบบแปลนกกอสรางขององคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ 
  กําหนด
-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
 พ.ศ.2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  หนา 35 ลําดับ 50

โครงการลงหินคลุกถนนดิน (สายสวนพอเพชร-แนวเขตหนองบัวลอง)  
บานหนองหวา  หมูที่ 11

จํานวน 410,000 บาท

รายละเอียด 
- ขนาดผิวจราจร กวาง  4  เมตร  ยาว 1,600  เมตร  หนา  0.10  เมตร     
  หรือมีปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 640  ลูกบาศกเมตร
- ปายแสดงรายละเอียดงานระหวางดําเนินการกอสราง จํานวน 1 ชุด
- ปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ปาย
- รายละเอียดตามแบบแปลนกกอสรางขององคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ 
  กําหนด
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
  พ.ศ.2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  หนา 45 ลําดับ 107
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โครงการวางทอระบายน้ํา (สายบานนางสงกรานต)  บานหนองตอ หมู 8 จํานวน 69,000 บาท

รายละเอียด 
- วางทอขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.30 เมตร จํานวน  60  เมตร  พรอมบอพัก
- ปายแสดงรายละเอียดงานระหวางดําเนินการกอสราง จํานวน 1 ชุด
- รายละเอียดตามแบบแปลนกกอสรางขององคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ 
  กําหนด
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
  พ.ศ.2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  หนา 80  ลําดับ 11

โครงการวางทอระบายน้ําสายบานรอยตํารวจอดุลย  บานหนองหญารังกา หมู 9 จํานวน 52,000 บาท

รายละเอียด 
- วางทอขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.30 เมตร จํานวน  45 เมตร (พรอมบอพัก)
- ปายแสดงรายละเอียดงานระหวางดําเนินการกอสราง จํานวน 1 ชุด
- ปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ปาย
- รายละเอียดตามแบบแปลนกกอสรางขององคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์
  กําหนด
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
  พ.ศ.2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  หนา 81 ลําดับ  16
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 345,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 325,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 325,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการครอบครัวอบอุน  ชุมชนเขมแข็ง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการครอบครัวอบอุน  ชุนชมชนเขมแข็ง 
เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาปาย
โครงการ ฯลฯ 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการฝึกอบรม 
  และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาทองถิ่น พ.ศ. 2557  
- เปนไปตาม แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  หนา 106 ลําดับ 8

โครงการถนนสะอาด  ปราศจากอุบัติเหตุ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการถนนสะอาด  ปราศจากอุบัติเหตุ เชน คา
อาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาปาย
โครงการ ฯลฯ  
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการจัดงาน การจัดการ 
  แขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง 
  สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559   
- เปนไปตาม แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  หนา 106  ลําดับ 9

โครงการปองกันและแกไขปัญหายาเสพติดใหกับนักเรียนและเยาวชน ประจําปี  
2563

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการปองกันและแกไขปัญหายาเสพติดใหกับนัก
เรียนและเยาวชน ประจําปี  2563 เชน คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาปายโครงการ ฯลฯ 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการฝึกอบรม 
  และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาทองถิ่น พ.ศ. 2557  
-เปนไปตาม แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  หนา 104  ลําดับ 3
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โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานคณะกรรมการกองทุน    
ธนาคารขยะ ประชาชนทั่วไป และพนักงาน เจาหนาที่ อบต.นาโพธิ์

จํานวน 280,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจาย โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานคณะ
กรรมการกองทุนธนาคารขยะประชาชนทั่วไป และพนักงาน เจาหนาที่ อบต
.นาโพธิ์ เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร คา
ปายโครงการ ฯลฯ  
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการฝึกอบรม 
   และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาทองถิ่น พ.ศ. 2557  
- เปนไปตาม แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  หนา105 ลําดับ 4

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

โครงการแกไขปัญหายาเสพติด ประจําปีงบประมาณ 2563 จํานวน 20,000 บาท

โครงการแกไขปัญหายาเสพติด  ประจําปีงบประมาณ  2563
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการแกไขปัญหายาเสพติด 
 ประจําปีงบประมาณ  2563 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครอง
  สวนทองถิ่น พ.ศ.2559    
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 106 ลําดับ 10
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 170,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 170,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการแขงขันกีฬาตานยาเสพติดเพื่อสรางความปรองดอง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการแขงขันกีฬาตานยาเสพติดเพื่อสรางความ
ปรองดอง เปนโครงการรวมกันระหวางองคการบริหารสวนตําบลนา
โพธิ์ สถานศึกษาในพื้นที่ ชุมชนและกลุมองคกร ตางๆในพื้นที่ เพื่อปองกัน
ปัญหายาเสพติดและสรางความปรองดอง
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการจัดงาน การจัดการ 
  แขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง 
  สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559   
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  หนา 71 ลําดับ 7

โครงการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ  กราบพระชมภาพวาดมรดกทางวัฒนธรรม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายโครงการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ กราบพระชมภาพ
วาดมรดกทางวัฒนธรรม เชน คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาปาย
โครงการ ฯลฯ 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการจัดงาน การจัดการ 
  แขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง 
  สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559   
-  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนา 69  ลําดับ 29 
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ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุและอุปกรณกีฬาสําหรับใหประชาชนยืมในการเลนกีฬา
ของประชาชนในพื้นที่  เปนเงิน  60,000  บาท
-ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  
 ดวนมากที่ มท  0808.2/ว1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559 
 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 220,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 110,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ  ประจําปี 2563 จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการประเพณีบุญบั้งไฟ  ประจําปี  2563  
เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาปายโครงการ ฯลฯ 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการจัดงาน การจัดการ 
  แขงขันกีฬา  และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง 
  สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559   
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  หนา  72  ลําดับ  11 

โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันเขาพรรษา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันเขาพรรษา
เชน คาปายโครงการ ฯลฯ 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการจัดงาน การจัดการ 
  แขงขันกีฬา  และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง 
  สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559  
 -เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  หนา  72  ลําดับ 10
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งบเงินอุดหนุน รวม 110,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 110,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการจัดงานเทศกาลงานไหมนาโพธิ์ ประจําปี  2563 จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอนาโพธิ์ในโครงการจัดงาน
เทศกาลงานไหมนาโพธิ์ ประจําปี 2563
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
  ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 66 ลําดับ 11

โครงการจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุงและสงเสริมการทองเที่ยวตามพันธกิจของ
จังหวัดบุรีรัมย  ประจําปี 2563

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองจังหวัดบุรีรัมยในโครงการจัดงาน
ประเพณีขึ้นเขาพนมรุง ประจําปี  2563
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
  ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 66 ลําดับ 10

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 680,610 บาท

งบบุคลากร รวม 299,640 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 299,640 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 299,640 บาท

     เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกขาราชการสวนทองถิ่น จํานวน  1  อัตรา
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งบดําเนินงาน รวม 380,970 บาท
ค่าตอบแทน รวม 34,970 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 29,970 บาท

(1.1) คาตอบแทนเพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ
ประจําปีพนักงานสวนตําบล และพนักงานจางตามภารกิจ 
จํานวน  24,970 บาท
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชน
   ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันเปนรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่น
  ใหเปนรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(1.2) คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จํานวน  5,000 บาท 
 - ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว85 
   ลงวันที่  6  กันยายน  2561 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายคาตอบแทน 
   บุคคลหรือคณะกรรมการ

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหขาราชการ
  สวนทองถิ่นที่ไดรับคําสั่งใหปฏิบัติงานนอกเวลา หรือในวันหยุดราชการ
  หรือในกรณีที่มีความจําเปนเรงดวนตองรีบดําเนินการ และกรณีอื่น ๆ ตาม 
  กฎหมายกําหนด
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่มท 0808.4/ว1562  
   ลงวันที่  15 พ.ค.2550  เรื่อง  การเบิกจายคาตอบแทนในการปฏิบัติ
   ราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

ค่าใช้สอย รวม 316,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาใชจายอื่นๆ ที่เขาขายประเภทรายจายนี้ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายอื่นๆ ที่เขาขายประเภทรายจายนี้ 
คาถายเอกสาร คาเย็บเลม   ทําปกหนังสือ จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือ เขาปกหนังสือ และขอบัญญัติ 
  ตางๆ
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คาลาง อัด  ขยายภาพ จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาลาง อัด ขยายภาพ
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

- คาพาหนะ,คาเชาที่พัก,คาธรรมเนียม/คาลงทะเบียนการอบรม การประชุม
สัมมนา คาใชจายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ   

  

โครงการ คลองสวย   น้ําใส  นาโพธิ์มีสุข จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการ คลองสวย  น้ําใส  นาโพธิ์มีสุข 
เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาปายโครงการ ฯลฯ 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการจัดงาน การจัดการ 
  แขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง 
  สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559   
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  หนา 76 ลําดับ 4 

โครงการธนาคารน้ําใตดิน ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 140,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการธนาคารน้ําใตดิน ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอ
เพียง เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร 
คาปายโครงการ ฯลฯ 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการ 
  เขารับการฝึกอบรมของเจาหนาทองถิ่น พ.ศ. 2557  
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)    หนา 58 ลําดับ 12
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โครงการนาโพธิ์สะอาดชุมชนนาอยู จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการนาโพธิ์สะอาดชุมชนนาอยู  เชน คาอาหาร 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาปายโครงการ ฯลฯ 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการจัดงาน การจัดการ 
  แขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง 
  สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559   
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  หนา 77  ลําดับ  9

โครงการรณรงคกําจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหลงน้ําสาธารณะ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจาย โครงการรณรงคกําจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหลงน้ํา
สาธารณะ เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาปายโครงการ ฯลฯ 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการจัดงาน การจัดการ 
  แขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง 
  สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559   
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  หนา 75 ลําดับ 3

โครงการรักน้ํา  รักปา  รักแผนดิน จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการรักน้ํา  รักปา  รักแผนดิน  เชน  คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาตนไม  คาปายโครงการ ฯลฯ 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการจัดงาน การจัดการ 
  แขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง 
  สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559   
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)    หนา 75 ลําดับ 1

โครงการอนุรักษพันธปลาแหลงน้ําสาธารณของชุมชน”ความมั่นคง  มั่งคั่ง  
ยั่งยืน”

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการอนุรักษพันธปลาแหลงน้ํา
สาธารณของชุมชน "ความมั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน” เชน คาอาหาร คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาพันธุปลา คาปายโครงการ ฯลฯ 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการจัดงาน การจัดการ 
  แขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง 
  สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559   
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)    หนา  59 ลําดับ  13
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สงเสริมวิถีชีวิต  เศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการสงเสริมวิถีชีวิต  เศรษฐกิจพอเพียง   
เชน คาอาหารคาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร  คาปาย
โครงการ ฯลฯ 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการ 
  เขารับการฝึกอบรมของเจาหนาทองถิ่น พ.ศ. 2557  
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)    หนา 58 ลําดับ  12

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษา หรือซอมแซมทรัพยสิน  ครุภัณฑสํานักงาน
เชน ครุภัณฑคอมพิวเตอร  เครื่องปรับอากาศ  โต๊ะ เกาอี้ ฯลฯ 

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร เชน สารเคมีปองกันและกําจัดศัตรู
พืช  ปุย  พันธพืช วัสดุเพาะชํา  อุปกรณในการขยายพันธพืช
 - ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  
   ดวนมากที่ มท  0808.2/ว  1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559 
   เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ 
   จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอรเชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล กระดาษ
ไขหัวพิมพหรือแถบพิมพ สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร ผาหมึกพิมพ 
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  
  ดวนมากที่ มท  0808.2/ว  1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559  
  เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ 
  จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 8,400,534 บาท

งบกลาง รวม 8,400,534 บาท
งบกลาง รวม 8,400,534 บาท
คาชําระดอกเบี้ย จํานวน 2,000 บาท

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 27,990 บาท

 เพื่อจายเปนคาเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 5,542,800 บาท

เพื่อจายเปนคาเบี้ยยังชีพใหแกผูสูงอายุ  ตามภารกิจถายโอนการสงเคราะห
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น(จายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป)ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผู
สูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ 2552

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 2,217,600 บาท

 เพื่อจายเปนคาเบี้ยยังชีพใหแกผูพิการ ตามภารกิจถายโอนการสงเคราะหเบี้ย
ยังชีพผูพิการ ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น(จายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยความ
พิการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ 2553 และ(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559

เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเบี้ยยังชีพใหแก ผูปวยติดเชื้อ  HIV จํานวน  10  คน 
ตามภารกิจถายโอนการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวย ติดเชื้อ  HIV ใหแก องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น(จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพ
ขององคกรปกครองสวน  ทองถิ่น พ.ศ 2548

สํารองจาย จํานวน 204,604 บาท

รายจายที่ตั้งไวเพื่อใชจายในกรณีที่จําเปนเพื่อปองกันและบรรเทาความ
เดือดรอนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยตางๆเชนการปองกันและแกไข
ปัญหาอุทกภัยน้ําปาไหลหลากแผนดินถลมภัยแลง ภัยหนาวอัคคีภัยและไฟ
ปาฯลฯ
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รายจายตามขอผูกพัน

เงินสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลนาโพธิ์ จํานวน 100,000 บาท

ตั้งจายเพื่อเงินสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลนาโพธิ์  

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) จํานวน 197,540 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.)
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