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สวนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์
อําเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย
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คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ทานประธานสภาฯ และสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์
บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ จะไดเสนอรางขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2564 ตอสภาองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น
ในโอกาสนี้ คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ จึงขอแถลงใหทานประธานสภาและสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ทุกทานไดทราบถึงสถา นะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายในการ
ดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังตอไปนี้
1. สถานะการคลัง
(1) งบประมาณรายจายทั่วไปในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขอมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2563
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้
1) เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น 11,786,495.03 บาท
2) เงินสะสม
5,527,441.07 บาท
3) ทุนสํารองเงินสะสม
3,424,727.05 บาท
4) รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน
- โครงการ
5) รายการที่ไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน
จํานวน - โครงการ
6) เงินกูคงคาง
จํานวน - บาท
2. การบริหารงบประมาณในปงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563
(1) รายรับจริง ประกอบดวย
1) หมวดภาษีอากร
7,600
บาท
2) หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต 8,584.70
บาท
3) หมวดรายไดจากทรัพยสิน
86,757.63
บาท
4) หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด
20,091.00
บาท
5) หมวดภาษีจัดสรร
11,867,611.17 บาท
6) หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
10,314,921 บาท
7) หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค
บาท
(3) รายจายจริง ประกอบดวย
1) งบกลาง
7,527,327
บาท
2) งบบุคลากร
7,370,440
บาท
3) งบดําเนินงาน
6,344,129.27 บาท
4) งบลงทุน
4,258,050
บาท
5) งบรายจายอื่น
0.00
บาท
6) งบเงินอุดหนุน
1,130,800
บาท
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(4) รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่ระบุวัตถุประสงค จํานวน 30,000 บาท
(5) รายจายจากเงินสะสมจํานวน 161,000 บาท
(6) รายจายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท
2.1 ประมาณการรายรับ ปงบประมาณ
รายรับ
รับจริง
ประมาณการ
ป 2562
ป 2563
รายไดจัดเก็บ
หมวดภาษีอากร
79,968.26
117,000
หมวดคาธรรมเนียมคาปรับและ
8,788.40
47,000
ใบอนุญาต
หมวดรายไดจากทรัพยสิน
73,655.66
130,000
หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการ
20,000
พาณิชย
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด
25,732
490,000
รายไดจากทุน
รวมรายไดจัดเก็บ
188,144.32
804,000.00
รายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร
15,118,807.33
18,950,000
รวมรายไดที่รัฐบาลจัดเก็บแลวจัดสรร
15,118,807.33
18,950,000
ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
รายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับ
12,042,054
14,946,000
ดําเนินการตามอํานาจหนาที่และภารกิจ
ถายโอนเลือกทํา
รวมรายไดที่รัฐบาลอุดหนุนให
12,042,054
14,946,000
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

รวมรับทั้งสิ้น

27,349,005.65

34,700,000.00

ประมาณการ
ป 2564
117,000
47,000
130,000
20,000
490,000
804,000.00

18,950,000
18,950,000

14,946,000

14,946,000

34,700,000.00

3

2.2 รายจายตามงบรายจาย
รายจายจริง
ป 2562

งบรายจาย
งบกลาง (510000)
งบบุคลากร(520000)
งบดําเนินการ(530000)
งบเงินอุดหนุน(560000)

งบลงทุน
งบรายจายอื่น
รวมจายทั้งสิ้น

ประมาณการ
ป 2563

ประมาณการ
ป 2564

7,527,327
7,370,440
6,344,129.27
1,130,800
4,228,050
30,000

8,400,534
10,597,200
9,383,866
1,320,000
4,998,400

8,376,868
10,980,568
9,478,864
1,310,000
4,573,700

26,630,747.27

34,700,000

34,700,000
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สวนที่ 2

ขอบัญญัติ
เรื่อง
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

ของ
องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์
อําเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย
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บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ 2564 ขององคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์
อําเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย
ดาน

ดานบริหารงานทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสังคมสังเคราะห
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนสรางความเขมแข็งของชุมชน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร
ดานงบกลาง
แผนงานงบกลาง
งบประมาณรายจาย ทั้งสิ้น

ยอดรวม

12,129,640
10,452,220
1,785,420
13,562,382
4,605,942
560,000
1,423,770
6,232,670
340,000
400,000
631,110
631,110
8,376,868
8,376,868
34,700,00
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รายจายตามงานและงบรายจาย
องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์
อําเภอนาโพธิ์
จังหวัดบุรีรัมย
---------------------------------------------------------------------------

แผนงานบริหารงานทั่วไป(00110)
งบ
งบบุคลากร
งบดําเนินการ
งบลงทุน

งาน

งานบริหารทั่วไป

งบเงินอุดหนุน
รวม

งานบริหารงานคลัง

5,078,760
2,245,480
123,900

1,742,280
1,046,300
87,500

20,000
7,468,140

2,876,080

รวม
6,821,040
3,291,780
211,400
20,000
10,344,220

แผนงานการรักษาความสงบภายใน(00120)
งบ
งบบุคลากร
งบดําเนินการ
งบลงทุน
งบอุดหนุน

งาน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ งานปองกันภัยฝายพลเรือน
การรักษาความสงบภายใน
และระงับอัคคีภัย
376,080
209,140
1,193,700
6,500
รวม

585,220

งบบุคลากร

งบ

งบดําเนินการ
งบลงทุน
งบอุดหนุน

งานสงเสริมและสนับสนุน
ความเขมแข็งชมชน

รวม

376,080
1,402,840
6,500

1,200,200

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน(00250)
งาน

รวม

1,785,420
รวม

-

-

320,000
20,000
340,000

320,000
20,000
340,000
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แผนงานการศึกษา(00210)
งาน
งานบริหารทั่วไป
งานระดับกอนวัยเรียน
งบ
เกี่ยวกับการศึกษา
และประถมศึกษา
งบบุคลากร
1,490,088
งบดําเนินการ
669,730
1,170,524
งบลงทุน
235,600
งบเงินอุดหนุน
1,040,000
รวม
2,395,418
2,210,524
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ(00260)
งบ
งานกีฬาและ
งานศาสนาและวัฒนธรรมทองถิ่น
งาน
นันทนาการ
งบบุคลากร
งบดําเนินงาน
110,000
180,000
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
110,000
รวม
220,000
180,000
แผนงานสาธารณสุข(00220)
งาน
งบ
งบบุคลากร
งบดําเนินงาน
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
รวม

งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอื่น

รวม
1,490,088
1,840,254
235,600
1,040,000
4,605,942
รวม
290,000
110,000
400,000
รวม

440,000
120,000
560,000

แผนงานสังคมสงเคราะห (00230)
งบ
งานบริหารทั่วไป
งานสวัสดิการสังคมและ
งาน
เกี่ยวกับการสงเคราะห
สังคมสงเคราะห
งบบุคลากร
669,480
งบดําเนินการ
728,290
งบลงทุน
16,000
งบเงินอุดหนุน
รวม
1,413,770

440,000
120,000
560,000
รวม
669,480
728,290
16,000
1,413,770
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แผนงานเคหะและชุมชน(00240)
งบ
งานบริหารทั่วไป
งาน
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน
งบบุคลากร
1,282,240
งบดําเนินการ
853,730
งบลงทุน
50,700
งบเงินอุดหนุน
รวม
2,186,670

แผนงานการเกษตร(00320)
งบ

งาน

งบบุคลากร
งบดําเนินการ
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
รวม

งานไฟฟา
ถนน

งาน
งานกําจัด
สวนสาธารณะ ขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล

รวม

4,046,000

1,282,240
853,730
4,096,700

4,046,000

6,232,670

งานสงเสริมการเกษตร

รวม
311,640
311,970
7,500

311,640
311,970
7,500

631,110

631,110

งบกลาง

รวม

8,376,868
8,376,868

8,376,868
8,376,868

-

-

แผนงานงบกลาง (00410)
งบ
งาน
งบกลาง

รวม
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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์
อําเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย
โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ .ศ.2564 อาศัยอํานาจ
ตามความในพระราชบัญญัติสภาองคการบริหารสวนตําบล และองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ. 2537
มาตรา 87 จึงตราขอบัญญัติขึ้นไวโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ และโดยอนุมัติของ
นายอําเภอนาโพธิ์ ดังตอไปนี้
ขอ 1. ขอบัญญัตินี้เรียกวา “ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ .
2564”
ขอ 2. ขอบัญญัตินี้ ใหใชบังคับตั้งแต วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2563 เปนตนไป
ขอ 3. งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ใหตั้งจายเปน จํานวนรวม
ทั้งสิ้น 34,700,000 บาทโดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได ดังนี้
ขอ 4. งบประมาณรายจายทั่วไป
ดาน

ดานบริหารงานทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสังคมสังเคราะห
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนสรางความเขมแข็งของชุมชน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร
ดานงบกลาง
แผนงานงบกลาง
งบประมาณรายจาย ทั้งสิ้น

ยอดรวม

12,129,640
10,452,220
1,785,420
13,562,382
4,605,942
560,000
1,423,770
6,232,670
340,000
400,000
631,110
631,110
8,376,868
8,376,868
34,700,00
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ขอ 6 ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณ ที่ไดรับอนุมัติให
เปนไปตามระเบียบการเบิกจายเงินขององคการบริหารสวนตําบล
ขอ 7 ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ มีหนาที่รักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่

เดือนกันยายน พ.ศ. 256
(ลงชื่อ)

นายกองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์

3

( นางวิไล ลิมไธสง )

อนุมัติ
(

)
นายอําเภอนาโพธิ์

(ลงชื่อ)
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ 2564
องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์อําเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย
รายรับทั้งสิ้น

รายไดจัดเก็บ

---------------------------------34,700,000 บาท แบงเปน

1. หมวดภาษีอากร รวม
117,000 บาท
1.1 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง จํานวน 110,000 บาท -คําชี้แจงประมาณการไวเทากับปที่ผานมา
1.2 ภาษีปาย จํานวน
7,000 บาท คําชี้แจงประมาณการไวมากกวาปที่ผานมาเนื่องจาก
2. หมวดคาธรรมเนียมคาปรับและใบอนุญาตรวม 47,000 บาท
2.1 คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา
จํานวน 1,000 บาท
คําชี้แจงประมาณการไวเทากับปที่ผานมา
2.2 คาธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล
จํานวน 4,000 บาท
คําชี้แจงประมาณการไวเทากับปที่ผานมา
2.3 คาปรับผิดสัญญา
จํานวน
10,000 บาท
คําชี้แจงประมาณการไวเทากับปที่ผานมา
2.4 คาใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
จํานวน 30,000 บาท
คําชี้แจงประมาณการไวเทากับปที่ผานมา
2.5 คาปรับอื่นๆ
จํานวน
2,000 บาท
คาปรับเงินเศรษฐกิจชุมชน คําชี้แจงประมาณการไวเทากับปที่ผานมา
3. หมวดรายไดจากทรัพยสิน
รวม
130,000 บาท
3.1 คาดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร จํานวน 130,000 บาท คําชี้แจงประมาณการไวเทากับปที่ผานมา
4. หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพานิชย
รวม 20,000 บาท
4.1 สาธารณูปโภคและการพานิชย จํานวน
20,000 บาท
คําชี้แจงประมาณการไวเทากับปที่ผานมา
5. หมวดรายไดเบ็ดเตล็ดรวม 490,000 บาท
5.1 คาขายแบบแปลน
จํานวน
450,000 บาท
คําชี้แจงประมาณการไวเทากับปที่ผานมา
5.2 รายไดเบ็ดเตล็ดอื่นๆ จํานวน 40,000 .บาท คําชี้แจงประมาณการไวเทากับปที่ผานมา
รายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
6. หมวดภาษีจัดสรร รวม 18,950,000 บาท
6.1 ภาษีสรรพสามิต จํานวน 3,500,000 บาท คําชี้แจงประมาณการไวเทากับปที่ผานมา
6.2 คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน จํานวน 550,000 บาท คําชี้แจงประมาณการไว
เทากับปที่ผานมา
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6.3 ภาษีมูลคาเพิ่มตามพบร.กําหนดแผนฯ จํานวน 12,580,000 บาท คําชี้แจงประมาณการไวเทากับปที่
ผานมา
6.4 ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 50,000 บาท คําชี้แจงประมาณการไวเทากับปที่ผานมา
6.5 ภาษีมูลคาเพิ่มตามพรบ.จัดสรรรายได จํานวน 1,800,000 บาท คําชี้แจงประมาณการไวเทากับปที่
ผานมา
6.6 ภาคหลวงปโตรเลียม จํานวน 70,000 บาท คําชี้แจงประมาณการไวเทากับปที่ผานมา
6.7 ภาคหลวงแร จํานวน 50,000 บาท คําชี้แจงตั้งประมาณการไวเทากับปที่ผานมา
6.8 ภาษีรถยนตและลอเลื่อน จํานวน 350,000 บาท คําชี้แจงประมาณการไวเทากับปที่ผานมา

รายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทอง
7. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 14,946,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาที่และภารกิจถายโอนเลือกทํา จํานวน14,946,000 บาท
คําชี้แจงประมาณการไวเทากับปที่ผานมา
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รายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ 2564
องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ อําเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประมาณการรายจาย
รวมทั้งสิ้น 34,700,000 บาท แยกเปน
1.ดานบริหารงานทั่วไป (00100)
รวม 12,129,640
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)
รวม 10,344,220
1) งานบริหารทั่วไป (00111)
งบบุคลากร(520000)

บาท
บาท

ยอดรวม 7,468,140
บาท
รวม บาท 5,078,760 บาท

เงินเดือน (ฝายการเมือง) (521000) รวม
1,879,920 บาท
(1) เงินเดือนนายก อบต./รองนายก อบต. (210100) จํานวน 514,080 บาท
เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกนายกองคการบริหารสวนตําบลรองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล
(2) เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก อบต./รองนายก อบต.(210200)
จํานวน 42,120 บาท
เพื่อจายเปนคาตอบแทนประจําตําแหนงของนายกองคการบริหารสวนตําบลและรองนายก
(3) เงินคาตอบแทนพิเศษนายก อบต./รองนายก อบต. (210300) จํานวน 42,120 บาท
เพื่อจายเปนคาตอบแทนพิเศษของนายกองคการสวนตําบลและรองนายก
(4) เงินคาตอบแทนรายเดือน เลขานุการนายก (210400) จํานวน86,400 บาท
เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือนของเลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล
(5) คาตอบแทนประธานสภา / รองประธานสภา / สมาชิกสภา เลขานุการสภา อบต.
(210600)
จํานวน 1,195,200 บาท
เพื่อจายเปน คาตอบแทนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาและเลขานุการสภา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล
รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการ
บริหารสวนตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 และที่แกไข
เพิ่มเติม
เงินเดือน (ฝายประจํา) (522000)
รวม 3,198,840 บาท
(
1) เงินเดือนพนักงาน (220100)
จํานวน
3,030,840 บาท
เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกขาราชการสวนทองถิ่นในสังกัดจํานวน
10 อัตรา
(2) เงินประจําตําแหนง (220300) จํานวน
168,000 บาท
เพื่อจายเปน เงินประจําตําแหนงของนักบริหารงานองคการบริหารสวนตําบลและหัวหนา
สวน ราชการ
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งบดําเนินการ (530000) รวม

2,245,480

บาท

คาตอบแทน (531000)
รวม
648,280 บาท
(1) คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น(310100)
จํานวน 390,280 บาท
(1.1) คาตอบแทนเพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษประจําป พนักงาน
สวนตําบล และ พนักงานจางตามภารกิจ พนักงานจางทั่วไป จํานวน 180,280 บาท
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณี
พิเศษอันเปนรางวัลประจําปแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(
1.2) คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จํานวน 30,000 บาท
-ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561
เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
(1.3) คาตอบแทนเจาหนาที่ในการเลือกตั้ง จํานวน 180,000 บาท
(
2) คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300) จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการสําหรับขาราชการสวนทองถิ่นและ
พนักงาน จางที่ไดรับคําสั่งใหปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และวันหยุดราชการ
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่มท 0808.4/ว1562 ลงวันที่ 15 พ.ค.2550
เรื่อง การ เบิกจายคาตอบแทนในการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
( 3) คาเชาบาน (310400) จํานวน 188,000 บาท
เพื่อจายเปน คาเชาบานสําหรับผูมีสิทธิ์ไดรับ
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2548
และแกไขเพิ่มเติม
(
4) เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร (310500) จํานวน 60,000 บาท
เพื่อจายเปน เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกผูมีสิทธิ์ไดรับ
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2541 และแกไขเพิ่มเติม
คาใชสอย (532000)
(

รวม 391,000

บาท

1) รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ (320100) จํานวน 261,000
บาท
– คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือ, เขาปกหนังสือ, และขอบัญญัติตาง ๆ จํานวน 10 ,000
บาท เพื่อจายเปนคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือ, เขาปกหนังสือ, และขอบัญญัติตาง ๆ
- คาจัดทําเอกสารเผยแพรสิ่งพิมพ จํานวน
5,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดทําเอกสารเผยแพรสิ่งพิมพ
- คาจัดทําปายประกาศ, ปายประชาสัมพันธ, ปายรณรงค ปายบอกเขต จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดทําปายประกาศ, ปายประชาสัมพันธ, ปายรณรงค ปายบอกเขต
- คาลาง อัด ขยายภาพ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจายเปนคาลาง อัด ขยายภาพ
- คาจัดทําปายหรือตัวหนังสือในการจัดงานตางๆ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดทําปายหรือตัวหนังสือในการจัดงานตางๆ
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- คาติดตั้งระบบสัญญาณอินเตอรเน็ต จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจายเปนคาติดตั้งระบบสัญญาณอินเตอรเน็ต
- คาจางเหมาบริการแมบานทําความสะอาดที่ทําการอบต.นาโพธิ์ จํานวน 1 อัตรา
จํานวน 108,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการแมบานทําความสะอาดที่ทําการอบต.นาโพธิ์ จํานวน 1 อัตรา
- คาจางเหมาบริการคนสวน จํานวน 1 อัตรา จํานวน 108,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการคนสวน จํานวน 1 อัตรา
-คาใชจายอื่น ๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ จํานวน 10,000 บาท
(
2) รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (320200)
จํานวน 40,000 บาท
(
2.1) คาเลี้ยงรับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจายเปนคาเลี้ยงรับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล, พิธีเปดอาคาร,
พิธีทางศาสนา ,รัฐพิธี
(
2.2) คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถิ่นหรือคณะกรรมการหรืออนุกรรมการที่ไดรับ
แตงตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจายเปนคาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถิ่นหรือคณะกรรมการหรือ
อนุกรรมการที่ไดรับแตงตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย
(3) คาใชจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ (320300)
จํานวน 630,000 บาท
(3.1) คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 300,000 บาท
เพื่อจายเปน คาเบี้ยเลี้ยง,คาพาหนะ,คาเชาที่พัก,คาธรรมเนียม/คาลงทะเบียนการอบรม
ประชุมสัมมนาของคณะผูบริหาร สภาองคการบริหารสวนตําบล พนักงานสวนตําบลและ พนักงานจาง
(3.2) คาใชจายในการเลือกตั้ง จํานวน 200,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่น/ผูบริหารทองถิ่น
(3.3) คาใชจายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ การประกวด และการแขงขันตางๆ คาพวง
มาลาชอดอกไมในวันสําคัญหรือในโอกาสที่จําเปนและมีความสําคัญ คาของขวัญ ของรางวัลหรือเงินรางวัลใน
กิจกรรมตางๆที่จําเปนและเหมาะสม จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ การประกวด และการแขงขัน
ตางๆ คาพวงมาลา ชอดอกไมในวันสําคัญหรือในโอกาสที่จําเปนและมีความสําคัญ คาของขวัญ
ของรางวัลหรือเงินรางวัลในกิจกรรมตางๆที่จําเปนและเหมาะสม
(3.4) คาใชจายในการรับเสด็จ จํานวน
10,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการรับเสด็จ
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 109 ลําดับ 3
(3.5) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบล
จํานวน 15 ,000 บาท เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการใหบริการขององคการบริหาร
สวนตําบล
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-256
5) หนา 100 ลําดับ 7
(3.6) โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานสวนตําบลและพนักงานจางของ อบต.นาโพธิ์ ผูมีคุณธรรม
และจริยธรรม ในการปฏิบัติราชการและใหบริการประชาชนดีเดน จํานวน 5,000 บาท
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เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการเชิดชูเกียรติพนักงานสวนตําบลและพนักงานจางของ อบต.
นาโพธิ์ผูมีคุณธรรมและจริยธรรม ในการปฏิบัติราชการและใหบริการประชาชนดีเดน
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 109 ลําดับ 4
จํานวน 10,000 บาท
(3.7) โครงการสรางพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย
เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการ สรางพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย เชน คาอาหาร คาอาหารวาง
พรอมเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาปายโครงการ ฯลฯ

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 112 ลําดับ 17
(3.8) โครงการฝกอบรมคุณธรรมจริยธรรม คณะผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการฝกอบรมคุณธรรมจริยธรรม คณะผูบริหาร สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์

เชน คาอาหาร คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาปายโครงการ ฯลฯ

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 61 ลําดับ 4
(3. 9) โครงการเฉลิมพระเกียรติพระ บาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินทรมหา
วชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการเฉลิมพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินทรม
หาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา เชน คาจัดซื้อธงชาติ คาจัดซื้อ
ธงตราสัญลักษณ คาปายโครงการ ฯลฯ
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-256
5) เพิ่มเติม (ฉบับที่1) หนา 30 ลําดับ 1
(3.10) โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
จํานวน
10,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสุทิดา พัชรสุธาพิมล
ลักษณ พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา เชน คาจัดซื้อธงชาติ คาจัดซื้อธงตรา
สัญลักษณ คาปายโครงการ ฯลฯ
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 60 ลําดับ 2
(3.11) โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิต พระบรมราชินีนาท พระบรมราช
ชนนีพันปหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจาย โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิต พระบรมราชินีนาท
พระบรมราชชนนีพันปหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ชนมพรรษา เชน คาจัดซื้อธงชาติ คาจัดซื้อ
ธงตราสัญลักษณ คาปายโครงการ ฯลฯ
- เปนไปตาม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-256
5) หนา 60 ลําดับ 3
(
3.12) โครงการใหความรูดานกฎหมายในชีวิตประจําวันแกประชาชนองคการบริหารสวนตําบล
นาโพธิ์ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการใหความรูดานกฎหมายในชีวิตประจําวันแกประชาชน
องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์
เชน คาอาหาร คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร
คาปายโครงการ ฯลฯ

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-256

5)

หนา 112 ลําดับ 19
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(3.13 ) โครงการรณรงคการประหยัดพลังงานขององคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ เปนโครงการ
ไมใช งบประมาณ
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-256
5) หนา 112 ลําดับ 16
(3.14) โครงการ อบต.เคลื่อนที่ใหบริการประชาชนพรอมประชาสัมพันธขอมูลขาวสารและผลการ
ดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการอบต.เคลื่อนที่ใหบริการประชาชนพรอมประชาสัมพันธขอมูล
ขาวสารและผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
คาปายโครงการ ฯลฯ

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-256
5) หนา 110 ลําดับ 8
คาบํารุงรักษา และซอมแซม
จํานวน
90,000 บาท
เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษา หรือซอมแซมทรัพยสิน ครุภัณฑสํานักงานเชน ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร เครื่องปรับอากาศ โตะ เกาอี้ ฯลฯ ซึ่งหมายรวมถึงคาซอมปรกติหรือคาซอมกลางรถยนต
สวนกลางจํานวน 1 คัน รถจักรยานยนตจํานวน 1 คัน
คาวัสดุ (533000)

รวม

197,200

บาท

(1) วัสดุคอมพิวเตอร (331400) จํานวน
50,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอรเชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล กระดาษไขหัวพิมพ
หรือ แถบพิมพ สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร ผาหมึกพิมพ ฯลฯ
-ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่
27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณ
(2) คาวัสดุยานพาหนะและขนสง (330700)
จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจายเปน คาวัสดุยานพาหนะและขนสงเชนแบตเตอรี่
, เพลา, น้ํามันเบรก, หัวเทียน,
นอตและสกรู, ยาง, ไขควง, แมแรง, กุญแจปากตาย, คีมล็อค ฯลฯ
-ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่
27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
(3) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น (300800) จํานวน 97
,200 บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิง เชน น้ํามันดีเซล
,น้ํามันเบนซิน, น้ํามันจารบี,น้ํามันเครื่อง
และอื่น ๆสําหรับ รถยนต, รถจักรยานยนต, เครื่องตัดหญา ฯลฯ
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่
27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
คาสาธารณูปโภค (534000)
รวม
469,000 บาท
(

1) คาไฟฟา (340100)

จํานวน

264

,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไฟฟาสําหรับที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล, และบริเวณอื่น ๆ ในความ
รับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์
(2) คาโทรศัพท (340300)
จํานวน
100,000 บาท
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ลงทะเบียน
สื่อสารอื่น ๆ

เพื่อจายเปนคาโทรศัพทสําหรับที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์
(3) คาไปรษณีย (340400)
จํานวน
5,000 บาท
เพื่อจายเปนคาไปรษณีย, คาโทรเลข,คาธนาณัติ, คาดวงตราไปรษณียากร,คาจดหมาย
(4) คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ( 340500 ) จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบอินเตอรเนตรวมถึงอินเตอรเนตการดและคา

งบลงทุน (540000)
ยอดรวม 123,900
บาท
คาครุภัณฑ
รวมจํานวน
123,900 บาท
1. คาครุภัณฑสํานักงาน (410100) จํานวน 123,900 บาท
1.1 เพื่อจายเปนคาตูเหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเลื่อน จํานวน 1 ตู จํานวน 5,500 บาท
1.2 เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลาเขาออกงาน จํานวน 1 เครื่อง จํานวน 8,500 บาท
-รองรับลายนิ้วมือ 3,000 ลายนิ้วมือ
-สามารถบันทึกขอมูลได 100,000 รายการ
- หนาจอ LCD
- สามารถเชื่อมตอไดหลายรูปแบบ
- มาพรอมโปรแกรมบริหารจัดการเวลาทํางาน
- ราคาไมรวมคาติดตั้ง
1.3 เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู จํานวน 3 เครื่องๆ ละ 36,400 บาท
เปนเงิน 109,200 บาท
1.3.1 ทํางานดวยระบบ Electrostatic ประกอบดวย
1. แผนกรองอนุภาคฝุนละอองระบบ Electrostatic Collecting Cell
2. สามารถถอดลางทําความสะอาดได
3.เปนผลิตภัณฑที่ผานการตรวจสอบคุณภาพและรับรองประสิทธิภาพการฟอก
อากาศไมนอยกวา 90 %
4.เปนผลิตภัณฑที่ผานการตรวจสอบคุณภาพและรับรองความปลอดภัยจากสถาบัน
ที่ไดมาตรฐานในประเทศหรือมาตรฐานสากล หรือมาตรฐานอุตสาหกรรม
5.แบบฝงใตฝาเพดาน : อัตราการหมุนเวียนของอากาศไมต่ํากวา 500 ซีเอฟเอ็ม
และ 1,000 ซีเอฟเอ็ม
6. ราคาไมรวมคาติดตั้ง
2. ครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน 700 บาท
2.1) คาอุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค( Smart Card Reader) จํานวน 1 เครื่องเปน
เงิน 700 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
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7816ได

-สมารถอานและเขียนขอมูลในบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card) ตามมาตฐานISO/IEC

-มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา 4.8 MHZ
-สามารถใชงานผานชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB ได
-สามารถใชกับบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card) ที่ใชแรงดันไฟฟาขนาด 5 Volts, 3
Volts และ 1.8 Volts ไดเปนอยางนอย
ฐานอํานาจ ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้น ฐานการจัดหาอุปกรณและ
ระบบคอมพิวเตอรฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) บัญชีครุภัณฑ หนา ลําดับ
งบเงินอุดหนุน (560000)
รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ
(610200) รวม 20,000 บาท

1.โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและการจัดงานรัฐพิธี ประจําปงบประมาณ 2564
จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอนาโพธิ์ในโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติและการจัดงานรัฐพิธี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 61 ลําดับ 5
2) งานบริหารงานคลัง (00113)
ยอดรวม 2,876,080 บาท
งบบุคลากร (520000)
รวม 1,742,280 บาท
เงินเดือน (ฝายประจํา) (522000)
รวม
1,742,280 บาท
(
1) เงินเดือนพนักงานสวนตําบล (22100)
จํานวน 1,700,280 บาท
เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกขาราชการสวนทองถิ่น จํานวน 6 อัตรา
(
2) เงินประจําตําแหนง (220300)
จํานวน
42,000 บาท
เพื่อจายเปน เงินประจําตําแหนงของหัวหนาสวนราชการ
งบดําเนินการ (530000)
รวม 1 ,046,300
บาท
คาตอบแทน ( 531000) รวม
228,300 บาท
(1) คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนถิ่น (310100)
จํานวน 133,300 บาท ไดแก
(1.1) คาตอบแทนเพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษประจําป พนักงานสวน
ตําบลและพนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 103,300 บาท
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณี
พิเศษอันเปนรางวัลประจําปแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(1.2) คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จํานวน 30,000 บาท
-ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561
เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
(2) คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300) จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหขาราชการสวนทองถิ่นที่ไดรับคําสั่ง
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ใหปฏิบัติงานนอกเวลา หรือในวันหยุดราชการหรือในกรณีที่มีความจําเปนเรงดวนตองรีบ
ดําเนินการ และกรณีอื่น ๆ ตามกฎหมายกําหนด
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่มท 0808.4/ว1562 ลงวันที่ 15 พ.ค.2550
เรื่องการเบิกจายคาตอบแทนในการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(3) คาเชาบาน (310400)
จํานวน
70,000 บาท
เพื่อจายเปนคาเชาบานสําหรับผูมีสิทธิ์ไดรับ
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และ
แกไขเพิ่มเติม
(4) เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
จํานวน
20,000 บาท
เพื่อจายเปน เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกผูมีสิทธิ์ไดรับ
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2541 และแกไขเพิ่มเติม
(

คาใชสอย

(532000)
รวม 488,000
บาท
1) รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ (320100) จํานวน 282,000 บาท
เพื่อจายเปน

1.1 คาถายเอกสาร คาเย็บเลม ทําปกและขอบัญญัติตางๆ จํานวน 20,000 บาท
1.2 คาลาง อัด ขยายภาพ จํานวน 2,000 บาท
1.3 คาธรรมเนียม คาลงทะเบียนตาง ๆ จํานวน 10,000 บาท

120,000 บาท

1.4 คาจางเหมาบริการผูชวยเจาพนักงานพัสดุ จํานวน 1 อัตรา จํานวน 120,000 บาท
1.5 คาจางเหมาบริการผูชวยเจาหนาที่จัดเก็บรายได จํานวน 1 อัตรา จํานวน
1.6 คาใชจายอื่นๆ ที่เขาขายประเภทรายจายนี้ จํานวน 10,000 บาท

(2) รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น (320300)
จํานวน 176,000 บาท
(2.1) คาใชจายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจายเปน คาเบี้ยเลี้ยง,คาพาหนะ,คาเชาที่
พักคาธรรมเนียม/คาลงทะเบียนการอบรม ประชุมสัมมนาคาใชจายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของ
พนักงานสวนตําบลและ พนักงานจาง จํานวน 150,000 บาท
(
2.3) โครงการหนาที่พลเมืองที่ดีในการเสียภาษีสรางชาติ จํานวน 6,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการหนาที่พลเมืองที่ดีในการเสียภาษีสรางชาติ เชน
คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาปายโครงการ ฯลฯ
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 111 ลําดับ 10
(
2.4) โครงการอบรมใหความรูในการเสียภาษีใหกับประชาชน อบต.นาโพธิ์ จํานวน
20,000 บาท
เพื่อจาย
เปนคาใชจายโครงการอบรมใหความรูในการเสียภาษีใหกับประชาชน อบต.
นาโพธิ์ เชน คาอาหาร คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาปายโครงการ ฯลฯ
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-256
5) หนา 111 ลําดับ 11
(
3) คาบํารุงรักษา และซอมแซม (320400)
จํานวน
30,000 บาท
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เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษา หรือซอมแซมทรัพยสิน ครุภัณฑสํานักงานเชน ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร เครื่องปรับอากาศ โตะ เกาอี้ ฯลฯ
คาวัสดุ (533000)
รวม
330,000 บาท
(1) วัสดุสํานักงาน (330100) จํานวน
250,000 บาท
เพื่อจายเปนคาซื้อสิ่งของเครื่องใชตางๆ เชน กระดาษ แฟม ตรายาง ปากกา
ดินสอ แบบพิมพตาง ๆ หนังสือพิมพ วารสาร ฯลฯ
-ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่
27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
(2.) วัสดุงานบานงานครัว (
) จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว เชน คูลเลอรแกว ถาดมีฝาปด ฯลฯ
-ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่
27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
(3) วัสดุคอมพิวเตอร (331400) จํานวน
30,000
บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอรเชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล กระดาษไข
หัวพิมพหรือแถบพิมพ สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร ผาหมึกพิมพ ฯลฯ
-ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่
27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
งบลงทุน (540000)
ยอดรวม
87,500 บาท
คาครุภัณฑ
รวมจํานวน
87,500 บาท
1.คาครุภัณฑสํานักงาน จํานวน 30,500
บาท
1.1 เพื่อจายเปนคาโตะทํางานระดับ 3 ตัวๆละ 5,000 บาท จํานวน 2 ตัว จํานวน
10,000 บาท
1.2 เพื่อจายเปนคาตูเก็บแฟมฎีกา 40 ชอง มีลอเลื่อน จํานวน 1 ตู จํานวน 5,000 บาท
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเตืม (ฉบับที่1) บัญชีครุภัณฑ หนา
ลําดับ
1.3 เพื่อจายคาตูเหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเลื่อน จํานวน 1 ตู จํานวน 5,500 บาท
1.4 เครื่องปริ้นเช็ค จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน 10,000 บาท
2. คาครุภัณฑคอมพิวเตอร (411600) จํานวน 22,000 บาท
2.1) เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน 22,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) จํานวน 1 หนวย
โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
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1. ในกรณีที่มีหนวยความจํา แบบ Cache Memory รวมในระดับ Level เดียวกัน
ขนาดไมนอยกวา 4 MB ตองมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา 2.3 GHz และมีหนวย
ประมวลผลดานกราฟก ไมนอยกวา 10 แกน หรือ
2. ในกรณีที่มีหนวยความจํา แบบ Cache Memory รวมในระดับ Level เดียวกัน
ขนาดไมนอยกวา 6 MB ตองมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา 1.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่ม
สัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถในการประมวลผลสูง
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไมนอยกวา 8 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวาขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB หรือ
ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมนอยกวา 1,366x768 Pixel และมีขนาดไมนอยกวา
12 นิ้ว
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวาไมนอยกวา 3 ชอง
- มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (network interface) แบบ 10/100/1000 Base-t หรือ
ดีกวาจํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
-สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11b,g,n,ac) และ Bluetooth
ฐานอํานาจ ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้น ฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร
ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
3. คาครุภัณฑงานบานงานครัว
จํานวน 35,000 บาท
3.1 เพื่อจายเปนคาเตาอบไมโครเวฟผสมระบบยาง จํานวน 1 เตา เปนเงิน 15,000 บาท
3.2 เพื่อจายเปนคาเครื่องดูดฝุน จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน 5,000 บาท
3.3 เพื่อจายเปนคาเตาแกสฟู จํานวน 1 เตา เปนเงิน 15,000 บาท

1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)

1) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121)
งบบุคลากร(520000)
รวม

รวม 1,785,420 บาท

ยอดรวม 585,220 บาท
376,080
บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา) (522000)
รวม
376,080 บาท
(1) เงินเดือนพนักงาน (220100)
จํานวน 376,080
บาท
เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกขาราชการสวนทองถิ่น จํานวน 1 อัตรา
งบดําเนินการ (530000) รวม
209,140 บาท
คาตอบแทน (
531000)
รวม 51,340 บาท
(
1) คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนถิ่น (310100)
จํานวน 36,340 บาท ไดแก
(1.1) คาตอบแทนเพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษประจําป พนักงาน
สวนตําบล จํานวน 31,340 บาท
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณี
พิเศษอันเปนรางวัลประจําปแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(1.2) คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จํานวน 5,000 บาท
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-ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561
เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
(2) คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300) จํานวน
5,000 บาท
เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหขาราชการสวนทองถิ่นที่ไดรับคําสั่ง
ใหปฏิบัติงานนอกเวลา หรือในวันหยุดราชการหรือในกรณีที่มีความจําเปนเรงดวนตองรีบ
ดําเนินการ และกรณีอื่น ๆ ตามกฎหมายกําหนด
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่มท 0808.4/ว1562 ลงวันที่ 15 พ.ค.2550
เรื่องการเบิกจายคาตอบแทนในการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(3) เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจายเปน เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกผูมีสิทธิ์ไดรับ
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2541 และแกไขเพิ่มเติม
คาใชสอย

(532000) รวม 107,800 บาท
(1) รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ (320100)

จํานวน 15,000 บาท

1.1 เพื่อจายเปนคาถายเอกสาร คาเย็บเลม ทําปก จํานวน 2,000 บาท
1.2 เพื่อจายเปน คาลาง อัด ขยายภาพ
จํานวน 2,000 บาท
1.3 เพื่อจายเปนคาจัดทําปายประกาศ, ปายประชาสัมพันธ, ปายรณรงค ปายบอกเขต
จํานวน 5,000 บาท
1.4 เพื่อจายเปนคาใชจายอื่นๆ ที่เขาขายประเภทรายจายนี้
จํานวน 6,000 บาท
(2) คาใชจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ (320300)
จํานวน 30,000 บาท
2.1 คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
จํานวน
30,000 บาท
เพื่อจายเปนคาเบี้ยเลี้ยง,คาพาหนะ,คาเชาที่พัก,คาธรรมเนียม/คาลงทะเบียนอบรมของ
อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนที่ไดรับเขาคําสั่งใหปฏิบัติหนาที่ รวมทั้งพนักงานสวนตําบลและพนักงานจางผูไดรับ
คําสั่งใหปฏิบัติหนาที่
(
3) คาบํารุงรักษา และซอมแซม (320400) จํานวน 62,800 บาท
เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษา หรือซอมแซมทรัพยสิน ยานพาหนะและขนสง การบํารุงรักษาหรือ
ซอมแซมภาชนะกักเก็บน้ําสาธารณะ วัสดุหรือครุภัณฑซึ่งใชในงาน ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งหมายรวมถึง
คาซอมปรกติหรือคาซอมกลางรถยนตจํานวน 2 คัน
คาวัสดุ (533000)
รวม
(1) วัสดุยานพาหนะและขนสง รวม
เพื่อจายเปน คาวัสดุยานพาหนะและขนสงเชนแบตเตอรี่
และสกรู, ยาง, ไขควง, แมแรง, กุญแจปากตาย, คีมล็อค ฯลฯ

50,000 บาท
50,000 บาท
, เพลา, น้ํามันเบรก, หัวเทียน,นอต

-ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่
27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
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2) งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123) ยอดรวม 1,200,200
งบดําเนินการ (530000) รวม

(

1,193,700

บาท

บาท

คาตอบแทน ( 531000) รวม
60,000 บาท
1) คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนถิ่น (310100)
จํานวน 60,000 บาท ไดแก
1.1 เพื่อจายเปนคาปวยการชดเชย ใหแกอาสาปองกันภัยฝายพลเรือนที่ไดรับคําสั่งใหปฏิบัติ
หนาที่เกี่ยวกับงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือการรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน
จํานวน 60,000 บาท
คาใชสอย (532000)
รวม 749,000 บาท
(1) รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ (320100) จํานวน 222,000 บาท
1.1 เพื่อจายเปนคาถายเอกสาร คาเย็บเลม ทําปก จํานวน 2,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการพนักงานขับรถน้ําอเนกประสงค จํานวน 1 อัตรา

1.2
จํานวน 108

1.3
จํานวน 108,000 บาท

,000 บาท
คาจางเหมาบริการ พนักงานขับรถกูชีพ อบต.นาโพธิ์ จํานวน 1 อัตรา

1.4 เพื่อจายเปนคาลาง อัดภาพ จํานวน 2,000 บาท
1.
5 เพื่อจายเปนคาใชจายอื่นๆ ที่เขาขายประเภทรายจายนี้ จํานวน 2,000 บาท
(2) คาใชจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา ลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ (320300)
จํานวน 635,000 บาท
(2.1) คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจายเปนคาเบี้ยเลี้ยง,คาพาหนะ,คาเชาที่พักของอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน
ที่ไดรับคําสั่งใหเขาปฏิบัติหนาที่ปฏิบัติการประจํารถบริการทางการแพทยฉุกเฉิน,การระมัดระวังในจุด
เสี่ยงจราจร รวมทั้งพนักงานสวนตําบลและพนักงาน จางผูไดรับคําสั่งใหปฏิบัติหนาที่
(2.2) โครงการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยลดอุบัติเหตุจากการเดินทางในเทศกาลปใหม
จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยลดอุบัติเหตุจากการ
เดินทางในเทศกาลปใหม เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาปายโครงการ ฯลฯ
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 50 ลําดับ 3

(
2.3) โครงการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยลดอุบัติเหตุจากการเดินทางในเทศกาล
สงกรานต จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยลดอุบัติเหตุจา กการเดินทางในเทศกาล
สงกรานต เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาปายโครงการ ฯลฯ
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-256
5) หนา 50 ลําดับ 4
(2.4) โครงการฝกอบรมและทบทวนหลักสูตร อปพร.ของสมาชิก อปพร.อบต.นาโพธิ์
จํานวน 200,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการฝกอบรมและทบทวนหลักสูตร อปพร.ของสมาชิก
อปพร. อบต.นาโพธิ์ โพธิ์ เชน คาอาหาร คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาปายโครงการ
ฯลฯ

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2565) หนา 107 ลําดับ 1
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(2.5) โครงการฝกอบรมและทบทวน
หลักสูตรทีมกูชีพกูภัย อบต.นาโพธิ์
จํานวน 25,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการฝกอบรมและทบทวนหลักสูตรทีมกูชีพกูภัย อบต.นาโพธิ์

เชน คาอาหาร คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาปายโครงการ ฯลฯ

-เปนไปตาม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 107 ลําดับ 2
(2..6) โครงการฝกอบรมปองกันและระงับอัคคีภัย
จํานวน30,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการฝกอบรมปองกันและระงับอัคคีภัยเชน คาอาหาร

คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาปายโครงการ ฯลฯ

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 107 ลําดับ 3
(2.7) โครงการดําเนินการระบบการแพทยฉุกเฉินหนวยกูชีพ -กูภัยเพื่อใหการบริการผูปวย
ฉุกเฉินกอนถึงโรงพยาบาล จํานวน 200,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการดําเนินการระบบการแพทยฉุกเฉินหนวยกูชีพ -กูภัยเพื่อให
การบริการผูปวยฉุกเฉินกอนถึงโรงพยาบาล
-เปนไปตาม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 107 ลําดับ 4
2.8 โครงการฝกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
จํานวน 150,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจาย โครงการฝกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติเชน คาอาหาร

คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาปายโครงการ ฯลฯ

-เปนไปตาม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-256) เพิ่มเติม (ฉบับที่1) หนา 35 ลําดับ 1

คาวัสดุ (533000)
รวม 276,700
บาท
(1) คาวัสดุยานพาหนะและขนสง (330700)
จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอรี่,หัวเทียน,นอต,ยาง,ไขควง,
แมแรง,สัญญาณไฟฉุกเฉิน
-ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่
27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
(2) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น (330800)
จํานวน
96,700 บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิง เชน น้ํามันดีเซล,น้ํามันเบนซิน, น้ํามันจารบี,น้ํามันเครื่อง
และอื่นๆ สําหรับรถยนต, รถจักรยานยนต, เครื่องตัดหญา ฯลฯ
-ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
(3) คาวัสดุดับเพลิง (331600)
จํานวน
50,000 บาท
เพื่อจายเปนคาน้ํายาเคมีเครื่องดับเพลิง, เครื่องดับเพลิง เพื่อใชประจํารถบรรทุกน้ํารถกู
ชีพ,และอาคารตางๆขององคการบริหารสวนตําบล
-ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่
27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
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(4) คาวัสดุเครื่องแตงกาย (331200) จํานวน
100,000 บาท
เพื่อจายเปนคาเครื่องแตงกายเชนชุดฝก อปพร.หรือชุดปฏิบัติการ อปพร. หรือเสื้อกั๊ก
สะทอนแสง หรือชุดปฏิบัติการกูชีพ ฯลฯ
-ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่
27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
งบลงทุน

จํานวน 326,500 บาท

คาครุภัณฑ

รวมจํานวน

326,500

บาท

1. คาครุภัณฑงานบานงานครัว จํานวน 6,500 บาท
1.1 คาตูเย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต จํานวน 1 ตู เปนเงิน 6,500 บาท
เพื่อจายเปนคาตูเย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต จํานวน 1 ตู
คุณลักษณะพื้นฐาน
1. ขนาดที่กําหนดเปนความจุภายในขั้นต่ํา
2. เปนรุนที่ไดรับฉลากประสิทธิภาพเบอร 5 ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
3. การจัดซื้อตูเย็นขนาดอื่นใหพิจารณาถึงความประหยัดพลังงานไฟฟาดวยนอกเหนือจาก
การพิจารณาดานราคา

2.ดานบริการชุมชนและสังคม (00200)
2.1แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (00250)

รวม 14,263,493 บาท
รวม 340,000 บาท

งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน (00252)
ยอดรวม 340,000 บาท
งบดําเนินการ (530000)
รวม
320,000
บาท
คาใชสอย (532000)
รวม 320,000 บาท
(1) รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น(320300) จํานวน 320,000 บาท
1.1 โครงการอบรมการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานคณะกรรมการกองทุนธนาคารขยะ
ประชาชนทั่วไป และพนักงาน เจาหนาที่ อบต.นาโพธิ์ จํานวน 280,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการอบรมการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานคณะกรรมการ
กองทุนธนาคารขยะ ประชาชนทั่วไป และพนักงาน เจาหนาที่ อบต.นาโพธิ์ เชน คาอาหาร คาอาหารวางพรอม

เครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาปายโครงการ ฯลฯ

-เปนไปตาม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 105 ลําดับ 4
1.2 โครงการครอบครัวอบอุน ชุมชนเขมแข็ง จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการครอบครัวอบอุน ชุมชนเขมแข็ง เชน คาอาหาร คาอาหารวางพรอม

เครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาปายโครงการ ฯลฯ

-เปนไปตาม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 106 ลําดับ 8
1.3 โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดใหกับนักเรียนและเยาวชน จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดใหกับนักเรียนและเยาวชน
เชน

คาอาหาร คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาปายโครงการ ฯลฯ

-เปนไปตาม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 104 ลําดับ 3
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เสพติด

งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน
รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ
จํานวน 20,000 บาท
โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
ประจําปงบประมาณ 2564 จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุน ที่ทําการปกครองอําเภอนาโพธิ์ โครงการปองกันและแกไขปญหายา
-เปนไปตาม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่1) หนา 34 ลําดับ 1

2.2 แผนงานการศึกษา (00210)

1) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 0( 0211)
งบบุคลากร (520000)
รวม 1,490,088 บาท
เงินเดือน (ฝายประจํา) (522000)

รวม 4,605,942 บาท
ยอดรวม
2,395,418 บาท
จํานวน 1,490,088 บาท

(1) เงินเดือนพนักงานสวนตําบล (22100)
จํานวน
901,560 บาท
เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกขาราชการสวนทองถิ่นจํานวน 4 อัตรา
(2) คาตอบแทนพนักงานจาง ( 220600 )
จํานวน 588,528
บาท
เพื่อจายเปนคาจางรายเดือนสําหรับพนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 3 อัตรา
งบดําเนินการ (530000) รวม
669,730 บาท
คาตอบแทน ( 531000)
รวม 148,730 บาท
(1) คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนถิ่น (310100)
จํานวน 83,730 บาท
(1.1) คาตอบแทนเพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษประจําป พนักงาน
สวนตําบล และ พนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 78,730 บาท
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณี
พิเศษอันเปนรางวัลประจําปแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(1.2) คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จํานวน 5,000 บาท
(2) คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300) จํานวน 5,000
บาท
เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหขาราชการสวนทองถิ่น ที่ไดรับคําสั่ง
ใหปฏิบัติงานนอกเวลา หรือในวันหยุดราชการหรือในกรณีที่มีความจําเปนเรงดวนตองรีบดําเนินการ และ
กรณีอื่น ๆ ตามกฎหมายกําหนด
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่มท 0808.4/ว1562 ลงวันที่ 15 พ.ค.2550
เรื่องการเบิกจายคาตอบแทนในการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(3) คาเชาบาน (310400) จํานวน
60,000 บาท
เพื่อจายเปนคาเชาบานสําหรับผูมีสิทธิ์ไดรับ
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และ
แกไขเพิ่มเติม
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คาใชสอย (532000)
รวม 501,000 บาท
( 1.) รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ (320100) จํานวน 441,000 บาท
เพื่อจายเปน
1.1 คาถายเอกสาร คาเย็บเลม ทําปก จํานวน 2,000 บาท
1.2 คาลาง อัด ขายภาพ จํานวน 2,000 บาท
1.3 คาจางเหมาบริการงานสอนและดูแลเด็ก จํานวน 1 อัตรา จํานวน 108,000 บาท
1.4 คาจางเหมาบริการงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา จํานวน 108,000 บาท
1.5 คาจางเหมาบริการนักการภารโรง จํานวน 1 อัตรา จํานวน 108,000 บาท
1.6 คาจางเหมาบริการแมบานทําความสะอาดและประกอบอาหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการ
บริหารสวนตําบลนาโพธิ์ จํานวน 1 อัตรา จํานวน 108,000 บาท
1.7 คาใชจายอื่นๆ ที่เขาขายประเภทรายจายนี้ จํานวน 5,000 บาท
(2) รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น(320300)
จํานวน 60,000 บาท
(2.1) คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ คาเบี้ยเลี้ยง,คาพาหนะ,คาเชาที่พัก
,คาธรรมเนียม/คาลงทะเบียนการอบรม การประชุมสัมมนาคาใชจายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ
(2.2) คาบํารุงรักษา และซอมแซม (320400)
จํานวน
10,000 บาท
เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษา หรือซอมแซมทรัพยสิน ครุภัณฑสํานักงานเชน ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร เครื่องปรับอากาศ โตะ เกาอี้ ฯลฯ
คาวัสดุ

(533000)
รวม 20,000 บาท
1. วัสดุคอมพิวเตอร (331400) จํานวน
20,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอรเชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล กระดาษไขหัวพิมพ
หรือแถบพิมพ สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร ผาหมึกพิมพ ฯลฯ
-ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

งบลงทุน (540000)
ยอดรวม 235,600 บาท
คาครุภัณฑ
รวมจํานวน
26,300 บาท
1. คาครุภัณฑสํานักงาน (410100) จํานวน 25,600 บาท
1.1 คาโตะรับประทานอาหารเด็กพรอมมานั่งยาว 2 ตัว จํานวน 8 ชุดๆละ 3,200 บาท
เปนเงิน 25,600 บาท
เพื่อจายเปนคาโตะรับประทานอาหารเด็กพรอมที่นั่งยาว 2 ตัว
หนาโตะและเกาอี้
บุดวยโฟมีกาขาว โตะขนาด 60 × 150 × 50 ซม. มานั่งยาวขนาด 30 ×150 ×30 ซม.ขา
โตะและเกาอี้ทําจากเหล็ก จํานวน 8 ชุดๆละ 3,200 บาท เปนเงิน 25,600 บาท
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่1) บัญชีครุภัณฑ หนา
ลําดับ
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7816ได

2. คาครุภัณฑคอมพิวเตอร (411600) จํานวน 700 บาท
2.1 คาอุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค( Smart Card Reader) จํานวน 1 เครื่อง
เปนเงิน 700 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
-สมารถอานและเขียนขอมูลในบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card) ตามมาตฐานISO/IEC

-มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา 4.8 MHZ
-สามารถใชงานผานชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB ได
-สามารถใชกับบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card) ที่ใชแรงดันไฟฟาขนาด 5 Volts, 3
Volts และ 1.8 Volts ไดเปนอยางนอย
ฐานอํานาจ ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้น ฐานการจัดหาอุปกรณและ
ระบบคอมพิวเตอรฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) บัญชีครุภัณฑ หนา ลําดับ

คาที่ดินและสิ่งกอสราง รวมจํานวน 210,000
บาท
1.1 โครงการกอสราง กอสรางเสาธง พรอมพื้น คสล.บริเวณทางเขาและหนาเสาธง
จํานวน 100,000 บาท
รายละเอียด
- ปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ปาย
-รายละเอียดตามแบบแปลนกอสรางขององคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์กําหนด
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่
แกไข เพิ่มเติมถึงปจจุบัน
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่1) หนา 31 ขอ 1
1.2 โครงการตอเติมผนังกั้นหองเรียน จํานวน 100,000 บาท
รายละเอียด
- ปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ปาย
-รายละเอียดตามแบบแปลนกอสรางขององคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์กําหนด
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่
แกไข เพิ่มเติมถึงปจจุบัน
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่1) หนา 31 ขอ 2
1.3 โครงการกอสรางปายเหล็กประชาสัมพันธของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาโพธิ์
จํานวน 10,000 บาท
รายละเอียด
-รายละเอียดตามแบบแปลนกอสรางขององคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์กําหนด
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- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่
แกไข เพิ่มเติมถึงปจจุบัน
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่1) หนา 31 ขอ 3
1.4 โครงการปรับปรุงประตูเขาหองเรียน จํานวน 16,000 บาท
รายละเอียด
-รายละเอียดตามแบบแปลนกอสรางขององคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์กําหนด
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่
แกไข เพิ่มเติมถึงปจจุบัน
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เพิ่มเติม (ฉบับที่1) หนา 31 ขอ 4
2) งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) รวม 2,210,524
งบดําเนินการ (530000)
รวม
1,170,524

บาท
บาท

คาใชสอย (532000)
รวม
519,900 บาท
(1) รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ (320300)
รวม
519,900 บาท
1.1 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมใหแกนักเรียนและเยาวชน จํานวน
,000 30บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมใหแกนักเรียนและเยาวชน
เชน คาอาหาร คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาปายโครงการ ฯลฯ

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หนา 65 ลําดับ 14
1.2 โครงการสงเสริมทักษะและความสามารถใหเด็ก จํานวน
10,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการสงเสริมทักษะและความสามารถใหเด็ก เปนโครงการ
พัฒนาทักษะเด็ก ของศูนยพัฒนาเด็ก โดยผานกิจกรรมการแขงขัน การประกวด เชน คาอาหาร คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาปายโครงการ ฯลฯ

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 64 ลําดับ 9
1.3 โครงการวันเด็กแหงชาติ จํานวน 5 0,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการวันเด็กแหงชาติ เชน คาอาหาร คาอาหารวางและ

เครื่องดื่ม คาปายโครงการ ฯลฯ

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 64 ขอ 8
1.4 โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา
จํานวน 429,900 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา
- เปนคาอาหารกลางวันเด็กนักเรียนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาโพธิ์
จํานวน 60 คน จํานวน 245 วัน จํานวน 294,000 บาท
-เปนคาสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเลนพัฒนาการเด็กปฐมวัย
(รายหัวๆละ 1,700 บาท จํานวน 60 คน) จํานวน 102,000 บาท
-เปนคาหนังสือเรียน คาอุปกรณการเรียน คาเครื่องแบบนักเรียน และคากิจกรรม
พัฒนาผูเรียน สําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ป) จํานวน 30 คนๆ ละ 1,130 บาท เปนเงิน
33,900 บาท
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-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 69 ลําดับ 27
คาวัสดุ
(533000)
รวม 650,624
บาท
(
1) คาอาหารเสริม(นม) (330400) รวม 650,624 บาท
(1.1) โรงเรียนวัดทาเรียบจํานวน 243,984 บาท เพื่อเปนคาอาหารเสริม (นม) สําหรับเด็ก
อนุบาลถึงประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 120 คน จํานวน 260 วัน
(1.2) โรงเรียนวัดบุปผาราม จํานวน 142,324 บาท เพื่อเปนคาอาหารเสริม (นม) สําหรับเด็ก
อนุบาลถึงระดับประถมศึกษาปที่6 จํานวน 70 คน จํานวน 260 วัน
(1.3) โรงเรียนบานโศกกฐินจํานวน 142,324 บาทเพื่อเปนคาอาหารเสริม (นม) สําหรับเด็กอนุบาล
ถึงประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 70 คน จํานวน 260 วัน
(1.4) ศูนยพัฒนาเด็ก อบต.นาโพธิ์จํานวน 121,992 บาทเพื่อเปนคาอาหารเสริม (นม) สําหรับเด็ก
ศูนยพัฒนาเด็ก อบต.นาโพธิ์จํานวน 60 คน จํานวน 260 วัน
งบเงินอุดหนุน (560000)
รวม
1,040,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ (610200) รวม 1,040,000 บาท
(

2) อุดหนุนอาหารกลางวัน
รวม 1
,040,000 บาท
(2.1) อุดหนุนโรงเรียนวัดทาเรียบ ตั้งไว 480,000 บาทเพื่อเปนคาอาหารอาหารกลางวัน
สําหรับเด็กอนุบาล–ประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 120 คน จํานวน 200 วัน
(2.2) อุดหนุนโรงเรียนวัดบุปผาราม ตั้งไว 280,000 บาท เพื่อเปนคาอาหารกลางวันสําหรับ
เด็กอนุบาล–ประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 70 คน จํานวน 200 วัน
(2.3) อุดหนุนโรงเรียนบานโศกกฐินตั้งไว 280,000 บาท เพื่อเปนคาอาหารกลางวันสําหรับเด็ก
อนุบาล–ประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 70 คน จํานวน 200 วัน

2.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ(00260) ยอดรวม 400,000 บาท
งานกีฬาและนันทนาการ (00262)
รวม
180,000 บาท
งบดําเนินการ (530000)
รวม
180,000 บาท
คาใชสอย (532000)
รวม 120,000 บาท
1. รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ รวม 120,000 บาท
1.1 โครงการแขงขันกีฬาตานยาเสพติดเพื่อสรางความปรองดอง จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการแขงขันกีฬาตานยาเสพติดเพื่อสรางความปรองดอง
เปนโครงการรวมกันระหวางองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ สถานศึกษาในพื้นที่ ชุมชนและ
กลุมองคกร ตางๆในพื้นที่ เพื่อปองกันปญหายาเสพติดและสรางความปรองดอง เชน คาอาหาร คาอาหารวาง

และเครื่องดื่ม คาปายโครงการ ฯลฯ

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 71 ลําดับ 7
1.2 โครงการปนจักรยานเพื่อสุขภาพ กราบพระชมภาพวาดมรดกทางวัฒนธรรม จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการปนจักรยานเพื่อสุขภาพ กราบพระชมภาพวาดมรดกทาง
วัฒนธรรมเชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาปายโครงการ ฯลฯ
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 69 ลําดับ 29
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1.3 โครงการแขงขันกีฬาสีศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาโพธิ์ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการแขงขันกีฬาสีศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาโพธิ์

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 69 ลําดับ 28

คาวัสดุ
(533000)
รวม 60,000 บาท
(1) คาวัสดุกีฬา (331300) จํานวน 60,000 บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุและอุปกรณกีฬาสําหรับใหประชาชนยืมในการเลนกีฬาของประชาชนในพื้นที่ เปนเงิน
60,000 บาท
-ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
งานศาสนาและวัฒนธรรมทองถิ่น (00263)
งบดําเนินการ (530000)
คาใชสอย (532000)

รวม

220,000

บาท

110,000 บาท
บาท

รวม
รวม

(1) รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ (320300)
รวม110,000 บาท
1.1 โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันเขาพรรษา จํานวน
,00010 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันเขาพรรษา
เชน คาปายโครงการ ฯลฯ
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 72 ลําดับ 10
1.2 โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการประเพณีบุญบั้งไฟ
เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม

คาปายโครงการ ฯลฯ

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 72 ลําดับ 11

งบเงินอุดหนุน (560000)
เงินอุดหนุนสวนราชการ (610200)

รวม

รวม
110,000

110,000 บาท
บาท

(1) โครงการจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุงและสงเสริมการทองเที่ยวตามพันธกิจของจังหวัด
บุรีรัมย จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองจังหวัดบุรีรัมยในโครงการจัดงานประเพณีขึ้นเขา
พนมรุงและสงเสริมการทองเที่ยวตามพันธกิจของจังหวัดบุรีรัมย
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 72 ลําดับ 14
(2) โครงการจัดงานเทศกาลไหมนาโพธิ์ จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอนาโพธิ์ในโครงการจัดงานเทศกาลไหมนาโพธิ์
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่1) หนา 32 ลําดับ 1
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2.4 แผนงานสาธารณสุข (00220)

ยอดรวม
560,000 บาท
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น00223)
(
รวม
560,000 บาท
งบดําเนินงาน (530000)
รวม 440,000 บาท
คาตอบแทน
รวม 144,000 บาท
1.1 คาปวยการสําหรับอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น จํานวน 2 คนๆละ 6,000 บาท จํานวน12
เดือน จํานวน 144,000 บาท
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยอาสาสมัครบริบาลทองถิ่นขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นและการเบิกคาใชจาย พ.ศ.2562
คาใชสอย (532000)
รวม 260,000 บาท
(1) รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ (320100) จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจายเปน
1.1 คาถายเอกสาร คาเย็บเลม เขาปกหนังสือ และขอบัญญัติตางๆ
จํานวน 2,000
บาท
1.2 คาลาง อัด ขยายภาพ
จํานวน 2
,000 บาท
1.3 คาสํารวจขอมูลจํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตวตามโครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบาตามปณิธานศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟาจุฬาภรณ
วลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จํานวน 3,000 บาท
1.4 คาใชจายอื่นๆ ที่เขาขายประเภทรายจายนี้ จํานวน 3,000 บาท
(2) รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ (320300)
จํานวน250,000 บาท
2. 1 โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชโครงการสั
จาย ตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 100 ลําดับ 73
2.2 โครงการรณรงคใหความรูดานการสาธารณสุขเพื่อการปองกันโรค จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจายเปนคาโครงการรณรงค
ใชจาย
ใหความรูดานการสาธารณสุขเพื่อการปองกันโรค
เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม

คาปายโครงการ ฯลฯ

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 94 ลําดับ 9
2.3 โครงการปองกันโรคไขเลือดออกและโรคระบาดอื่น ๆ จํานวน 150,000 บาท
เพื่อจายเปนคาโครงการป
ใชจาย องกันโรคไขเลือดออกและโรคระบาดอื่น ๆ

เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาปายโครงการ ฯลฯ

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-256
5) หนา 92 ลําดับ 1
2..4 โครงการสงเสริมดูแลสุขภาพใหกับประชาชนตําบลนาโพธิ์ จํานวน
20,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการสงเสริมดูแลสุขภาพใหกับประชาชนตําบลนาโพธิ์
เชน คาอาหาร คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาปายโครงการ ฯลฯ

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 93 ลําดับ 6
2.5 โครงการอบรมใหความรูดานการดูแลสุขภาพใหกับแกนนําสุขภาพ จํานวน
10,000 บาท
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เพื่อจายเปนคาใชจาย โครงการอบรมใหความรูดานการดูแลสุขภาพใหกับแกนนําสุขภาพ

เชน คาอาหาร คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาปายโครงการ ฯลฯ

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 93 ลําดับ 8
2.6 โครงการอบรมใหความรูเรื่องเอดสแกเยาวชนตําบลนาโพธิ์ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจาย โครงการอบรมใหความรูเรื่องเอดสแกเยาวชนตําบลนาโพธิ์

เชน คาอาหาร คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาปายโครงการ ฯลฯ

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 94 ลําดับ 10
คาบํารุงรักษา และซอมแซม (320400)
จํานวน
10,000 บาท
เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษา หรือซอมแซมทรัพยสิน ครุภณ
ั ฑสํานักงานเชน ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร เครื่องปรับอากาศ โตะ เกาอี้ ฯลฯ
คาวัสดุ
(533000) รวมจํานวน 20,000 บาท
1. คาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย เชน สําลี ผาพันแผล เวชภัณฑ แอลกอฮอล
เคมีภัณฑ น้ํายาตางๆ ถุงมือ ฯลฯ
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว 1745 ลง
วันที่ 31 สิงหาคม 2560
คาครุภัณฑ รวมจํานวน
16,000 บาท
1. คาครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน 16,000 บาท
1.1 เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุกสําหรับสํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง จํานวน 16,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกนหลัก (2 core) จํานวน 1 หนวย
โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 1.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได
ในกรณีที่ตองใชความสามารถในการประมวลสูง จํานวน 1 หนวย
-หนวยประมวลกลาง(CPU) แบบ Cache Memory รวมในระดับ Level เดียวกัน ขนาดไม
นอยกวา 4 MB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไมนอยกวา 4 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวาขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB หรือชนิด Solid
State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมนอยกวา 1,366x768 Pixel และมีขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวาไมนอยกวา 3 ชอง
- มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (network interface) แบบ 10/100/1000 Base-t หรือ
ดีกวาจํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
-สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11b,g,n,ac) และ Bluetooth
ฐานอํานาจ ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้น ฐานการจัดหาอุปกรณและ
ระบบคอมพิวเตอรฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม
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งบเงินอุดหนุน (560000) รวม
1
เงินอุดหนุนเอกชน
รวม 120

20,000
,000 บาท

บาท

เพื่อจายใหเปนเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน จํานวน 6 หมูบาน หมูบานละ 20,000 บาท
ตามโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข ดังนี้
1. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี หมูที่ 3 จํานวน 6,000 บาท
เพื่อจายใหเปนเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน บานจอก หมูที่ 3 ในโครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี หมูที่ 3
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 95 ลําดับ 15
2. โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กสมเด็
ของจพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี หมูที่ 3 จํานวน 7000 บาท
เพื่อจายให
เปนเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน บานจอก หมูที่ 3 ในโครงการการปรับปรุงภาวะ
โภชนาการและสุขภาพเด็กของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
หมูที่ 3
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 95 ลําดับ 2
3. โครงการการสงเสริมสุขภาพอนามัยแมและเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี หมูที่ 3 จํานวน7000 บาท
เพื่อจายใหเปนเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน บานจอก หมูที่ 3 ในโครงการการสงเสริมสุขภาพอนามัย
แมและเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี หมูที่ 3
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 95 ลําดับ 17
4. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยาตานภัยมะเร็งเตานม หมูที่ 7 จํานวน7000 บาท
เพื่อจายใหเปนเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน บานโศกกะฐิน หมูที่ 7 ในโครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จยาตานภัยมะเร็งเตานม หมูที่ 7
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 96 ลําดับ 18
5. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี หมูที่ 7 จํานวน 6,000 บาท
เพื่อจายใหเปนเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน บานโศกกะฐิน หมูที่ 7 ในโครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี หมูที่ 7
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 96 ลําดับ 19
6. โครงการรณรงคและแกไขปญหายาเสพติด To be number one (ศูนยเพื่อนใจวัยรุนในชุมชน/
หมูบาน)ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี หมู ที่ 7 จํานวน7,000 บาท
เพื่อจายใหเปนเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน บานโศกกะฐิน หมูที่ 7 ในโครงการรณรงคและ
แกไขปญหายาเสพติด To be number one (ศูนยเพื่อนใจวัยรุนในชุมชน/หมูบาน)ทูลกระหมอมหญิงอุบล
รัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี หมูที่ 7
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 69 ลําดับ20
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7. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี หมูที่ 8 จํานวน 6,000 บาท
เพื่อจายใหเปนเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน บานหนองตอ หมูที่ 8 โครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี หมู ที่ 8
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 97 ลําดับ21
8. โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี หมูที่ 8 จํานวน7,000 บาท
เพื่อจายใหเปนเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน บานหนองตอ หมูที่ 8 ในโครงการปรับปรุงภาวะ
โภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราช
กุมารี หมูที่ 8
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 97 ลําดับ 22
9. โครงการการสงเสริมสุขภาพอนามัยแมและเด็กของสมเด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี หมูที 8 จํานวน7,000 บาท
เพื่อจายใหเปนเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน บานหนองตอ หมูที่ 8 ในโครงการการสงเสริมสุขภาพ
อนามัยแมและเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
หมูที่ 8
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 97 ลําดับ 23
10. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี หมูที่ 9 จํานวน 6,000 บาท
เพื่อจายใหเปนเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน บานหนองหญารังกา หมูที่ 9 ในโครงการควบคุมโรคขาด
สารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี หมู ที่ 9
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 98 ลําดับ 24
11. โครงการการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี หมูที่ 9 จํานวน 7,000 บาท
เพื่อจายใหเปนเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน บานหนองหญารังกา หมูที่ 9 ในโครงการ
การปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี หมูที่ 9
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 98 ลําดับ25
12. โครงการการสงเสริมสุขภาพอนามัยแมและเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมาร หมูที่ 9 จํานวน 7,000 บาท
เพื่อจายใหเปนเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน บานหนองหญารังกา หมูที่ 9 ในโครงการการสงเสริม
สุขภาพอนามัยแมและเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราช
กุมารี หมูที่ 9
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 98ลําดับ 26
13. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยาตานภัยมะเร็งเตานม หมู 10 จํานวน 6,000 บาท
เพื่อจายใหเปนเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน บานหนองหวา หมูที่ 10 ในโครงการสืบสาน
พระราชปณิธานสมเด็จยาตานภัยมะเร็งเตานม หมูที่ 10
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เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 99 ลําดับ 27
14.
โครงการการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี หมูที่ 10 จํานวน 6,000 บาท
เพื่อจายใหเปนเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน บานหนองหวา หมูที่ 10 ในโครงการการปรับปรุงภาวะ
โภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราช
กุมารี หมูที่ 10
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 99 ลําดับ 28
15. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี หมู 10 จํานวน 8,000 บาท
เพื่อจายใหเปนเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน บานหนองหวา หมูที่ 10 ในโครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี หมู ที่ 10
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 99 ลําดับ 29
16.โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี หมูที่ 11 จํานวน 6,000 บาท
เพื่อจายใหเปนเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน บานหนองหวา หมูที่ 11 ในโครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี หมู ที่ 11
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 100 ลําดับ 30
17. โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จเจาฟาฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี หมู ที่
11 จํานวน7,000 บาท
เพื่อจายใหเปนเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน บานหนองหวา หมูที่ 11 ในโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่
สมเด็จเจาฟาฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี หมูที่ 11
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 100 ลําดับ 31
18. โครงการรณรงคและแกไขปญหายาเสพติด To be number one (ศูนยเพื่อนใจวัยรุนในชุมชน/
หมูบาน)ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี หมู ที่ 11 จํานวน 7,000 บาท
เพื่อจายใหเปนเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน บานหนองหวา หมูที่ 11 ในโครงการรณรงคและ
แกไขปญหายาเสพติด To be number one (ศูนยเพื่อนใจวัยรุนในชุมชน/หมูบาน)ทูลกระหมอมหญิงอุบล
รัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี หมูที่ 11
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 100 ลําดับ 32

2.5 แผนงานสังคมสงเคราะห (00230)

ยอดรวม 1,423,770
1) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห (00231) รวม 1,423,770
งบบุคลากร (520000)
รวม 669,480 บาท
เงินเดือน (ฝายประจํา) (522000)
(1) เงินเดือนพนักงานสวนตําบล (22100)

บาท
บาท

จํานวน 669,480 บาท
จํานวน 627,480 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกขาราชการสวนทองถิ่น จํานวน
(2) เงินประจําตําแหนง (220300)
จํานวน
เพื่อจายเปน เงินประจําตําแหนงของหัวหนาสวนราชการ

2 อัตรา
42,000 บาท
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งบดําเนินการ (530000) รวม
728,290 บาท
คาตอบแทน (
531000)
รวม 114,290 บาท
(1) คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนถิ่น
(310100)
จํานวน 201,290
บาท
1.1 คาตอบแทนเพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษประจําป พนักงานสวน
ตําบล จํานวน 57,290 บาท
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ
อัน เปนรางวัลประจําปแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
1.2 คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จํานวน 5,000 บาท
-ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561
เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
(
2) คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300) จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการสําหรับขาราชการสวนทองถิ่น และ
พนักงานจางที่ ไดรับคําสั่งใหปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และวันหยุดราชการ
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่มท 0808.4/ว1562 ลงวันที่ 15 พ.ค.2550 เรื่องการ
เบิกจายคาตอบแทนในการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(
3) คาเชาบาน (310400)
จํานวน
42,000 บาท
เพื่อจายเปน คาเชาบานสําหรับผูมีสิทธิ์ไดรับ
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และ
แกไข เพิ่มเติม
(
4) เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร (310500) จํานวน
10,000 บาท
เพื่อจายเปน เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกผูมีสิทธิ์ไดรับ
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2541 และแกไขเพิ่มเติม
คาใชสอย (532000)
รวม 564,000 บาท
(1) รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ (320100) จํานวน 114,000 บาท
เพื่อจายเปน
1.1 คาถายเอกสาร คาเย็บเลม ทําปกหนังสือ จํานวน 2,000 บาท
1.2 คาลาง อัด ขยายภาพ จํานวน 2,000 บาท
1.3 คาจางเหมาบริการงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา จํานวน 108,000 บาท
1.4 คาใชจายอื่นๆ ที่เขาขายประเภทรายจายนี้ จํานวน 2,000 บาท
(2) รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น (320300)
จํานวน 450,000 บาท
2.1 คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
จํานวน 50,000
บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ คาเบี้ยเลี้ยง,คาพาหนะ,คา เชาที่พัก
,คาธรรมเนียม/คาลงทะเบียนการอบรม การประชุมสัมมนา
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2.2 โครงการสํารวจขอมูลพื้นฐานของประชาชนในเขต อบต.นาโพธิ์ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการสํารวจขอมูลพื้นฐานของประชาชนในเขต อบต.นาโพธิ์

เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาปายโครงการ ฯลฯ

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-256
5) หนา 102 ลําดับ 5
2.3 โครงการอยูอยางไรกับวัยผูสูงอายุ จํานวน
50,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการอยูอยางไรกับวัยผูสูงอายุ
เชน คาอาหาร คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาปายโครงการ ฯลฯ

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-256
5) หนา 101 ลําดับ 3
2.4 โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-256
5) หนา 73 ลําดับ 1
2.5 โครงการปองกันรณรงคลดความรุนแรงตอเด็กและสตรี
จํานวน
10,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการปองกันรณรงคลดความรุนแรงตอเด็กและสตรี
เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาปายโครงการ ฯลฯ

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 102 ลําดับ 7
2.6 โครงการสงเสริมอาชีพนวดแผนไทย จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายสงเสริมอาชีพนวดแผนไทย
เชน คาอาหาร คาอาหารวางพรอม
เครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาปายโครงการ ฯลฯ

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-256
5) หนา 52 ลําดับ 5
2.7 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูพิการและผูดูแลคนพิการ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูพิการ,ผูสูงอายุ เชน คาอาหาร

คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาปายโครงการ ฯลฯ

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-256
5) หนา 101 ลําดับ 2
2.8
โครงการอบรมอาชีพใหกับประชาชนตําบลนาโพธิ์ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการสงเสริมอาชีพใหกับประชาชนตําบลนาโพธิ์

คาอาหาร คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาปายโครงการ ฯลฯ

เชน

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-256
5) หนา 52 ลําดับ 2
2.9 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและผูดูแลผูสูงอายุ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและผูดูแลผูสูงอายุ

เชน คาอาหาร คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาปายโครงการ ฯลฯ

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-256
5) หนา 103 ลําดับ 12
2.10 โครงการสงเคราะหและเยี่ยมบานเด็ก ผูสูงอายุ ผูดอยโอกาส จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการสงเคราะหและเยี่ยมบานเด็ก ผูสูงอายุ ผูดอยโอกาส

เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาปายโครงการ ฯลฯ

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-256
5) หนา 103 ลําดับ 10
2.11 โครงการสงเสริมพัฒนาอาชีพใหกับผูดอยโอกาส จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการสงเสริมพัฒนาอาชีพใหกับผูดอยโอกาส

คาอาหาร คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาปายโครงการ ฯลฯ

เชน
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-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-256
2.12

5) หนา 52 ลําดับ 6

โครงการโรงเรียนผูสูงอายุองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ จํานวน 150,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการโรงเรียนผูสูงอายุองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ เชน

คาอาหาร คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาปายโครงการ ฯลฯ

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-256
5) หนา 103 ลําดับ 9
(3) คาบํารุงรักษา และซอมแซม (320400)
จํานวน
30,000 บาท
เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษา หรือซอมแซมทรัพยสิน ครุภัณฑสํานักงานเชน ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร เครื่องปรับอากาศ โตะ เกาอี้ ฯลฯ
คาวัสดุ (533000)

รวม

50,000

บาท

(1) วัสดุคอมพิวเตอร (331400) จํานวน
30,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอรเชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล กระดาษไขหัวพิมพ
หรือแถบพิมพ สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร ผาหมึกพิมพ ฯลฯ
-ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่
27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
(2) วัสดุดนตรี (
) จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุดนตรี เชน ฉิ่ง ฉาบ กรับ อังกะลุง กลอง
-ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่
27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
งบลงทุน (540000)
คาครุภัณฑ

ยอดรวม
รวมจํานวน

16,000 บาท
16,000 บาท

1. คาครุภัณฑคอมพิวเตอร (411600) จํานวน 16,000 บาท
1.1 เพื่อจายเปนคาเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุกสําหรับสํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง
จํานวน 16,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกนหลัก (2 core) จํานวน 1 หนวย
โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 1.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได
ในกรณีที่ตองใชความสามารถในการประมวลสูง จํานวน 1 หนวย
-หนวยประมวลกลาง(CPU) แบบ Cache Memory รวมในระดับ Level เดียวกัน ขนาด
ไมนอยกวา 4 MB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไมนอยกวา 4 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวาขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB หรือชนิด Solid
State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
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นิ้ว

- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมนอยกวา 1,366x768 Pixel และมีขนาดไมนอยกวา 12

- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวาไมนอยกวา 3 ชอง
- มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (network interface) แบบ 10/100/1000 Base-t หรือ
ดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
-สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11b,g,n,ac) และ Bluetooth
ฐานอํานาจ ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้น ฐานการจัดหาอุปกรณและ
ระบบคอมพิวเตอรฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่1) บัญชีครุภัณฑ
งบเงินอุดหนุน (560000)
รวม 1
เงินอุดหนุนกิจการสาธารณประโยชน (610400)

0,000 บาท
รวม
10,000 บาท

(1) โครงการใหความชวยเหลือประชาชนตามภารกิจของเหลากาชาติจังหวัดบุรีรัมย จํานวน
10,000 บาท
เพื่อจายใหเปนเงินอุดหนุนสํานักงานเหลากาชาดจังหวัดบุรีรัมยในโครงการใหความชวยเหลือ
ประชาชนตามภารกิจของเหลากาชาติจังหวัดบุรีรัมย
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-256
5) หนา 103 ลําดับ 11

2.6 แผนงานเคหะและชุมชน (00240) ยอดรวม 6,232,670 บาท
1. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) รวม 2,186,670 บาท
งบบุคลากร (520000)
รวม
1,282,240 บาท
เงินเดือน (ฝายประจํา) (522000)
รวม 1,282,240 บาท
(1) เงินเดือนพนักงานสวนตําบล (22100) จํานวน 1,212,540
บาท
เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกขาราชการสวนทองถิ่น จํานวน 5 อัตรา
(
2) เงินประจําตําแหนง (220300)
จํานวน 42
,000 บาท
เพื่อจายเปน เงินประจําตําแหนงของหัวหนาสวนราชการ
(3) เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน (220200 )
จํานวน 27,700 บาท
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานสวนตําบล
งบดําเนินการ (530000)
รวม 853,730 บาท
คาตอบแทน ( 531000)
รวม 290,730 บาท
(1) คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนถิ่น
(310100) จํานวน 215,730 บาท
1.1 คาตอบแทนเพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษประจําป
พนักงานสวนตําบล และ พนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 80,730
บาท
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-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณี
พิเศษอันเปนรางวัลประจําปแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
1.2 คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จํานวน 5,000 บาท
-ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561
เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
1.3 คาตอบแทนผูควบคุมงานกอสราง จํานวน 100,000 บาท
1.4 คาตอบแทนคณะกรรมการกําหนดราคากลางงานกอสราง จํานวน 30,000 บาท
(2) คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300 จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหขาราชการสวนทองถิ่นที่
ไดรับคําสั่งใหปฏิบัติงานนอกเวลา หรือในวันหยุดราชการหรือในกรณีที่มีความจําเปนเรงดวนตองรีบดําเนินการ
และกรณีอื่น ๆ ตามกฎหมายกําหนด
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่มท 0808.4/ว1562 ลงวันที่ 15 พ.ค.2550
เรื่องการเบิกจายคาตอบแทนในการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(3) คาเชาบาน (310400) จํานวน
50,000 บาท
เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกขาราชการสวนทองถิ่น
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.
2548 และแกไข เพิ่มเติม
(4) เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร (310500) จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจายเปน เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกผูมีสิทธิ์ไดรับ
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงาน
สวนทองถิ่น พ.ศ.2541 และแกไขเพิ่มเติม
คาใชสอย

1.

(532000) รวม 438,000 บาท
(1) รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ (320100)
1.1
1.2
1.3
4

จํานวน 128,000

บาท

เพื่อจายเปนคาถายเอกสาร คาเย็บเลม ทําปกหนังสือ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจายเปนคาลาง อัด ขยายภาพ จํานวน 5,000 บาท
คาจางเหมาปฏิบัติหนาที่ผูชวยนายชางโยธา จํานวน 1 อัตรา จํานวน 108,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายอื่นๆ ที่เขาขายประเภทรายจายนี้ จํานวน 10,000 บาท
(2) รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น จํานวน 310,000 บาท

2.1 คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
จํานวน 50,000
บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ คาเบี้ยเลี้ยง,คาพาหนะ,คา เชาที่พัก
,คาธรรมเนียม/คาลงทะเบียนการอบรม การประชุมสัมมนา
2.2 คาบํารุงรักษา และซอมแซม (320400) จํานวน 260,000 บาท
เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษา หรือซอมแซมทรัพยสิน ครุภัณฑ ,คาจางเหมาในการ
บํารุงรักษาหรือซอมแซมไฟฟาบอโยกบอบาดาล, คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมหอกระจายขาวประจําหมูบ,าน
บํารุงรักษา หรือซอมแซมโคมไฟฟาสาธารณะหรือทรัพยสินอื่นๆขององคการบริหารสวนตําบล
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คาวัสดุ (533000) รวม
125,000 บาท
(1) วัสดุคอมพิวเตอร (331400) จํานวน
30,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอรเชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล กระดาษไขหัวพิมพหรือ
แถบพิมพ สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร ผาหมึกพิมพ ฯลฯ
-ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่
27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
(2) คาวัสดุไฟฟาและวิทยุ (330200) จํานวน 80,000 บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ เชน หลอดไฟ สายไฟ ฯลฯ
-ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่
27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
(3) คาวัสดุกอสราง (330600)
จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสรางตางๆ เชน ปูน ไม อิฐ หิน ฯลฯ
-ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่
27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
(4) คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น (330800) จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันดีเซล น้ํามันเครื่องฯลฯ
-ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่
27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
งบลงทุน (540000)
ยอดรวม 50,700 บาท
คาครุภัณฑ
รวมจํานวน
50,700 บาท
1. ครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท
1.1 คาอุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค( Smart Card Reader) จํานวน 1 เครื่อง
เปนเงิน 700 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
-สมารถอานและเขียนขอมูลในบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card) ตามมาตฐานISO/IEC
7816ได
-มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา 4.8 MHZ
-สามารถใชงานผานชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB ได
-สามารถใชกับบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card) ที่ใชแรงดันไฟฟาขนาด 5 Volts, 3
Volts และ 1.8 Volts ไดเปนอยางนอย
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ฐานอํานาจ ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้น ฐานการจัดหาอุปกรณและ
ระบบคอมพิวเตอรฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) บัญชีครุภัณฑ หนา ลําดับ
2. คาครุภัณฑกอสราง
จํานวน 50,000 บาท
2.1 คาเครื่องเจาะคอริ่งคอนกรีต ขนาด 8 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง จํานวน 50,000 บาท
2. งานไฟฟา ถนน (00242) รวม 4,046,000 บาท
รวม
4,046,000
บาท
งบลงทุน
2.1 คาที่ดินและสิ่งกอสราง รวม 4,046,000
บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค
1.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบานนายสําเภา-หนองเหล็ก) จํานวน 280,000 บาท
บานจอก หมูที่ 3
- ขนาดผิวจราจร กวาง 4.00 เมตร ยาว 135.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต
ไมนอยกวา 540.00 ตารางเมตร
- ไมมีไหลทาง
- ปายแสดงรายละเอียดงานระหวางดําเนินการกอสราง จํานวน 1 ชุด
- ปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ปาย
-รายละเอียดตามแบบแปลนกอสรางขององคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์กําหนด
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไข
เพิ่มเติมถึงปจจุบัน
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่1) หนา 21 ลําดับ 1
2.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายคุมบานเหลา-โคกปาชา ) จํานวน 400,000 บาท
บานจอก หมูที่ 3
- ขนาดผิวจราจร กวาง 4.00 เมตร ยาว 195.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต
ไมนอยกวา 780.00 ตารางเมตร
- ไหลทางขางละ 0.20 เมตร
- ปายแสดงรายละเอียดงานระหวางดําเนินการกอสราง จํานวน 1 ชุด
- ปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ปาย
-รายละเอียดตามแบบแปลนกอสรางขององคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์กําหนด
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไข
เพิ่มเติมถึงปจจุบัน
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 27 ลําดับ 15
3.โครงการลงหินคลุกถนนดิน (สายหนองจอก-เขตติดตอตําบลศรีสวาง)
จํานวน 66,000 บาท
บานจอก หมูที่ 3
- ขนาดผิวจราจร กวาง 3 เมตร ยาว 320 เมตร หนา 0.10 เมตร
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หรือมีปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 96 ลูกบาศกเมตร
- ปายแสดงรายละเอียดงานระหวางดําเนินการกอสราง จํานวน 1 ชุด
- ปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ปาย
-รายละเอียดตามแบบแปลนกอสรางขององคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์กําหนด
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไข
เพิ่มเติมถึงปจจุบัน
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่1) หนา 21 ลําดับ 2
4. โครงการขยายไหลทางโดยการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวน 200 ,000 บาท
(สี่แยกบานนายสุทัศน-บานนายวิชิต) บานโศกกะฐิน หมูที่ 7 2 ชวง
- ชวงที่ 1 กวาง 1.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
- ชวงที่ 2 กวางขางละ 0.50 เมตรหนา 0.15 เมตร
- ชวงที่ 1 และ ชวงที่ 2 ความยาว รวม 370.00 เมตร
- วางทอØ0.30 จํานวน 2 จุด
- ปายแสดงรายละเอียดงานระหวางดําเนินการกอสราง จํานวน 1 ชุด
- ปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ปาย
-รายละเอียดตามแบบแปลนกอสรางขององคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์กําหนด
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไข
เพิ่มเติมถึงปจจุบัน
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่1) หนา 22 ลําดับ 3
5. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายสวนเกษตรดานทิศใต) จํานวน 200,000 บาท
บานโศกกะฐิน หมูที่ 7
- ขนาดผิวจราจร กวาง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
คอนกรีตไมนอยกวา 400.00 ตารางเมตร
- ไหลทางขางละ 0.20 เมตร
- ปายแสดงรายละเอียดงานระหวางดําเนินการกอสราง จํานวน 1 ชุด
- ปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ปาย
-รายละเอียดตามแบบแปลนกอสรางขององคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์กําหนด
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไข
เพิ่มเติมถึงปจจุบัน
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่1) หนา 23 ลําดับ 4
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]
6.โครงการเสริมไหลทางถนนดิน ยกระดับ (สายจากบานนายวิชิต-ถนนลาดยาง) บานโศกกะฐิน
หมูที่ 7 จํานวน 100,000 บาท
- ขนาดกวาง ขางละ 1.00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร ยาว 560.00 เมตร พรอมวางทอ
Ø 0.30
จํานวน 7 ทอน
- ปายแสดงรายละเอียดงานระหวางดําเนินการกอสราง จํานวน 1 ชุด
- ปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ปาย
-รายละเอียดตามแบบแปลนกอสรางขององคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์กําหนด
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไข
เพิ่มเติมถึงปจจุบัน
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่1) หนา 23 ลําดับ 5
7.โครงการขุดลอกโนนวัดเกา บานหนองตอ หมูที่ 8 จํานวน 500
,000 บาท
- ขนาดกวาง 62.00 เมตร ยาว 112.00 เมตร ลึก 3.00 เมตร
- ปายแสดงรายละเอียดงานระหวางดําเนินการกอสราง จํานวน 1 ชุด
- ปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ปาย
-รายละเอียดตามแบบแปลนกอสรางขององคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์กําหนด
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไข
เพิ่มเติมถึงปจจุบัน
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่1) หนา 33 ลําดับ 1
8.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก( สายบานหมวดอดุลย )
จํานวน 500,000 บาท
บานหนองหญารังกา หมูที่ 9
รายละเอียด
- ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 190.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต
ไมนอยกวา 950.00 ตารางเมตร
- ไหลทาง ขางละ 0.20 เมตร
- ปายแสดงรายละเอียดงานระหวางดําเนินการกอสราง จํานวน 1 ชุด
- ปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ปาย
-รายละเอียดตามแบบแปลนกอสรางขององคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์กําหนด
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไข
เพิ่มเติมถึงปจจุบัน

47

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่1) หนา 24 ลําดับ 6

9. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายจากลาดยาง-ตําบลบานแวง) จํานวน 500,000 บาท
บานหนองหญารังกา หมูที่ 9
รายละเอียด
- ขนาดผิวจราจร กวาง 5.00 เมตร ยาว 190.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต
ไมนอยกวา 950.00 ตารางเมตร
- ไมมีไหลทาง
- ปายแสดงรายละเอียดงานระหวางดําเนินการกอสราง จํานวน 1 ชุด
- ปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ปาย
-รายละเอียดตามแบบแปลนกอสรางขององคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์กําหนด
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไข
เพิ่มเติมถึงปจจุบัน
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่1) หนา 24 ลําดับ 7
10.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายบานนางพิมพา-นาพอเพ็ง)จํานวน 500,000 บาท
บานหนองหวา หมูที่ 10
- ขนาดผิวจราจร กวาง 4.00 เมตร ยาว 240.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 960.00 ตารางเมตร
- ไมมีไหลทาง
- ปายแสดงรายละเอียดงานระหวางดําเนินการกอสราง จํานวน 1 ชุด
- ปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ปาย
-รายละเอียดตามแบบแปลนกอสรางขององคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์กําหนด
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไข
เพิ่มเติมถึงปจจุบัน
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่1) หนา 25 ลําดับ 8
11.โครงการขุดลอกหนองหวา บานหนองหวา หมูที่ 11 จํานวน
500,000
- กวาง 62.00 เมตร ยาว 112.00 เมตร ลึก 3.00 เมตร
- ปายแสดงรายละเอียดงานระหวางดําเนินการกอสราง จํานวน 1 ชุด
- ปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ปาย

บาท
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-รายละเอียดตามแบบแปลนกอสรางขององคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์กําหนด
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไข
เพิ่มเติมถึงปจจุบัน
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่1) หนา 33 ลําดับ 2

12.โครงการกอสรางถนนดิน (สายสามแยกนานางลุน-โศกดู) บานหนองหวา หมูที่ 11 จํานวน 300,000 บาท
- ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 2,200.00 เมตร สูง 1.00 เมตร
- วางทอØ0.30 2 จุด
- ปายแสดงรายละเอียดงานระหวางดําเนินการกอสราง จํานวน 1 ชุด
- ปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ปาย
-รายละเอียดตามแบบแปลนกอสรางขององคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์กําหนด
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไข
เพิ่มเติมถึงปจจุบัน
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่1) หนา 25 ลําดับ 9

3.ดานเศรษฐกิจ (00300)
3.1 แผนงานการเกษตร (00320)
ยอดรวม 631,110 บาท
3.1.1 งานสงเสริมการเกษตร (00321) รวม 631,110 บาท
งบบุคลากร (520000)
รวม
311,640 บาท
เงินเดือน (ฝายประจํา) (522000)
รวม 311,640 บาท
(
1) เงินเดือนพนักงานสวนตําบล (22100) จํานวน 311,640
บาท
เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกขาราชการสวนทองถิ่นจํานวน 1 อัตรา
งบดําเนินการ (530000) รวม
311,970 บาท
คาตอบแทน (531000) รวม 35,970 บาท
(1) คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนถิ่น (310100)
จํานวน 30,970 บาท
1.1 คาตอบแทนเพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษประจําป พนักงาน
สวนตําบล จํานวน 25,970 บาท
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณี
พิเศษอันเปนรางวัลประจําปแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
1.2 คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จํานวน 5,000 บาท
-ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561
เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
(
2) คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300) จํานวน 5,000 บาท
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เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหขาราชการสวนทองถิ่นที่ไดรับ
คําสั่งใหปฏิบัติงานนอกเวลา หรือในวันหยุดราชการหรือในกรณีที่มีความจําเปนเรงดวนตองรีบดําเนินการ
และกรณีอื่น ๆ ตามกฎหมายกําหนด
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่มท 0808.4/ว1562 ลงวันที่ 15 พ.ค.2550
เรื่องการเบิกจายคาตอบแทนในการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
คาใชสอย
(

(532000) รวม 246,000 บาท
1) รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ (320100)
เพื่อจายเปน

จํานวน 6,000

บาท

1.1 เพื่อจายเปนคาถายเอกสาร คาเย็บเลม ทําปกหนังสือ จํานวน 2,000 บาท
1.2 เพื่อจายเปนคาลาง อัด ขยายภาพ จํานวน 2,000 บาท
1.3 เพื่อจายเปนคาใชจายอื่นๆ ที่เขาขายประเภทรายจายนี้
จํานวน 2,000 บาท

(

2) รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น
(320300) จํานวน 240,000 บาท
2.1 เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการเพื่อจายเปน คาเบี้ยเลี้ยง,
คาพาหนะ,คาเชาที่พัก,คาธรรมเนียม/คาลงทะเบียนการอบรม การประชุมสัมมนา
คาใชจายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
2.2 โครงการรักน้ํา รักปา รักแผนดิน จํานวน 15,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการรักน้ํา รักปา รักแผนดิน
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-256
5) หนา 75 ลําดับ 1
2.3 โครงการอนุรักษพันธปลาแหลงน้ําสาธารณของชุมชน ”ความมั่นคง มั่งคั่ง
ยั่งยืน” จํานวน 15,000 บาท เพื่อจายเปนคาใชจาย โครงการอนุรักษพันธปลาแหลงน้ํา
สาธารณของชุมชน”ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ” เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
คาปายโครงการ ฯลฯ

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-256
5) หนา 59 ลําดับ 13
2.4 โครงการรณรงคกําจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหลงน้ําสาธารณะ จํานวน
15,000 บาท เพื่อจายเปนคาใชจาย โครงการรณรงคกําจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหลงน้ําสาธารณะ
เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาปายโครงการ ฯลฯ

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 75 ลําดับ 3
2.5 โครงการ คลองสวย น้ําใส นาโพธิ์มีสุข จํานวน 15
,000 บาท
เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาปายโครงการ ฯลฯ

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการ คลองสวย น้ําใส นาโพธิ์มีสุข
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 76 ลําดับ 4
2.6 โครงการนาโพธิ์สะอาดชุมชนนาอยู จํานวน40,000 บาท
เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาปายโครงการ ฯลฯ

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการนาโพธิ์สะอาดชุมชนนาอยู
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 77 ลําดับ 9
2.7 สงเสริมวิถีชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง
จํานวน 50
,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายสงเสริมวิถีชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง
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-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-256
5) หนา 58 ลําดับ 12
2.8 โครงการธนาคารน้ําใตดิน ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
จํานวน 50,000 บาท เพื่อจายเปนคาใชจายสงเสริมวิถีชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-256
5) หนา 59 ลําดับ 14
(3) คาบํารุงรักษา และซอมแซม (320400) จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษา หรือซอมแซมทรัพยสิน ครุภัณฑสํานักงานเชน ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร เครื่องปรับอากาศ โตะ เกาอี้ ฯลฯ
คาวัสดุ (533000)

รวม

30,000

บาท

(1) วัสดุคอมพิวเตอร (331400) จํานวน
10,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอรเชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล กระดาษไขหัวพิมพหรือ
แถบพิมพ สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร ผาหมึกพิมพ
-ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่
27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
(2) วัสดุการเกษตร ( 331000 ) จํานวน
20,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร เชน สารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืช ปุย พันธุพืช
วัสดุเพาะ ชํา อุปกรณในการขยายพันธพืช
-ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
งบลงทุน จํานวน 7,500 บาท
คาครุภัณฑ จํานวน
7,500
บาท
1.1 คาครุภัณฑสํานักงาน จํานวน
7,500 บาท
1.1 เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank
Printer) จํานวน 1 เครื่อง ๆละ 7,500 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
-เปนอุปกรณที่มีความสามารถเปน Printer, Copier, Scanner และ Fax ภายในเครื่อง
เดียวกัน
-เปนเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผลิต
-มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi
-มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 27 หนาตอนาที (ppm) หรือ
8.8 ภาพตอนาที (ipm)
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-มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 15 หนาตอนาที (ppm) หรือ5
ภาพตอนาที (ipm)
-สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได
-มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมนอยกวา 1,200x600 หรือ 600x1200 dpi
-มีถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
-สามารถถายสําเนาเอกสารไดทั้งสีและขาวดํา
-สามารถทําสําเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 99 สําเนา
-สามารถยอและขยายได 25 ถึง 400 เปอรเซ็นต
-มีชองเชื่อมตอ
(Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
-มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (
Network Interface) แบบ 10/100 Base-Tหรือดีกวา
จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง หรือ สามารถใชงานผาน เครือขายไรสาย
-มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 100 แผน
-สามารถใชไดกับ A4 Letter, Legal และ Custom
4.ดานงบกลาง (00400)
แผนงานงบกลาง(00410) ยอดรวม 8 ,376,868 บาท
งานงบกลาง (00411)
รวม
8,376,868 บาท
(1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (110300) จํานวน 29,427 บาท
เพื่อจายเปนคาเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
(2) เงินสมทบกองทุนทดแทน จํานวน 2000 บาท
เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนทดแทน จํานวน 2000 บาท
(3) เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส (110900) จํานวน 60,000 บาท
เพื่อจายเปนคาเบี้ยยังชีพใหแก ผูปวยติดเชื้อ HIV จํานวน 10 คน ตามภารกิจถายโอน
การสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวย ติดเชื้อ HIV ใหแก องคกรปกครองสวนทองถิ่น (จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกคร องสวนทองถิ่น
พ.ศ 2548
(4) เบี้ยยังชีพผูพิการ (110800) จํานวน 2,000,000 บาท เพื่อจายเปนคาเบี้ยยังชีพใหแกผู
พิการ ตามภารกิจถายโอนการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูพิการ ใหแก องคกรปกครองสวนทองถิ่น (จาย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป)ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยความ
พิการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ 2553 และ(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
(5) เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ (110300) จํานวน 5,764,400 บาท เพื่อจายเปนคาเบี้ยยังชีพใหแก
ผูสูงอายุ ตามภารกิจถายโอนการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ใหแก องคกรปกครองสวนทองถิ่น
(จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยัง
ชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ 2552
(6) เงินสํารองจาย (11000) จํานวน 223,501 บาท
รายจายที่ตั้งไวเพื่อใชจายในกรณีที่จําเปนเพื่อปองกันและบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน
ที่เกิดจากสาธารณภัยตางๆเชนการปองกันและแกไขปญหาอุทกภัยน้ําปาไหลหลากแผนดินถลม
ภัยแลงภัยหนาวอัคคีภัยและไฟปาฯลฯ
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(7) รายจายตามขอผูกพัน (111100) จํานวน 100,0000 บาท ตั้งจายเพื่อ
7 .1 เงินสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลนาโพธิ์ จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์
(8) เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (120100) จํานวน 197,540 บาท
****************************************************

เพื่อจายเปนเงิน
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) หนา ลําดับ
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) หนา ลําดับ
อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน บานจอก หมูที่ 3 ในโครงการ
อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน บานโศกกะฐิน หมูที่ 7 ในโครงการ
อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน บานหนองตอ หมูที่ 8 ในโครงการ
อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน บานหนองหญารังกา หมูที่ 9 ในโครงการ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสง
นักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.๒๕๕๕
และที่แกไขเพิ่มเติม
3. ครุภัณฑ ยานพาหนะและขนสง จํานวน
854,000 บาท
3.1 คารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา2,400 ซีซี หรือกําลัง
เครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 110 กิโลวัตต ขับเคลื่อน 2
ลอ แบบดับเบิ้ลแค็บ จํานวน 1 คัน
เปนเงิน 854,000 บาท
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แบบดับเบิ้ลแค็บ
1. เปนกระบะสําเร็จรูป
2. หองโดยสารเปนแบบดับเบิ้ลแค็บ 4ประตู
3.เปนราคารวมเครื่องปรับอากาศ
4.ราคารวมภาษีสรรพสามิต
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) บัญชีครุภัณฑ หนา

ลําดับ

