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คําแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ทานประธานสภาฯ  และสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ 

            บัดนี้ ถึงเวลาท่ีคณะผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์  จะไดเสนอรางขอบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2564   ตอสภาองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ อีกครั้งหนึ่ง  ฉะนั้น            

ในโอกาสนี้ คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ จึงขอแถลงใหทานประธานสภาและสมาชิกสภา

องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ทุกทานไดทราบถึงสถา นะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายในการ

ดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังตอไปนี้ 

  1. สถานะการคลัง 

(1)  งบประมาณรายจายท่ัวไปในปงบประมาณ  พ.ศ.  2563  ขอมูล   ณ วันท่ี  31 สิงหาคม   พ.ศ.  2563 

 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสถานะการเงิน   ดังนี้ 

   1)  เงินฝากธนาคารท้ังสิ้น 11,786,495.03 บาท 

   2)  เงินสะสม                 5,527,441.07 บาท 

   3)  ทุนสํารองเงินสะสม     3,424,727.05 บาท 

   4) รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย  จํานวน    -  โครงการ   

   5) รายการท่ีไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน             จํานวน   -  โครงการ   

   6) เงินกูคงคาง                     จํานวน   -   บาท  

  2. การบริหารงบประมาณในปงบประมาณ    2563  ณ  วันท่ี  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) หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป    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) งบรายจายอ่ืน               0.00               บาท 
6) งบเงินอุดหนุน    1,130,800          บาท 
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(4)  รายจายท่ีจายจากเงินอุดหนุนท่ีระบุวัตถุประสงค  จํานวน 30,000   บาท 

(5)  รายจายจากเงินสะสมจํานวน 161,000 บาท                                                                  

(6)  รายจายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน    0.00    บาท 

2.1   ประมาณการรายรับ ปงบประมาณ 

รายรับ รับจริง 
ป 2562 

ประมาณการ 
ป 2563 

ประมาณการ 
ป 2564 

รายไดจัดเก็บ    
หมวดภาษีอากร 79,968.26 117,000 117,000 
หมวดคาธรรมเนียมคาปรับและ 
ใบอนุญาต 

8,788.40 47,000 47,000 

หมวดรายไดจากทรัพยสิน 73,655.66 130,000 130,000 
หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการ
พาณิชย 

 20,000 20,000 

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 25,732 490,000 490,000 
รายไดจากทุน    

รวมรายไดจัดเก็บ 188,144.32 804,000.00 804,000.00 
รายไดท่ีรัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น 

   

    หมวดภาษีจัดสรร 15,118,807.33 18,950,000 18,950,000 

รวมรายไดท่ีรัฐบาลจัดเก็บแลวจัดสรร 

ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

15,118,807.33 18,950,000 18,950,000 

รายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนใหองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น 

   

  หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไปสําหรับ

ดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีและภารกิจ

ถายโอนเลือกทํา 

12,042,054 14,946,000 14,946,000 

        รวมรายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนให

องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 

12,042,054 14,946,000 14,946,000 

 

 

   

    

    

รวมรับท้ังส้ิน 27,349,005.65 34,700,000.00 34,700,000.00 
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2.2 รายจายตามงบรายจาย     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งบรายจาย 
รายจายจริง 
ป  2562 

ประมาณการ 
ป  2563 

ประมาณการ 
ป 2564 

งบกลาง  (510000) 7,527,327 8,400,534 8,376,868 

งบบุคลากร(520000) 7,370,440 10,597,200 10,980,568 

งบดําเนินการ(530000) 6,344,129.27 9,383,866 9,478,864 

งบเงินอุดหนุน(560000) 1,130,800 1,320,000 1,310,000 

งบลงทุน 4,228,050 4,998,400 4,573,700 

งบรายจายอ่ืน  30,000   

    

รวมจายท้ังส้ิน 26,630,747.27 34,700,000 34,700,000 
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สวนที่ 2 

 
 
 

ขอบัญญัติ 

เร่ือง 
 

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2564 
 

 
 
 
 

ของ 
องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ ์
อําเภอนาโพธิ์  จังหวัดบุรีรัมย 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ 2564 ขององคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ 

อําเภอนาโพธิ์    จังหวัดบุรีรัมย 
 

ดาน ยอดรวม 
ดานบริหารงานท่ัวไป 12,129,640 
          แผนงานบริหารงานท่ัวไป 10,452,220 
          แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,785,420 
ดานบริการชุมชนและสังคม 13,562,382 
          แผนงานการศึกษา 4,605,942 
          แผนงานสาธารณสุข 560,000 
          แผนงานสังคมสังเคราะห 1,423,770 
          แผนงานเคหะและชุมชน 6,232,670 
          แผนสรางความเขมแข็งของชุมชน 340,000 

          แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 400,000 
ดานการเศรษฐกิจ 631,110 
          แผนงานการเกษตร 631,110 
ดานงบกลาง  8,376,868 
          แผนงานงบกลาง 8,376,868 

งบประมาณรายจาย ท้ังส้ิน 34,700,00 
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รายจายตามงานและงบรายจาย 
องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ 
อําเภอนาโพธิ์       จังหวัดบุรีรัมย 

--------------------------------------------------------------------------- 

แผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) 
         งาน 

        งบ                  
งานบริหารท่ัวไป งานบริหารงานคลัง รวม 

งบบุคลากร 5,078,760 1,742,280 6,821,040 

งบดําเนินการ 2,245,480 1,046,300 3,291,780 

งบลงทุน 123,900 87,500 211,400 

งบเงินอุดหนุน 20,000 - 20,000 

รวม 7,468,140 2,876,080 10,344,220 
 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน(00120) 

 

       งาน    
        งบ                                                                                         

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ 
การรักษาความสงบภายใน 

งานปองกันภัยฝายพลเรือน 
และระงับอัคคีภัย 

รวม 
 

งบบุคลากร 376,080  376,080 
งบดําเนินการ 209,140 1,193,700 1,402,840 

งบลงทุน  6,500 6,500 
งบอุดหนุน    

รวม 585,220 1,200,200 1,785,420 
 
 

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน(00250) 
                  งาน                                                         

งบ 
งานสงเสริมและสนับสนุน 

ความเขมแข็งชมชน 
รวม 

 

งบบุคลากร - - 

งบดําเนินการ 320,000 320,000 
งบลงทุน - - 
งบอุดหนุน 20,000 20,000 

รวม 340,000 340,000 
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แผนงานการศึกษา(00210) 
                   งาน 

           งบ             
งานบริหารท่ัวไป 
เกี่ยวกับการศึกษา 

งานระดับกอนวัยเรียน
และประถมศึกษา 

รวม 

งบบุคลากร 1,490,088 - 1,490,088 
งบดําเนินการ 669,730 1,170,524 1,840,254 

งบลงทุน 235,600 - 235,600 
งบเงินอุดหนุน - 1,040,000 1,040,000 

รวม 2,395,418 2,210,524 4,605,942 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ(00260) 
         งบ                 

งาน                
งานศาสนาและวัฒนธรรมทองถิ่น 

งานกีฬาและ
นันทนาการ 

รวม 

งบบุคลากร - -  
งบดําเนินงาน 110,000 180,000 290,000 
งบลงทุน - -  
งบเงินอุดหนุน 110,000 - 110,000 

รวม 220,000 180,000 400,000 

แผนงานสาธารณสุข(00220) 
              งาน           

         งบ 
งานบริการสาธารณสุขและ 

งานสาธารณสุขอ่ืน 
รวม 

งบบุคลากร - - 
งบดําเนินงาน 440,000 440,000 
งบลงทุน - - 
งบเงินอุดหนุน 120,000 120,000 

รวม 560,000 560,000 

แผนงานสังคมสงเคราะห (00230) 
                งบ                

งาน                
งานบริหารท่ัวไป 

เกี่ยวกับการสงเคราะห 
งานสวัสดิการสังคมและ

สังคมสงเคราะห 
รวม 

งบบุคลากร 669,480 - 669,480 
งบดําเนินการ 728,290 - 728,290 
งบลงทุน 16,000 - 16,000 
งบเงินอุดหนุน - - - 

รวม 1,413,770  1,413,770 
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แผนงานเคหะและชุมชน(00240) 
   งบ                         
งาน               

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับเคหะและ

ชุมชน 

งานไฟฟา
ถนน 

งาน
สวนสาธารณะ 

งานกําจัด
ขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกูล 

รวม 

งบบุคลากร 1,282,240    1,282,240 

งบดําเนินการ 853,730    853,730 

งบลงทุน 50,700 4,046,000   4,096,700 

งบเงินอุดหนุน      
รวม 2,186,670 4,046,000   6,232,670 

 

แผนงานการเกษตร(00320) 
งบ                 งาน งานสงเสริมการเกษตร รวม 

 

งบบุคลากร 311,640 311,640 
งบดําเนินการ 311,970 311,970 
งบลงทุน 7,500 7,500  

งบเงินอุดหนุน - -  

รวม 631,110 631,110 

 
แผนงานงบกลาง  (00410) 
งบ                             
งาน 

งบกลาง รวม 

งบกลาง 8,376,868 8,376,868 
รวม 8,376,868 8,376,868 

 
 

 

 



9 
 

 
 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล 

งบประมาณรายจาย   ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ 

อําเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย 

  โดยท่ีเปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ .ศ.2564 อาศัยอํานาจ
ตามความในพระราชบัญญัติสภาองคการบริหารสวนตําบล และองคการบริหารสวนตําบล  พ .ศ. 2537   
มาตรา 87  จึงตราขอบัญญัติข้ึนไวโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ และโดยอนุมัติของ
นายอําเภอนาโพธิ์  ดังตอไปนี้ 
  ขอ 1. ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ  พ.ศ . 
2564” 
  ขอ 2. ขอบัญญัตินี้ ใหใชบังคับตั้งแต   วันท่ี  1  ตุลาคม  พ.ศ.2563 เปนตนไป 
  ขอ 3. งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ   พ.ศ. 2564 ใหตั้งจายเปน  จํานวนรวม                     
ท้ังส้ิน  34,700,000    บาทโดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได ดังนี้  
  ขอ 4. งบประมาณรายจายท่ัวไป 
 

ดาน ยอดรวม 
ดานบริหารงานท่ัวไป 12,129,640 
          แผนงานบริหารงานท่ัวไป 10,452,220 
          แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,785,420 
ดานบริการชุมชนและสังคม 13,562,382 
          แผนงานการศึกษา 4,605,942 
          แผนงานสาธารณสุข 560,000 
          แผนงานสังคมสังเคราะห 1,423,770 
          แผนงานเคหะและชุมชน 6,232,670 
          แผนสรางความเขมแข็งของชุมชน 340,000 

          แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 400,000 
ดานการเศรษฐกิจ 631,110 
          แผนงานการเกษตร 631,110 
ดานงบกลาง  8,376,868 
          แผนงานงบกลาง 8,376,868 

งบประมาณรายจาย ท้ังส้ิน 34,700,00 
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           ขอ 6   ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณ  ท่ีไดรับอนุมัติให
เปนไปตามระเบียบการเบิกจายเงินขององคการบริหารสวนตําบล 
 ขอ 7   ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ มีหนาท่ีรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 
 

           ประกาศ  ณ  วันท่ี       เดือนกันยายน  พ.ศ. 256 3  
 
       
       (ลงช่ือ)  
         ( นางวิไล   ลิมไธสง ) 
         นายกองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์  
 
 
  
        
                           อนุมัติ  
 
           (ลงช่ือ) 
                   (                         ) 
                          นายอําเภอนาโพธิ์ 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจายทั่วไป 

ประจําปงบประมาณ  2564 
องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์อําเภอนาโพธิ์    จังหวัดบุรีรัมย 

---------------------------------- 
รายรับท้ังสิ้น        34,700,000 บาท  แบงเปน      
รายไดจัดเก็บ 

1.  หมวดภาษีอากร     รวม   117,000 บาท 
     1.1   ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสราง จํานวน  110,000  บาท  -คําชี้แจงประมาณการไวเทากับปท่ีผานมา 
     1.2  ภาษีปาย    จํานวน  7,000  บาท คําชี้แจงประมาณการไวมากกวาปท่ีผานมาเนื่องจาก 
2.  หมวดคาธรรมเนียมคาปรับและใบอนุญาตรวม  47,000  บาท 
      2.1  คาธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการขายสุรา  จํานวน  1,000  บาท 
             คําชี้แจงประมาณการไวเทากับปท่ีผานมา  
      2.2  คาธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล     จํานวน  4,000  บาท 
  คําชี้แจงประมาณการไวเทากับปท่ีผานมา 
      2.3  คาปรับผิดสัญญา       จํานวน  10,000 บาท    
             คําชี้แจงประมาณการไวเทากับปท่ีผานมา 
      2.4 คาใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ        จํานวน  30,000 บาท 
            คําชี้แจงประมาณการไวเทากับปท่ีผานมา  
     2.5  คาปรับอ่ืนๆ        จํานวน   2,000 บาท   
           คาปรับเงินเศรษฐกิจชุมชน คําชี้แจงประมาณการไวเทากับปท่ีผานมา 
3.  หมวดรายไดจากทรัพยสิน     รวม  130,000 บาท 
      3.1  คาดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร  จํานวน  130,000  บาท  คําชี้แจงประมาณการไวเทากับปท่ีผานมา 
4. หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพานิชย   รวม 20,000 บาท 

4.1  สาธารณูปโภคและการพานิชย      จํานวน  20,000   บาท   
คําชี้แจงประมาณการไวเทากับปท่ีผานมา 

5.  หมวดรายไดเบ็ดเตล็ดรวม 490,000 บาท 
     5.1   คาขายแบบแปลน       จํานวน   450,000 บาท   
คําชี้แจงประมาณการไวเทากับปท่ีผานมา 
     5.2   รายไดเบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ  จํานวน 40,000 .บาท  คําชี้แจงประมาณการไวเทากับปท่ีผานมา 
รายไดท่ีรัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

6. หมวดภาษีจัดสรร      รวม   18,950,000 บาท 
    6.1 ภาษีสรรพสามิต  จํานวน  3,500,000  บาท คําชี้แจงประมาณการไวเทากับปท่ีผานมา 
    6.2 คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมท่ีดิน จํานวน 550,000  บาท  คําชี้แจงประมาณการไว 
          เทากับปท่ีผานมา 
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   6.3  ภาษีมูลคาเพ่ิมตามพบร.กําหนดแผนฯ จํานวน 12,580,000 บาท  คําชี้แจงประมาณการไวเทากับปท่ี
ผานมา 
   6.4  ภาษีธุรกิจเฉพาะ   จํานวน  50,000 บาท  คําชี้แจงประมาณการไวเทากับปท่ีผานมา 
   6.5  ภาษีมูลคาเพ่ิมตามพรบ.จัดสรรรายได  จํานวน  1,800,000 บาท  คําชี้แจงประมาณการไวเทากับปท่ี
ผานมา 
   6.6  ภาคหลวงปโตรเลียม    จํานวน 70,000  บาท  คําชี้แจงประมาณการไวเทากับปท่ีผานมา 
   6.7  ภาคหลวงแร   จํานวน  50,000  บาท  คําชี้แจงตั้งประมาณการไวเทากับปท่ีผานมา 
   6.8  ภาษีรถยนตและลอเลื่อน  จํานวน  350,000  บาท  คําชี้แจงประมาณการไวเทากับปท่ีผานมา 
 

รายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทอง 

7.  หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป  รวม 14,946,000 บาท 
เงินอุดหนุนท่ัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีและภารกิจถายโอนเลือกทํา  จํานวน14,946,000 บาท   
คําชี้แจงประมาณการไวเทากับปท่ีผานมา         
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 



13 
 

 
 

รายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป 
ประจําปงบประมาณ 2564 

องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์   อําเภอนาโพธิ์   จังหวัดบุรีรัมย 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ประมาณการรายจาย        รวมทั้งสิ้น  34,700,000  บาท     แยกเปน 

1.ดานบริหารงานทั่วไป (00100)        รวม  12,129,640   บาท 

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)        รวม  10,344,220     บาท 
      1) งานบริหารท่ัวไป (00111)            ยอดรวม 7,468,140       บาท 

       งบบุคลากร(520000)    รวม บาท   5,078,760    บาท 

       เงินเดือน (ฝายการเมือง) (521000)    รวม    1,879,920 บาท 
(1)  เงินเดือนนายก อบต./รองนายก อบต. (210100)   จํานวน   514,080 บาท 

เพ่ือจายเปนเงินเดือนใหแกนายกองคการบริหารสวนตําบลรองนายกองคการบริหารสวน    
ตําบล   

      ( 2)  เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก อบต./รองนายก อบต.(210200)                            
จํานวน  42,120 บาท 
 เพ่ือจายเปนคาตอบแทนประจําตําแหนงของนายกองคการบริหารสวนตําบลและรองนายก  

                 (3) เงินคาตอบแทนพิเศษนายก อบต./รองนายก อบต. (210300)  จํานวน   42,120 บาท 
 เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพิเศษของนายกองคการสวนตําบลและรองนายก  

      (4)  เงินคาตอบแทนรายเดือน เลขานุการนายก  (210400)    จํานวน   86,400 บาท   
                       เพ่ือจายเปนคาตอบแทนรายเดือนของเลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล 

      (5)  คาตอบแทนประธานสภา / รองประธานสภา / สมาชิกสภา  เลขานุการสภา อบต. 
(210600)    
            จํานวน   1,195,200    บาท   

  เพ่ือจายเปน คาตอบแทนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาและเลขานุการสภา  
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล   

รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา

องคการบริหารสวนตําบล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  เลขานุการนายกองคการ

บริหารสวนตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. 2554 และท่ีแกไข

เพ่ิมเติม 

         เงินเดือน (ฝายประจํา)   (522000)         รวม  3,198,840      บาท 
        ( 1)  เงินเดือนพนักงาน    (220100)        จํานวน  3,030,840      บาท   
      เพ่ือจายเปนเงินเดือนใหแกขาราชการสวนทองถ่ินในสังกัดจํานวน   10     อัตรา  
 
                 (2)  เงินประจําตําแหนง (220300)      จํานวน   168,000  บาท   

  เพ่ือจายเปน เงินประจําตําแหนงของนักบริหารงานองคการบริหารสวนตําบลและหัวหนา
สวน ราชการ 
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งบดําเนินการ (530000)   รวม  2,245,480       บาท 

     คาตอบแทน  (531000)   รวม  648,280     บาท 

(1) คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน(310100)                
จํานวน  390,280   บาท                         

  (1.1) คาตอบแทนเพ่ือจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษประจําป  พนักงาน
สวนตําบล และ พนักงานจางตามภารกิจ พนักงานจางท่ัวไป  จํานวน 180,280 บาท 

                       -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณี
พิเศษอันเปนรางวัลประจําปแกพนักงานสวนทองถ่ินใหเปนรายจายอ่ืนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

  ( 1.2) คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จํานวน 30,000  บาท 
    -ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนท่ีสุด  ท่ี กค 0402.5/ว85  ลงวันท่ี 6 กันยายน 2561 

เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ 
 (1.3) คาตอบแทนเจาหนาท่ีในการเลือกตั้ง  จํานวน 180,000  บาท         

 ( 2)  คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300)   จํานวน     10,000    บาท 
                      เพ่ือจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการสําหรับขาราชการสวนทองถ่ินและ 
                      พนักงาน จางท่ีไดรับคําสั่งใหปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และวันหยุดราชการ  
                      -ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ีมท 0808.4/ว1562  ลงวันท่ี  15 พ.ค.2550                  
                      เรื่อง  การ เบิกจายคาตอบแทนในการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 ( 3)  คาเชาบาน (310400)    จํานวน   188,000    บาท 
         เพ่ือจายเปน คาเชาบานสําหรับผูมีสิทธิ์ไดรับ  

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถ่ิน  พ.ศ.2548  
และแกไขเพ่ิมเติม 

  ( 4)  เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร (310500)   จํานวน     60,000    บาท  
     เพ่ือจายเปน เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกผูมีสิทธิ์ไดรับ  

     -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตรพนักงานสวน
ทองถ่ิน  พ.ศ.2541 และแกไขเพ่ิมเติม  

คาใชสอย  (532000)                          รวม   391,000      บาท 

     ( 1) รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ  (320100)   จํานวน   261,000   บาท 
  – คาถายเอกสาร  คาเย็บหนังสือ, เขาปกหนังสือ, และขอบัญญัติตาง ๆ   จํานวน   10 ,000   
บาท  เพ่ือจายเปนคาถายเอกสาร  คาเย็บหนังสือ, เขาปกหนังสือ, และขอบัญญัติตาง ๆ 
  - คาจัดทําเอกสารเผยแพรสิ่งพิมพ จํานวน     5,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาจัดทําเอกสารเผยแพรสิ่งพิมพ 
  - คาจัดทําปายประกาศ, ปายประชาสัมพันธ, ปายรณรงค ปายบอกเขต จํานวน 5,000  บาท 
    เพ่ือจายเปนคาจัดทําปายประกาศ, ปายประชาสัมพันธ, ปายรณรงค ปายบอกเขต  
  - คาลาง อัด ขยายภาพ  จํานวน 5,000  บาท 
     เพ่ือจายเปนคาลาง อัด ขยายภาพ  

- คาจัดทําปายหรือตัวหนังสือในการจัดงานตางๆ จํานวน 5,000  บาท 
  เพ่ือจายเปนคาจัดทําปายหรือตัวหนังสือในการจัดงานตางๆ 
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                     - คาติดตั้งระบบสัญญาณอินเตอรเน็ต    จํานวน  5,000 บาท 
   เพ่ือจายเปนคาติดตั้งระบบสัญญาณอินเตอรเน็ต     

    - คาจางเหมาบริการแมบานทําความสะอาดท่ีทําการอบต.นาโพธิ์ จํานวน 1 อัตรา  
จํานวน 108,000  บาท   
   เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบริการแมบานทําความสะอาดท่ีทําการอบต.นาโพธิ์ จํานวน 1 อัตรา 
  - คาจางเหมาบริการคนสวน จํานวน 1 อัตรา  จํานวน 108,000  บาท 
    เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบริการคนสวน จํานวน 1 อัตรา 
   -คาใชจายอ่ืน ๆ ท่ีเขาประเภทรายจายนี้  จํานวน  10,000  บาท   

    ( 2)  รายจายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ  (320200)        จํานวน  40,000     บาท      
          ( 2.1)  คาเลี้ยงรับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  จํานวน   20,000    บาท 
         เพ่ือจายเปนคาเลี้ยงรับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล, พิธีเปดอาคาร,               
พิธีทางศาสนา ,รัฐพิธี 
          ( 2.2)  คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถ่ินหรือคณะกรรมการหรืออนุกรรมการท่ีไดรับ
แตงตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย    จํานวน   20,000  บาท 
          เพ่ือจายเปนคาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถ่ินหรือคณะกรรมการหรือ
อนุกรรมการท่ีไดรับแตงตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย   

  (3)  คาใชจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน ๆ (320300)      
                   จํานวน   630,000   บาท 
                   (3.1) คาใชจายในการเดินทางไปราชการ  จํานวน   300,000     บาท 
                           เพ่ือจายเปน คาเบี้ยเลี้ยง,คาพาหนะ,คาเชาท่ีพัก,คาธรรมเนียม/คาลงทะเบียนการอบรม 
ประชุมสัมมนาของคณะผูบริหาร สภาองคการบริหารสวนตําบล พนักงานสวนตําบลและ พนักงานจาง   

        (3.2)  คาใชจายในการเลือกตั้ง   จํานวน   200,000  บาท 
                 เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ิน/ผูบริหารทองถ่ิน 
        (3.3)  คาใชจายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ   การประกวด  และการแขงขันตางๆ คาพวง

มาลาชอดอกไมในวันสําคัญหรือในโอกาสท่ีจําเปนและมีความสําคัญ คาของขวัญ ของรางวัลหรือเงินรางวัลใน
กิจกรรมตางๆท่ีจําเปนและเหมาะสม  จํานวน   10,000   บาท                                    

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ   การประกวด  และการแขงขัน
ตางๆ  คาพวงมาลา ชอดอกไมในวันสําคัญหรือในโอกาสท่ีจําเปนและมีความสําคัญ คาของขวัญ                 
ของรางวัลหรือเงินรางวัลในกิจกรรมตางๆท่ีจําเปนและเหมาะสม 
                  (3.4)  คาใชจายในการรับเสด็จ   จํานวน   10,000     บาท 
                     เพ่ือจายเปนคาใชจายในการรับเสด็จ   
                            -เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)     หนา  109  ลําดับ 3 
        (3.5) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบล                    
จํานวน  15 ,000 บาท เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการใหบริการขององคการบริหาร
สวนตําบล 
   -เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน   (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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เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการเชิดชูเกียรติพนักงานสวนตําบลและพนักงานจางของ อบต.

นาโพธิ์ผูมีคุณธรรมและจริยธรรม ในการปฏิบัติราชการและใหบริการประชาชนดีเดน 

       -เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน   (พ.ศ.2561-2565)   หนา  109  ลําดับ  4 
(3.7) โครงการสรางพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย               จํานวน 10,000 บาท 

              เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการ สรางพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย เชน คาอาหาร  คาอาหารวาง
พรอมเคร่ืองดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คาปายโครงการ ฯลฯ 

  -เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)    หนา 112    ลําดับ   17 
(3.8) โครงการฝกอบรมคุณธรรมจริยธรรม  คณะผูบริหาร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวน

ตําบล  พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ จํานวน 10,000  บาท 
  เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการฝกอบรมคุณธรรมจริยธรรม  คณะผูบริหาร สมาชิกสภา

องคการบริหารสวนตําบล  พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์                     
เชน คาอาหาร  คาอาหารวางพรอมเคร่ืองดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คาปายโครงการ ฯลฯ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน   (พ.ศ.2561-2565)     หนา  61  ลําดับ 4 
                (3. 9)   โครงการเฉลิมพระเกียรติพระ บาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินทรมหา            
วชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา      จํานวน 10,000  บาท 

เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการเฉลิมพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินทรม
หาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา เชน คาจัดซ้ือธงชาติ  คาจัดซ้ือ
ธงตราสัญลักษณ คาปายโครงการ ฯลฯ  
   -เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.2561-256 5) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี1) หนา  30  ลําดับ 1 
  (3.10) โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสุทิดา  พัชรสุธาพิมลลักษณ  พระบรมราชินี 
                เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา       จํานวน 10,000  บาท 
     เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสุทิดา พัชรสุธาพิมล
ลักษณ  พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา เชน คาจัดซ้ือธงชาติ  คาจัดซ้ือธงตรา
สัญลักษณ คาปายโครงการ ฯลฯ  

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)  หนา  60  ลําดับ  2 
               (3.11)   โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิต  พระบรมราชินีนาท พระบรมราช
ชนนีพันปหลวง  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา       จํานวน  10,000  บาท 

เพ่ือจายเปนคาใชจาย โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิต พระบรมราชินีนาท 
พระบรมราชชนนีพันปหลวง  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ชนมพรรษา   เชน คาจัดซ้ือธงชาติ  คาจัดซ้ือ
ธงตราสัญลักษณ  คาปายโครงการ ฯลฯ        
   - เปนไปตาม แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.2561-256 5)     หนา  60  ลําดับ 3 
      ( 3.12)  โครงการใหความรูดานกฎหมายในชีวิตประจําวันแกประชาชนองคการบริหารสวนตําบล 
นาโพธิ์   จํานวน  10,000  บาท 

  เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการใหความรูดานกฎหมายในชีวิตประจําวันแกประชาชน
องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์  เชน คาอาหาร  คาอาหารวางพรอมเคร่ืองดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร                 
คาปายโครงการ ฯลฯ 
   -เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.2561-256 5)     หนา  112  ลําดับ  19 
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             (3.13 ) โครงการรณรงคการประหยัดพลังงานขององคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์  เปนโครงการ
ไมใช งบประมาณ 
   -เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.2561-256 5)     หนา  112  ลําดับ  16 
 (3.14) โครงการ อบต.เคลื่อนท่ีใหบริการประชาชนพรอมประชาสัมพันธขอมูลขาวสารและผลการ
ดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์  จํานวน  30,000 บาท 

 เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการอบต.เคลื่อนท่ีใหบริการประชาชนพรอมประชาสัมพันธขอมูล
ขาวสารและผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ เชน คาอาหาร  คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม 
คาปายโครงการ ฯลฯ 
   -เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.2561-256 5)     หนา  110   ลําดับ  8 
คาบํารุงรักษา และซอมแซม          จํานวน    90,000   บาท 
                     เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษา หรือซอมแซมทรัพยสิน  ครุภัณฑสํานักงานเชน ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร เครื่องปรับอากาศ  โตะ เกาอ้ี ฯลฯ ซ่ึงหมายรวมถึงคาซอมปรกติหรือคาซอมกลางรถยนต
สวนกลางจํานวน  1 คัน  รถจักรยานยนตจํานวน  1  คัน 

    คาวัสดุ  (533000)               รวม      197,200      บาท   
 

 (1) วัสดุคอมพิวเตอร (331400)     จํานวน      50,000      บาท  
              เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอรเชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล กระดาษไขหัวพิมพ
หรือ แถบพิมพ สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร ผาหมึกพิมพ  ฯลฯ 

-ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ดวนมากท่ี มท  0808.2/ว  1248 ลงวันท่ี  
27 มิถุนายน  2559  เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณ 
                                        

    (2)  คาวัสดุยานพาหนะและขนสง (330700)        จํานวน     50,000      บาท  
  เพ่ือจายเปน คาวัสดุยานพาหนะและขนสงเชนแบตเตอรี่ , เพลา, น้ํามันเบรก, หัวเทียน, 
นอตและสกรู, ยาง, ไขควง, แมแรง, กุญแจปากตาย, คีมล็อค ฯลฯ   

 -ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ดวนมากท่ี มท  0808.2/ว  1248  ลงวันท่ี  
27    มิถุนายน  2559  เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ 
                     (3)  วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น (300800)     จํานวน    97 ,200      บาท    
              เพ่ือจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิง เชน น้ํามันดีเซล ,น้ํามันเบนซิน, น้ํามันจารบี,น้ํามันเครื่อง 
 และอ่ืน ๆสําหรับ รถยนต,  รถจักรยานยนต, เครื่องตัดหญา ฯลฯ 

ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ดวนมากท่ี มท  0808.2/ว  1248  ลงวันท่ี  
27  มิถุนายน  2559  เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ 

คาสาธารณูปโภค (534000)              รวม       469,000     บาท    

        ( 1)  คาไฟฟา  (340100)              จํานวน     264 ,000    บาท   

                        เพ่ือจายเปนคาไฟฟาสําหรับท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบล, และบริเวณอ่ืน ๆ ในความ
รับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์   

       (2)  คาโทรศัพท (340300)                           จํานวน     100,000    บาท   
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                       เพ่ือจายเปนคาโทรศัพทสําหรับท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ 
       (3)  คาไปรษณีย  (340400)               จํานวน         5,000     บาท   

                       เพ่ือจายเปนคาไปรษณีย, คาโทรเลข,คาธนาณัติ, คาดวงตราไปรษณียากร,คาจดหมาย
ลงทะเบียน  
                  (4)  คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม   ( 340500 )   จํานวน    100,000    บาท 
                      เพ่ือจายเปนคาใชจายเก่ียวกับการใชระบบอินเตอรเนตรวมถึงอินเตอรเนตการดและคา 
สื่อสารอ่ืน ๆ           
 

งบลงทุน   (540000)          ยอดรวม   123,900                  บาท 
 คาครุภัณฑ        รวมจํานวน    123,900     บาท 

1. คาครุภัณฑสํานักงาน (410100)    จํานวน  123,900    บาท 
1.1  เพ่ือจายเปนคาตูเหล็กเก็บเอกสาร  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.เปนผลิตภัณฑท่ีผานการตรวจสอบคุณภาพและรับรองประสิทธิภาพการฟอก

อากาศไมนอยกวา 90 %  

 4.เปนผลิตภัณฑท่ีผานการตรวจสอบคุณภาพและรับรองความปลอดภัยจากสถาบัน

ท่ีไดมาตรฐานในประเทศหรือมาตรฐานสากล 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 
  คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
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  -สมารถอานและเขียนขอมูลในบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card)  ตามมาตฐานISO/IEC  
7816ได 
  -มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา 4.8  MHZ 
  -สามารถใชงานผานชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ  USB ได 
  -สามารถใชกับบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card) ท่ีใชแรงดันไฟฟาขนาด 5 Volts, 3 
Volts และ 1.8  Volts  ไดเปนอยางนอย 

ฐานอํานาจ  ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณและ
ระบบคอมพิวเตอรฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม 

           - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (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 

เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนท่ีทําการปกครองอําเภอนาโพธิ์ในโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติและการจัดงานรัฐพิธี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 

         -เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  (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 
          เพ่ือจายเปนเงินเดือนใหแกขาราชการสวนทองถ่ิน  จํานวน  6    อัตรา 
  ( 2) เงินประจําตําแหนง (220300)                   จํานวน        42,000    บาท   

     เพ่ือจายเปน เงินประจําตําแหนงของหัวหนาสวนราชการ 
งบดําเนินการ (530000)    รวม   1 ,046,300          บาท 

 คาตอบแทน  ( 531000)    รวม   228,300      บาท 
          (1) คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนถ่ิน   (310100)  
               จํานวน    133,300   บาท  ไดแก  
                (1.1) คาตอบแทนเพ่ือจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษประจําป  พนักงานสวน
ตําบลและพนักงานจางตามภารกิจ จํานวน    103,300   บาท 
                       -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณี
พิเศษอันเปนรางวัลประจําปแกพนักงานสวนทองถ่ินใหเปนรายจายอ่ืนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

     (1.2) คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จํานวน 30,000  บาท 
    -ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนท่ีสุด  ท่ี กค 0402.5/ว85  ลงวันท่ี 6 กันยายน 2561 

เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ 

          (2) คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300)  จํานวน    5,000    บาท 
               เพ่ือจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหขาราชการสวนทองถ่ินท่ีไดรับคําสั่ง  
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               ใหปฏิบัติงานนอกเวลา หรือในวันหยุดราชการหรือในกรณีท่ีมีความจําเปนเรงดวนตองรีบ 
               ดําเนินการ และกรณีอ่ืน ๆ ตามกฎหมายกําหนด 

   -ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ีมท 0808.4/ว1562  ลงวันท่ี  15 พ.ค.2550                       
   เรื่องการเบิกจายคาตอบแทนในการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

          (3)  คาเชาบาน   (310400)           จํานวน  70,000  บาท 
     เพ่ือจายเปนคาเชาบานสําหรับผูมีสิทธิ์ไดรับ 

 -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถ่ิน  พ.ศ.2548  และ
แกไขเพ่ิมเติม 

 (4)  เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร                                      จํานวน   20,000 บาท 
    เพ่ือจายเปน เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกผูมีสิทธิ์ไดรับ  

 -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตรพนักงานสวน
ทองถ่ิน  พ.ศ.2541 และแกไขเพ่ิมเติม  

         คาใชสอย     (532000)   รวม     488,000         บาท 
  ( 1) รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ (320100)  จํานวน  282,000  บาท 
                          เพ่ือจายเปน  
                           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 

                          1.4 คาจางเหมาบริการผูชวยเจาพนักงานพัสดุ จํานวน  1  อัตรา  จํานวน 120,000  บาท   
     1.5 คาจางเหมาบริการผูชวยเจาหนาท่ีจัดเก็บรายได จํานวน  1  อัตรา  จํานวน 

120,000  บาท   
                            1.6 คาใชจายอ่ืนๆ ที่เขาขายประเภทรายจายนี้  จํานวน  10,000  บาท 

 (2)  รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน  (320300) 
จํานวน  176,000    บาท 
                           (2.1) คาใชจายในการเดินทางไปราชการ เพ่ือจายเปน คาเบี้ยเลี้ยง,คาพาหนะ,คาเชาท่ี
พักคาธรรมเนียม/คาลงทะเบียนการอบรม ประชุมสัมมนาคาใชจายอ่ืน ๆ ในการเดินทางไปราชการของ
พนักงานสวนตําบลและ พนักงานจาง  จํานวน   150,000     บาท 
  ( 2.3) โครงการหนาท่ีพลเมืองท่ีดีในการเสียภาษีสรางชาติ  จํานวน     6,000    บาท 
                                   เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการหนาท่ีพลเมืองท่ีดีในการเสียภาษีสรางชาติ เชน
คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาปายโครงการ ฯลฯ 
  -เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)     หนา  111  ลําดับ  10 
   ( 2.4) โครงการอบรมใหความรูในการเสียภาษีใหกับประชาชน อบต.นาโพธิ์  จํานวน     
20,000    บาท 

  เพ่ือจาย เปนคาใชจายโครงการอบรมใหความรูในการเสียภาษีใหกับประชาชน อบต.
นาโพธิ์  เชน คาอาหาร  คาอาหารวางพรอมเคร่ืองดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คาปายโครงการ ฯลฯ 

  -เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.2561-256 5)     หนา  111  ลําดับ 11 
  ( 3)  คาบํารุงรักษา และซอมแซม   (320400)        จํานวน    30,000   บาท 
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                           เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษา หรือซอมแซมทรัพยสิน  ครุภัณฑสํานักงานเชน   ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร  เครื่องปรับอากาศ  โตะ เกาอ้ี ฯลฯ 
 
     คาวัสดุ  (533000)    รวม    330,000   บาท 
  (1) วัสดุสํานักงาน  (330100)  จํานวน     250,000     บาท 
           เพ่ือจายเปนคาซ้ือสิ่งของเครื่องใชตางๆ  เชน กระดาษ แฟม ตรายาง ปากกา  
                          ดินสอ แบบพิมพตาง ๆ หนังสือพิมพ วารสาร ฯลฯ 

-ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ดวนมากท่ี มท  0808.2/ว  1248  ลงวันท่ี  
27  มิถุนายน  2559  เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเปนวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ 

(2.) วัสดุงานบานงานครัว (               )  จํานวน    50,000  บาท  
  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุงานบานงานครัว เชน คูลเลอรแกว ถาดมีฝาปด  ฯลฯ 
-ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ดวนมากท่ี มท  0808.2/ว  1248  ลงวันท่ี  
27  มิถุนายน  2559  เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเปนวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ 

 (3) วัสดุคอมพิวเตอร (331400)    จํานวน     30,000         บาท 
     เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอรเชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล กระดาษไข

หัวพิมพหรือแถบพิมพ สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร ผาหมึกพิมพ  ฯลฯ 
-ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ดวนมากท่ี มท  0808.2/ว  1248  ลงวันท่ี  
27  มิถุนายน  2559  เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเปนวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ 
 

งบลงทุน   (540000)                       ยอดรวม   87,500    บาท 

 คาครุภัณฑ                           รวมจํานวน   87,500    บาท 
 1.คาครุภัณฑสํานักงาน  จํานวน   30,500         บาท 

 1.1  เพ่ือจายเปนคาโตะทํางานระดับ 3  ตัวๆละ 5,000 บาท    จํานวน  2 ตัว  จํานวน 
10,000  บาท 
1.2  เพ่ือจายเปนคาตูเก็บแฟมฎีกา 40 ชอง มีลอเลื่อน จํานวน 1 ตู  จํานวน  5,000 บาท   

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)  เพ่ิมเตืม (ฉบับท่ี1) บัญชีครุภัณฑ  หนา     
ลําดับ 

   1.3  เพ่ือจายคาตูเหล็กเก็บเอกสาร  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 

    คุณลักษณะพ้ืนฐาน 

       - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา  4  แกนหลัก (4 core)  จํานวน 1 หนวย 
โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้ 
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          1. ในกรณีท่ีมีหนวยความจํา แบบ Cache Memory รวมในระดับ Level เดียวกัน 
ขนาดไมนอยกวา 4 MB ตองมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา 2.3 GHz และมีหนวย
ประมวลผลดานกราฟก ไมนอยกวา 10 แกน หรือ 

          2. ในกรณีท่ีมีหนวยความจํา แบบ Cache Memory รวมในระดับ Level เดียวกัน 
ขนาดไมนอยกวา 6 MB ตองมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา 1.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิม
สัญญาณนาฬิกาไดในกรณีท่ีตองใชความสามารถในการประมวลผลสูง 

       - 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 
- มีจอภาพท่ีรองรับความละเอียดไมนอยกวา 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  ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร
ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
      3. คาครุภัณฑงานบานงานครัว        จํานวน   35,000   บาท 

 3.1 เพ่ือจายเปนคาเตาอบไมโครเวฟผสมระบบยาง จํานวน 1 เตา เปนเงิน 15,000 บาท 
   3.2 เพ่ือจายเปนคาเครื่องดูดฝุน จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน 5,000 บาท 

   3.3  เพ่ือจายเปนคาเตาแกสฟู จํานวน 1 เตา เปนเงิน 15,000 บาท  

1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)                     รวม 1,785,420   บาท 
1) งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121)           ยอดรวม 585,220   บาท 
    งบบุคลากร(520000)          รวม  376,080               บาท    

  เงินเดือน (ฝายประจํา)   (522000)       รวม     376,080      บาท    
                (1) เงินเดือนพนักงาน    (220100)            จํานวน   376,080        บาท    
                      เพ่ือจายเปนเงินเดือนใหแกขาราชการสวนทองถ่ิน  จํานวน  1  อัตรา 

  งบดําเนินการ (530000)      รวม 209,140      บาท 

     คาตอบแทน   ( 531000)    รวม  51,340      บาท 
   ( 1) คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนถ่ิน (310100)                
จํานวน  36,340 บาท  ไดแก  

(1.1) คาตอบแทนเพ่ือจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษประจําป  พนักงาน
สวนตําบล   จํานวน   31,340 บาท 

                       -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณี
พิเศษอันเปนรางวัลประจําปแกพนักงานสวนทองถ่ินใหเปนรายจายอ่ืนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

          (1.2) คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จํานวน 5,000  บาท 



23 
 

 
 

    -ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนท่ีสุด  ท่ี กค 0402.5/ว85  ลงวันท่ี 6 กันยายน 2561 
เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ 

(2)  คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300)     จํานวน    5,000    บาท 
                เพ่ือจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหขาราชการสวนทองถ่ินท่ีไดรับคําสั่ง  
                ใหปฏิบัติงานนอกเวลา หรือในวันหยุดราชการหรือในกรณีท่ีมีความจําเปนเรงดวนตองรีบ 
                ดําเนินการ และกรณีอ่ืน ๆ ตามกฎหมายกําหนด 

 -ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ีมท 0808.4/ว1562  ลงวันท่ี  15 พ.ค.2550                       
  เรื่องการเบิกจายคาตอบแทนในการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

 (3)  เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร                                          จํานวน  10,000    บาท 
    เพ่ือจายเปน เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกผูมีสิทธิ์ไดรับ  

 -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตรพนักงานสวน
ทองถ่ิน  พ.ศ.2541 และแกไขเพ่ิมเติม  

      คาใชสอย     (532000) รวม   107,800  บาท 

                     (1) รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ (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  เพื่อจายเปนคาใชจายอ่ืนๆ ที่เขาขายประเภทรายจายนี้   จํานวน  6,000  บาท 

         (2)  คาใชจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน 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      50,000     บาท 

  (1) วัสดุยานพาหนะและขนสง   รวม      50,000     บาท 

        เพื่อจายเปน คาวัสดุยานพาหนะและขนสงเชนแบตเตอร่ี , เพลา, น้ํามันเบรก, หัวเทียน,นอต
และสกรู, ยาง, ไขควง, แมแรง, กุญแจปากตาย, คีมล็อค ฯลฯ   

 -ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ดวนมากท่ี มท  0808.2/ว  1248  ลงวันท่ี  
27  มิถุนายน  2559  เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเปนวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ 
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2) งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)   ยอดรวม  1,200,200       บาท 

   งบดําเนินการ (530000)   รวม   1,193,700       บาท 

      คาตอบแทน   ( 531000)    รวม   60,000   บาท 
   ( 1) คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนถ่ิน   (310100)  
                จํานวน   60,000  บาท ไดแก  

1.1  เพ่ือจายเปนคาปวยการชดเชย ใหแกอาสาปองกันภัยฝายพลเรือนท่ีไดรับคําสั่งใหปฏิบัติ
หนาท่ีเก่ียวกับงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 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 

 1.2  เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการพนักงานขับรถน้ําอเนกประสงค จํานวน 1 อัตรา  
 จํานวน 108 ,000  บาท   

     1.3  คาจางเหมาบริการ พนักงานขับรถกูชีพ อบต.นาโพธิ์ จํานวน 1 อัตรา                        
จํานวน 108,000  บาท  

 1.4  เพื่อจายเปนคาลาง อัดภาพ       จํานวน  2,000  บาท 

 1. 5  เพื่อจายเปนคาใชจายอ่ืนๆ ที่เขาขายประเภทรายจายนี ้จํานวน  2,000  บาท  
(2) คาใชจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา ลักษณะรายจายหมวดอ่ืน ๆ   (320300)                                                                 
    จํานวน   635,000     บาท 

                            (2.1)  คาใชจายในการเดินทางไปราชการ   จํานวน  20,000  บาท  
                                     เพื่อจายเปนคาเบี้ยเลี้ยง,คาพาหนะ,คาเชาที่พักของอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน
ที่ไดรับคําสั่งใหเขาปฏิบัติหนาที่ปฏิบัติการประจํารถบริการทางการแพทยฉุกเฉิน,การระมัดระวังในจุด 
                                     เสี่ยงจราจร รวมทั้งพนักงานสวนตําบลและพนักงาน จางผูไดรับคําสั่งใหปฏิบัติหนาที ่
       (2.2)    โครงการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยลดอุบัติเหตุจากการเดินทางในเทศกาลปใหม       
                                      จํานวน   5,000     บาท 
                                     เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยลดอุบัติเหตุจากการ
เดินทางในเทศกาลปใหม   เชน คาอาหาร  คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม   คาปายโครงการ ฯลฯ 

-     เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)     หนา   50   ลําดับ  3 

       ( 2.3)   โครงการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยลดอุบัติเหตุจากการเดินทางในเทศกาล
สงกรานต จํานวน   5,000     บาท 

                              เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยลดอุบัติเหตุจา กการเดินทางในเทศกาล
สงกรานต  เชน คาอาหาร  คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม คาปายโครงการ ฯลฯ  
   -เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.2561-256 5)     หนา  50    ลําดับ 4 

     (2.4)  โครงการฝกอบรมและทบทวนหลักสูตร อปพร.ของสมาชิก อปพร.อบต.นาโพธิ์  
                              จํานวน  200,000 บาท 

                        เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการฝกอบรมและทบทวนหลักสูตร อปพร.ของสมาชิก 
 อปพร. อบต.นาโพธิ์  โพธิ์  เชน คาอาหาร  คาอาหารวางพรอมเคร่ืองดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คาปายโครงการ 
ฯลฯ 

    -เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  (พ.ศ.2561-2565)    หนา  107   ลําดับ  1 
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     (2.5)   โครงการฝกอบรมและทบทวนหลักสูตรทีมกูชีพกูภัย อบต.นาโพธิ์   
          จํานวน 25,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการฝกอบรมและทบทวนหลักสูตรทีมกูชีพกูภัย อบต.นาโพธิ์    
เชน คาอาหาร  คาอาหารวางพรอมเคร่ืองดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คาปายโครงการ ฯลฯ 

-เปนไปตาม แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)    หนา  107  ลําดับ  2 
     (2..6)  โครงการฝกอบรมปองกันและระงับอัคคีภัย     
         จํานวน 30,000 บาท 

                         เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการฝกอบรมปองกันและระงับอัคคีภัย เชน คาอาหาร  
คาอาหารวางพรอมเคร่ืองดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คาปายโครงการ ฯลฯ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)    หนา 107 ลําดับ  3 
   (2.7)  โครงการดําเนินการระบบการแพทยฉุกเฉินหนวยกูชีพ-กูภัยเพ่ือใหการบริการผูปวย

ฉุกเฉินกอนถึงโรงพยาบาล  จํานวน  200,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการดําเนินการระบบการแพทยฉุกเฉินหนวยกูชีพ-กูภัยเพ่ือให
การบริการผูปวยฉุกเฉินกอนถึงโรงพยาบาล   
-เปนไปตาม แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)    หนา 107  ลําดับ 4  

 2.8 โครงการฝกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ จํานวน  150,000  บาท 
 เพ่ือจายเปนคาใชจาย โครงการฝกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติเชน คาอาหาร  
คาอาหารวางพรอมเคร่ืองดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คาปายโครงการ ฯลฯ 

-เปนไปตาม แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.2561-256) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี1)  หนา 35 ลําดับ 1  

  คาวัสดุ   (533000)  รวม    276,700           บาท 

  (1) คาวัสดุยานพาหนะและขนสง  (330700)         จํานวน    30,000   บาท 
               เพ่ือจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอรี่,หัวเทียน,นอต,ยาง,ไขควง,                

แมแรง,สัญญาณไฟฉุกเฉิน  
-ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ดวนมากท่ี มท  0808.2/ว  1248  ลงวันท่ี  
27  มิถุนายน  2559  เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเปนวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ 

 (2)  วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  (330800)         จํานวน    96,700     บาท  
                เพ่ือจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิง เชน น้ํามันดีเซล,น้ํามันเบนซิน, น้ํามันจารบี,น้ํามันเครื่อง 

และอ่ืนๆ สําหรับรถยนต,  รถจักรยานยนต, เครื่องตัดหญา ฯลฯ 
    -ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ดวนมากท่ี มท  0808.2/ว  1248  ลง

วันท่ี  27  มิถุนายน  2559  เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเปนวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ 

            (3)  คาวัสดุดับเพลิง (331600)       จํานวน   50,000   บาท 
      เพ่ือจายเปนคาน้ํายาเคมีเครื่องดับเพลิง, เครื่องดับเพลิง เพ่ือใชประจํารถบรรทุกน้ํารถกู

ชีพ,และอาคารตางๆขององคการบริหารสวนตําบล 
  -ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ดวนมากท่ี มท  0808.2/ว  1248  ลงวันท่ี  
27  มิถุนายน  2559  เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเปนวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ 
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                    (4)  คาวัสดุเครื่องแตงกาย  (331200)      จํานวน    100,000   บาท 
                                 เพ่ือจายเปนคาเครื่องแตงกายเชนชุดฝก อปพร.หรือชุดปฏิบัติการ อปพร. หรือเสื้อก๊ัก

สะทอนแสง  หรือชุดปฏิบัติการกูชีพ ฯลฯ 
  -ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ดวนมากท่ี มท  0808.2/ว  1248  ลงวันท่ี  
27  มิถุนายน  2559  เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเปนวัสดุและครุภัณฑตาม
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 
เพ่ือจายเปนคาตูเย็น  ขนาด 5  คิวบิกฟุต  จํานวน  1  ตู  
คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
1.  ขนาดท่ีกําหนดเปนความจุภายในข้ันต่ํา 
2.  เปนรุนท่ีไดรับฉลากประสิทธิภาพเบอร 5  ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  
3.  การจัดซ้ือตูเย็นขนาดอ่ืนใหพิจารณาถึงความประหยัดพลังงานไฟฟาดวยนอกเหนือจาก
การพิจารณาดานราคา 
 

2.ดานบริการชุมชนและสังคม (00200)                                 รวม  14,263,493    บาท 

2.1แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (00250)                   รวม  340,000  บาท 
    งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน (00252)            ยอดรวม  340,000  บาท 
   งบดําเนินการ (530000)    รวม  320,000        บาท 

   คาใชสอย     (532000)   รวม   320,000    บาท 

(1)   รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน(320300) จํานวน 320,000 บาท 
       1.1 โครงการอบรมการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานคณะกรรมการกองทุนธนาคารขยะ  
ประชาชนท่ัวไป และพนักงาน เจาหนาท่ี อบต.นาโพธิ์   จํานวน  280,000  บาท 

 เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการอบรมการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานคณะกรรมการ
กองทุนธนาคารขยะ  ประชาชนท่ัวไป และพนักงาน เจาหนาท่ี อบต.นาโพธิ์ เชน คาอาหาร  คาอาหารวางพรอม
เคร่ืองดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คาปายโครงการ ฯลฯ 

  -เปนไปตาม แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)    หนา  105    ลําดับ  4 
 1.2 โครงการครอบครัวอบอุน  ชุมชนเขมแข็ง  จํานวน  20,000  บาท 

เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการครอบครัวอบอุน  ชุมชนเขมแข็ง  เชน คาอาหาร  คาอาหารวางพรอม
เคร่ืองดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คาปายโครงการ ฯลฯ 

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

คาอาหาร  คาอาหารวางพรอมเคร่ืองดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คาปายโครงการ ฯลฯ 
  -เปนไปตาม แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)    หนา  104  ลําดับ  3 
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งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท 
เงินอุดหนุน  รวม  20,000  บาท 

เงินอุดหนุนสวนราชการ   จํานวน    20,000  บาท 
 โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ประจําปงบประมาณ 2564 จํานวน  20,000  บาท 
 เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุน ท่ีทําการปกครองอําเภอนาโพธิ์ โครงการปองกันและแกไขปญหายา

เสพติด 
  -เปนไปตาม แผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี1) หนา 34  ลําดับ 1 
 

2.2 แผนงานการศึกษา (00210)                                          รวม   4,605,942    บาท 
1) งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)               ยอดรวม   2,395,418 บาท 
    งบบุคลากร (520000) รวม   1,490,088  บาท  

      เงินเดือน  (ฝายประจํา) (522000)                      จํานวน   1,490,088  บาท 

(1) เงินเดือนพนักงานสวนตําบล (22100)     จํานวน   901,560      บาท   
     เพ่ือจายเปนเงินเดือนใหแกขาราชการสวนทองถ่ินจํานวน    4   อัตรา 

          (2) คาตอบแทนพนักงานจาง ( 220600 )              จํานวน  588,528       บาท     
               เพ่ือจายเปนคาจางรายเดือนสําหรับพนักงานจางตามภารกิจ  จํานวน 3 อัตรา 
งบดําเนินการ (530000)    รวม   669,730      บาท 

คาตอบแทน  ( 531000)                 รวม    148,730      บาท 

(1) คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนถ่ิน  (310100)  
                จํานวน  83,730    บาท 

(1.1) คาตอบแทนเพ่ือจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษประจําป  พนักงาน
สวนตําบล   และ พนักงานจางตามภารกิจ จํานวน   78,730   บาท 

                       -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณี 
พิเศษอันเปนรางวัลประจําปแกพนักงานสวนทองถ่ินใหเปนรายจายอ่ืนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
  (1.2) คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  จํานวน 5,000 บาท  

 (2) คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300)  จํานวน     5,000       บาท 
            เพ่ือจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหขาราชการสวนทองถ่ิน ท่ีไดรับคําสั่ง
ใหปฏิบัติงานนอกเวลา หรือในวันหยุดราชการหรือในกรณีท่ีมีความจําเปนเรงดวนตองรีบดําเนินการ และ 
กรณีอ่ืน ๆ ตามกฎหมายกําหนด 

 -ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ีมท 0808.4/ว1562  ลงวันท่ี  15 พ.ค.2550                      
 เรื่องการเบิกจายคาตอบแทนในการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

(3)   คาเชาบาน   (310400)  จํานวน    60,000      บาท 
       เพ่ือจายเปนคาเชาบานสําหรับผูมีสิทธิ์ไดรับ 
      -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถ่ิน  พ.ศ.2548  และ

แกไขเพ่ิมเติม 
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 คาใชสอย     (532000)   รวม   501,000    บาท 

          ( 1.)  รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ  (320100)   จํานวน 441,000  บาท  
เพ่ือจายเปน  
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  คาใชจายอ่ืนๆ ท่ีเขาขายประเภทรายจายนี้  จํานวน 5,000  บาท 
 

            (2)   รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน(320300)  
               จํานวน  60,000 บาท 
                  (2.1) คาใชจายในการเดินทางไปราชการ      จํานวน    50,000   บาท  

         เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ คาเบี้ยเลี้ยง,คาพาหนะ,คาเชาท่ีพัก                   
,คาธรรมเนียม/คาลงทะเบียนการอบรม การประชุมสัมมนาคาใชจายอ่ืน ๆ ในการเดินทางไปราชการ 

       (2.2)  คาบํารุงรักษา และซอมแซม   (320400)        จํานวน    10,000   บาท 
                   เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษา หรือซอมแซมทรัพยสิน  ครุภัณฑสํานักงานเชน   ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร  เครื่องปรับอากาศ  โตะ เกาอ้ี ฯลฯ  

    คาวัสดุ         (533000)           รวม  20,000      บาท 

1. วัสดุคอมพิวเตอร (331400)   จํานวน     20,000     บาท 
  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอรเชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล กระดาษไขหัวพิมพ

หรือแถบพิมพ สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร ผาหมึกพิมพ ฯลฯ  
   -ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ดวนมากท่ี มท  0808.2/ว  1248              

ลงวันท่ี  27  มิถุนายน  2559  เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเปนวัสดุและครุภัณฑตาม
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 
เพ่ือจายเปนคาโตะรับประทานอาหารเด็กพรอมท่ีนั่งยาว 2 ตัว หนาโตะและเกาอ้ี           
บุดวยโฟมีกาขาว โตะขนาด 60 × 150 × 50 ซม. มานั่งยาวขนาด 30 ×150 ×30 ซม.ขา
โตะและเกาอ้ีทําจากเหล็ก จํานวน 8 ชุดๆละ 3,200 บาท  เปนเงิน 25,600 บาท 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี1) บัญชีครุภัณฑ  หนา     
ลําดับ   
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2. คาครุภัณฑคอมพิวเตอร (411600) จํานวน   700     บาท 
 2.1 คาอุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค( Smart Card  Reader) จํานวน  1 เครื่อง               

เปนเงิน 700  บาท 
  คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
  -สมารถอานและเขียนขอมูลในบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card)  ตามมาตฐานISO/IEC  
7816ได 
  -มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา 4.8  MHZ 
  -สามารถใชงานผานชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ  USB ได 
  -สามารถใชกับบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card) ท่ีใชแรงดันไฟฟาขนาด 5 Volts, 3 
Volts และ 1.8  Volts  ไดเปนอยางนอย 

ฐานอํานาจ  ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณและ
ระบบคอมพิวเตอรฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม 

           - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  บัญชีครุภัณฑ  หนา      ลําดับ   

คาท่ีดินและส่ิงกอสราง    รวมจํานวน  210,000         บาท 
1.1   โครงการกอสราง กอสรางเสาธง พรอมพ้ืน คสล.บริเวณทางเขาและหนาเสาธง              

จํานวน  100,000   บาท 
  รายละเอียด 

  - ปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ปาย 

    -รายละเอียดตามแบบแปลนกอสรางขององคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์กําหนด  

    - เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และท่ี

แกไข เพ่ิมเติมถึงปจจุบัน 

     - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี1) หนา 31 ขอ 1 

1.2   โครงการตอเติมผนังก้ันหองเรียน จํานวน  100,000   บาท 
รายละเอียด 

     - ปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ปาย  

     -รายละเอียดตามแบบแปลนกอสรางขององคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์กําหนด  

     - เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และท่ี

แกไข เพ่ิมเติมถึงปจจุบัน 

     - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี1) หนา  31  ขอ 2 

1.3  โครงการกอสรางปายเหล็กประชาสัมพันธของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาโพธิ์             
จํานวน  10,000   บาท 

รายละเอียด 
      -รายละเอียดตามแบบแปลนกอสรางขององคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์กําหนด  
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      - เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และท่ี

แกไข เพ่ิมเติมถึงปจจุบัน 

      - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี1) หนา 31 ขอ 3 

       1.4  โครงการปรับปรุงประตูเขาหองเรียน จํานวน 16,000   บาท 
   รายละเอียด 
      -รายละเอียดตามแบบแปลนกอสรางขององคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์กําหนด  

    - เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และท่ี

แกไข เพ่ิมเติมถึงปจจุบัน 

     - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี1) หนา 31 ขอ 4 

     
2) งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)  รวม  2,210,524  บาท 
งบดําเนินการ (530000)          รวม 1,170,524      บาท 

คาใชสอย  (532000)                   รวม 519,900    บาท 
(1) รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน  ๆ   (320300)        

                    รวม 519,900  บาท    
  1.1   โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมใหแกนักเรียนและเยาวชน  จํานวน  30,000   บาท  
   เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมใหแกนักเรียนและเยาวชน  
 เชน คาอาหาร  คาอาหารวางพรอมเคร่ืองดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คาปายโครงการ ฯลฯ 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)         หนา  65  ลําดับ 14 
1.2   โครงการสงเสริมทักษะและความสามารถใหเด็ก     จํานวน   10,000   บาท    

     เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการสงเสริมทักษะและความสามารถใหเด็ก เปนโครงการ    
พัฒนาทักษะเด็ก ของศูนยพัฒนาเด็ก โดยผานกิจกรรมการแขงขัน การประกวด  เชน คาอาหาร  คาอาหารวาง
และเคร่ืองดื่ม   คาปายโครงการ ฯลฯ 

   -เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)    หนา  64  ลําดับ  9 

1.3   โครงการวันเด็กแหงชาติ     จํานวน   5 0,000 บาท 
                      เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการวันเด็กแหงชาติ   เชน คาอาหาร  คาอาหารวางและ

เคร่ืองดื่ม   คาปายโครงการ ฯลฯ  
   -เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)    หนา 64 ขอ  8 

1.4  โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา  
         จํานวน 429,900  บาท 
         เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา  

-  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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-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  (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 เพ่ือเปนคาอาหารเสริม (นม) สําหรับเด็ก
อนุบาลถึงประถมศึกษาปท่ี 6  จํานวน 120 คน  จํานวน 260 วัน  
              (1.2) โรงเรียนวัดบุปผาราม จํานวน 142,324 บาท เพ่ือเปนคาอาหารเสริม (นม) สําหรับเด็ก
อนุบาลถึงระดับประถมศึกษาปท่ี6 จํานวน 70 คน  จํานวน 260 วัน 
              (1.3) โรงเรียนบานโศกกฐินจํานวน 142,324 บาทเพ่ือเปนคาอาหารเสริม (นม) สําหรับเด็กอนุบาล
ถึงประถมศึกษาปท่ี  6  จํานวน  70  คน จํานวน 260 วัน 
              (1.4) ศูนยพัฒนาเด็ก อบต.นาโพธิ์จํานวน 121,992 บาทเพ่ือเปนคาอาหารเสริม (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  บาทเพ่ือเปนคาอาหารอาหารกลางวัน
สําหรับเด็กอนุบาล–ประถมศึกษาปท่ี 6  จํานวน  120 คน จํานวน 200 วัน  

                 (2.2) อุดหนุนโรงเรียนวัดบุปผาราม  ตั้งไว  280,000 บาท เพ่ือเปนคาอาหารกลางวันสําหรับ
เด็กอนุบาล–ประถมศึกษาปท่ี 6  จํานวน 70  คน จํานวน 200 วัน 

       (2.3) อุดหนุนโรงเรียนบานโศกกฐินตั้งไว 280,000  บาท เพ่ือเปนคาอาหารกลางวันสําหรับเด็ก 
อนุบาล–ประถมศึกษาปท่ี 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. รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน ๆ รวม   120,000     บาท    
           1.1 โครงการแขงขันกีฬาตานยาเสพติดเพ่ือสรางความปรองดอง  จํานวน   100,000     บาท 
                  เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการแขงขันกีฬาตานยาเสพติดเพ่ือสรางความปรองดอง   
                  เปนโครงการรวมกันระหวางองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ สถานศึกษาในพ้ืนท่ี ชุมชนและ
กลุมองคกร ตางๆในพ้ืนท่ี เพ่ือปองกันปญหายาเสพติดและสรางความปรองดอง เชน คาอาหาร  คาอาหารวาง
และเคร่ืองดื่ม   คาปายโครงการ ฯลฯ 

       -เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)    หนา 71   ลําดับ 7 
1.2 โครงการปนจักรยานเพ่ือสุขภาพ กราบพระชมภาพวาดมรดกทางวัฒนธรรม  จํานวน  10,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการปนจักรยานเพ่ือสุขภาพ กราบพระชมภาพวาดมรดกทาง
วัฒนธรรมเชน คาอาหาร  คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม   คาปายโครงการ ฯลฯ 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)    หนา  69  ลําดับ  29 
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1.3 โครงการแขงขันกีฬาสีศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาโพธิ์   จํานวน  10,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการแขงขันกีฬาสีศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาโพธิ์    

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

        คาวัสดุ        (533000)     รวม 60,000    บาท 
(1)  คาวัสดุกีฬา (331300) จํานวน  60,000    บาท 

เพ่ือจายเปนคาวัสดุและอุปกรณกีฬาสําหรับใหประชาชนยืมในการเลนกีฬาของประชาชนในพ้ืนท่ี เปนเงิน  
60,000  บาท 

                  -ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ดวนมากท่ี มท  0808.2/ว  1248  ลงวันท่ี  27  
มิถุนายน  2559  เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ 

งานศาสนาและวัฒนธรรมทองถิ่น (00263)                   รวม  220,000       บาท    

        งบดําเนินการ (530000)                        รวม  110,000    บาท 

       คาใชสอย  (532000)                   รวม         บาท 

(1) รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน  ๆ   (320300)        
                    รวม   110,000     บาท    
 1.1  โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันเขาพรรษา  จํานวน  10,000   บาท 

เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันเขาพรรษาเชน คาปายโครงการ ฯลฯ 

          -เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)  หนา  72  ลําดับ  10  
 1.2  โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ  จํานวน  100,000  บาท 

 เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการประเพณีบุญบั้งไฟ เชน คาอาหาร  คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม        
คาปายโครงการ ฯลฯ 

            -เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)  หนา  72  ลําดับ  11  
 
งบเงินอุดหนุน  (560000)                                                รวม       110,000   บาท 

       เงินอุดหนุนสวนราชการ (610200)                       รวม       110,000     บาท 

(1)  โครงการจัดงานประเพณีข้ึนเขาพนมรุงและสงเสริมการทองเท่ียวตามพันธกิจของจังหวัด
บุรีรัมย    จํานวน    10,000   บาท             

      เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนท่ีทําการปกครองจังหวัดบุรีรัมยในโครงการจัดงานประเพณีข้ึนเขา
พนมรุงและสงเสริมการทองเท่ียวตามพันธกิจของจังหวัดบุรีรัมย     

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)    หนา 72  ลําดับ 14 
  (2)  โครงการจัดงานเทศกาลไหมนาโพธิ์ จํานวน    100,000   บาท             

     เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนท่ีทําการปกครองอําเภอนาโพธิ์ในโครงการจัดงานเทศกาลไหมนาโพธิ์  
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี1) หนา 32 ลําดับ 1  
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2.4 แผนงานสาธารณสุข (00220)                       ยอดรวม  560,000  บาท 
    งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน(00223)      รวม     560,000     บาท 
       งบดําเนินงาน (530000)    รวม    440,000     บาท 

 คาตอบแทน  รวม 144,000  บาท 
 1.1  คาปวยการสําหรับอาสาสมัครบริบาลทองถ่ิน  จํานวน  2  คนๆละ 6,000  บาท  จํานวน 12  
เดือน จํานวน  144,000  บาท 

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยอาสาสมัครบริบาลทองถ่ินขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินและการเบิกคาใชจาย  พ.ศ.2562 

  คาใชสอย  (532000)           รวม 260,000  บาท 
               (1) รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ  (320100)   จํานวน  10,000    บาท  
      เพ่ือจายเปน  

1.1  คาถายเอกสาร คาเย็บเลม   เขาปกหนังสือ และขอบัญญัติตางๆ           จํานวน 2,000  
บาท 
1.2  คาลาง อัด  ขยายภาพ       จํานวน 2 ,000  บาท 
1.3  คาสํารวจขอมูลจํานวนสัตวและข้ึนทะเบียนสัตวตามโครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบาตามปณิธานศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอ  เจาฟาจุฬาภรณ
วลัยลักษณ  อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน  วรขัตติยราชนารี  จํานวน 3,000  บาท 
1.4  คาใชจายอ่ืนๆ ท่ีเขาขายประเภทรายจายนี้  จํานวน 3,000  บาท 

             (2)  รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน  ๆ  (320300) 
                        จํานวน     250,000  บาท    

         2. 1 โครงการสัตวปลอดโรค  คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา    จํานวน   40,000    บาท   
                      เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการสัตวปลอดโรค  คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา     

 -เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)    หนา 100 ลําดับ 73 
                  2.2 โครงการรณรงคใหความรูดานการสาธารณสุขเพ่ือการปองกันโรค   จํานวน   10,000    บาท  
                                  เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการรณรงคใหความรูดานการสาธารณสุขเพ่ือการปองกันโรค  

เชน คาอาหาร  คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม        คาปายโครงการ ฯลฯ 
     -เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)    หนา  94   ลําดับ 9  
                  2.3  โครงการปองกันโรคไขเลือดออกและโรคระบาดอ่ืน ๆ  จํานวน   150,000  บาท 
                                  เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการปองกันโรคไขเลือดออกและโรคระบาดอ่ืน ๆ  

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

                      เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการสงเสริมดูแลสุขภาพใหกับประชาชนตําบลนาโพธิ์   
เชน คาอาหาร  คาอาหารวางพรอมเคร่ืองดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คาปายโครงการ ฯลฯ 

      -เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)   หนา 93 ลําดับ  6 
 2.5   โครงการอบรมใหความรูดานการดูแลสุขภาพใหกับแกนนําสุขภาพ  จํานวน   10,000    บาท 
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                      เพ่ือจายเปนคาใชจาย โครงการอบรมใหความรูดานการดูแลสุขภาพใหกับแกนนําสุขภาพ   
เชน คาอาหาร  คาอาหารวางพรอมเคร่ืองดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คาปายโครงการ ฯลฯ 
     -เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)   หนา  93 ลําดับ 8 

      2.6   โครงการอบรมใหความรูเรื่องเอดสแกเยาวชนตําบลนาโพธิ์ จํานวน   10,000    บาท 
                      เพ่ือจายเปนคาใชจาย โครงการอบรมใหความรูเรื่องเอดสแกเยาวชนตําบลนาโพธิ์ 

เชน คาอาหาร  คาอาหารวางพรอมเคร่ืองดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คาปายโครงการ ฯลฯ 
                               -เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)   หนา  94 ลําดับ  10 

  คาบํารุงรักษา และซอมแซม   (320400)        จํานวน    10,000   บาท 
                           เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษา หรือซอมแซมทรัพยสิน  ครุภัณฑสํานักงานเชน   ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร  เครื่องปรับอากาศ  โตะ เกาอ้ี ฯลฯ  

      คาวัสดุ        (533000)     รวมจํานวน  20,000  บาท 
1. คาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย   จํานวน 20,000    บาท 

เพ่ือจายเปนคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย   เชน  สําลี  ผาพันแผล เวชภัณฑ  แอลกอฮอล  
เคมีภัณฑ  น้ํายาตางๆ  ถุงมือ  ฯลฯ 
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ดวนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๕/ว 1745 ลง
วันท่ี  31  สิงหาคม  2560 

คาครุภัณฑ     รวมจํานวน   16,000      บาท 
1. คาครุภัณฑคอมพิวเตอร  จํานวน  16,000   บาท 
 1.1 เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุกสําหรับสํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง จํานวน 16,000 บาท 

คุณลักษณะพ้ืนฐาน 

       - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา  2  แกนหลัก (2 core)  จํานวน 1 หนวย 
โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไมนอยกวา 1.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได
ในกรณีท่ีตองใชความสามารถในการประมวลสูง 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 
- มีจอภาพท่ีรองรับความละเอียดไมนอยกวา 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  ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณและ
ระบบคอมพิวเตอรฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม 
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งบเงินอุดหนุน (560000)  รวม       1 20,000      บาท                        

 เงินอุดหนุนเอกชน               รวม  120 ,000  บาท 

 เพ่ือจายใหเปนเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน จํานวน  6  หมูบาน  หมูบานละ  20,000  บาท   
ตามโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข  ดังนี้ 
 1. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี หมูท่ี 3 จํานวน  6,000  บาท      
 เพ่ือจายใหเปนเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน  บานจอก  หมูท่ี 3 ในโครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี หมูท่ี 3 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน   (พ.ศ.2561-2565)   หนา 95 ลําดับ 15 
 2. โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี หมูท่ี 3  จํานวน   7000 บาท      
 เพ่ือจายให เปนเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน  บานจอก  หมูท่ี 3 ในโครงการการปรับปรุงภาวะ
โภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 
หมูท่ี 3   

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน   (พ.ศ.2561-2565)   หนา 95  ลําดับ  2 
 3. โครงการการสงเสริมสุขภาพอนามัยแมและเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี หมูท่ี 3  จํานวน 7000 บาท      
เพ่ือจายใหเปนเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน  บานจอก  หมูท่ี 3  ในโครงการการสงเสริมสุขภาพอนามัย
แมและเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี  หมูท่ี 3 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน   (พ.ศ.2561-2565)   หนา 95 ลําดับ 17 
4. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยาตานภัยมะเร็งเตานม หมูท่ี 7  จํานวน 7000 บาท      
เพ่ือจายใหเปนเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน  บานโศกกะฐิน หมูท่ี 7  ในโครงการสืบสานพระ

ราชปณิธานสมเด็จยาตานภัยมะเร็งเตานม หมูท่ี 7   
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน   (พ.ศ.2561-2565)   หนา 96 ลําดับ 18 

 5. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี หมูที่ 7  จํานวน 6,000 บาท   
   เพ่ือจายใหเปนเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน  บานโศกกะฐิน  หมูท่ี 7  ในโครงการควบคุมโรคขาดสาร

ไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี หมูที่ 7   
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน   (พ.ศ.2561-2565)   หนา 96 ลําดับ 19 
6. โครงการรณรงคและแกไขปญหายาเสพติด To be number one (ศูนยเพ่ือนใจวัยรุนในชุมชน/

หมูบาน)ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี    หมู ท่ี 7  จํานวน 7,000 บาท   
เพ่ือจายใหเปนเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน  บานโศกกะฐิน  หมูท่ี 7  ในโครงการรณรงคและ

แกไขปญหายาเสพติด To be number one (ศูนยเพ่ือนใจวัยรุนในชุมชน/หมูบาน)ทูลกระหมอมหญิงอุบล
รัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี  หมูท่ี 7 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน   (พ.ศ.2561-2565)   หนา 69 ลําดับ20 
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 7. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี หมูท่ี 8  จํานวน 6,000 บาท   
เพ่ือจายใหเปนเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน  บานหนองตอ  หมูท่ี 8  โครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี หมู ท่ี 8 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน   (พ.ศ.2561-2565)   หนา 97 ลําดับ21  
 8. โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี  หมูท่ี 8  จํานวน 7,000 บาท  
 เพ่ือจายใหเปนเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน  บานหนองตอ  หมูท่ี 8  ในโครงการปรับปรุงภาวะ
โภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราช
กุมารี หมูท่ี 8 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน   (พ.ศ.2561-2565)   หนา 97  ลําดับ 22 
 9. โครงการการสงเสริมสุขภาพอนามัยแมและเด็กของสมเด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี หมูที 8  จํานวน 7,000 บาท 
เพ่ือจายใหเปนเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน  บานหนองตอ  หมูท่ี 8  ในโครงการการสงเสริมสุขภาพ
อนามัยแมและเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี           
หมูท่ี 8 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน   (พ.ศ.2561-2565)   หนา 97 ลําดับ 23 
 10. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี หมูท่ี 9  จํานวน 6,000 บาท 
เพ่ือจายใหเปนเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน  บานหนองหญารังกา  หมูท่ี 9 ในโครงการควบคุมโรคขาด
สารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี หมู ท่ี 9 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน   (พ.ศ.2561-2565)   หนา 98   ลําดับ 24 
        11. โครงการการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี หมูท่ี 9  จํานวน 7,000 บาท 
เพ่ือจายใหเปนเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน  บานหนองหญารังกา  หมูท่ี 9  ในโครงการ                      
การปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 
สยามบรมราชกุมารี หมูท่ี 9   

เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน   (พ.ศ.2561-2565)   หนา 98 ลําดับ25 
 12. โครงการการสงเสริมสุขภาพอนามัยแมและเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมาร หมูท่ี 9 จํานวน 7,000 บาท 
เพ่ือจายใหเปนเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน  บานหนองหญารังกา  หมูท่ี 9  ในโครงการการสงเสริม
สุขภาพอนามัยแมและเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราช
กุมารี หมูท่ี 9 

เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน   (พ.ศ.2561-2565)   หนา 98ลําดับ 26 
13. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยาตานภัยมะเร็งเตานม   หมู 10  จํานวน 6,000 บาท 
เพ่ือจายใหเปนเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน  บานหนองหวา  หมูท่ี 10 ในโครงการสืบสาน        

พระราชปณิธานสมเด็จยาตานภัยมะเร็งเตานม   หมูท่ี 10 
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เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน   (พ.ศ.2561-2565)   หนา 99 ลําดับ 27 
 

 14. โครงการการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี  หมูท่ี 10 จํานวน 6,000 บาท 
เพ่ือจายใหเปนเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน  บานหนองหวา  หมูท่ี 10 ในโครงการการปรับปรุงภาวะ
โภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราช
กุมารี  หมูท่ี 10 

เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน   (พ.ศ.2561-2565)   หนา 99 ลําดับ 28 
 15. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี หมู 10  จํานวน 8,000 บาท 
เพ่ือจายใหเปนเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน  บานหนองหวา  หมูท่ี 10 ในโครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี หมู ท่ี 10 

เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน   (พ.ศ.2561-2565)   หนา 99 ลําดับ 29 
 16.โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี หมูท่ี 11 จํานวน 6,000 บาท 
เพ่ือจายใหเปนเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน  บานหนองหวา  หมูท่ี 11 ในโครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี หมู ท่ี 11 

เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน   (พ.ศ.2561-2565)   หนา 100 ลําดับ 30 
 17. โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนท่ี สมเด็จเจาฟาฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี หมู ท่ี 
11  จํานวน 7,000 บาท 
เพ่ือจายใหเปนเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน  บานหนองหวา  หมูท่ี 11 ในโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนท่ี 
สมเด็จเจาฟาฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี หมูท่ี 11   

เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน   (พ.ศ.2561-2565)   หนา 100 ลําดับ 31 
18. โครงการรณรงคและแกไขปญหายาเสพติด To be number one (ศูนยเพ่ือนใจวัยรุนในชุมชน/

หมูบาน)ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี   หมู ท่ี 11 จํานวน 7,000 บาท 
เพ่ือจายใหเปนเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน  บานหนองหวา  หมูท่ี 11 ในโครงการรณรงคและ

แกไขปญหายาเสพติด To be number one (ศูนยเพ่ือนใจวัยรุนในชุมชน/หมูบาน)ทูลกระหมอมหญิงอุบล
รัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี  หมูท่ี 11 

เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน   (พ.ศ.2561-2565)   หนา 100 ลําดับ 32 
 

2.5 แผนงานสังคมสงเคราะห (00230)                 ยอดรวม  1,423,770     บาท 
1) งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห (00231)    รวม  1,423,770     บาท 
     งบบุคลากร (520000)        รวม  669,480    บาท 

     เงินเดือน  (ฝายประจํา) (522000)                        จํานวน  669,480   บาท  

(1) เงินเดือนพนักงานสวนตําบล (22100)    จํานวน   627,480  บาท 

     เพ่ือจายเปนเงินเดือนใหแกขาราชการสวนทองถ่ิน จํานวน  2   อัตรา 
          (2) เงินประจําตําแหนง (220300)          จํานวน        42,000   บาท   
               เพ่ือจายเปน เงินประจําตําแหนงของหัวหนาสวนราชการ 
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    งบดําเนินการ (530000)  รวม  728,290    บาท 
      คาตอบแทน  ( 531000)  รวม 114,290    บาท 

(1) คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนถ่ิน  (310100)                 
จํานวน     201,290       บาท 

     1.1 คาตอบแทนเพ่ือจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษประจําป  พนักงานสวน
ตําบล    จํานวน  57,290   บาท 

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ
อัน เปนรางวัลประจําปแกพนักงานสวนทองถ่ินใหเปนรายจายอ่ืนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
1.2 คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จํานวน 5,000  บาท 

    -ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนท่ีสุด  ท่ี กค 0402.5/ว85  ลงวันท่ี 6 กันยายน 2561 
เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ       
 ( 2)  คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300)   จํานวน   5,000    บาท 

      เพ่ือจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการสําหรับขาราชการสวนทองถ่ิน และ
พนักงานจางท่ี ไดรับคําสั่งใหปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และวันหยุดราชการ  
                -ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ีมท 0808.4/ว1562  ลงวันท่ี  15 พ.ค.2550   เรื่องการ

เบิกจายคาตอบแทนในการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
 ( 3)  คาเชาบาน (310400)       จํานวน   42,000  บาท   

      เพ่ือจายเปน คาเชาบานสําหรับผูมีสิทธิ์ไดรับ  
     -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถ่ิน  พ.ศ.2548  และ

แกไข เพ่ิมเติม 
  ( 4)  เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร (310500)      จํานวน   10,000  บาท  

      เพ่ือจายเปน เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกผูมีสิทธิ์ไดรับ 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตรพนักงานสวน

ทองถ่ิน  พ.ศ.2541 และแกไขเพ่ิมเติม  

  คาใชสอย     (532000)  รวม  564,000   บาท 

 (1)  รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ  (320100)   จํานวน   114,000 บาท  
                      เพ่ือจายเปน 

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  คาใชจายอ่ืนๆ ท่ีเขาขายประเภทรายจายนี้  จํานวน 2,000  บาท 

(2) รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน (320300)  
                 จํานวน  450,000   บาท 
 2.1 คาใชจายในการเดินทางไปราชการ       จํานวน      50,000        บาท  
 เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ คาเบี้ยเลี้ยง,คาพาหนะ,คา เชาท่ีพัก
,คาธรรมเนียม/คาลงทะเบียนการอบรม การประชุมสัมมนา  
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 2.2  โครงการสํารวจขอมูลพ้ืนฐานของประชาชนในเขต อบต.นาโพธิ์  จํานวน    20,000  บาท 
                           เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการสํารวจขอมูลพ้ืนฐานของประชาชนในเขต อบต.นาโพธิ์  

เชน คาอาหาร  คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม   คาปายโครงการ ฯลฯ 
    -เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.2561-256 5)    หนา 102 ลําดับ 5  
 2.3  โครงการอยูอยางไรกับวัยผูสูงอายุ      จํานวน    50,000  บาท 
   เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการอยูอยางไรกับวัยผูสูงอายุ 

เชน คาอาหาร  คาอาหารวางพรอมเคร่ืองดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คาปายโครงการ ฯลฯ 
  -เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-256 5)    หนา 101 ลําดับ 3 
 2.4  โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต    จํานวน    30,000  บาท 
   เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต   
   -เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.2561-256 5)    หนา  73   ลําดับ  1 

2.5 โครงการปองกันรณรงคลดความรุนแรงตอเด็กและสตรี                 จํานวน   10,000   บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการปองกันรณรงคลดความรุนแรงตอเด็กและสตรี  
เชน คาอาหาร  คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม   คาปายโครงการ ฯลฯ 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)    หนา 102   ลําดับ  7 

          2.6  โครงการสงเสริมอาชีพนวดแผนไทย     จํานวน    50,000  บาท 
                  เพ่ือจายเปนคาใชจายสงเสริมอาชีพนวดแผนไทย  เชน คาอาหาร  คาอาหารวางพรอม

เคร่ืองดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คาปายโครงการ ฯลฯ 
  -เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-256 5)    หนา 52   ลําดับ 5 
                  2.7 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูพิการและผูดูแลคนพิการ  จํานวน  20,000   บาท 
                            เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูพิการ,ผูสูงอายุ เชน คาอาหาร  
คาอาหารวางพรอมเคร่ืองดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คาปายโครงการ ฯลฯ 
          -เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-256 5)    หนา  101 ลําดับ 2  
         2.8   โครงการอบรมอาชีพใหกับประชาชนตําบลนาโพธิ์ จํานวน  20,000   บาท 
           เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการสงเสริมอาชีพใหกับประชาชนตําบลนาโพธิ์  เชน 
คาอาหาร  คาอาหารวางพรอมเคร่ืองดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คาปายโครงการ ฯลฯ 
                    -เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.2561-256 5)    หนา 52 ลําดับ  2 
         2.9  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและผูดูแลผูสูงอายุ  จํานวน  20,000   บาท 
    เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและผูดูแลผูสูงอายุ  

   เชน คาอาหาร  คาอาหารวางพรอมเคร่ืองดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คาปายโครงการ ฯลฯ 
                    -เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.2561-256 5)    หนา   103 ลําดับ 12   
         2.10    โครงการสงเคราะหและเยี่ยมบานเด็ก ผูสูงอายุ  ผูดอยโอกาส  จํานวน  20,000   บาท 
    เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการสงเคราะหและเยี่ยมบานเด็ก ผูสูงอายุ  ผูดอยโอกาส   
เชน คาอาหาร  คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม   คาปายโครงการ ฯลฯ 

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

เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการสงเสริมพัฒนาอาชีพใหกับผูดอยโอกาส  เชน  
คาอาหาร  คาอาหารวางพรอมเคร่ืองดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คาปายโครงการ ฯลฯ 
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    -เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.2561-256 5)    หนา 52 ลําดับ  6 
 
  2.12   โครงการโรงเรียนผูสูงอายุองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์  จํานวน  150,000   บาท 

เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการโรงเรียนผูสูงอายุองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ เชน 
คาอาหาร  คาอาหารวางพรอมเคร่ืองดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คาปายโครงการ ฯลฯ 
    -เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.2561-256 5)    หนา 103 ลําดับ  9 

(3)  คาบํารุงรักษา และซอมแซม   (320400)        จํานวน    30,000   บาท 
                           เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษา หรือซอมแซมทรัพยสิน  ครุภัณฑสํานักงานเชน   ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร  เครื่องปรับอากาศ  โตะ เกาอ้ี ฯลฯ  

   คาวัสด ุ (533000)                รวม     50,000     บาท   
 

               (1)  วัสดุคอมพิวเตอร (331400) จํานวน     30,000     บาท 
           เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอรเชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล กระดาษไขหัวพิมพ

หรือแถบพิมพ สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร ผาหมึกพิมพ  ฯลฯ 
 -ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ดวนมากท่ี มท  0808.2/ว  1248  ลงวันท่ี  
27  มิถุนายน  2559  เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเปนวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ 

    (2) วัสดุดนตรี  (                )  จํานวน  20,000  บาท  
 เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุดนตรี เชน ฉ่ิง ฉาบ กรับ อังกะลุง กลอง 

 -ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ดวนมากท่ี มท  0808.2/ว  1248  ลงวันท่ี  
27  มิถุนายน  2559  เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเปนวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ 
 

งบลงทุน   (540000)                       ยอดรวม   16,000  บาท 

 คาครุภัณฑ                           รวมจํานวน  16,000  บาท 

1. คาครุภัณฑคอมพิวเตอร (411600) จํานวน   16,000     บาท 
        1.1 เพ่ือจายเปนคาเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุกสําหรับสํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง 

 จํานวน 16,000 บาท 

คุณลักษณะพ้ืนฐาน 

       - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา  2  แกนหลัก (2 core)  จํานวน 1 หนวย 
โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไมนอยกวา 1.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได
ในกรณีท่ีตองใชความสามารถในการประมวลสูง 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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- มีจอภาพท่ีรองรับความละเอียดไมนอยกวา 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
ดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 

  -สามารถใชงานไดไมนอยกวา  Wi-Fi (IEEE 802.11b,g,n,ac) และ Bluetooth 
ฐานอํานาจ  ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณและ

ระบบคอมพิวเตอรฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
    - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี1) บัญชีครุภัณฑ 
  

งบเงินอุดหนุน (560000)             รวม      1 0,000   บาท 

เงินอุดหนุนกิจการสาธารณประโยชน (610400)      รวม        10,000    บาท 

(1)  โครงการใหความชวยเหลือประชาชนตามภารกิจของเหลากาชาติจังหวัดบุรีรัมย จํานวน      
10,000   บาท 

      เพ่ือจายใหเปนเงินอุดหนุนสํานักงานเหลากาชาดจังหวัดบุรีรัมยในโครงการใหความชวยเหลือ
ประชาชนตามภารกิจของเหลากาชาติจังหวัดบุรีรัมย 
   -เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.2561-256 5)    หนา 103 ลําดับ  11 
 

     2.6 แผนงานเคหะและชุมชน (00240)  ยอดรวม  6,232,670   บาท 

     1. งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (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 

    เพ่ือจายเปนเงินเดือนใหแกขาราชการสวนทองถ่ิน จํานวน   5   อัตรา 
            ( 2) เงินประจําตําแหนง (220300)       จํานวน  42 ,000    บาท   
                          เพ่ือจายเปน เงินประจําตําแหนงของหัวหนาสวนราชการ 
                     (3)  เงินเพ่ิมตาง ๆ  ของพนักงาน (220200 )        จํานวน   27,700    บาท 
                          เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานสวนตําบล 

  งบดําเนินการ (530000)   รวม   853,730      บาท 

  คาตอบแทน  ( 531000)     รวม  290,730     บาท 

(1) คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนถ่ิน    
                          (310100)  จํานวน 215,730  บาท 

1.1 คาตอบแทนเพ่ือจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษประจําป  
พนักงานสวนตําบล   และ พนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 80,730        บาท 
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                       -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณี
พิเศษอันเปนรางวัลประจําปแกพนักงานสวนทองถ่ินใหเปนรายจายอ่ืนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 

            1.2 คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จํานวน 5,000  บาท 
    -ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนท่ีสุด  ท่ี กค 0402.5/ว85  ลงวันท่ี 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 
                          เพ่ือจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหขาราชการสวนทองถ่ินท่ี
ไดรับคําสั่งใหปฏิบัติงานนอกเวลา หรือในวันหยุดราชการหรือในกรณีท่ีมีความจําเปนเรงดวนตองรีบดําเนินการ 
และกรณีอ่ืน ๆ ตามกฎหมายกําหนด 

  -ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ีมท 0808.4/ว1562  ลงวันท่ี  15 พ.ค.2550                    
เรื่องการเบิกจายคาตอบแทนในการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

 

 (3) คาเชาบาน   (310400)  จํานวน   50,000   บาท  
      เพ่ือจายเปนคาเชาบานใหแกขาราชการสวนทองถ่ิน 
      -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถ่ิน  พ.ศ.

2548  และแกไข เพ่ิมเติม 
 (4) เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร (310500)     จํานวน      20,000   บาท 

                          เพ่ือจายเปน เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกผูมีสิทธิ์ไดรับ  
 -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตรพนักงาน
สวนทองถ่ิน  พ.ศ.2541 และแกไขเพ่ิมเติม  

คาใชสอย     (532000) รวม   438,000  บาท 

(1) รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ (320100)     จํานวน   128,000        บาท 
                         1.1  เพื่อจายเปนคาถายเอกสาร คาเย็บเลม   ทําปกหนังสือ      จํานวน  5,000  บาท 
 1.2  เพื่อจายเปนคาลาง อัด  ขยายภาพ     จํานวน  5,000  บาท 
 1.3  คาจางเหมาปฏิบัติหนาที่ผูชวยนายชางโยธา  จํานวน  1  อัตรา  จํานวน  108,000 บาท 
 1. 4  เพื่อจายเปนคาใชจายอ่ืนๆ ที่เขาขายประเภทรายจายนี ้ จํานวน  10,000  บาท 
      (2) รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน จํานวน 310,000 บาท 

               2.1  คาใชจายในการเดินทางไปราชการ       จํานวน      50,000        บาท  
              เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ คาเบี้ยเลี้ยง,คาพาหนะ,คา เชาท่ีพัก  

,คาธรรมเนียม/คาลงทะเบียนการอบรม การประชุมสัมมนา  
                         2.2  คาบํารุงรักษา และซอมแซม   (320400)  จํานวน   260,000    บาท 

       เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษา หรือซอมแซมทรัพยสิน ครุภัณฑ ,คาจางเหมาในการ 
บํารุงรักษาหรือซอมแซมไฟฟาบอโยกบอบาดาล , คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมหอกระจายขาวประจําหมูบาน, 
บํารุงรักษา หรือซอมแซมโคมไฟฟาสาธารณะหรือทรัพยสินอ่ืนๆขององคการบริหารสวนตําบล        
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คาวัสดุ  (533000) รวม   125,000    บาท 

    (1) วัสดุคอมพิวเตอร (331400)  จํานวน     30,000     บาท 
        เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอรเชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล กระดาษไขหัวพิมพหรือ 

แถบพิมพ สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร ผาหมึกพิมพ  ฯลฯ 
-ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ดวนมากท่ี มท  0808.2/ว  1248  ลงวันท่ี  
27  มิถุนายน  2559  เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเปนวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ 

               (2) คาวัสดุไฟฟาและวิทยุ   (330200)    จํานวน   80,000    บาท 
                    เพ่ือจายเปนคาวัสดุไฟฟาและวิทย ุเชน หลอดไฟ สายไฟ ฯลฯ 

-ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ดวนมากท่ี มท  0808.2/ว  1248  ลงวันท่ี  
27  มิถุนายน  2559  เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเปนวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ 

     (3) คาวัสดุกอสราง   (330600)     จํานวน    10,000    บาท 
                    เพ่ือจายเปนคาวัสดุกอสรางตางๆ เชน ปูน ไม อิฐ หิน ฯลฯ 

-ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ดวนมากท่ี มท  0808.2/ว  1248  ลงวันท่ี  
27  มิถุนายน  2559  เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเปนวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ   

                 (4) คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น   (330800)     จํานวน    5,000    บาท 
                    เพ่ือจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันดีเซล น้ํามันเครื่อง ฯลฯ 

  -ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ดวนมากท่ี มท  0808.2/ว  1248  ลงวันท่ี  
27  มิถุนายน  2559  เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเปนวัสดุและครุภัณฑตาม
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 
  คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
  -สมารถอานและเขียนขอมูลในบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card)  ตามมาตฐานISO/IEC  
7816ได 
  -มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา 4.8  MHZ 
  -สามารถใชงานผานชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ  USB ได 
  -สามารถใชกับบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card) ท่ีใชแรงดันไฟฟาขนาด 5 Volts, 3 
Volts และ 1.8  Volts  ไดเปนอยางนอย 
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ฐานอํานาจ  ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณและ
ระบบคอมพิวเตอรฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม 

           - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (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    

         งบลงทุน                         รวม       4,046,000         บาท    
                 2.1 คาท่ีดินและส่ิงกอสราง   รวม     4,046,000            บาท  
        คากอสรางส่ิงสาธารณูปโภค 
  1.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบานนายสําเภา-หนองเหล็ก)  จํานวน  280,000 บาท 

บานจอก หมูท่ี 3  

  - ขนาดผิวจราจร กวาง  4.00   เมตร  ยาว    135.00  เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีต                              

ไมนอยกวา  540.00  ตารางเมตร 

  - ไมมีไหลทาง   

  - ปายแสดงรายละเอียดงานระหวางดําเนินการกอสราง จํานวน 1 ชุด 

  - ปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ปาย 

  -รายละเอียดตามแบบแปลนกอสรางขององคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์กําหนด 

  - เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และท่ีแกไข

เพ่ิมเติมถึงปจจุบัน 

  - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี1)  หนา 21   ลําดับ 1 

2.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายคุมบานเหลา-โคกปาชา ) จํานวน  400,000 บาท 

    บานจอก หมูท่ี 3  

- ขนาดผิวจราจร กวาง  4.00  เมตร    ยาว 195.00  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีต                                   

ไมนอยกวา  780.00  ตารางเมตร   

 - ไหลทางขางละ 0.20 เมตร 

- ปายแสดงรายละเอียดงานระหวางดําเนินการกอสราง จํานวน 1 ชุด 

  - ปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ปาย 

  -รายละเอียดตามแบบแปลนกอสรางขององคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์กําหนด 

  - เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และท่ีแกไข

เพ่ิมเติมถึงปจจุบัน 

  - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)   หนา 27  ลําดับ   15 

3.โครงการลงหินคลุกถนนดิน (สายหนองจอก-เขตติดตอตําบลศรีสวาง)       จํานวน     66,000 บาท 

 บานจอก หมูท่ี 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 และท่ีแกไข

เพ่ิมเติมถึงปจจุบัน 

  - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี1)  หนา 21  ลําดับ 2 

4. โครงการขยายไหลทางโดยการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  จํานวน    200 ,000 บาท 

   (สี่แยกบานนายสุทัศน-บานนายวิชิต) บานโศกกะฐิน หมูท่ี 7     2 ชวง 

    - ชวงท่ี 1 กวาง 1.00  เมตร      หนา 0.15 เมตร 

    - ชวงท่ี 2 กวางขางละ 0.50 เมตรหนา 0.15 เมตร 

    - ชวงท่ี 1 และ ชวงท่ี 2 ความยาว รวม 370.00  เมตร 

    - วางทอØ0.30  จํานวน 2 จุด 

- ปายแสดงรายละเอียดงานระหวางดําเนินการกอสราง จํานวน 1 ชุด 

  - ปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ปาย 

  -รายละเอียดตามแบบแปลนกอสรางขององคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์กําหนด 

  - เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และท่ีแกไข

เพ่ิมเติมถึงปจจุบัน 

  - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี1)  หนา 22  ลําดับ   3 

 

5. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายสวนเกษตรดานทิศใต)  จํานวน      200,000 บาท 

    บานโศกกะฐิน หมูท่ี 7 

      - ขนาดผิวจราจร กวาง  4.00  เมตร    ยาว  100.00  เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี

คอนกรีตไมนอยกวา  400.00 ตารางเมตร  

      - ไหลทางขางละ 0.20 เมตร 

- ปายแสดงรายละเอียดงานระหวางดําเนินการกอสราง จํานวน 1 ชุด 

  - ปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ปาย 

  -รายละเอียดตามแบบแปลนกอสรางขององคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์กําหนด 

  - เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และท่ีแกไข

เพ่ิมเติมถึงปจจุบัน                   

   - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี1) หนา  23   ลําดับ  4 
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        6.โครงการเสริมไหลทางถนนดิน ยกระดับ  (สายจากบานนายวิชิต-ถนนลาดยาง)  บานโศกกะฐิน          

หมูท่ี 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 และท่ีแกไข

เพ่ิมเติมถึงปจจุบัน 

  - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี1) หนา 23    ลําดับ  5 

 

7.โครงการขุดลอกโนนวัดเกา บานหนองตอ หมูท่ี 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 และท่ีแกไข

เพ่ิมเติมถึงปจจุบัน 

  - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี1) หนา 33    ลําดับ  1 

 

  8.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก( สายบานหมวดอดุลย )        จํานวน    500,000   บาท 

 บานหนองหญารังกา  หมูท่ี 9   

รายละเอียด 

 - ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00  เมตร  ยาว  190.00  เมตร  หนา  0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีต                                 

ไมนอยกวา  950.00 ตารางเมตร 

    - ไหลทาง ขางละ 0.20 เมตร 

    - ปายแสดงรายละเอียดงานระหวางดําเนินการกอสราง จํานวน 1 ชุด 

    - ปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ปาย 

    -รายละเอียดตามแบบแปลนกอสรางขององคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์กําหนด 

    - เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และท่ีแกไข

เพ่ิมเติมถึงปจจุบัน 
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    - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี1)  หนา  24    ลําดับ  6 

 

 

 

 

           9. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายจากลาดยาง-ตําบลบานแวง) จํานวน 500,000  บาท 

      บานหนองหญารังกา หมูท่ี 9  

รายละเอียด 

      - ขนาดผิวจราจร กวาง 5.00 เมตร ยาว 190.00  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีต  

                     ไมนอยกวา  950.00   ตารางเมตร 

     -  ไมมีไหลทาง  

 - ปายแสดงรายละเอียดงานระหวางดําเนินการกอสราง จํานวน 1 ชุด 

    - ปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ปาย 

    -รายละเอียดตามแบบแปลนกอสรางขององคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์กําหนด 

    - เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และท่ีแกไข 

เพ่ิมเติมถึงปจจุบัน 

    - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี1) หนา  24    ลําดับ  7 

 

 10.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายบานนางพิมพา-นาพอเพ็ง)จํานวน  500,000 บาท 

บานหนองหวา หมูท่ี 10  

        - ขนาดผิวจราจร กวาง 4.00 เมตร  ยาว 240.00  เมตร  หนา 0.15  เมตร 

         หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไมนอยกวา 960.00 ตารางเมตร 

       - ไมมีไหลทาง 

   - ปายแสดงรายละเอียดงานระหวางดําเนินการกอสราง จํานวน 1 ชุด 

     - ปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ปาย 

     -รายละเอียดตามแบบแปลนกอสรางขององคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์กําหนด 

     - เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และท่ีแกไข

เพ่ิมเติมถึงปจจุบัน 

     - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี1) หนา  25   ลําดับ  8 

 

 11.โครงการขุดลอกหนองหวา  บานหนองหวา หมูท่ี 11   จํานวน      500,000  บาท 

    - กวาง  62.00  เมตร ยาว  112.00  เมตร ลึก  3.00  เมตร 

  - ปายแสดงรายละเอียดงานระหวางดําเนินการกอสราง จํานวน 1 ชุด 

  - ปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ปาย 
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  -รายละเอียดตามแบบแปลนกอสรางขององคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์กําหนด 

  - เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และท่ีแกไข

เพ่ิมเติมถึงปจจุบัน 

  - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี1) หนา 33   ลําดับ  2  

 

 

12.โครงการกอสรางถนนดิน (สายสามแยกนานางลุน-โศกดู) บานหนองหวา หมูท่ี 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 และท่ีแกไข

เพ่ิมเติมถึงปจจุบัน 

  - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี1) 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 

     เพ่ือจายเปนเงินเดือนใหแกขาราชการสวนทองถ่ินจํานวน  1  อัตรา     

  งบดําเนินการ (530000) รวม 311,970     บาท 

           คาตอบแทน  (531000) รวม  35,970     บาท 

                   (1)  คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนถ่ิน  (310100)         
                         จํานวน 30,970   บาท    

   1.1 คาตอบแทนเพ่ือจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษประจําป  พนักงาน
สวนตําบล   จํานวน 25,970  บาท 

                       -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณี
พิเศษอันเปนรางวัลประจําปแกพนักงานสวนทองถ่ินใหเปนรายจายอ่ืนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

   1.2 คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จํานวน 5,000  บาท 
    -ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนท่ีสุด  ท่ี กค 0402.5/ว85  ลงวันท่ี 6 กันยายน 2561 

เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ  
         ( 2)  คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300)    จํานวน    5,000   บาท 
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                        เพ่ือจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหขาราชการสวนทองถ่ินท่ีไดรับ
คําสั่งใหปฏิบัติงานนอกเวลา หรือในวันหยุดราชการหรือในกรณีท่ีมีความจําเปนเรงดวนตองรีบดําเนินการ  
                        และกรณีอ่ืน ๆ ตามกฎหมายกําหนด 

-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ีมท 0808.4/ว1562  ลงวันท่ี  15 พ.ค.2550                    
เรื่องการเบิกจายคาตอบแทนในการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
 

 คาใชสอย     (532000) รวม 246,000     บาท 

      ( 1) รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ (320100)     จํานวน  6,000        บาท 
                             เพ่ือจายเปน  
 1.1  เพื่อจายเปนคาถายเอกสาร คาเย็บเลม   ทําปกหนังสือ     จํานวน  2,000  บาท 
 1.2  เพื่อจายเปนคาลาง อัด  ขยายภาพ    จํานวน  2,000  บาท 
 1.3  เพื่อจายเปนคาใชจายอ่ืนๆ ที่เขาขายประเภทรายจายนี้   จํานวน  2,000  บาท 

      ( 2) รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน   
                             (320300)   จํานวน  240,000   บาท 
             2.1 เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการเพ่ือจายเปน คาเบี้ยเลี้ยง, 
                                  คาพาหนะ,คาเชาท่ีพัก,คาธรรมเนียม/คาลงทะเบียนการอบรม การประชุมสัมมนา  
                                  คาใชจายอ่ืน ๆ ในการเดินทางไปราชการ  จํานวน  30,000  บาท 
             2.2 โครงการรักน้ํา  รักปา  รักแผนดิน  จํานวน  15,000   บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการรักน้ํา  รักปา  รักแผนดิน 
     -เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.2561-256 5)    หนา 75 ลําดับ 1 

2.3  โครงการอนุรักษพันธปลาแหลงน้ําสาธารณของชุมชน ”ความม่ันคง  ม่ังค่ัง  
ยั่งยืน”  จํานวน  15,000   บาท  เพ่ือจายเปนคาใชจาย โครงการอนุรักษพันธปลาแหลงน้ํา
สาธารณของชุมชน”ความม่ันคง  ม่ังค่ัง  ยั่งยืน ”   เชน คาอาหาร  คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม   
คาปายโครงการ ฯลฯ 

   -เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.2561-256 5)    หนา 59 ลําดับ 13 
   2.4  โครงการรณรงคกําจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหลงน้ําสาธารณะ   จํานวน  
15,000  บาท  เพ่ือจายเปนคาใชจาย โครงการรณรงคกําจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหลงน้ําสาธารณะ    

เชน คาอาหาร  คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม   คาปายโครงการ ฯลฯ 

   -เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)  หนา 75  ลําดับ 3 
   2.5 โครงการ คลองสวย   น้ําใส  นาโพธิ์มีสุข   จํานวน   15 ,000  บาท 

เชน คาอาหาร  คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม   คาปายโครงการ ฯลฯ 
เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการ คลองสวย   น้ําใส  นาโพธิ์มีสุข  
     -เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)  หนา 76 ลําดับ 4   
   2.6  โครงการนาโพธิ์สะอาดชุมชนนาอยู  จํานวน  40,000  บาท 

เชน คาอาหาร  คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม   คาปายโครงการ ฯลฯ 
เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการนาโพธิ์สะอาดชุมชนนาอยู   
      -เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)    หนา 77 ลําดับ  9 
   2.7  สงเสริมวิถีชีวิต  เศรษฐกิจพอเพียง       จํานวน  50 ,000   บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายสงเสริมวิถีชีวิต  เศรษฐกิจพอเพียง        
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   -เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-256 5)    หนา 58 ลําดับ  12 
   2.8  โครงการธนาคารน้ําใตดิน ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง                     
จํานวน  50,000   บาท  เพ่ือจายเปนคาใชจายสงเสริมวิถีชีวิต  เศรษฐกิจพอเพียง        
   -เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-256 5)    หนา 59  ลําดับ 14 
 
 
                     (3)  คาบํารุงรักษา และซอมแซม   (320400)  จํานวน   10,000    บาท 
                           เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษา หรือซอมแซมทรัพยสิน  ครุภัณฑสํานักงานเชน   ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร  เครื่องปรับอากาศ  โตะ เกาอ้ี ฯลฯ  
 

  คาวัสดุ  (533000)                   รวม    30,000     บาท   
 

              (1) วัสดุคอมพิวเตอร (331400)   จํานวน     10,000     บาท 
         เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอรเชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล กระดาษไขหัวพิมพหรือ  
         แถบพิมพ สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร ผาหมึกพิมพ  

-ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ดวนมากท่ี มท  0808.2/ว  1248  ลงวันท่ี  
27  มิถุนายน  2559  เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเปนวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ 

     (2)  วัสดุการเกษตร ( 331000 )    จํานวน  20,000  บาท 
 เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุการเกษตร เชน สารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืช ปุย พันธุพืช  

 วัสดุเพาะ ชํา อุปกรณในการขยายพันธพืช 
    -ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ดวนมากท่ี มท  0808.2/ว  1248  ลง

วันท่ี  27  มิถุนายน  2559  เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
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 

คุณลักษณะพ้ืนฐาน 

-เปนอุปกรณท่ีมีความสามารถเปน 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) 

  -สามารถถายสําเนาเอกสารไดท้ังสีและขาวดํา  

  -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    
                  เพ่ือจายเปนคาเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 

   (2) เงินสมทบกองทุนทดแทน   จํานวน  2000  บาท 
       เพ่ือจายเปนเงินสมทบกองทุนทดแทน  จํานวน  2000  บาท 

              (3) เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส  (110900) จํานวน   60,000   บาท 
                  เพ่ือจายเปนคาเบี้ยยังชีพใหแก ผูปวยติดเชื้อ  HIV จํานวน 10  คน  ตามภารกิจถายโอน        
การสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวย ติดเชื้อ  HIV ใหแก องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  (จายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป)
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพ่ือการยังชีพขององคกรปกคร องสวนทองถ่ิน 
พ.ศ 2548 

 (4)  เบี้ยยังชีพผูพิการ (110800)  จํานวน  2,000,000 บาท  เพ่ือจายเปนคาเบี้ยยังชีพใหแกผู
พิการ ตามภารกิจถายโอนการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูพิการ ใหแก องคกรปกครองสวนทองถ่ิน(จาย
จากเงินอุดหนุนท่ัวไป)ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยความ
พิการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ 2553 และ(ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2559 
 (5)  เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ   (110300)   จํานวน  5,764,400 บาท เพ่ือจายเปนคาเบี้ยยังชีพใหแก
ผูสูงอายุ  ตามภารกิจถายโอนการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ใหแก องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
(จายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป)ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยัง
ชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ 2552 

            (6) เงินสํารองจาย (11000) จํานวน  223,501   บาท 
                  รายจายท่ีตั้งไวเพ่ือใชจายในกรณีท่ีจําเปนเพ่ือปองกันและบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน  
                  ท่ีเกิดจากสาธารณภัยตางๆเชนการปองกันและแกไขปญหาอุทกภัยน้ําปาไหลหลากแผนดินถลม
ภัยแลงภัยหนาวอัคคีภัยและไฟปาฯลฯ 
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     (7)  รายจายตามขอผูกพัน  (111100)      จํานวน  100,0000  บาท ตั้งจายเพ่ือ 
                   7 .1 เงินสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลนาโพธิ์  จํานวน  100,000  บาท 

 เพ่ือจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ 
      (8)  เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน (120100) จํานวน 197,540  บาท 

 **************************************************** 
 

 

       เพ่ือจายเปนเงิน 
 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  (พ.ศ.2561-2564)  เพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี 1)  หนา    ลําดับ  
 
 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  (พ.ศ.2561-2564)  เพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี 2)  หนา    ลําดับ  
 
 
อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน บานจอก  หมูท่ี 3   ในโครงการ 
 
อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน บานโศกกะฐิน  หมูท่ี 7   ในโครงการ 
 
อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน บานหนองตอ  หมูท่ี 8  ในโครงการ 
 
อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน บานหนองหญารังกา  หมูท่ี 9  ในโครงการ 
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬา และการสง
นักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.๒๕๕๙  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม  และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ี
ทองถ่ิน  พ.ศ.๒๕๕๗ 
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาท่ีทองถ่ิน  พ.ศ.๒๕๕๕ 
และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
 
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 



53 
 

 
 

   แบบดับเบิ้ลแค็บ 

   1. เปนกระบะสําเร็จรูป 

2. หองโดยสารเปนแบบดับเบิ้ลแค็บ 4ประตู 

3.เปนราคารวมเครื่องปรับอากาศ 

4.ราคารวมภาษีสรรพสามิต 

     -เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)  บัญชีครุภัณฑ  หนา     ลําดับ  


	ส่วนที่ 2

