
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องคการบริหารสวนตําบลนาสิงห

อําเภอ ศรีวิไล   จังหวัดบึงกาฬ

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 43,318,710 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่ว
ไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 8,663,970 บาท

งบบุคลากร รวม 5,205,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,139,120 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

เงินเดือนนายก อบต. เดือนละ 20,400 บาท/เงินเดือน รองนายก อบต. 
จํานวน 2 คนเดือนละ11,220 บาท จํานวน 12 เดือน

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก อบต. เดือนละ 1,750 บาท /เงินประจํา
ตําแหนงรองนายก อบต.จํานวน 2 คน เดือนละ 880 บาท จํานวน 12 เดือน

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก อบต. เดือนละ 1,750  บาท /เงินคาตอบแทน
พิเศษรองนายก อบต. จํานวน 2 คน เดือนละ 880 บาท จํานวน 12 เดือน

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการบริหารสวน
ตําบล

จํานวน 86,400 บาท

เงินคาตอบแทนเลขานุการนายก อบต. เดือนละ 7,200 บาท จํานวน 12
 เดือน

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 1,454,400 บาท

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,066,780 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,351,160 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบล และเงินปรับปรุงประจําปีของ
พนักงานสวนตําบล

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 105,300 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆของพนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิ์ได้รับ เชนเงินเพิ่ม
ตามคุณวุฒิเงินเพิ่มคาครองชีพ

เงินประจําตําแหนง จํานวน 168,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงของพนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิได้รับ

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 381,360 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 60,960 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างและเงินเพิ่มอื่นตาม
สิทธิที่ได้รับ

งบดําเนินงาน รวม 3,078,570 บาท
ค่าตอบแทน รวม 641,570 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 431,570 บาท

1.เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษแกพนักงานสวนตําบล
ตําบลและพนักงานจ้างที่มีสิทธิได้รับ จํานวน 341,570 บาท
2.เพื่อจายเปนคาตอบแทนสมาชิก อปพร.ที่ได้รับคําสั่งชวยปฎิบัติหน้าที่ในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือการรักษาความสงบเรียบร้อยของ
ประชาชนตามกฎหมายจากผู้บริหารท้องถิ่น จํานวน 90,000 บาท

คาเชาบ้าน จํานวน 160,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบ้านของพนักงานสวนตําบลผู้มีสิทธิได้รับคาเชาบ้านและได้
เชาที่อยูอาศัย
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล

ค่าใช้สอย รวม 1,981,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาโฆษณาและเผยแพร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายเกี่ยวกับการจ้างโฆษณาและเผยแพรข้อมูลขาว
สาร เชน เอกสารสรุปผลการดําเนินงาน และแบบพิมพตางๆ

คาจ้างงานบริการ จํานวน 813,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจ้างบริการ เชน คาจ้างคนงานทําความสะอาดอาคารสํานัก
งาน(แมบ้าน) คาจ้างบริการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล คาจ้างบริการเจ้าหน้าที่
หนวยกู้ชีพ คาจ้างบริการประเมินความพึงพอใจการให้บริการของ
ประชาชน หรือจ้างเหมาบริการหรือจ้างบริการอื่นที่เปนประโยชนกับ อบต.

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเปนคาลงทะเบียนและคาธรรมเนียม ของคณะผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิกสภา อบต. พนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง 
และผู้มีสิทธิได้รับอนุญาตให้เข้ารับการอบรมสัมมนา

คาบอกรับวารสาร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบอกรับวารสาร  หนังสือพิมพ หรือเอกสารทางวิชาการอื่นๆ
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 98,000 บาท

คารับรอง ตั้งไว้ 58,000 บาท ดังนี้
-คารับรอง ตั้งไว้ 30,000 บาท
เพื่อจายเปนคารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลโดยจายเปนคา
อาหาร คาเครื่องดื่ม คาของขวัญ คาพิมพเอกสาร คาใช้จายเกี่ยวเนื่องกับการ
รับรอง
-คาเลี้ยงรับรอง ตั้งไว้ 28,000 บาท
เพื่อจายเปนคาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภา อบต. หรือการประชุมในโอกาส
ตางๆ เชนคาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาอาหารวาง และคาบริการที่เกี่ยวเนื่องกับ
การรับรอง
คาใช้จายในการจัดงานรัฐพิธี ตั้งไว้ 40,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใช้จายในการจัดงานรัฐพิธี คาจ้างเหมาบริการตางๆ คา
วัสดุ อุปกรณที่เกี่ยวกับงานรัฐพิธี เชนวันเฉลิมพระชนพรรษา วันปิยมหาราช

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการจัดการเลือกตั้งนายก อบต.และสมาชิกสภา อบต. จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการจัดการเลือกตั้งนายก อบต.และสมาชิกสภา อบต
. เชน คาวัสดุอุปกรณ 
คาตอบแทนคณะกรรมการ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาป้าย
โครงการฯลฯ
-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552  
-เปนไปตามพระราชกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แกองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542  

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ เชนคาพาหนะ คาเชาที่พัก คา
เบี้ยเลี้ยง ของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา อบต. พนักงานสวนตําบล พนักงาน
จ้าง หรือบุคคล คระบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อ
ประชุม ฝึกอบรม อบรมสัมมนา ดูงาน หรือไปติดตอราชการ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ
.2559  
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โครงการจัดทําและทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการจัดทําโครงการจัดทําและทบทวนแผนพัฒนาท้อง
ถิ่นเชน คาจัดซื้อวัสดุ คาอาหารอาหารวางและเครื่องดื่ม คาจ้างเหมาบริการ
อื่นๆ ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2559  
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 112 ลําดับที่ 3  

โครงการทัศนศึกษาดูงานคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานสวนตําบล 
พนักงานจ้าง ผู้นําชุมชน

จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการทัศนศึกษาดูงานผู้บริหาร สมาชิก
สภา พนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง ผู้นําชุมชน เชน 
คาจ้างเหมารถโดยสาร คาเชาที่พัก คาวัสดุ อุปกรณคาอาหาร 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาป้ายโครงการ ฯลฯ
-เปนไปตามพระราชกฤษฎีกา วาด้วยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบ้าน
เมืองที่ดี พ.ศ.2546  
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557  
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 111 ลําดับที่ 2  

โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและ
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา 
อบต.พนักงานสวนตําบล พนักงานจ้างเชน คาวัสดุเครื่องเขียน คาอาหาร 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณในการดูงาน คาป้ายโครงการ ฯลฯ
-เปนไปตามพระราชกฤษฎีกา วาด้วยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบ้าน
เมืองที่ดี พ.ศ.2546  
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557  
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 111 ลําดับที่ 1  
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน วัสดุ อุปกรณตางๆ 
เชน เครื่องพิมพ โต๊ะ เก้าอี้
-เปนไปตามพระราชกฤษฎีกา วาด้วยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบ้าน
เมืองที่ดี พ.ศ.2546  
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557  
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก 
ที่ มท0808.2/ว1134ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น  
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว3523 
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะ
คาใช้สอยและคาสาธารณูปโภค  

ค่าวัสดุ รวม 320,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสิ่งของเครื่องใช้ตางๆ เชน กระดาษ
แฟ้ม ปากกา สมุดบันทึกเครื่องเขียน แบบพิมพ โต๊ะ เก้าอี้ ตู้ ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เชน น้ํายาล้างห้องน้ํา ไม้
กวาด แปรง ผงซักผ้า แก้วน้ํา จานรองแก้ว จาน ชาม ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุที่ใช้สําหรับบํารุงรักษารถยนต 
รถจักรยานยนต เชน แบตเตอรรี่ ยางนอก ยางใน จรวยจราจร ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นที่ใช้กับรถยนต รถ
จักรยานยนต เครื่องตัดหญ้าฯลฯ เชน น้ํามันดีเซล เบนซิน น้ํามันหลอลื่น
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพรตางๆ เชน กระดาษ โพส
เตอร พูกัน สี แปลงทาสี ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน หมึกเครื่องพิมพ แผนดิสก ฯลฯ

วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสําหรับบริโภค เชน น้ําดื่ม สําหรับบริการประชาชนผู้
มาติดตอราชการ รวมทั้งพนักงานและผู้ปฏิบัติงานในที่ทําการ อบต.

ค่าสาธารณูปโภค รวม 136,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไฟฟ้าที่ทําการ อบต.นาสิงห

คาบริการโทรศัพท จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเปนคาโทรศัพทโทรสารสํานักงาน และโทรศัพทหนวยกู้ชีพ 
ตลอดจนคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

งบลงทุน รวม 174,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 174,500 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้พลาสติก จํานวน 37,500 บาท

เพื่อเปนคาจัดซื้อเก้าอี้พลาสติกจํานวน 150 ตัว คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
-เก้าอี้พลาสติกมีพนักพิง  
-ผลิตจากพลาสติกเกรด A  
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134  
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หน้าที่ 133 ลําดับที่ 33  
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เครื่องโทรสาร จํานวน 6,000 บาท

เพื่อเปนคาจัดซื้อเครื่องโทรสาร จํานวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน 
ดังนี้ 
-เครื่องโทรสารและโทรศัพทในเครื่องเดียวกัน 
-เครื่องโทรสารกระดาษธรรมดา 
-ป้อนเอกสารอัตโนมัติตอเนื่อง 10 แผน 
-ความเร็วในการสงเอกสาร 12 วินาที/แผน  
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 

ตู้เก็บเอกสาร จํานวน 9,000 บาท

เพื่อเปนคาจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน จํานวน 2 หลัง คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
-โครงสร้างแข็งแรง สามารถเก็บแฟ้มเอกสาร หรือเก็บเครื่องมืออุปกรณ
ตางๆ ได้  
-โครงตู้ผลิตจากเหล็กหนา 0.6 มม. เคลือบสารป้องกันสนิม  
-บานเลื่อนกระจก 2 บาน พร้อมกุญแจล็อค  
-มีแผนขั้นวางเอกสารสามารถปรับระดับสูง-ต่ํา ได้  
-สีเทา  
-ขนาดไมน้อยกวา (W) 118 x (D) 40 x (H) 88 ซม.  
-ฐานรองเปนเหล็กพนสี  
-สินค้ารับประกันคุณภาพอยางน้อย 1 ปี   
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134  
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หน้าที่ 131 ลําดับที่ 18  
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เต้นทโครงเหล็กพร้อมผ้าใบ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเปนคาจัดซื้อเต้นทโครงเหล็กพร้อมผ้าใบ จํานวน 2 หลัง คุณลักษณะพื้น
ฐาน ดังนี้  
-เต้นทผ้าใบทรงโค้ง  กว้าง 4 เมตร ยาว 8 เมตร ความสูงไมน้อยกวา 2.2
 เมตร  
-โครงเหล็กผลิตจากเหล็กอาบสังกะสี  
-ผ้าใบคลุมหลังคาเปนผ้าคูนิลอน หนาไมน้อยกวา 0.5 มิลลิเมตร   
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134  
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หน้าที่ 133 ลําดับที่ 31  

โต๊ะพับเอนกประสงค จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเปนคาจัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค จํานวน 10 ตัว คุณลักษณะพื้นฐาน ดัง
นี้
-มีขนาดไมน้อยกวา 75X180X75 เซนติเมตร  
-หน้าโต๊ะผลิตจากเหล็ก พนสีขาวกันสนิม  
-โครงขาเหล็กชุปโครเมียม สามารถพับเก็บได้ ปลายขาโต๊ะมีปุ่มปรับระดับ  
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134  
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หน้าที่ 133 ลําดับที่ 33  

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

เครื่องทําน้ําร้อนน้ําเย็นแบบถังคว่ํา จํานวน 5,000 บาท

เพื่อเปนคาจัดซื้อเครื่องทําน้ําร้อนน้ําเย็น จํานวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื้น
ฐาน ดังนี้
-มีระบบทําน้ําร้อนน้ําเย็น  
-ความจุถังน้ํา 20 ลิตร  
-คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม(มอก.)    
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134  
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หน้าที่ 134 ลําดับที่ 37  
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอรโน๊ตบุ๊คสําหรับประมวลผล จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุ๊ค สําหรับประมวลผล จํานวน 1
 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
-มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 4 แกนหลัก (4 core) จํานวน 1
 หนวย โดยมีคุณลักษณะ อยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้    
1. ในกรณีที่มีหนวยความจําแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) 
เดียวกัน ขนาดไมน้อยกวา 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม
น้อยกวา 2.2 GHz และมีหนวยประมวลผล   
ด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไมน้อยกวา 10 แกน หรือ   
2. ในกรณีที่มีหนวยความจําแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) 
เดียวกัน ขนาดไมน้อยกวา 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม
น้อยกวา 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้
ความสามารถในการประมวลผลสูง   
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไมน้อย
กวา 8 GB    
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมน้อยกวา 1 TB 
หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมน้อยกวา 120 GB จํานวน 1
 หนวย   
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมน้อยกวา 1,366 x 768 Pixel และมีขนาด
ไมน้อยกวา 12 นิ้ว   
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อยกวา 3 ชอง  
- มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมน้อยกวา 1ชอง  
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง  
- สามารถใช้งานได้ไมน้อยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth    
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134  
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หน้าที่ 127 ลําดับที่ 2  
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เครื่องพิมพMultifunction เลเซอรหรือ LED สี จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพMultifunction เลเซอรหรือLED สี
จํานวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้  
-เปนอุปกรณที่มีความสามารถเปน Printer, Copier และ Scanner ภายใน
เครื่องเดียวกัน   
- มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 600x600 dpi   
- มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา 18 หน้าตอ
นาที(ppm)   
- มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา 18 หน้าตอ
นาที (ppm)   
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมน้อยกวา 256 MB   
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา และ สี) ได้   
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไมน้อยกวา 1,200x1,200 dpi   
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed)   
- สามารถถายสําเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดํา   
- สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไมน้อยกวา 99 สําเนา   
- สามารถยอและขยายได้25 ถึง 400 เปอรเซ็นต   
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง   
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T 
หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง หรือ สามารถใช้งานผานเครือขายไร้
สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้   
- มีถาดใสกระดาษได้ไมน้อยกวา 150 แผน   
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom      
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134   
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558   
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หน้าที่ 127 ลําดับที่ 4   
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งบเงินอุดหนุน รวม 205,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 205,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น

โครงการศูนยปฏิบัติการในการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น อําเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนอบต.นาแสง ในการดําเนินโครงการศูนย
ปฏิบัติการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
อําเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2559  
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 114 
ลําดับที่ 8  

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการจัดงานรัฐพิธี จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอศรีวิไลในการดําเนินโครงการ
จัดงานรัฐพิธี
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2559  
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 113 ลําดับที่ 5  

โครงการจัดฝึกอบรม ประชุมชี้แจงความเข้าใจเพื่อปรับทัศนคติและจิตสํานึกที่ดี
งามในการอยูรวมกันอยางสมานฉันทโดยการมีสวนรวมของประชาชน

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนอําเภอศรีวิไลในการดําเนินโครงการจัดฝึก
อบรม ประชุมชี้แจงความเข้าใจเพื่อปรับทัศนคติและจิตสํานึกที่ดีงามในการอยู
รวมกันอยางสมานฉันทโดยการมีสวนรวมของประชาชน
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2559  
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 115 ลําดับที่ 10  
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โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอศรีวิไลในการดําเนิน
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2559  
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 73 
ลําดับที่ 8  

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยอาชญากรรมและยาเสพติดในชุมชน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสถานีตํารวจภูธรอําเภอศรีวิไลในการดําเนิน
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยอาชญากรรมและยาเสพติด
ในชุมชน
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2559  
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 74 
ลําดับที่ 10  

โครงการสงเคราะหชวยเหลือสงเสริมสุขภาพอนามัยพัฒนาคุณภาพชีวิต ชวย
เหลือและบรรเทาผู้ประสบภัยในจังหวัดบึงกาฬ

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสํานักงานเหลากาชาดจังหวัดบึงกาฬ ในการ
ดําเนินโครงการสงเคราะหชวยเหลือสงเสริมสุขภาพอนามัยพัฒนา
คุณภาพชีวิต ชวยเหลือและบรรเทาผู้ประสบภัย ในจังหวัดบึงกาฬ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2559  
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 113 
ลําดับที่ 6  
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โครงการสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจระดับพอ
เพียง ระดับครัวเรือน ระดับชุมชน

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนอําเภอศรีวิไลในการดําเนินโครงการสงเสริมสนับสนุน
การดําเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจระดับพอเพียง ระดับ
ครัวเรือน ระดับชุมชน
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2559  
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 114 ลําดับที่ 9  

งานบริหารงานคลัง รวม 2,186,240 บาท
งบบุคลากร รวม 911,640 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 911,640 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 797,640 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบลและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี
ของพนักงานสวนตําบลตั้งจายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานบริหารทั่ว
ไป งานบริหารงานคลัง

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มของพนักงานสวนตําบล เชนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
ของพนักงานสวนตําบล และเงินเพิ่มตามคุณวุฒิของพนักงานสวนตําบล

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงพนักงานสวนตําบล ตําแหนงผู้อํานวยการกอง
คลัง ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร
งานคลัง

งบดําเนินงาน รวม 1,185,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 168,600 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 135,000 บาท

1.เพื่อจายเปนคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนกับองคการ
บริหารสวนตําบล   จํานวนเงิน 70,000 บาท
2.เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษให้กับพนักงานสวน
ตําบล พนักงานจ้างที่มีสิทธิ์ได้รับ  จํานวนเงิน 65,000 บาท

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 33,600 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงานสวนตําบล
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ค่าใช้สอย รวม 896,400 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างบริการ จํานวน 716,400 บาท

เพื่อจายเปนคาจ้างบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานบัญชีการเงินและ
พัสดุ และจ้างเหมาจัดเก็บคาน้ํา และอื่นๆ

คาลงธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนของพนักงานสวนตําบล พนักงาน
จ้างและผู้มีสิทธิ์ได้รับอนุญาตให้เข้าอบรมสัมมนา

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ เชน คาพาหนะ คาเบี้ย
เลี้ยง คาเชาที่พักของพนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง และผู้ได้รับอนุญาตให้
เดินทางไปราชการ

โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน(โครงการตอเนื่อง) จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินการโครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน เชน คาจัดซื้อวัสดุคาจ้างพนักงาน คาครุภัณฑ คาจ้างเหมาบริการ
พนักงานเดินสํารวจข้อมูลภาคสนาม คาตอบแทน (คาอาหารทําการนอก
เวลา)อื่นๆที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการดังกลาว
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9
 มิถุนายน 2558
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 112 ลําดับที่ 4

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมวัสดุ ครุภัณฑตางๆเชน เครื่อง
คอมพิวเตอร เครื่องถายเอกสาร เครื่องพิมพดีด เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 105,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสิ่งของเครื่องใช้
ตางๆ เชน กระดาษ แฟ้ม ปากกา หมึกเครื่องถายเอกสาร เครื่องเขียนคาแบบ
พิมพตางๆ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นที่ใช้กับรถจักรยานยนตสวนกลาง
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอรเพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการของ
องคการบริหารสวนตําบล เชน แผนดิสก แผนซีดี หมึกเครื่องพิมพ ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 15,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อดวงตราไปรษณีย คาจัดสงหนังสือราชการ 
คาโทรสาร

งบลงทุน รวม 89,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 89,600 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ตู้เก็บเอกสาร จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บานเปิด ขนาดไมน้อย
กวา 91.4 x 45.8 x 183 เซนติเมตร จํานวน 2 หลัง เพื่อจัดเก็บเอกสาร
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9
 มิถุนายน 2558
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 132 ลําดับที่ 27

โต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้ จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโต๊ะทํางานพร้อมกระจกและเก้าอี้ทํางาน จํานวน 1 ชุด
-ขนาดโต๊ะ 154(W)x78 (D)x75.3(H)cm.
-หน้าโต๊ะเหล็ก PVC
-พร้อมกระจกปูโต๊ะ
เก้าอี้
-พนักพิงและที่นั่งบุฟองน้ําหุ้มหนังสีดํา
-ที่วางแขนผลิตจากพลาสติกขึ้นรูปสีดํา
-โครงขาเหล็ก 5 แฉก ล้อPP หรือ PU สีดํา
-ขนาดไมน้อยกวา 63(W) x 74(D) x 98 (H) cm.
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9
 มิถุนายน 2558
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 132  
ลําดับที่ 30 

วันที่พิมพ : 5/9/2562  15:53:55 หน้า : 16/66



ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน(จอขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 44,000 บาท

เพื่อเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับสํานักงาน จํานวน 2
 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
-มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 4 แกนหลัก (4 core) โดยมี
ความ เร็วสัญญาณนาฬิกาพื้น ฐานไมน้อยกวา 2.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่ม
สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความ สามารถในการประมวลผลสูง
จํานวน 1 หนวย
-มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวามีขนาดไมน้อยกวา 4 GB
-มีหนวยจัดเก็บข้อมูลชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมน้อยกวา 1 TB 
หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมน้อยกวา 120 GB จํานวน 1
 หนวย
-มี DVD –RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
-มีชองเชื่อมตอระบบเครือ ขาย Network interface 
แบบ 10/100/1000 Base-Tหรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง
-มีชองเชื่อมตอ interface แบบ USB 2.0 หรือดีกวาไมน้อยกวา 3 ชอง
-มีแป้นพิมพและเมาส
-มีจอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9
 มิถุนายน 2558
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 128 
ลําดับที่ 5
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เครื่องพิมพMultifunction จํานวน 16,000 บาท

เพื่อเปนคาจัดซื้อเครื่อง พิมพ multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer)  จํานวน 2 เครื่อง
 คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
-เปนอุปกรณที่มีความสา มารถเปน Printer,Copier ,Scanner และ Fax ภาย
ในเครื่องเดียวกัน
-เปนเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer)  
จากโรงงานผู้ผลิต
-มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 1,200x 1,200 dpi
-มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา 27 หน้าตอ
นาที  (ppm) หรือ 8ภาพตอนาที (ipm)
-สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได้
-มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมน้อยกวา 1,200 x 600 dpi
-มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
-สามารถถายสําเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดํา
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9
 มิถุนายน 2558
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 130 ลําดับที่ 16

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 5,600 บาท

เพื่อเปนคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 2
 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
-มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไมน้อยกวา 800 VA (480 Watts)
-สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไมน้อยกวา 15 นาที
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9
 มิถุนายน 2558
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 45,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 45,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 45,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการซ้อมแผนป้องกันและระงับ
อัคคีภัยในสถานศึกษา เชน คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คา
วัสดุ อุปกรณ คาวิทยากร คาป้ายโครงการ ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559  
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557  
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 71 ลําดับที่ 1  

โครงการอบรมวันอปพร.(22 มีนาคมของทุกปี) จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการอบรมวัน อปพร.(22 มีนาคมของ
ทุกปี) เชน คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุ อุปกรณ คา
วิทยากร คาป้ายโครงการ ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559  
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557  
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 72 ลําดับที่ 5  
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 35,500 บาท
งบดําเนินงาน รวม 5,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 5,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุชวงเทศกาล จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุชาง
เทศกาลเชน คาจัดสถานที่ คาไฟฟ้า คาป้ายโครงการ ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายให้แกอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2560  
-เปนไปตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติวา
ด้วยคาใช้จายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ
.2560  
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 72 ลําดับที่ 6  

งบลงทุน รวม 30,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 30,500 บาท
ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

แผงกั้นจราจร จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องแผงกั้นจราจร จํานวน 4 แผง คุณลักษณะพื้น
ฐาน ดังนี้
-มีขนาดยาว 1.5 เมตร สูงไมน้อยกวา 1 เมตร  
-สีขาว - แดง  
-ทําจากเหล็ก ขนาดไมน้อยกวา 1 นิ้ว  
-มีล้อ ขนาด 8 นิ้ว  
-มีป้ายระบุข้อความ "อบต.นาสิงห" ไว้ตรงกลาง  
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134  
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หน้าที่ 136 ลําดับที่ 44  
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ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง

ทอดูดน้ําดับเพลิง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อทอดูดน้ําดับเพลิง จํานวน 1 เส้น คุณลักษณะ ดังนี้
-ทอขนาด 3 นิ้ว ยาวไมน้อยกวา 9 เมตร  
-ลักษณะภายใน ผลิตจากยางธรรมชาติ ผิวเรียบ  
-เสริมแรงด้วยเส้นใย Polyester / Cotton และลวดขดเกลียว  
-ลักษณะเปนลอน (ตัวหนอน) เพื่อให้โค้งงอได้ดี  
-ข้อตอทอดูดทํามาจากทองเหลือง  
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134  
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หน้าที่ 135 ลําดับที่ 41  

สายสงน้ําดับเพลิงยางสังเคราะห จํานวน 12,500 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสายสงน้ําดับเพลิง จํานวน 1 เส้น คุณลักษณะ ดังนี้  
-ผลิตยางสังเคราะห 3 ชั้น  
-ขนาดเส้นผานศูนยกลาง 1.5 นิ้ว ยาว 20 เมตร    
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134  
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หน้าที่ 135 ลําดับที่ 40  
  

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 4,870,900 บาท

งบบุคลากร รวม 3,653,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,653,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,622,000 บาท

-เงินเดือนพนักงานสวนตําบล จํานวน 1 คน จํานวน 12 เดือน ตั้งไว้ 407,000
 บาท
และเงินเดือนครู จํานวน 8 คน  จํานวน 12 เดือน ตั้งไว้ 2,215,000 บาท
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เงินประจําตําแหนงพนักงานสวนตําบลตําแหนง ผู้อํานวยการกองการ
ศึกษาฯ เดือนละ 3,500 บาท 1 คน จํานวน 12 เดือน

เงินวิทยฐานะ จํานวน 445,000 บาท

เงินวิทยาฐานะของพนักงานสวนตําบลตําแหนง ครู จํานวน 4 คน จํานวน 12
 เดือน

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 494,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหนง 
ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา ตําแหนง ผู้ดูแลเด็ก 
จํานวน 2 อัตรา

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราของพนักงานจ้างตามภารกิจ
ตําแหนง ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา ตําแหนง 
ผู้ดูแลเด็ก จํานวน 2 อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 1,144,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 550,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 460,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษแกพนักงานสวนตําบล
ตําบลและพนักงานจ้างที่มีสิทธิได้รับ

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบลและครู
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ค่าใช้สอย รวม 499,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างบริการ จํานวน 324,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจ้างแรงงานตางๆ เชน จ้างบริการสถานศึกษา จ้างผู้ดูแล
เด็ก จ้างบริการรักษาความปลอดภัยให้กับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 2 แหง

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเปนคาลงทะเบียนพนักงานสวนตําบล ครู ศพด. พนักงานจ้าง
และผู้มีสิทธิได้รับอนุญาตให้เข้ารับการอบรมสัมมนา

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหหนะคาเชาที่พักและคาใช้จายอื่นๆ 
ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงาน
สวนตําบล ครู และพนักจ้าง

โครงการที่อานหนังสือท้องถิ่นรักการอาน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการที่อานหนังสือท้องถิ่นรักการอาน 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการคาใช้จายในการจัดงานการ
จัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 13 หน้าที่ 41  

โครงการวัดประชารัฐสร้างสุข จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการวัดประชารัฐสร้างสุข
ประจําปี 2563
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการคาใช้จายในการจัดงานการ
จัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินวัสดุครุภัณฑตางๆ เชน
เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องพิมพ เครื่องปรับอากาศ โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 45,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการซื้อสิ่งของเครื่องใช้ตางๆ เชน ปากกา ดินสอ
กระดาษ แฟ้มเอกสาร ไม้บรรทัด ตรายาง และหรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ทั้ง 2 แหง เชน น้ํายาทําความสะอาดห้องน้ํา พื้นห้อง กระจก 
ตลอดจน ไม้กวาด แปรง ผงซักฟอก และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุตางๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร เชนตลับหมึก แผน
ดิสก แฟลชไดฟ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ค่าสาธารณูปโภค รวม 50,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาฟ้าที่ใช้ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
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งบลงทุน รวม 73,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 73,900 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คอมพิวเตอรโน๊ตบุ๊ก จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโน๊ตบุ๊ก จํานวน 1 เครื่องคุณลักษณะ
พื้นฐานดังนี้
-มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 4 แกนหลัก (4 core) จํานวน 1
 หนวย  
โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้  
1. ในกรณีที่มีหนวยความจํา แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) 
เดียวกันขนาดไมน้อยกวา 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม
น้อยกวา 2.2 GHz และมีหนวยประมวลผลด้าน
กราฟิก (Graphics Processing Unit) ไมน้อยกวา 10 แกน หรือ  
2.ในกรณีที่มีหนวยความจํา แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) 
เดียวกันขนาดไมน้อยกวา 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม
น้อยกวา 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้
ความสามารถในการประมวลผลสูง  
-มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไมน้อยกวา 8 GB  

-มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมน้อยกวา 1 TB 
หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมน้อยกวา 120 GB จํานวน 1
 หนวย  
-มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมน้อยกวา 1,366 x 768 pixel และมีขนาด
ไมน้อยกวา 12 นิ้ว  
-มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวาไมน้อยกวา 3 ชอง  
-มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง   
-มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง  
-สามารถใช้งานได้ไมน้อยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth   
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 13 หน้าที่ 130  
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เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับสํานักงาน จํานวน 34,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับใช้ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2
 แหง จํานวน 2 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
-มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 4 แกน (4 core) มีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อยกวา 3.1 GHz หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย   -มี
หนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมน้อยกวา 4 GB  
-มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมน้อยกวา 1TB 
หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมน้อยกวา 120 GB จํานวน 1
 หนวย  
-มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย  
-มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base- T หรือดีกวาจํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง  
-มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวาไมน้อยกวา 3 ชอง  
-มีแป้นพิมพและเมาท   
-มีจอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย  
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 13 หน้าที่ 130  

เครื่องพิมพ จํานวน 12,900 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพ จํานวน 3 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
-เปนเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) 
จากโรงงานผู้ผลิต  
-มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 1,200 x 1,200 dpi  
-มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมน้อยกวา 20
 หน้าตอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที (ipm)  
-มีชองเชื่อมตอ (InterFace) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง  
-มีถาดใสกระดาษได้ไมน้อยกวา 50 แผน  
-สามารถใช้ได้กับ A4, Letter , Legal และ Custom  
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 17 หน้าที่ 130  
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เครื่องสํารองไฟ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้าจํานวน 2 เครื่อง 
คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
-มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไมน้อยกวา 800 VA (480 Watts)  
-สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไมน้อยกวา 15 นาที  
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 14 
หน้าที่ 130  

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 4,977,200 บาท
งบดําเนินงาน รวม 2,517,200 บาท

ค่าใช้สอย รวม 1,137,600 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการการป้องกันเด็กจมน้ําในเด็กปฐมวัย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเปนคาใช้จายในการจัดกิจกรรมอบรมให้กับครู และผู้ปกครอง
เด็กปฐมวัย คาวัสดุ/อุปกรณและคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการ
ดําเนินโครงการ
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด 
ที่ มท 0816.4/ว 2419 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560  

โครงการแขงขันกีฬาเด็กปฐมวัยเกมส ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านนาทรายเจริญสุข จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการแขงขันกีฬาเด็กปฐมวัยเกมส
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านนาทรายเจริญสุข เชน เงินรางวัล คาวัสดุ คาใช้
จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการดําเนินโครงการ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการคาใช้จายในการจัดงานการ
จัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 9 หน้าที่ 35  
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โครงการแขงขันกีฬาเด็กปฐมวัยเกมส ศูนยอบรมเด็กเกณฑวัดสอนเจริญราษฎร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการแขงขันกีฬาเด็ก
ปฐมวัยเกมสศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑวัดสอนเจริญ ราษฎร 
เชน เงินรางวัล คาวัสดุ คาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการดําเนิน
โครงการ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการคาใช้จายในการจัดงานการ
จัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2559  
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 9 หน้าที่ 39  

โครงการคาจัดการเรียนการสอน(รายหัว) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านนาทรายเจริญ
สุข

จํานวน 102,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณเกี่ยว
กับการจัดการเรียนการสอนสําหรับเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้าน
นาทรายเจริญสุข จํานวนเด็ก 60 คนๆ ละ 1,700 บาท/คน
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว 3274  
ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561  
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 6 หน้าที่ 38  

โครงการคาจัดการเรียนการสอน(รายหัว)ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑวัดสอนเจริญ
ราษฎร

จํานวน 102,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณเกี่ยว
กับการจัดการเรียนการสอนสําหรับเด็กศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑ
วัดสอนเจริญราษฎร จํานวนเด็ก 60 คนๆ ละ 1,700 บาท/คน
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว 3274  
ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561  
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 6 หน้าที่ 38  
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โครงการงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเปนคาใช้จายในการจัดนิทรรศการตางๆ และนําเด็กนักเรียน 
ครู บุคลากรทางการศึกษาเข้ารวมงานมหกรรมการจัดการศึกษา
ท้องถิ่น ประจําปี 2563
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการคาใช้จายในการจัดงานการ
จัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2559  
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 3 หน้าที่ 37  

โครงการจัดกิจกรรมวันแมแหงชาติ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านนาทรายเจริญสุข จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรมวันแมแหงชาติ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านนาทรายเจริญสุข เชน คาอาหารและ
เครื่องดื่ม เงินรางวัล คาจัดซื้อวัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการดําเนิน
โครงการ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการคาใช้จายในการจัดงานการ
จัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 10 หน้าที่ 39  

โครงการจัดกิจกรรมวันแมแหงชาติ ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑวัดสอนเจริญ
ราษฎร

จํานวน 10,000 บาท

พื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรมวันแมแหงชาติ
ศูนยอบรมเด็กอนเกณฑวัดสอนเจริญราษฎร เชน คาอาหารและ
เครื่องดื่ม เงินรางวัล คาจัดซื้อวัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการดําเนิน
โครงการ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการคาใช้จายในการจัดงานการ
จัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 10 หน้าที่ 39  
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โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเปนคาใช้จายในการจัดงานวันเด็กแหงชาติ ประจําปี 2563 ของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2 แหง เชน เงินรางวัล คาวัสดุและคาใช้จายอื่นที่
เกี่ยวข้อง
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการคาใช้จายในการจัดงานการ
จัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 2 หน้าที่ 36  

โครงการเชิดชูหนูน้อยคุณธรรม ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านนาทรายเจริญสุข จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการบายสีสูขวัญสนุกสุขสันตวัน
ปิดเทอม ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านนาทรายเจริญสุข เชน คาอาหาร คา
เอกสาร และวัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการดําเนินโครงการ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการคาใช้จายในการจัดงานการ
จัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2559  
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 8 หน้าที่ 38  

โครงการเชิดชูหนูน้อยคุณธรรม ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑวัดสอนเจริญราษฎร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการบายสีสูขวัญสนุกสุขสันตวัน
ปิดเทอม ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑวัดวัดสอนเจริญราษฎร เชน คาอาหาร
คาเอกสาร และวัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการดําเนินโครงการ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการคาใช้จายในการจัดงานการ
จัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2559  
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 8 หน้าที่ 38  

โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านนาทรายเจริญสุข จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายโครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบ้านนาทรายเจริญสุข จํานวน 5 คนๆ ละ 2,000 บาท/ปี
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557  
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 4 หน้าที่ 37  
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โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑวัดสอนเจริญ
ราษฎร

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายโครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก 
ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑวัดสอนเจริญราษฎร จํานวน 5 คนๆ 
ละ 2,000 บาท/ปี
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557  
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 4 หน้าที่ 37  

โครงการศึกษาแหลงเรียนรู้นอกสถานที่ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านนาทรายเจริญสุข จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการศึกษาแหลงเรียนรู้
นอกสถานที่สําหรับเด็กปฐมวัยศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้าน
นาทรายเจริญสุข เชน คาวิทยากร คาพาหนะ คาอาหาร
และเครื่องดื่ม และวัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการดําเนินโครงการ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการคาใช้จายในการจัดงานการ
จัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2559  
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 7 หน้าที่ 38  

โครงการศึกษาแหลงเรียนรู้นอกสถานที่ ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑวัดสอนเจริญ
ราษฎร

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการศึกษาแหลงเรียนรู้
นอกสถานที่สําหรับเด็กปฐมวัยศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑ
วัดสอนเจริญราษฎร เชน คาวิทยากร คาพาหนะ คาอาหาร
และเครื่องดื่มและวัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการดําเนินโครงการ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการคาใช้จายในการจัดงานการ
จัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2559  
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 7 หน้าที่ 38  
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายในสถานศึกษา (คาเครื่องแบบนักเรียน) เด็กปฐมวัย
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านนาทรายเจริญสุข

จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการจัดซื้อเครื่องแบบนักเรียนสําหรับเด็กปฐมวัยศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาทรายเจริญสุข จํานวนเด็ก 60 คนๆ ละ 300 บาท/ปี
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว 3274  
ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561  

โครงการสนับสนุนคาใช้จายในสถานศึกษา (คาหนังสือเรียน) เด็กปฐมวัย
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านนาทรายเจริญสุข

จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการจัดซื้อหนังสือเรียนสําหรับเด็กปฐมวัย
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านนาทรายเจริญสุข จํานวนเด็ก 60 คนๆ 
ละ 200 บาท/ปี
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว 3274  
ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561  

โครงการสนับสนุนคาใช้จายในสถานศึกษา (คาอุปกรณการเรียน) 
เด็กปฐมวัยศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านนาทรายเจริญสุข

จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการจัดซื้ออุปกรณการเรียนสําหรับเด็กปฐมวัยศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาทรายเจริญสุข จํานวนเด็ก 60 คนๆ ละ 200 บาท/ปี
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว 3274  
ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561  

โครงการสนับสนุนคาใช้จายในสถานศึกษา(คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
เด็กปฐมวัยศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านนาทรายเจริญสุข

จํานวน 25,800 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสําหรับ
เด็กปฐมวัยศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านนาทรายเจริญสุข 
จํานวนเด็ก 60 คนๆ ละ 430 บาท/ปี
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว 3274  
ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561  
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายในสถานศึกษา(คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)เด็กปฐมวัย
ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑวัดสอนเจริญราษฎร

จํานวน 25,800 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสําหรับ
เด็กปฐมวัยศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑวัดสอนเจริญราษฎร 
จํานวนเด็ก 60 คนๆ ละ 430 บาท/ปี
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว 3274  
ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561  

โครงการสนับสนุนคาใช้จายในสถานศึกษา(คาเครื่องแบบนักเรียน)เด็กปฐมวัย
ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑวัดสอนเจริญราษฎร

จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการจัดซื้อเครื่องแบบนักเรียนสําหรับ
เด็กปฐมวัยศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑวัดสอนเจริญราษฎร 
จํานวนเด็ก 60 คนๆ ละ 300บาท/ปี
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว 3274  
ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561  

โครงการสนับสนุนคาใช้จายในสถานศึกษา(คาหนังสือเรียน)เด็กปฐมวัยศูนย
อบรมเด็กกอนเกณฑวัดสอนเจริญราษฎร

จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการจัดซื้อหนังสือเรียนสําหรับเด็กปฐมวัยศูนยอบรม
เด็กกอนเกณฑวัดสอนเจริญราษฎร จํานวนเด็ก 60 คนๆ ละ 200 บาท/ปี
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว 3274  
ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561  

โครงการสนับสนุนคาใช้จายในสถานศึกษา(คาอุปกรณการเรียน)
เด็กปฐมวัยศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑวัดสอนเจริญราษฎร

จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการจัดซื้ออุปกรณการเรียนสําหรับ
เด็กปฐมวัยศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑวัดสอนเจริญราษฎร 
จํานวนเด็ก 60 คนๆ ละ 200บาท/ปี
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว 3274  
ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561  
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โครงการอาหารกลางวันสําหรับเด็กปฐมวัยศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านนาทรายเจริญ
สุข

จํานวน 294,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสําหรับเด็กที่อยู
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านนาทรายเจริญสุข จํานวนเด็ก 60 คนๆ 
ละ 20 บาท/วัน จํานวน 245 วัน
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว 3274  
ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561  
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 5 หน้าที่ 37  

โครงการอาหารกลางวันสําหรับเด็กศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑวัดสอนเจริญราษฎร จํานวน 294,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสําหรับเด็กที่อยู
ในศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑวัดสอนเจริญราษฎร จํานวนเด็ก 60 
คนๆ ละ 20 บาท/วัน จํานวน 245 วัน
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว 3274  
ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561  
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 5 หน้าที่ 37  

ค่าวัสดุ รวม 1,379,600 บาท
คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,379,600 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สําหรับเด็กนักเรียนโรงเรียน
สังกัด สพฐ.และ ศพด. ดังนี้ 
-โรงเรียนบ้านนาสิงห เด็กนักเรียน จํานวน 360 คน 
-โรงเรียนบ้านนาทราย เด็กนักเรียน จํานวน 240 คน 
-ศพด.วัดสอนเจริญราษฎร เด็กนักเรียน จํานวน 60 คน
-ศพด.บ้านนาทรายเจริญสุข เด็กนักเรียน จํานวน 60 คน
รวมทั้งสิ้นจํานวน 720 คนๆ ละ 7.37บาท/วัน จํานวน 260 วัน
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว 3274  
ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561  
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 5 หน้าที่ 37  
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งบเงินอุดหนุน รวม 2,460,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,460,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการเกษตรกรน้อย จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านนาทรายตามโครงการเกษตรกรน้อย
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 16 ลําดับที่ 43  

โครงการพัฒนาสุนทรียภาพนักเรียน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านนาสิงหตามโครงการพัฒนาสุนทรียภาพ
นักเรียน
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 17 ลําดับที่ 43  

โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ. จํานวน 2,400,000 บาท

เพื่อจายเปนคาอาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัด สพฐ. ดังนี้
-โรงเรียนบ้านนาสิงห เด็กนักเรียน จํานวน 360 คน 
-โรงเรียนบ้านนาทราย เด็กนักเรียน จํานวน 240 คน 
รวมทั้งสิ้น 600 คนๆ ละ 20 บาท/วัน จํานวน 200 วัน
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว 3274  
ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561  
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 5 หน้าที่ 37  

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 2,002,140 บาท

งบบุคลากร รวม 1,091,280 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,091,280 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 689,280 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบลและเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําปี ของพนักงานสวนตําบล ตําแหนง 
ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติการ           
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงของพนักงานสวนตําบล เชน  
เงินประจําตําแหนงผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม         

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 324,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจ้างในสังกัดกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม      

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างและเงินเพิ่มอื่นตาม
สิทธิที่ได้รับ    

งบดําเนินงาน รวม 895,560 บาท
ค่าตอบแทน รวม 174,560 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 159,560 บาท

เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นให้กับพนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง
ที่มีสิทธิได้รับ    

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงานสวนตําบลสังกัด      
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม           

ค่าใช้สอย รวม 551,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างบริการ จํานวน 366,000 บาท

เพื่อเปนคาจ้างบริการ เชน จ้างพนักงานประจํารถบรรทุกขยะ/ผู้ชวยเจ้าหน้าที่
ธุรการ หรือจ้างเหมาบริการ เชน จ้างเหมาบริการตรวจสอบคุณภาพน้ํา
อุปโภค บริโภค ฯลฯ    
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คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆของ
พนักงานสวนตําบล พนักงานจ้างและผู้มีสิทธิ์ได้รับอนุญาต
ให้เข้าอบรมสัมมนา    

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายการเดินทางไปราชการ จํานวน 35,000 บาท

คาเบี้ยเลี้ยงและอื่นๆสําหรับพนักงานสวนตําบล พนักงานจ้างที่ได้รับอนุญาต
เดินทางไปราชการ    

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ เชน 
เครื่องพนหมอกควัน เครื่องเสียง รถบรรทุกขยะ รถกู้ชีพ กู้ภัย    

ค่าวัสดุ รวม 170,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุสิ่งของ เชน กระดาษ แฟ้ม ปากกา ฯลฯ    

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเปนคาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น สําหรับรถยนตบรรทุกขยะ    
รถกู้ชีพกู้ภัย เชน น้ํามันดีเซล น้ํามันหลอลื่น น้ํามันไฮโดรลิค ฯลฯ    

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเปนคาจัดซื้อวัสดุทางการแพทยหรือวิทยาศาสตร เชนถุงมือ ยาสามัญ
ประจําบ้าน ฯลฯ    

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาดําเนินการจัดทําป้ายประชาสัมพันธและ
โฆษณาเผยแพรข้อมูลขาวสารตางๆ    
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ เชน แผนดิสก หมึก
เครื่องพิมพ ฯลฯ    

งบลงทุน รวม 15,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 15,300 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ตู้เก็บเอกสาร จํานวน 11,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตู้เอกสาร ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก
ขนาดไมน้อยกวา118.8 x 45.7x 183 ซม. จํานวน 1 หลัง  
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 133 
ลําดับที่ 35   

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 4,300 บาท

เพื่อเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้     
-เปนเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ(Ink Tank Printer) จาก
โรงงานผู้ผลิต    
-มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 1,200x1,200 dpi    
-มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําไมน้อยกวา 20 หน้าตอนาที(ppm) หรือ 8.8
 ภาพตอนาที(ipm)    
-ความเร็วในการพิมพรางสีไมน้อยกวา 10 หน้าตอนาที(ppm) หรือ 4.5 ภาพ
ตอนาที(ipm)    
-มีชองเชื่อมตอ(Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกวาจํานวนไม
น้อยกวา 1 ชอง    
-สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใสกระดาษได้ไม
น้อยกวา 50 แผน    
 -เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 129 ลําดับที่ 9    
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 535,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 375,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 375,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการแก้ไขปัญหามลภาวะจากขี้ยางพารา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินงานโครงการแก้ไขปัญหามลภาวะจากขี้
ยางพารา  เชน อบรมให้ความรู้ในการกําจัดกลิ่นและน้ําเสียจากยางพารา    
-เปนไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หมวด 5 เรื่องเหตุ
รําคาญ มาตรา 25-28   
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที6่5 ลําดับที่ 4    

โครงการคัดแยกขยะ สะสมเงินทอง คุ้มครองอนาคตลดปัญหาสิ่งแวดล้อม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินงานโครงการคัดแยกขยะ 
สะสมเงินทอง เชน คาวัสดุจัดซื้อขยะ ตราชั่ง ตาขายเขียว ฯลฯ    
-เปนไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่องการจัดการขยะ
มูลฝอย พ.ศ.2560 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง 
และมาตรา 34/1 วรรคสอง วรรคสาม และวรรคเจ็ด แหง พรบ.
รักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบร้อยของ บ้านเมือง 
(ฉบับที่ 2) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 134 ตอนพิเศษ ง 
หน้า 2 วันที่ 1 พ.ย. 2560    
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 64 ลําดับที่ 1    

โครงการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณทางสาธารณะ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินงานโครงการปรับปรุงภูมิทัศน
บริเวณทางสาธารณะ เชน ตัดหญ้า,คาปุย,น้ํามันเชื้อเพลิง ฯลฯ    
-เพื่อเปนไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปน
ระเบียบของ บ้านเมือง พ.ศ.2535 และกฎกระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2535 ตาม
มาตรา 5 และมาตรา 10 วรรค 2    
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 65 ลําดับที่ 6    
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โครงการปรับปรุงภูมิทัศนบอขยะ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศนบอขยะ เชน คาฝัง
กลบขยะ คาต้นไม้ ,คาปุย ฯลฯ    
-เปนไปตามกฎกระทรวงสาธารณสุข เรื่องสุขลักษณะการจัดการ
มูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2560 หมวด 4 การจัดการมูลฝอยทั่วไป
โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่งและมาตรา 6 
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข(ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2550 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา หน้า 32 เลมที่ 134 
ตอนที่ 44 ก วันที่ 29 เม.ย.2560    
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที6่4 ลําดับที่ 3   

โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า ประจําปี 2563 ภายใต้โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัข
บ้า ตามพระปณิธาน  พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศหญิง สมเด็จพระ
เจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัคราชกุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒนวรขัตติยราชนาวี  เชน คาวัคซีน ,คาชุดฉีด ,คาสํารวจ ฯลฯ    
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 46 ลําดับที่ 2    

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินการควบคุมและป้องกัน
โรคไข้เลือดออก  เชน คาจัดซื้อทรายอะเบท น้ํายาพนหมอกควัน
น้ํามันเชื้อเพลิง ฯลฯ    
-เปนไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข อาศัยอํานาจตามความใน
มาตรา 25(5) แหง พรบ.การสาธารณสุข ปี 2535) ประกาศใน พระราชกิจจา
นุเบกษา เลมที่ 119 ตอนพิเศษ 62 ง วันที่ 8 ก.ค.2545    
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 48 ลําดับที่ 6    
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โครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาด จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินการป้องกันและควบคุมโรคระบาด    
และโรคอุบัติใหม เชน โรคไข้หวัดนก โรคอจจาระรวง หรือโรคอื่นๆที่เกิดการ
ระบาด เชน ทรายอะเบท ,น้ํายากําจัดพาหะนําโรค ,วัสดุอุปกรณตางๆ    
-เปนไปตามพระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ.2558 กรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข ประกาศใช้ราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 132 ตอนที่ 86    
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 46 ลําดับที่ 1    

โครงการป้องกันและควบคุมโรคเอดส จํานวน 5,000 บาท

เพื่อเปนคาใช้จายในการดําเนินงานโครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคเอดส เชน คาจัดทําป้ายประชาสัมพันธ 
จัดอบรมให้ความรู้แกกลุมเป้าหมาย ฯลฯ    
-เปนไปตาม พระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ.2558 กรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุขประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 132 
ตอน 86 ก วันที่ 8 ก.ย. 2558    
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 47 ลําดับที่ 3    

โครงการสงเสริมการออกกําลังกาย จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินงานโครงการสงเสริม
การออกกําลังกาย เชน คาวัสดุ คาอาหารและเครื่องดื่ม และอื่นๆ    
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดงานการแขง
ขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขันกีฬาขององคกรปกครองท้องถิ่น พ
.ศ.2559    
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 47 ลําดับที่ 4    

โครงการอนุรักษพันธุสัตวน้ําจืด จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินงานโครงการอนุรักษพันธุ
สัตวน้ําจืด เชน กระชังปลา อาหารปลา ฯลฯ 
-เปนไปตามพระราชกําหนดการประมง พ.ศ.2558  หมวดที่ 5 มาตรการ
อนุรักษและบริหารจัดการ มาตร 55 ถึง 72 มาตรการอนุรักษและบริหาร
จัดการ มาตรา 55 ถึง 72    
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 67 ลําดับที่ 1    
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โครงการอบรมฟื้นฟูอาสาสมัครท้องถิ่นรักษโลก จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการอบรมฟื้นฟูอาสาสมัคร
ท้องถิ่นรักษโลก    
-เพื่อเปนไปตาม หนังสือที่ มท.0808.2/ว2874 เรื่องการฝึกอบรม
อาสาสมัครพิทักษทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมหมูบ้าน (ทสม.)
และอาสาสมัครท้องถิ่นรักษโลก    
-เพื่อให้เปนไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัด
การขยะมูลฝอย พ.ศ. 2560 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5
วรรคหนึ่ง และมาตรา 34/1วรรคสอง วรรคสามและวรรคเจ็ด 
แหง พรบ.รักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบร้อย
ของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เลม 134 ตอนพิเศษ ง หน้า 2 วันที่ 1 พ.ย.2560    

งบเงินอุดหนุน รวม 160,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 160,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน

เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 160,000 บาท

เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามโครงการพระราชดําริด้านสาธารณ
สุข โดยอุดหนุนให้หมูบ้านๆละ 20,000 บาท จํานวน 8 หมูบ้าน เพื่อขับ
เคลื่อนโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข ในกิจกรรมตางๆ เชน คาใช้จาย
สําหรับการอบรม การประชุม การสัมมนา การรณรงค การเผยแพรประชา
สัมพันธ หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของแตละ
โครงการ เชน โครงการอบรมหมอชาวบ้าน ในพระราชประสงคของพระบาท
สมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม
นาถบพิตร และโครงการตามพระราชดําริตางๆ ฯลฯ    
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2559    
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) หน้าที่ 47 ลําดับที่ 5   
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 976,760 บาท

งบบุคลากร รวม 664,960 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 664,960 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 622,960 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบล และเงินปรับปรุงประจําปีของ
พนักงานสวนตําบล

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงพนักงานสวนตําบล

งบดําเนินงาน รวม 297,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 64,800 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนประโยชนตอบแทนอื่นให้กับพนักงานสวนตําบลที่มี
สิทธิได้รับ

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 4,800 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล

ค่าใช้สอย รวม 183,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างบริการ จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจ้างแรงงานตางๆเชน จ้างเหมาบริการของกองสวัสดิการสังคม

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาลงทะเบียนและคาธรรมเนียม ของพนักงานสวนตําบล ที่ได้รับ
การอนุญาตให้เข้ารับการอบรมสัมนา
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมนาของ
พนักงานสวนตําบล เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาที่พักฯ

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมวัสดุ ครุภัณฑตางๆ เชน เครื่อง
คอมพิวเตอร เครื่องพิมพ ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสิ่งของเครื่องใช้สํานัก
งาน เชน แฟ้ม ปากกา กระดาษ ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน หมึกเครื่องพิมพ แฟลชไดรฟ 
แผนซีดี ฯลฯ
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งบลงทุน รวม 14,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 14,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

โต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้ จํานวน 14,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโต๊ะทํางานและเก้าอี้ทํางานจํานวน 1 ชุด คุณลักษณะพื้น
ฐาน ดังนี้
คุณลักษณะพื้นฐานโต๊ะทํางาน  
1) ขนาดโต๊ะไมน้อยกวา (W)153 x(D) 77x(H)75 ซม.  
2) ทําจากเหล็ก พร้อมมีกระจกหน้าโต๊ะ  
3) มีลิ้นชักล็อกได้ พร้อมกุญแจล็อค  
4) สินค้ารับประกันคุณภาพอยางน้อย 1 ปี  
คุณลักษณะพื้นฐานเก้าอี้ทํางาน  
1) พนักพิงและที่นั่งบุฟองน้ําหุ้มหนัง สีดํา  
2) โครงขาเหล็ก 5 แฉก ล้อ PP หรือ PU สีดํา  
3) ปรับระดับเก้าอี้ระบบ GAS Lifting  
4) ขนาดไมน้อยกวา (W) 71 x (D) 74 x (H) 114 ซม.  
5) รองรับน้ําหนักได้ไมน้อยกวา 100 กก.  
6) สินค้ารับประกันคุณภาพอยางน้อย 1 ปี  
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134  
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 132 ลําดับที่ 25
 และ 26  
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 80,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการสืบสานประเพณีรดน้ําขอพรผู้สูงอายุ จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการจัดกิจกรรมประเพณีรดน้ําขอพรผู้สูงอายุเนื่องใน
วันสงกรานตประจําปี พ.ศ.2563
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559  
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 49 ลําดับที่ 1  

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 3,243,000 บาท

งบบุคลากร รวม 1,242,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,242,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 950,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบลและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี
ของพนักงานสวนตําบล

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพและเงินปรับคุณวุฒิของพนักงานสวนตําบล
เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงของพนักงานสวนตําบล
คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างและเงินเพิ่มอื่นที่มี
สิทธิ์ได้รับ
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งบดําเนินงาน รวม 1,976,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 246,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนประโยชนตอบแทนอื่นๆให้กับพนักงานสวนตําบล
พนักงานจ้างที่มีสิทธิ์ได้รับ

คาเชาบ้าน จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบล
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงานสวนตําบล
ค่าใช้สอย รวม 1,070,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างบริการ จํานวน 900,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจ้างบริการ เชน เปิด-ปิดระบบประปา,ซอมแซมระบบ
ประปา,ซอมแซมระบบไฟฟ้า,คาจ้างงานบริการผู้ชวยเจ้าหน้าที่ธุรการ,คาจ้าง
งานบริการผู้ชวยชางและคาจ้างเหมาบริการอื่นๆ

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆของพนักงานสวน
ตําบล พนักงานจ้างและผู้ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประชุมอบรมสัมมนา

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ เชนคพาหนะ คาเบี้ยเลี้ยง คา
เชาที่พัก ของพนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง และผู้ได้รับอนุญาตให้เดินทาง
ไปราชการ

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมวัสดุครุภัณฑ เชนเครื่อง
คอมพิวเตอร เครื่องปรับอากาศฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 660,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสิ่งของเครื่องใช้
ตางๆ เชน ปากกา แฟ้ม กระดาษ ฯลฯ
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าสําหรับซอมแซมไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้า
ตางๆ

วัสดุกอสร้าง จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุกอสร้าง เชน ไม้ สี เหล็ก ยางแอลฟัลทสําเร็จ
รูป ปูน หิน ทราย ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนดิสก หมึกพิมพ ฯลฯ
วัสดุอื่น จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุประปา เชน คลอลีน ปูนขาว สารส้ม ฯลฯ
งบลงทุน รวม 25,000 บาท
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ค่าครุภัณฑ์ รวม 25,000 บาท
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงานประมวลผล จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงานประมวล
ผล จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
-มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 4 แกนหลัก (4 core) โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อยกวา 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่ม
สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผล
สูง จํานวน 1 หนวย
-หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache Memory รวม
ในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมน้อยกวา 6 MB
-มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือดี
กวา ดังนี้
1) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูบนแผงวงจรหลักที่มีความ
สามารถในการใช้หนวยความจําแยกจากหนวยความจําหลักขนาดไมน้อย
กวา 2 GB
2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หนวยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 2 GB
-มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมน้อยกวา 4 GB
-มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมน้อยกวา 1 TB 
หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมน้อยกวา 120 GB จํานวน 1
 หนวย
-มี DVD-RW หรือดีกวา แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภาย
นอก (External) จํานวน 1 หนวย
-มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง
-มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อยกวา 3 ชอง
-มีแป้นพิมพและเมาส
-มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไมน้อยกวา 21 นิ้ว ความละเอียด
แบบ FHD (1920x1080)
-สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134  
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 220,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 210,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 210,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการขับเคลื่อนสภาเด็กและเยาวชน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการจัดกิจกรรมขับเคลื่อนสภาเด็กและ
เยาวชน เชน คาเอกสาร คาอาหาร ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559  
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 59 ลําดับที่ 20  

โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลิกภาพเทคนิคการแตงหน้าทําผมเสริมบุคลิกภาพ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เชน คาวัสดุอุปกรณการ
ฝึกอบรม คาอาหาร ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559  
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 61 ลําดับที่ 22  

โครงการฝึกอบรมสงเสริมอาชีพหลักสูตรชางซอมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เชน คาวัสดุอุปกรณการ
ฝึกอบรม คาอาหาร ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559  
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 57 ลําดับที่ 18  
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โครงการฝึกอบรมสงเสริมอาชีพหลักสูตรนวดเพื่อสุขภาพ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เชน คาวัสดุอุปกรณการ
ฝึกอบรม คาอาหาร ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559  
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 50 ลําดับที่ 1  

โครงการฝึกอบรมสงเสริมอาชีพหลักสูตรอาหารไทยและขนมไทย จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เชน คาวัสดุอุปกรณการ
ฝึกอบรม คาอาหาร ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559  
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 50 ลําดับที่ 2  

โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการจัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ เชน คาวัสดุอุปกรณ
กิจกรรมเรียนรู้ตามอัธยาศัย วัสดุเครื่องเขียน
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559  
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 54 ลําดับที่ 9  
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งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการรวมพลังสตรีศรีวิไลเนื่องในวันสตรีสากล 8 มีนาคม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสํานักงานพัฒนาชุมชน อําเภอศรีวิไล 
ตามโครงการรวมพลังสตรีศรีวิไล เนื่องในวันสตรีสากล 8 มีนาคม
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2559  
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 62 ลําดับที่ 24  

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 100,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการแขงขันกีฬาประชาชนชาวตําบลนาสิงห จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการจัดงานแขงขันกีฬาประชาชน
ชาวตําบลนาสิงหประจําปี 2563 เพื่อจายเปนเงินรางวัลคาป้าย 
คาจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ และคาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการ
จัดการแขงขันกีฬา
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการคาใช้จายในการจัดงานการ
จัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2559  
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 2 หน้าที่ 44  
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 200,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 130,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดงานวันสงกรานต จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการจัดงานวันสงกรานต ประจําปี 2563 เชน
การตกแตงรถขบวนแหเพื่อเข้ารวมขบวนแหงานสงกรานตที่อําเภอศรีวิไล
และคาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานวันสงกรานต
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการคาใช้จายในการจัดงานการ
จัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2559  
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 3 หน้าที่ 44  

โครงการสืบสานประเพณีในวันเข้าพรรษา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการสืบสานประเพณีในวันเข้า
พรรษา ประจําปี 2563 เชน คาสนับสนุนริ้วขบวนแหเทียนพรรษา คาจัดซื้อ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการคาใช้จายในการจัดงานการ
จัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 4 หน้าที่ 45  

งบเงินอุดหนุน รวม 70,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 70,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน

อุดหนุนกิจกรรมและงานประเพณีท้องถิ่น จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนงานประเพณีท้องถิ่นและเปนคาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยว
กับการดําเนินโครงการ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2559  
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 5 หน้าที่ 45  
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 550,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 550,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 550,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคจังหวัดบึงกาฬ จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคจังหวัดบึงกาฬ 
ในการขยายเขตไฟฟ้าสายดับในพื้นที่ตําบลนาสิงห
-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ.2561-2565) ข้อที่ 21 หน้าที่ 80

อุดหนุนสํานักงานที่ดินจังหวัดบึงกาฬ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสํานักงานที่ดินจังหวัดบึงกาฬ 
ในการดําเนินการรังวัดที่ดินสาธารณประโยชนในตําบลนาสิงห
เพื่อป้องกันการลุกล้ําที่สาธารณะประโยชน
-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ.2561-2565) ข้อที่ 112 หน้าที่ 103

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 4,426,000 บาท
งบลงทุน รวม 4,426,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 4,426,000 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้งถนน คสล. หมูที่ 6 สายรอบป่าช้า จํานวน 200,000 บาท

เพือจายเปนคากอสร้างถนน คสล. กว้าง 3 เมตร ยาว 135 เมตร หนา 0.15
 เมตรรายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.นาสิงหกําหนด พร้อมป้ายบอก
โครงการ 1 ป้าย
-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 90 ลําดับที่ 63

วันที่พิมพ : 5/9/2562  15:53:55 หน้า : 55/66



โครงการกอสร้างถนน คสล. หมูที่ 3 จํานวน 220,000 บาท

เพี่อจายเปนคากอสร้างถนน คสล. กว้าง 5 เมตร ยาว 73 เมตร หนา 0.07-
0.15 เมตร มีรางระบายน้ํา คสล.1 แหง รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.
นาสิงหกําหนด พร้อมป้ายบอกโครงการจํานวน 1 ป้าย
-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 83 ลําดับที่ 33

โครงการกอสร้างถนน คสล.หมูที่ 8 สายหนองแฮ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสร้างถนน คสล.กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15
 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.นาสิงหกําหนด พร้อมป้ายบอก
โครงการ 1 ป้าย
-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า118 ลําดับที่ 6

โครงการกอสร้างทางระบายน้ํา คสล. หมูที่ 2 จํานวน 99,000 บาท

เพื่อจายเปนคาลงทอระบายน้ํา คสล.ขนาด. 0.30 ม. และ 0.40 เมตร พร้อม
บอพักยาวรวม 45 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.
นาสิงหกําหนด
-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2564) หน้า 87 ลําดับที่ 26

โครงการกอสร้างทางระบายน้ํา คสล. หมูที่5 จํานวน 222,000 บาท

เพื่อจายเปนคาลงทอระบายน้ํา คสล.ขนาด. 0.30 เมตร และขนาด. 0.40
 เมตร พร้อมบอพักรวม 43 เมตร,กอสร้างรางระบายน้ํา คสล.ขนาดกว้าง 0.20
 เมตร ยาว 50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.10 เมตร ,กอสร้างทางเชื่อม คสล. กว้าง 3
 เมตร ยาว 8.50 เมตร หนา 0.10 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.นาสิงหกําหนด พร้อมป้ายโครงการ1ป้าย
-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 83 ลําดับที่ 36

วันที่พิมพ : 5/9/2562  15:53:55 หน้า : 56/66



โครงการกอสร้างฝาย คสล. หมูที่2 จํานวน 700,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสร้างฝาย  คสล.ขนาดกว้าง 11 เมตร ยาว 8 เมตร 
สันฝาย กว้าง1.5 เมตร ตามแบบแปลนที่ อบต.นาสิงหกําหนดพร้อมป้ายบอก
โครงการจํานวน 1 ป้าย
-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้า 79 ลําดับที่ 17

โครงการกอสร้างโรงจอดรถสํานักงาน อบต.นาสิงห จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสร้างโรงจอดรถขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 20 เมตร สูง 3
 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.นาสิงหกําหนด พร้อมป้ายโครงการ
จํานวน 1 ป้าย
-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 96 ลําดับที่ 83  

โครงการกอสร้างห้องน้ําศูนยพัฒนาเด็กเล็กนาสิงห , นาทราย จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสร้างห้องน้ําศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 2 แหง 
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.นาสิงหกําหนด พร้อมป้ายบอกโครงการ
จํานวน 1 ป้าย
-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)หน้า 95 ลําดับที่ 81,82

โครงการกอสร้างหอถังสูงประปา หมูที่ 1 จํานวน 394,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสร้างหอถังสูงประปาขนาด 10 ลูกบาศกเมตร ตามแบบ
มาตรฐานกรมโยธาธิการ/กรมทรัพยพยากรน้ําตามแบบที่ อบต.นาสิงห
กําหนด พร้อมป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย
-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 107 ข้อ 2
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โครงการกอสร้างอาคารที่พักญาติ หมูที่ 4 จํานวน 220,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสร้าง คสล.ขนาดกว้าง 7 เมตร ยาว 14 เมตร สูง 4
 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.นาสิงหกําหนด พร้อมป้ายบอก
โครงการจํานวน 1 ป้าย
-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า104 ลําดับที่ 117

โครงการซอมแซมถนนลูกรังสายโคกปลายนา จํานวน 99,500 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมถนนลูกรังเปนชวงๆ กว้าง 4 เมตร ยาว 984
 เมตร หนา 0.15รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.นาสิงหกําหนด
-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า100 ลําดับที่ 100

โครงการซอมแซมถนนลูกรังสายโคกมน จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมถนนลูกรังเปนชวงๆ กว้าง 4 เมตร ยาว 1,775
 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.นาสิงห
กําหนด พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 100 ลําดับที่ 99

โครงการซอมแซมถนนลูกรังสายดงคํา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมถนนลูกรังเปนชวงๆ กว้าง 4 เมตร ยาว 885
เมตร หนา0.15เมตรรายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.นาสิงหกําหนด
-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 99 ลําดับที่ 93
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โครงการซอมแซมถนนลูกรังสายถ้ําน้อยน้ําทิพย จํานวน 98,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมถนนลูกรังเปนชวงๆ กว้าง 4 เมตร ยาว 1,490
 เมตร หนา 0.15เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.นาสิงหกําหนด 
-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 101 ลําดับที1่04

โครงการซอมแซมถนนลูกรังสายหนองแวงฮู จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมถนนลูกรังเปนชวงๆ กว้าง 4 เมตร ยาวรวม 758
 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.นาสิงหกําหนด
-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 100 ลําดับที่ 101

โครงการซอมแซมถนนลูกรังสายหนองแฮ หมูที่ 8 จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมถนนลูกรังเปนชวงๆ กว้าง 4 เมตร ยาว 1,058
 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.นาสิงหกําหนด 
-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 99 ลําดับที่ 95

โครงการซอมแซมถนนลูกรังสายหลังศาลาประชาคม  หมูที่ 1 จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมถนนลูกรังเปนชวงๆ กว้าง 3 เมตร ยาว 235
เมตร หนา 0.20 เมตรรายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.นาสิงหกําหนด
-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  หน้า 86 ลําดับที่ 45
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โครงการซอมแซมถนนลูกรังสายห้วยจา จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมถนนลูกรังเปนชวงๆ กว้าง 3 เมตร ยาว 810
 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบแปลนที่ อบต.นาสิงหกําหนด
-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบลพ.ศ.2537
 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 101 ลําดับที่ 106

โครงการซอมแซมถนนลูกรังสายห้วยปอ - โคกมน จํานวน 130,000 บาท

เพื่อจายเปนคาปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังเปนชวงๆ กว้าง 4
 เมตร ยาว 1,925 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต
.นาสิงหกําหนด พร้อมป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย
-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 110 ลําดับที่ 102

โครงการซอมแซมฝายห้วยหิน จํานวน 230,500 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมฝายน้ําล้นจํานวน 3 แหง รายละเอียดตามแบบแปลน
ที่ อบต.นาสิงหกําหนด พร้อมป้ายบอกโครงการ จํานวน 1 ป้าย
-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า104 ลําดับที่ 74

โครงการซอมแซมหอประชุมเทพสิงหขร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมหอประชุมเทพสิงหขร รายละเอียดตามแบบแปลน
ที่ อบต.นาสิงหหนด
-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 93 ลําดับที่ 73

วันที่พิมพ : 5/9/2562  15:53:55 หน้า : 60/66



โครงการตอเติมอาคารสํานักงาน อบต.นาสิงห จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอเติมอาคารสํานักงานกว้าง 3 เมตร ยาว 8 เมตร 
สูง 3 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.นาสิงหกําหนด
-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 98 ลําดับที่ 91

โครงการปรับปรุงซอมแซมระบบประปา หมูที่ 1,3,4,5,6,8 จํานวน 127,000 บาท

เพื่อจายเปนคาปรับปรุงซอมแซมและพัฒนาทําความสะอาดระบบ
ประปา จํานวน 6 แหง รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.นาสิงห
กําหนด พร้อมป้ายบอกโครงการ1ป้าย
-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบ 
พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 32 ลําดับที่ 19

โครงการปรับปรุงซอมแซมรางระบายน้ํา หมูที่ 1,3,5,6,7,8 จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาปรับปรุงซอมแซมรางระบายน้ําและทําความสะอาด
รางระบายน้ํา จํานวน6 แหง รายละเอียดตามแบบแปลนที่ 
อบต.นาสิงหกําหนด
-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2565) หน้า 84 
ลําดับที่ 38

โครงการปรับปรุงซอมแซมรางระบายน้ํา หมูที่ 7 จํานวน 99,000 บาท

เพื่อจายเปนคาปรับปรุงซอมแซมรางระบายน้ํา จํานวน 1 แหง ยาว รวม 150
 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.นาสิงหกําหนด
-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 84 ลําดับที่ 39
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โครงการปรับปรุงภูมิทัศนหนองบอ จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเปนคาปรับปรุงภูมิทัศน ปรับปรุงถนนลูกรัง กว้าง ๓ เมตร ยาว 200
 เมตรปริมาณหนิคุกเบอร 3/4,3/8 จํานวน 100 ลบ.ม.รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่ อบต.นาสิงห กําหนด
-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 105 ลําดับที่ 119

โครงการปรับปรุงระบบประปา หมูที่ 5 จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวางทอสงน้ําประปา ขนาด 3 นิ้ว ยาว 900 เมตร รายละเอียด
ตามแบบที่ อบต.นาสิงหกําหดน  พร้อมป้ายบอกโครงการ จํานวน 1 ป้าย
-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 110 ลําดับที่ 10

แผนงานการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ รวม 70,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 70,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการปลูกต้นไม้ริมถนนสาธารณะ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการปลูกต้นไม้ริมถนน
สาธารณะ เชน คากล้าไม้ คาปุย คาอาหาร คาอาหารวาง คาป้ายโครงการ
ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559  
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 67 ลําดับที่ 2  
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โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช 
อันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเชน คาวัสดุอุปกรณ 
คาอาหารอาหารวางและเครื่องดื่มคาป้ายโครงการ ฯลฯ
-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537  
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559  
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 70 
ลําดับที่ 6  

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 780,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 700,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค รวม 700,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 700,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไฟฟ้าระบบประปาและไฟฟ้าสาธารณะขององคการบริหาร
สวนตําบลนาสิงห

งบลงทุน รวม 80,000 บาท
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ค่าครุภัณฑ์ รวม 80,000 บาท
ครุภัณฑการเกษตร

เครื่องสูบน้ํา จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสูบน้ํา รายละเอียดดังนี้
1.ซัมเมอรสขนาด1 แรงม้า จํานวน 2 เครื่อง 
โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
-ทําจากสแตนเลสคุณภาพดี สามารถใช้งานกับแหลงจายไฟ
ที่ไมเสถียร
-มีอุปกรณป้องกันมอเตอรไหม้ และป้องกันฟ้าผาในตัว
-ใช้กับบอบาดาล 4 นิ้วขึ้นไป หยอนตอทอ เสียบปลั๊ก ใช้งานได้ทันที
-ใบพัดสลัดทราย ทนการขัดสีจากน้ําปนทรายได้ดี ใช้งานได้ยาวนาน
-กําลังมอเตอร: 1 แรงม้า
-ปริมาณน้ํา :50ลิตร / นาที
-ระยะสง 80 เมตร
ทอดูดทอสง : 1.25 นิ้ว
พร้อมตู้ควบคุม จํานวน 2 ตู้
2.ซัมเมอรสขนาด1.5 แรงม้า จํานวน 1 เครื่อง 
โดยมี คุณลักษณะดังนี้ 
-ทําจากสแตนเลสคุณภาพดี สามารถใช้งานกับแหลงจายไฟ
ที่ไมเสถียร
-มีอุปกรณป้องกันมอเตอรไหม้ และป้องกันฟ้าผาในตัว
-ใช้กับบอบาดาล 4 นิ้วขึ้นไป หยอน
ตอทอ เสียบปลั๊ก ใช้งานได้ทันที
-ใบพัดสลัดทราย ทนการขัดสีจากน้ําปนทรายได้ดี ใช้งานได้ยาวนาน
-กําลังมอเตอร: 1.5 แรงม้า
-ปริมาณสูบน้ําน้ํา :70ลิตร / นาที
-ระยะสง 80 เมตร
ทอดูดทอสง : 1.25 นิ้ว
พร้อมตู้ควบคุม จํานวน 1 ตู้
3.ซัมเมอรสขนาด 3 แรงม้า จํานวน 1 เครื่อง 
โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
- ทําจากสแตนเลสคุณภาพดี สามารถใช้งานกับแหลงจายไฟ
ที่ไมเสถียร
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-มีอุปกรณป้องกันมอเตอรไหม้ และป้องกันฟ้าผาในตัว
-ใช้กับบอบาดาล 4 นิ้วขึ้นไป หยอนตอทอ เสียบปลั๊ก ใช้งานได้ทันที
-ใบพัดสลัดทราย ทนการขัดสีจากน้ําปนทรายได้ดี ใช้งานได้ยาวนาน
-กําลังมอเตอร: 3  แรงม้า
-ปริมาณสูบน้ําน้ํา :100 ลิตร / นาที
-ระยะสง 85 เมตร
ทอดูดทอสง : 1.25 นิ้ว
พร้อมตู้ควบคุม จํานวน 1 ตู้
-เปนไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) ข้อ 46 หน้า 136

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 9,357,000 บาท

งบกลาง รวม 9,357,000 บาท
งบกลาง รวม 9,357,000 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้กับพนักงานจ้างในอัตราร้อย
ละ 5 ของเงินคาจ้าง

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายสมทบเข้ากองทุนทดแทนเปนรายปี ในอัตราร้อยละ 0.2 ของคาจ้าง

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 7,000,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ที่ได้รับการสงเคราะหเบี้ยยังชีพ 

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 1,632,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพคนพิการที่ได้รับการสงเคราะหเบี้ยยังชีพ

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ที่ได้รับการสงเคราะหเบี้ยยัง
ชีพ
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สํารองจาย จํานวน 317,950 บาท

เพื่อจายเปนเงินสํารองจายในกรณีฉุกเฉินหรือจําเปนหรือบรรเทาความเดือด
ร้อนให้กับประชาชน เชน น้ําทวม ไฟไหม้ ภัยแล้ง ฯลฯ

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ จํานวน 104,000 บาท

เพื่อจายสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลนาสิงห อบต.สมทบไมน้อย
กวาร้อยละ 40 ของเงินที่ได้รับการจัดสรรจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 182,050 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น ตั้งจาย
ในอัตราร้อยละ 1 ของเงินงบประมาณรายได้ที่ไมรวมเงินอุดหนุน
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