
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลนาสิงห

อําเภอศรีวิไล   จังหวัดบึงกาฬ

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 45,173,500 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 10,856,560 บาท
งบกลาง รวม 10,856,560 บาท

งบกลาง รวม 10,856,560 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้กับพนักงานจ้าง

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายสมทบเข้ากองทุนทดแทนเป็นรายปี ในอัตราร้อยละ 0.2
 ของคาจ้าง

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 8,100,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ที่ได้รับการ
สงเคราะหเบี้ยยังชีพ 

เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 1,850,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพคนพิการ ที่ได้รับการ
สงเคราะหเบี้ยยังชีพ

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ที่ได้รับการ
สงเคราะหเบี้ยยังชีพ
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เงินสํารองจาย จํานวน 309,100 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสํารองจายในกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็นหรือบรรเทา
ความเดือดร้อนให้กับประชาชน เชน น้ําทวม ไฟไหม้ ภัยแล้ง ฯลฯ

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 372,460 บาท

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ จํานวน 104,000 บาท

เพื่อจายสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลนาสิงห อบต
.สมทบไมน้อยกวาร้อยละ40 ของเงินที่ได้รับการจัดสรรจากกอง
ทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 6,950,820 บาท

งบบุคลากร รวม 4,665,360 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,139,120 บาท
คาตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 514,080 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองคการบริหาร
สวนตําบล

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายกองคการ
บริหารสวนตําบล

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายกองคการบริหาร
สวนตําบล

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล
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คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 1,454,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/เลขานุการสภา/สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลนาสิงห

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,526,240 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,817,280 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่นประจําปีและเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่นประจําปี  5 อัตรา  โดยจายให้
กับพนักงานสวนท้องถิ่น  ดังนี้
(1) ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน  1  ตําแหนง
(2) รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 ตําแหนง
(3) หัวหน้าสํานักปลัด  จํานวน  1  ตําแหนง
(4) นักทรัพยากรบุคคล  จํานวน  1  ตําแหนง
(5) เจ้าพนักงานธุรการ  จํานวน  1  ตําแหนง

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 90,660 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานสวนท้องถิ่น  โดยจายเป็น
คาตอบแทนรายเดือนปลัดองคการบริหารสวนตําบล ระดับ
กลาง และคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานสวนท้องถิ่น 

เงินประจําตําแหนง จํานวน 168,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงพนักงานสวนท้องถิ่น  ดังนี้  
(1) ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อัตราเดือนละ  7,000  บาท  
(2) รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล อัตราเดือนละ 3,500 บาท
(3) หัวหน้าสํานักปลัด  ในอัตราเดือนละ  3,500  บาท  

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 401,040 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนและเงินปรับปรุงพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  2  อัตรา  และพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 1 อัตรา
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 49,260 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน 2 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 1 อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 2,199,860 บาท
ค่าตอบแทน รวม 749,860 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 484,860 บาท

1.เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้างที่มีสิทธิได้
รับ จํานวน184,860 บาท
 2.เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือก
ตั้ง  จํานวน 300,000 บาท
โดยจายเป็นคาตอบแทนบุคคลที่ได้รับแตงตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ใน
การเลือกตั้งสมาชิสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติและระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 7)พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562
4) ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้
บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562

คาเชาบ้าน จํานวน 240,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านของพนักงานสวนตําบลผู้มีสิทธิได้รับคาเชา
บ้านและได้เชาที่อยูอาศัย

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
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ค่าใช้สอย รวม 976,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาโฆษณาและเผยแพร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับการจ้างโฆษณาและเผยแพรข้อมูล
ขาวสาร เชน เอกสาร สรุปผลการดําเนินงาน และแบบพิมพตางๆ

คาจ้างงานบริการ จํานวน 273,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างบริการ เชน คาจ้างคนงานทําความสะอาด
อาคารสํานักงาน(แมบ้าน)คาจ้างบริการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล คา
เชาเครื่องถายเอกสาร คาจ้างบริการประเมินความพึงพอใจ
การ ให้บริการของประชาชน หรือจ้างเหมาบริการหรือจ้างบริการ
อื่นที่เป็นประโยชนกับ อบต.

คาบอกรับวารสาร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบอกรับวารสาร  หนังสือพิมพ หรือเอกสารทาง
วิชาการอื่นๆ

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 98,000 บาท

เพื่อจายเป็นรายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ดังนี้
-คารับรอง ตั้งไว้ จํานวน  30,000 บาท
เพื่อจายเป็นคารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลโดย
จายเป็นคาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาของขวัญ คาพิมพเอกสาร คา
ใช้จายเกี่ยวเนื่องกับการรับรอง
-คาเลี้ยงรับรอง ตั้งไว้ จํานวน 28,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภา อบต. หรือการ
ประชุมในโอกาสตางๆ เชน คาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาอาหาร
วาง และคาบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการรับรอง
-คาใช้จายในการจัดงานรัฐพิธี ตั้งไว้ จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดงานรัฐพิธี คาจ้างเหมาบริการ
ตางๆ คาวัสดุ อุปกรณที่เกี่ยวกับงานรัฐพิธี เชนวันเฉลิมพระชน
พรรษา วันปิยมหาราช
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการจัดการเลือกตั้งนายก อบต.และสมาชิกสภา อบต. จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการในการจัดการเลือกตั้งนายก อบต
.และสมาชิกสภา อบต. เชน คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ผู้ที่ได้รับคําสั่งให้เดินทางไปราชการในภารกิจที่เกี่ยว
กับการจัดการเลือกตั้ง ให้รวมถึงคายานพาหนะและขนสง หรือคา
น้ํามันเชื่อเพลิงสําหรับยานพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติภารกิจในการ
เลือกตั้ง  คาใช้จายในการจัดประชุมอบรมบุคลากรการเลือก
ตั้ง รวมทั้งผู้สมัครและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อกําหนด ประกาศหรือคําสั่งของ กกต. คาจัด
พิมพบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง/บัญชีผู้เสียสิทธิเลือกตั้ง  คาจัด
ซื้อหับบัตรเลือกตั้งและคูหาเลือกตั้ง คาเชาเต็นท โต๊ะ
เก้าอี้ สําหรับจัดหนวยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง  คาจ้างสถานที่และ
จ้างเหมาทําความสะอาดที่เลือกตั้ง คาจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ ที่ใช
สําหรับจัดทําปายประกาศผลการเลือกตั้ง  คาวัสดุตางๆ ที่จํา
เป็น สําหรับการปฏิบัติงานของศูนยอํานวยการเลือกตั้ง และหนวย
เลือกตั้ง  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม/คาอาหารและเครื่อง  คาเชา
อุปกรณและเครื่องใช้สํานักงานและที่เลือกตั้ง  คาจ้างเหมาบริการ
ที่จําเป็นสําหรับการจัดการเลือกตั้ง  คาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการ
แพทย  เชน หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮลลสําหรับทําความ
สะอาดมือ ฯลฯ  คาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562  
-เป็นไปตามพระราชกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้
บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง วาด้วยการเลือก
ตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

วันที่พิมพ : 15/9/2564  15:14:37 หน้า : 6/58



คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ เชน คา
พาหนะ คาเชาที่พัก คาเบี้ยเลี้ยง ของผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิก
สภา อบต. พนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง หรือบุคคล คณะ
บุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อ
ประชุม ฝึกอบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดตอราชการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการ ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559  

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนและคาธรรมเนียม ของคณะผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิกสภา อบต. พนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง และ
ผู้มีสิทธิได้รับอนุญาตให้เข้ารับการอบรสัมมนา
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิ่ม
เติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559  
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โครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น อําเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ

จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการศูนยปฏิบัติการรวม
ในการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น อําเภอ
ศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เชนคาจัด
ซื้อวัสดุสํานักงาน คาจ้างเหมาและใช้ในการบํารุง ซอมแซม
ครุภัณฑ เป็นต้น
โดยเป็นงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลนาสิงห จํานวน 
30,000 บาท และขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2565 จากเทศบาลตําบล และองคการบริหารสวน
ตําบล ในพื้นที่อําเภอศรีวิไล  จํานวน 4 แหง  ดังนี้ 
1. เทศบาลตําบลศรีวิไล จํานวน 30,000 บาท 
2. องคการบริหารสวนตําบลชุมภูพร จํานวน 30,000 บาท 
3. องคการบริหารสวนตําบลนาสะแบง จํานวน 30,000 บาท     
4. องคการบริหารสวนตําบลนาแสง จํานวน 30,000 บาท
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 114
 ลําดับที่ 8  

โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของคณะผู้
บริหาร สมาชิกสภา อบต.พนักงานสวนตําบล พนักงาน
จ้าง เชน คาวัสดุเครื่องเขียน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาสมนาคุณในการดูงาน คาปายโครงการ ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา วาด้วยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมขององค กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 111
 ลําดับที่ 1  
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย สิน เพื่อให้ใช้งานได้
ตามปกติ
-เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา วาด้วยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมขององค กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557 
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น  
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคา
ใช้จายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปี
ในลักษณะคาใช้ สอยและคาสาธารณูปโภค

ค่าวัสดุ รวม 300,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสิ่งของเครื่องใช้
ตางๆ เชน กระดาษ แฟม ปากกา สมุดบันทึก เครื่องเขียน แบบ
พิมพ เก้าอี้  ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เชน น้ํายาล้างห้อง
น้ํา ไม้กวาด แปรง ผงซักผ้า แก้วน้ํา จานรองแก้ว จาน ชาม ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุที่ใช้สําหรับบํารุงรักษารถยนต เชนแบ
ตเตอรรี่ ยางนอก ยางใน ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นที่ใช้กับรถยนต รถ
จักรยานยนต เครื่องตัดหญ้าฯลฯ เชน น้ํามันดีเซล เบนซิน น้ํามัน
หลอลื่น
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพรตางๆ เชน กระดาษ โพส
เตอร พูกัน สี แปลงทาสี ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 
เชน หมึกเครื่องพิมพ แผนดิสก ฯลฯ

วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสําหรับบริโภค เชนน้ําดื่ม สําหรับบริการ
ประชาชนผู้มาติดตอราชการ รวมทั้งพนักงานและผู้ปฏิบัติงานในที่
ทําการ อบต.

ค่าสาธารณูปโภค รวม 174,000 บาท
คาไฟฟา จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟาที่ทําการ อบต.นาสิงห

คาบริการโทรศัพท จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโทรศัพทโทรสารสํานักงาน และโทรศัพทหนวยกู้
ชีพกู้ภัย

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอรเน็ตรวมถึง
อินเตอรเน็ตการดและคาสื่อสารอื่นๆ

คาเชาพื้นที่เว็บไซต และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาพื้นที่เว็บไซต อบต.นาสิงห
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งบลงทุน รวม 40,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 40,600 บาท
ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ระดับ XGA ขนาด 4000 ANSI 
Lumens

จํานวน 33,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องเครื่องมัลติมีเดียโปรเจค
เตอร ระดับ XGA ขนาด 4000 ANSI  Lumens จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้    
1. เป็นเครื่องฉายภาพเลนสเดียว สามารถตอกับอุปกรณเพื่อฉาย
ภาพจากคอมพิวเตอรและวิดีโอ    
2. ใช้3D DLP หรือ 3 LCD หรือ LCD Panel หรือระบบ DLP    
3. ระดับ XGA เป็นระดับความละเอียดของภาพ    
4. ขนาดคาความสองสวางขั้นต่ํา 4000 ANSI Lumens    

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

ถังต้มน้ําร้อนไฟฟา จํานวน 7,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อถังต้มน้ําร้อนไฟฟา จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้   
1.ตัวถังผลิตจากสเตนเลส พร้อมหนังหุ้มกันความร้อน   
2.ขนาดบรรจุน้ําได้ไมน้อยกวา 14 ลิตร   
3.ใช้กําลังไฟ 3,000 วัตต   

งบเงินอุดหนุน รวม 45,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 45,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการจัดงานรัฐพิธี จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอศรีวิไลในการ
ดําเนินโครงการจัดงานรัฐพิธี
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้อง ถิ่น พ.ศ.2559  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 113
 ลําดับที่ 5  
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เงินอุดหนุนองคกรการกุศล

โครงการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของเหลากาชาดจังหวัดบึงกาฬ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนเหลากาชาดจังหวัดบึงกาฬในการดําเนิน
โครงการสนับสนุนภาร กิจของเหลาจังหวัดบึงกาฬ ประจําปีงบ
ประ มาณ พ.ศ.2565

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 433,430 บาท
งบบุคลากร รวม 349,320 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 349,320 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 349,320 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่นประจําปีและเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่นประจําปี  1 อัตรา โดยจายให้
กับพนักงานสวนท้องถิ่น  ดังนี้
(1) นักวิเคราะหนโยบายและแผน จํานวน  1  ตําแหนง

งบดําเนินงาน รวม 84,110 บาท
ค่าตอบแทน รวม 34,110 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 29,110 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแกพนักงาน
สวนตําบลตําบล

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
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ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราช การ เชน คา
พาหนะ คาเชาที่พัก คาเบี้ยเลี้ยง
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 3)พ.ศ.2559  

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนและคาธรรมเนียมในการฝึกอบรม
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิ่ม
เติมถึง(ฉบับที่ 3)พ.ศ.2559  

โครงการจัดทําและทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดทําโครงการจัดทําและทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่น เชน คาจัดซื้อวัสดุ คาอาหาร อาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาจ้างเหมาบริการอื่นๆ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการจัดทําแผน
พัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 112
 ลําดับที่ 3  

งานบริหารงานคลัง รวม 2,133,630 บาท
งบบุคลากร รวม 991,800 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 991,800 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 877,800 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบลและเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําปีของพนักงานสวนตําบล
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มของพนักงานสวนตําบล เชนเงินเพิ่มการครอง
ชีพชั่วคราวของพนักงานสวนตําบล และเงินเพิ่มตามคุณวุฒิของ
พนักงานสวนตําบล

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงพนักงานสวนตําบล ตําแหนงผู้
อํานวยการกองคลัง 

งบดําเนินงาน รวม 1,141,830 บาท
ค่าตอบแทน รวม 278,430 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 268,830 บาท

1.เพื่อจายเป็นคาตอบ แทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนกับ
องคการบริหารสวนตําบล จํานวน 200,000 บาท
2.เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษให้กับ
พนักงานสวนตําบล พนักงานจ้างที่มีสิทธิ์ได้รับ  จํานวน 68,830
 บาท

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 9,600 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงานสวนตําบล
ค่าใช้สอย รวม 748,400 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างบริการ จํานวน 608,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานบัญชีการ
เงินและพัสดุ และจ้างเหมาจัดเก็บคาน้ํา และอื่นๆ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ เชน คา
พาหนะ คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักของพนักงานสวนตําบล พนักงาน
จ้าง และผู้ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปราชการ
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนของพนักงานสวน
ตําบล พนักงานจ้างและผู้มีสิทธิ์ได้รับอนุญาตให้เข้าอบรมสัมมนา

โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน(โครงการตอเนื่อง) จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการโครงการจัดทําแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพยสิน เชน คาจัดซื้อวัสดุคาจ้างพนักงาน คา
ครุภัณฑ คาจ้างเหมาบริการพนักงานเดินสํารวจข้อมูลภาค
สนาม คาตอบแทน (คาอาหารทําการนอกเวลา)อื่นๆที่เกี่ยวเนื่อง
กับโครงการดังกลาว
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว 0444
 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 112
 ลําดับที่ 4

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมวัสดุ ครุภัณฑตางๆ
เชน เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องถายเอกสาร  เครื่องปรับ
อากาศ ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 95,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสิ่งของเครื่องใช้
ตางๆ เชน กระดาษ แฟม ปากกา หมึกเครื่องถายเอกสาร เครื่อง
เขียนคาแบบพิมพตางๆ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นที่ใช้กับรถจักรยานยนต
สวนกลาง

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอรเพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ
ขององคการบริหารสวนตําบล เชน แผนดิสก แผนซีดี หมึกเครื่อง
พิมพ ฯลฯ
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 20,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อดวงตราไปรษณีย คาจัดสงหนังสือ
ราชการ คาโทรสาร

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 404,930 บาท
งบบุคลากร รวม 355,320 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 355,320 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 355,320 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่นประจําปีและเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่นประจําปี  1 อัตรา  โดยจายให้
กับพนักงานสวนท้องถิ่น  ดังนี้
(1) นักวิชาการตรวจสอบภายใน จํานวน  1  ตําแหนง

งบดําเนินงาน รวม 49,610 บาท
ค่าตอบแทน รวม 29,610 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 29,610 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแกพนักงาน
สวนตําบลตําบล

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในกาเดินทางไปราช การ เชนคาพาหนะ คา
เชาที่พัก คาเบี้ยเลี้ยง
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิ่ม
เติมถึง(ฉบับที่ 3)พ.ศ.2559  
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนและคาธรรมเนียมในการฝึกอบรม
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิ่ม
เติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559  

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 1,233,030 บาท

งบบุคลากร รวม 399,720 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 399,720 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 399,720 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่นประจําปีและเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่นประจําปี  1 อัตรา โดยจายให้
กับพนักงานสวนท้องถิ่น  ดังนี้
(1) เจ้าพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  จํานวน  1
  ตําแหนง

งบดําเนินงาน รวม 753,310 บาท
ค่าตอบแทน รวม 171,310 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 123,310 บาท

1.เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก
พนักงานสวนตําบลตําบล จํานวน 33,310 บาท
2.เพื่อจายเป็นคาตอบแทนสมาชิก อปพร.ที่ได้รับคําสั่งชวยปฎิบัต
 ิหน้าที่ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือการรักษาความ
สงบเรียบร้อยของประชาชนตามกฎหมายจากผู้บริหารท้อง
ถิ่น จํานวน 90,000 บาท

คาเชาบ้าน จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านของพนักงานสวนตําบลผู้มีสิทธิได้รับคาเชา
บ้านและได้เชาที่อยูอาศัย
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ค่าใช้สอย รวม 502,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างงานบริการ จํานวน 432,000 บาท

คาจ้างบริการเจ้าหน้าที่หนวยกู้ชีพ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราช การ เชนคา
พาหนะ คาเชาที่พัก คาเบี้ยเลี้ยง
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 3)พ.ศ.2559  

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนและคาธรรมเนียม
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิ่ม
เติมถึง(ฉบับที่ 3)พ.ศ.2559  
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โครงการซ้อมแผนปองกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครง การซ้อมแผนปองกัน
และระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา เชน คาอาหาร อาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาวัสดุ อุปกรณ คาวิทยากร คาปายโครงการ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงานการจัดการแขง ขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการ
แขง ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ.2559  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 71
 ลําดับที่ 1  

โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุชวงเทศกาล จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการปองกันและลด
อุบัติเหตุชางเทศกาล เชน คาจัดสถานที่ คาไฟฟา คาปาย
โครงการ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ให้แกอาสาสมัครปอง กันภัยฝ่ายพลเรือนขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2560  
-เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยแหงชาติวาด้วยคาใช้ จายของอาสาสมัครในการปองกันและ
บรร เทาสาธารณภัย พ.ศ.2560  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 72
 ลําดับที่ 6  
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โครงการอบรมวัน อปพร.(22 มีนาคมของทุกปี) จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครง การอบรมวัน อปพร.(22
 มีนาคมของทุกปี) เชน คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คา
วัสดุ อุปกรณ คาวิทยากร คาปายโครงการ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงานการจัดการแขง ขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการ
แขง ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 72
 ลําดับที่ 5  

ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย เชน เสื้อสะท้อนแสง เสื้อ
ชูชีพ ชุดดับเพลิงรวมถึงชุดกันไฟฯลฯ

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุดับเพลิง เชน วาลวน้ําดับเพลิง(เชื่อมกับ
รถดับเพลิง) ทอสายสงน้ํา สายดับเพลิง อุปกรณดับไฟ
ป่า เชน สายฉีด ไม้ตบ ถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง

วัสดุจราจร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุจราจร เชน กรวยจราจร แผงกั้น
จราจร ปายเตือน กระบองไฟ กระจกโค้งมน ฯลฯ
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งบเงินอุดหนุน รวม 80,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 80,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการปองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอศรีวิไลในการ
ดําเนินโครงการปองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้อง ถิ่น พ.ศ.2559  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 73
 ลําดับที่ 8  

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครปองกันภัยอาชญากรรมและยาเสพติด
ในชุมชน

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสถานีตํารวจภูธรอําเภอศรีวิไลในการ
ดําเนินโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครปองกันภัยอาชญากรรมและ
ยาเสพติดในชุมชน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้อง ถิ่น พ.ศ.2559  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 74
 ลําดับที่ 10  

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 737,300 บาท

งบบุคลากร รวม 448,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 448,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 406,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล และเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําปีของพนักงานสวนตําบล ตําแหนง ผู้อํานวยการ กอง
การศึกษา

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําแหนงผู้อํานวยการกองการศึกษา
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งบดําเนินงาน รวม 289,300 บาท
ค่าตอบแทน รวม 47,300 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 47,300 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแกพนักงาน
สวนตําบลตําบลและพนักงานจ้างที่มีสิทธิได้รับ

ค่าใช้สอย รวม 227,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างบริการ จํานวน 167,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เชน คาจ้างเหมาผู้
ชวยเจ้าหน้าที่ธุรการ ฯลฯ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของพนักงานสวน
ตําบลและพนักงานจ้าง

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนพนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง
สําหรับผู้ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการอบรมสัมมนา

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน วัสดุ ครุภัณฑ
ตางๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปรกติ

ค่าวัสดุ รวม 15,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานัก
งาน เชน ปากกา ดินสอ กระดาษ แฟมเอกสาร ไม้บรรทัด ตรา
ยาง และหรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน ตลับหมึก แผน
ดิสก แฟลชไดฟและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 8,874,700 บาท
งบบุคลากร รวม 3,429,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,429,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 2,550,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานครูและเงินปรับปรุงประจําปี

เงินวิทยฐานะ จํานวน 690,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินวิทยฐานะของพนักงานสวน ตําบล ตําแหนงครู

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 189,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหนง ผู้ดูแล
เด็ก จํานวน 1 อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 3,180,700 บาท
ค่าตอบแทน รวม 309,500 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 226,500 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็น กรณีพิเศษแกพนักงาน
ครูและพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหนง ผู้ดูแลเด็ก

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 83,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของ พนักงานครู
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ค่าใช้สอย รวม 1,521,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างบริการ จํานวน 324,000 บาท

เพื่อจายเป็นจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก  เชน ผู้ดูแลเด็ก ผู้
รักษาความปลอดภัยของ ศพด.ฯลฯ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราช การของพนักงานสวน
ตําบล ตําแหนงครู และพนักงานจ้าง

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนตางๆของพนัก งานสวนตําบล ตําแหนง
ครู และพนักงานจ้าง ตามภารกิจสําหรับผู้ได้รับอนุญาตให้เข้ารับ
การอบรมสัมมนา

โครงการแขงขันกีฬาเด็กปฐมวัยเกมส ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้าน
นาทรายเจริญสุข

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการแขงขันกีฬาเด็ก
ปฐมวัยเกมสศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านนาทรายเจริญสุข เชน เงิน
รางวัล คาวัสดุ คาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการดําเนิน
โครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการคาใช้จายใน
การจัดงานการจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวม
แขง ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 9
 หน้าที่ 35  
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โครงการแขงขันกีฬาเด็กปฐมวัยเกมส ศูนยอบรมเด็กเกณฑวัดสอน
เจริญราษฎร

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการแขงขันกีฬาเด็ก
ปฐมวัยเกมสศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดสอนเจริญ ราษฎร เชน เงิน
รางวัล คาวัสดุ คาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการดําเนิน
โครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการคาใช้จายใน
การจัดงานการจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวม
แขง ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 9
 หน้าที่ 39  

โครงการคาจัดการเรียนการสอน(รายหัว) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้าน
นาทรายเจริญสุข

จํานวน 110,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณเกี่ยวกับ
การจัดการเรียนการสอนสําหรับเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้าน
นาทรายเจริญสุข จํานวนเด็ก 65 คนๆ ละ 1,700 บาท/คน
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว
 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 6
 หน้าที่ 38  

โครงการคาจัดการเรียนการสอน(รายหัว)ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑ
วัดสอนเจริญราษฎร

จํานวน 110,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการจัด ซื้อวัสดุอุปกรณเกี่ยว
กับการจัดการเรียนการสอนสําหรับเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดสอน
เจริญราษฎร จํานวน เด็ก 65 คนๆ ละ 1,700 บาท/คน
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว
 3924ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 6
 หน้าที่ 38  
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โครงการจัดกิจกรรมวันแมแหงชาติ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านนาทราย
เจริญสุข

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรมวันแม
แหงชาติศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านนาทรายเจริญ สุข เชน คาอาหาร
และเครื่องดื่ม เงินรางวัล คาจัดซื้อวัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการ
ดําเนินโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการคาใช้จายใน
การจัดงานการจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวม
แขง ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 10
 หน้าที่ 39  

โครงการจัดกิจกรรมวันแมแหงชาติ ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑวัดสอน
เจริญราษฎร

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรมวันแม
แหงชาติศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดสอนเจริญราษฎร เชน คาอาหาร
และเครื่องดื่ม เงินรางวัล คาจัดซื้อวัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการ
ดําเนินโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการคาใช้จายใน
การจัดงานการจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวม
แขง ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559   
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 10
 หน้าที่ 39  

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดงานวันเด็กแหงชาติ ประจําปี 2565
 ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2 แหง เชนเงินรางวัล คาวัสดุและคา
ใช้จายอื่นที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการคาใช้จายใน
การจัดงานการจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวม
แขง ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559   
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 2
 หน้าที่ 36  
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายในสถานศึกษา (คาเครื่องแบบนักเรียน) 
เด็กปฐมวัยศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านนาทรายเจริญสุข

จํานวน 19,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อเครื่องแบบนักเรียนสําหรับเด็ก
ปฐมวัยศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านนาทรายเจริญสุข จํานวนเด็ก 65
 คนๆ ละ 300 บาท/ปี
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว
 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564  

โครงการสนับสนุนคาใช้จายในสถานศึกษา (คาหนังสือเรียน) เด็ก
ปฐมวัย
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านนาทรายเจริญสุข

จํานวน 13,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อหนังสือเรียนสําหรับเด็กปฐมวัย
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านนาทรายเจริญสุข จํานวนเด็ก 65
 คนๆ ละ 200 บาท/ปี
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว
 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564  

โครงการสนับสนุนคาใช้จายในสถานศึกษา (คาอุปกรณการเรียน) 
เด็กปฐมวัยศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านนาทรายเจริญสุข

จํานวน 13,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้ออุปกรณการเรียนสําหรับเด็ก
ปฐมวัยศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านนาทรายเจริญสุข จํานวนเด็ก 65
 คนๆ ละ 200 บาท/ปี
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว
 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564  

โครงการสนับสนุนคาใช้จายในสถานศึกษา(คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
เด็กปฐมวัยศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านนาทรายเจริญสุข

จํานวน 28,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสําหรับเด็ก
ปฐมวัยศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านนาทรายเจริญสุข จํานวนเด็ก 65
 คนๆ ละ 430 บาท/ปี
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว
 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564  
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายในสถานศึกษา(คากิจกรรมพัฒนาผู้
เรียน)เด็กปฐมวัยศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑวัดสอนเจริญราษฎร

จํานวน 28,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสําหรับเด็ก
ปฐมวัยศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดสอนเจริญราษฎร จํานวนเด็ก 65
 คนๆ ละ 430 บาท/ปี
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว
 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564  

โครงการสนับสนุนคาใช้จายในสถานศึกษา(คาเครื่องแบบนัก
เรียน)เด็กปฐมวัยศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑวัดสอนเจริญราษฎร

จํานวน 19,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อเครื่องแบบนักเรียนสําหรับเด็ก
ปฐมวัยศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดสอนเจริญราษฎร จํานวนเด็ก 65
 คนๆ ละ 300 บาท/ปี
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว
 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564  

โครงการสนับสนุนคาใช้จายในสถานศึกษา(คาหนังสือเรียน)เด็ก
ปฐมวัยศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑวัดสอนเจริญราษฎร

จํานวน 13,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อหนังสือเรียนสําหรับเด็กปฐมวัย
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดสอนเจริญราษฎร จํานวนเด็ก 65
 คนๆ ละ 200 บาท/ปี
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว
 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564  

โครงการสนับสนุนคาใช้จายในสถานศึกษา(คาอุปกรณการเรียน)
เด็กปฐมวัยศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑวัดสอนเจริญราษฎร

จํานวน 13,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้ออุปกรณการเรียนสําหรับเด็ก
ปฐมวัยศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดสอนเจริญราษฎร จํานวนเด็ก 65
 คนๆ ละ 200 บาท/ปี
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว
 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564  
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โครงการอาหารกลางวันสําหรับเด็กปฐมวัยศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้าน
นาทรายเจริญสุข

จํานวน 334,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสําหรับเด็กที่อยู
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านนาทรายเจริญสุข จํานวนเด็ก 65
คนๆ ละ 21 บาท/วัน จํานวน 245 วัน
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 5
 หน้าที่ 37  

โครงการอาหารกลางวันสําหรับเด็กศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑวัดสอน
เจริญราษฎร

จํานวน 334,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสําหรับเด็กที่อยู
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดสอนเจริญราษฎร จํานวนเด็ก 65
 คนๆ ละ 21 บาท/วัน จํานวน 245 วัน
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว 3924
 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 5
 หน้าที่ 37  

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน วัสดุ ครุภัณฑ
ตางๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปรกติของ ศพด.ทั้ง 2 แหง
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ค่าวัสดุ รวม 1,310,200 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 1,285,200 บาท

1.เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของ ศพด.ทั้ง 2
 แหง เชน น้ํายาทําความสะอาดห้องน้ํา พื้นห้อง กระจก ตลอด
จน ไม้กวาดแปรง ผงซักฟอกและอื่นๆ ที่เกี่ยว
ข้อง จํานวน 30,000 บาท
2.เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม)สําหรับเด็กนักเรียนใน
สังกัด สพฐ.และ ศพด. ดังนี้ เด็กทั้งสิ้น 655 คนๆ7.37 บาท
1.โรงเรียนบ้านนาสิงห จํานวนเด็ก 315 คน
2.โรงเรียนบ้านนาทราย จํานวนเด็ก 210 คน
3. ศพด.วัดสอนเจริญราษฎร จํานวนเด็ก 65 คน
4.ศพด.นาทรายเจริญสุข จํานวนเด็ก 65 คน
จํานวน 1,255,200 บาท

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเคมีภัณฑและน้ํายาตางๆ สําหรับเติมถังดับ
เพลิงที่อยูในอาคารของศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2 แหง

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอรของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ทั้ง 2 แหง เชน ตลับหมึก แผนดิสกและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ค่าสาธารณูปโภค รวม 40,000 บาท
คาไฟฟา จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟาที่ใช้ในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กวัดสอนเจริญราษฎร
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งบเงินอุดหนุน รวม 2,265,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,265,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการเกษตรกรน้อย จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านนาทราย ตามโครงการ
เกษตรกรน้อย ประจําปี 2565
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 16
 ลําดับที่ 43  

โครงการพัฒนาสุนทรียภาพนักเรียน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านนาสิงห ตามโครงการพัฒนา
สุนทรียภาพนักเรียน
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 17
 ลําดับที่ 43  

โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ. จํานวน 2,205,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาอาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียนโรงเรียน
สังกัด สพฐ. ดังนี้
- โรงเรียนบ้านนาสิงห เด็กนักเรียน จํานวน 315 คน 
- โรงเรียนบ้านนาทราย เด็กนักเรียน จํานวน 210 คน 
รวมทั้งสิ้น 525 คนๆ ละ 21 บาท/วัน จํานวน 200 วัน
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว
 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 5
 หน้าที่ 37  
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 1,295,140 บาท

งบบุคลากร รวม 802,140 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 802,140 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 760,140 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบลและเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําปี ของพนักงานสวนตําบล ตําแหนง ผู้อํานวย
การ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและ เจ้าพนักงานสาธารณสุข
ปฏิบัติการ           

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของพนักงานสวนตําบล ตําแหนงผู้
อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม         

งบดําเนินงาน รวม 493,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 65,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษให้แก
พนักงานสวนตําบล

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงานสวนตําบล
สังกัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม           

ค่าใช้สอย รวม 228,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างบริการ จํานวน 128,000 บาท

 เพื่อเป็นคาจ้างบริการ เชน จ้างเหมาบริการผู้ชวยเจ้าหน้าที่
ธุรการ หรือจ้างเหมาบริการ อื่นๆ เชน จ้างเหมาบริการตรวจสอบ
คุณภาพน้ําอุปโภค บริโภค     
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ เชน คา
พาหนะ คาเชาที่พัก คาเบี้ยเลี้ยงและอื่นๆสําหรับพนักงานสวน
ตําบล พนักงานจ้าง  ที่ได้รับอนุญาตเดินทางไปราชการ    

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนและคาธรรมเนียมตางๆของพนักงาน
สวนตําบล พนักงานจ้างและผู้มีสิทธิ์ได้รับอนุญาตให้เข้าอบรม
สัมมนา    

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมวัสดุครุภัณฑ เชน เครื่อง
พนหมอกควัน เครื่องเสียง รถบรรทุกขยะ รถกู้ชีพ กู้ภัย    

ค่าวัสดุ รวม 200,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสิ่งของเชน กระดาษ แฟม ปากกา ฯลฯ    

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 120,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น สําหรับนถยนต
บรรทุกขยะ รถกู้ชีพกู้ภัย เชน น้ํามันดีเซล น้ํามันหลอลื่น น้ํามัน
ไฮโดรลิค ฯลฯ    

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาจัดซื้อวัสดุทางการแพทยหรือวิทยาศาสตร เชน ถุง
มือ ยาสามัญประจําบ้าน ฯลฯ    

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินการจัดทําปายประชาสัมพันธและโฆษณา
เผยแพรข้อมูลขาวสารตางๆ    
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วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 20,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกายเพื่อใช้ในการปฏิบัติ
ราชการ เชน ชุดปองกันโรค  รองเท้า อื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ    

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอรเพื่อใช้ในการปฏิบัติ
ราชการ เชน แผนดิสก    หมึกเครื่องพิมพ ฯลฯ    

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 454,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 235,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 235,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการปองกันโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการควบ คุมปองกันโรคพิษ
สุนัขบ้า ประจําปี 2565ภาย ใต้โครงการสัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน พลเอกหญิง พลเรือ
เอกหญิง พลอากาศหญิงสมเด็จพระ เจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟาจุฬา
ภรณวลัยลักษณ อัคราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติย
ราชนาวี เชน คาวัคซีน ,คาชุดฉีด ,คาสํารวจ ฯลฯ    
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 46
 ลําดับที่ 2    
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โครงการปองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการควบคุมและปองกันโรคไข้
เลือดออก เชน คาจัดซื้อทรายอะเบท น้ํายาพนหมอกควัน น้ํามัน
เชื้อเพลิง ฯลฯ    
-เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข อาศัยอํานาจตามความ
ในมาตรา 25(5) แหง พรบ.การสาธารณสุข ปี 2535) ประกาศใน
พระราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 119 ตอนพิเศษ 62 ง วันที่ 8 ก.ค
.2545    
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 48
 ลําดับที่ 6    

โครงการปองกันและควบคุมโรคระบาด จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการปองกันและควบคุมโรค
ระบาด และโรคอุบัติใหม เชน โรคติดเชื้อ covid-19 หรือโรค
อื่นๆที่เกิดการระบาด เชน เจลแอลกอฮอล,น้ํายากําจัดพาหะนํา
โรค ,วัสดุอุปกรณตางๆ    
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติโรคติดตอพ.ศ.2558 กรมควบคุม
โรค กระทรวงสาธารณสุข ประกาศใช้ราชกิจจานุเบกษา เลม
ที่ 132 ตอนที่ 86    
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 46
 ลําดับที่ 1    

โครงการปองกันและควบคุมโรคเอดส จํานวน 5,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานโครงการปองกันและควบคุม
โรคเอดส  เชน คาจัดทําปายประชาสัมพันธ จัดอบรมให้ความรู้แก
กลุมเปาหมาย ฯลฯ    
-เป็นไปตาม พระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ.2558 กรมควบคุม
โรค  กระทรวงสาธารณสุขประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา เลม
ที่ 132 ตอน 86 ก  วันที่ 8 ก.ย. 2558    
-เป็นไปตามแผนพัฒนา (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 47 ลําดับที่ 3   
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งบลงทุน รวม 59,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 59,000 บาท
ครุภัณฑการเกษตร

เครื่องพนหมอกควัน จํานวน 59,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพนหมอกควัน จํานวน 1 เครื่อง    
คุณลักษณพื้นฐาน ดังนี้    
1.ปริมาณการฉีดพนน้ํายาไมน้อยกวา 40 ลิตรตอชั่วโมง    
2.ถังบรรจุน้ํายาไมน้อยกว่ํา 6 ลิตร   
3.กําลังเครื่องยนตไมน้อยกวา 25 แรงม้ํา    
หมายเหตุ : ใช้สําหรับการกําจัดแมลงและศัตรูพืชทางการ
เกษตร การฆาเชื้อโรค หรือ การปองกัน กําจัดแมลง ซึ่งเป็นพาหะ
นําโรค เชน ยุง แมลง เป็นต้น   

งบเงินอุดหนุน รวม 160,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 160,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข

จํานวน 160,000 บาท

 เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามโครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณสุข ให้หมูบ้านๆละ 20,000 บาท จํานวน 8
 หมูบ้าน เพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข ใน
กิจกรรมตางๆ เชน คาใช้จายสําหรับการอบรม การประชุม การ
สัมมนา การรณรงค การเผยแพรประชาสัมพันธ หรือกิจกรรม
อื่นๆ ที่ เกี่ยวข้องกับภารกิจของแตละโครงการ เชน โครงการ
อบรมหมอชาวบ้านในพระราชประสงคของพระบาทสมเด็จ พระ
บรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม
นาถบพิตร และโครงการตามพระราชดําริตางๆ ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้อง ถิ่น พ.ศ.2559    
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 - 2565) หน้าที่ 47 ลําดับ
ที่ 5   
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,116,760 บาท

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

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล และเงินปรับปรุง
ประจําปีของพนักงานสวนตําบล

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงพนักงานสวนตําบล

งบดําเนินงาน รวม 451,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 208,800 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 204,000 บาท

1.เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประโยชนตอบ แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
ให้กับพนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิได้รับ ตั้งไว้ จํานวน 60,000
 บาท
2.เพื่อเป็นคาตอบแทนคาป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไป
ให้แกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้สูง
อายุที่มีภาวะพึ่งพิงในเขตตําบลนาสิงห จํานวน 2 อัตรา ตั้ง
ไว้ จํานวน 144,000 บาท

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 4,800 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล

ค่าใช้สอย รวม 183,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างบริการ จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างแรงงานตางๆ เชน จ้างเหมาบริการของกอง
สวัสดิการสังคม
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราช การ หรือไปอบรมสัม
นาของพนักงานสวนตํา บล เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาที่พักฯ

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนและคาธรรมเนียม ของพนักงานสวน
ตําบลที่ได้รับการอนุญาตให้เข้ารับการอบรมสัมนา

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมวัสดุ ครุภัณฑ
ตางๆ เชน เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องพิมพ ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 45,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสิ่งของเครื่องใช้สํานัก
งาน เชน แฟม ปากกา กระดาษ ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน 
หมึกเครื่องพิมพ แฟลชไดรฟ แผนซีดี ฯลฯ
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 80,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการสืบสานประเพณีรดน้ําขอพรผู้สูงอายุ จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรมประ เพณีรดน้ําขอพรผู้สูง
อายุเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต ประจําปี พ.ศ.2565
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงานการจัดการแขง ขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมการ
แขง ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ.2559  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 49
 ลําดับที่ 1  

แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าและประปา รวม 200,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

โครงการขยายเขตไฟฟาหมูที่ 8 จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดบึงกาฬเพื่อ
ขยายเขตไฟฟาสายดับภายในตําบลนาสิงห
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 94 ลําดับ
ที่ 78
(พื้นที่ดําเนินการ หมูที่ 8)
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 716,000 บาท
งบบุคลากร รวม 360,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 360,000 บาท
คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 324,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง ในสังกัดกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม      

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างและเงิน
เพิ่มอื่นตามสิทธิที่ได้รับ    

งบดําเนินงาน รวม 337,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 27,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 27,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษให้แก
พนักงานจ้าง    

ค่าใช้สอย รวม 310,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างบริการ จํานวน 300,000 บาท

เพื่อเป็นคาจ้างบริการ เชน จ้างเหมาบริการพนักงานประจํารถ
บรรทุกขยะ หรือจ้างเหมาบริการอื่นๆ เชน คาธรรมเนียมกําจัดมูล
ฝอย อื่นๆฯลฯ     
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการคัดแยกขยะ สะสมเงินทอง คุ้มครองอนาคต จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานโครง การคัดแยก
ขยะ สะสมเงินทอง เชน  คาวัสดุจัดซื้อขยะ ตราชั่ง ตาขาย
เขียว ฯลฯ    
-เป็นไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่อง การจัดการขยะมูล
ฝอย พ.ศ.2560 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 วรรค
หนึ่ง และมาตรา 34/1 วรรคสอง วรรคสาม และวรรค
เจ็ด แหง พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของ บ้านเมือง (ฉบับที่ 2) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 134
 ตอนพิเศษ ง หน้า 2 วันที่ 1 พ.ย. 2560    
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 64
 ลําดับที่ 1    

งบลงทุน รวม 19,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 19,000 บาท
ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จํานวน 19,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จํานวน 2
 เครื่อง คุณลักษณะ ดังนี้    
1.เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย    
2.เครื่องยนตขนาดไมน้อยกวา 1.4 แรงม้า    
3.ปริมาตรกระบอกสูบไมน้อยกวา 30 ซีซี    
4.พร้อมใบมีด    
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 150,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการขับเคลื่อนสภาเด็กและเยาวชน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรมขับเคลื่อนสภาเด็กและ
เยาวชน เชน คาเอกสาร คาอาหารฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขง ขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมการ
แขง ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 59
 ลําดับที่ 20  

โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลิกภาพเทคนิคการแตงหน้าทําผมเสริม
บุคลิกภาพ

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เชน คาวัสดุ
อุปกรณในการฝึกอบรม คาอาหาร ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขง ขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมการ
แขง ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 61
 ลําดับที่ 22  
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โครงการฝึกอบรมสงเสริมอาชีพหลักสูตรการเลี้ยงไกพันธุไข จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เชน คาวัสดุ
อุปกรณในการฝึกอบรม คาอาหาร ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขง ขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมการ
แขง ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 52
 ลําดับที่ 5  

โครงการฝึกอบรมสงเสริมอาชีพหลักสูตรชางซอมเครื่องใช้ไฟฟาภาย
ในบ้าน

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เชน คาวัสดุ
อุปกรณในการฝึกอบรม คาอาหารฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขง ขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมการ
แขง ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 57
 ลําดับที่ 18  

โครงการฝึกอบรมสงเสริมอาชีพหลักสูตรอาหารไทยและขนมไทย จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เชน คาวัสดุ
อุปกรณการในฝึกอบรม คาอาหาร ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขง ขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมการ
แขง ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 50
 ลําดับที่ 2  
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 80,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการแขงขันกีฬาประชาชนชาวตําบลนาสิงห จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดงานแขงขันกีฬาประชาชนชาว
ตําบลนาสิงหประจําปี 2565 เพื่อจายเป็นเงินรางวัล คาปาย คาจัด
ซื้อวัสดุ อุปกรณ และคาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยว ข้องในการจัดการแขง
ขันกีฬา
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการคาใช้จายใน
การจัดงานการจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวม
แขง ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 2
 หน้าที่ 44  

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 180,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 110,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดงานวันสงกรานต จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดงานวันสง กรานต ประจําปี 2565
 เชน การตกแตงรถขบวนแหเพื่อเข้ารวมขบวนแหงานสงกรานตที่
อําเภอศรีวิไลและคาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยว ข้องกับการจัดงานวัน
สงกรานต
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการคาใช้จายใน
การจัดงานการจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวม
แขง ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 3
 หน้าที่ 44  
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โครงการสืบสานประเพณีในวันเข้าพรรษา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสืบสานประเพณีใน
วันเข้าพรรษา ประจําปี 2565 เชน คาสนับสนุนริ้วขบวนแหเทียน
พรรษา คาจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการคาใช้จายใน
การจัดงานการจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขง
มขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 4
 หน้าที่ 45  

งบเงินอุดหนุน รวม 70,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 70,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

อุดหนุนกิจกรรมและงานประเพณีท้องถิ่น จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนงานประเพณีท้องถิ่นและเป็นคาใช้จาย
อื่นๆ ที่เกี่ยวกับการดําเนินโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้อง ถิ่น พ.ศ.2559  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 5
 หน้าที่ 45  

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 3,281,000 บาท

งบบุคลากร รวม 1,092,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,092,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,000,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล และเงินปรับปรุง
ประจําปีของพนักงานสวนตําบล

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆของพนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิ์ได้
รับ เชน เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ เงินเพิ่มคาครองชีพ
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของพนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิได้
รับ

งบดําเนินงาน รวม 1,614,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 216,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแกพนักงาน
สวนตําบลตําบลและพนักงานจ้างที่มีสิทธิได้รับ

คาเชาบ้าน จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านของพนักงานสวนตําบลผู้มีสิทธิได้รับคาเชา
บ้านและได้เชาที่อยูอาศัย

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล

ค่าใช้สอย รวม 1,030,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างบริการ จํานวน 900,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อดําเนินการ
เปิด - ปิดระบบประปา , ซอมแซมระบบไฟฟา,คาจ้างผู้ชวยเจ้า
หน้าที่ธุรการ,คาจ้างบริการผู้ชวยชาง ฯลฯ
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท

คาใช้จายเดินทางในการไปปฏิบัติราชการในและนอกราช
อาณาจักรเชน คาเบี้ยงเลี้ยง,คาพาหนะ,คาเชาที่พัก คาบริการจอด
รถ

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ ของพนักงาน
ตําบล พนักงานจ้างและผู้มีสิทธิ์ได้รับอนุญาติให้เข้าอบรมสัมนา

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาบํารุงและซอมแซมทรัพยสิน เพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ เชนซอมแซม เครื่องปรับอากาศ เครื่อง
คอมพิวเตอร เครื่องพิมพ ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 218,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานกอง
ชาง เชน ปากกา แฟม ดินสอ กระดาษ ฯลฯ

วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟาสําหรับซอมแซมระบบไฟฟา
สาธารณะและระบบไฟฟาตางๆ ที่อยูในความรับผิดชอบของ อบต
.นาสิงห

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น
วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอรที่ใช้ในการปฏิบัติงานใน
กองชาง เชน แผนดิสก หมึกเครื่องพิมพ ฯลฯ
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 150,000 บาท
คาไฟฟา จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟาสาธารณะสวนเกิน 10% ขององคการบริหาร
สวนตําบลนาสิงหประจําปี ๒๕๖๕

งบลงทุน รวม 575,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 575,000 บาท
ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

รถบรรทุก(ดีเซล) จํานวน 575,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํา
กวา 110 กิโลวัตต ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา จํานวน 1 คัน   
 
คุณลักษณะพอสังเขป     
1.มีน้ําหนักบรรทุกไมต่ํากวา 1 ตัน     
2.เป็นรถชวงยาว     
3.เป็นกระบะสําเร็จรูป     
4.เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ     

งานก่อสร้าง รวม 4,850,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 150,000 บาท
วัสดุกอสร้าง จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอสร้าง เชน ไม้ สี เหล็ก ปูน
ซีเมนต ฯลฯ
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งบลงทุน รวม 4,700,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 4,700,000 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างถนน คสล.หมูที่ 2 จํานวน 290,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 175
 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางกว้างเฉลี่ย 0.30 เมตร จํานวน 1
แหง รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.นาสิงห กําหนดพร้อม
ปายบอกโครงการจํานวน 1ปาย
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 83 ลําดับ
ที่ 32
(พื้นที่ดําเนินการ หมูที่ 2)

โครงการกอสร้างถนน คสล.หมูที่6 จํานวน 230,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 110
 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางกว้างเฉลี่ย 0.30 เมตร จํานวน 1
แหง รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.นาสิงห กําหนดพร้อม
ปายบอกโครงการจํานวน 1ปาย
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 82 ลําดับ
ที่ 30
(พื้นที่ดําเนินการ หมูที่ 6)

โครงการกอสร้างถนน คสล.หมูที่8 จํานวน 97,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 60
 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางกว้างเฉลี่ย 0.20 เมตร จํานวน 1
แหง รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.นาสิงห กําหนดพร้อม
ปายบอกโครงการจํานวน 1ปาย
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 94 ลําดับ
ที่ 76
(พื้นที่ดําเนินการ หมูที่ 8)
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โครงการกอสร้างทางระบายน้ํา คสล.หมูที่ 5 เชื่อม หมูที่ 7 จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็นกอสร้าทางระบายน้ําวางทอ คสล.ขนาดเส้นผานศูนย
กลาง 0.40 เมตร ยาว 130  เมตร งานคอนกรีตไหลทางกว้าง
เฉลี่ย 0.70-1.0 เมตร ยาว 280 เมตร หนา 0.15 เมตร จํานวน 1
 แหง  รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.นาสิงหกําหนด พร้อม
ปายบอกโครงการจํานวน 1 ปาย
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 103
 ลําดับที่ 113
(พื้นที่ดําเนินการ หมูที่ 7)

โครงการกอสร้างทางระบายน้ํา หมูที่ 5 จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างทางระบายน้ํา วางทอ คสล.ขนาดเส้นผาน
ศูนยกลาง 0.60 เมตร พร้อมบอพักยาวรวม 60 เมตร จํานวน 1
แหง รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.นาสิงหกําหนด พร้อม
ปายบอกโครงการจํานวน 1 ปาย
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 83 ลําดับ
ที่ 36
(พื้นที่ดําเนินการ หมูที่ 5)

โครงการกอสร้างฝาย หมูที่ 3 จํานวน 670,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างฝาย คสล.ขนาดสันฝายสูง 1.5
 เมตร กว้าง 11 เมตร ผนังข้างสูง 3 เมตร จํานวน 1 แหง ราย
ละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.นาสิงหกําหนดพร้อมปายบอก
โครงการจํานวน 1 ปาย
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หน้า 80 ลําดับ
ที่ 18
(พื้นที่ดําเนินการ หมูที่ 3)
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โครงการกอสร้างฝายกักเก็บน้ําประตูเปิด-ปิดน้ํา ห้วยเอือดตอนลาง จํานวน 630,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างฝาย คสล.ขนาดสันฝายสูง 1.50
 เมตร กว้าง 10 เมตร ผนังข้างสูง 3 เมตร จํานวน 1 แหง ราย
ละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.นาสิงหกําหนดพร้อมปายบอก
โครงการจํานวน 1 ปาย
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 86 ลําดับ
ที่ 46
(พื้นที่ดําเนินการ หมูที่ 1)

โครงการขยายไหลทาง คสล. หน้าโรงเรียนบ้านนาสิงห จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาขยายไหลทาง คสล.ขนาดกว้าง 1 เมตร ยาว 366
 เมตร หนา 0.12 เมตร หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 390 ตาราง
เมตร จํานวน 1 แหง รายละเอียดตามแบบแปลนที่
อบต.นาสิงห กําหนด พร้อมปายบอกโครง การ จํานวน 1 ปาย
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 81 ลําดับ
ที่ 25
(พื้นที่ดําเนินการ หมูที่ 5)

โครงการจัดทําแนวเขตที่สาธารณะ จํานวน 68,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดทําแนวเขตที่สาธารณะ จํานวน 3 แหงราย
ละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.นาสิงหกําหนด
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 103
 ลําดับที่ 112
(พื้นที่ดําเนินการ หมูที่ 6)

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการเจาะบอน้ําบาดาล จํานวน 270,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเจาะบอบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ํา พร้อม
อุปกรณ จํานวน 1 แหงรายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.นา
สิงหกําหนด พร้อมปายโครงการจํานวน 1 ปาย
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 93 ลําดับ
ที่ 74
(พื้นที่ดําเนินการ หมูที่ 5)
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โครงการปรับปรุงระบบประปา หมูที่ 1 จํานวน 260,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถังเก็บน้ําประปาขนาด 100 ลูกบาศก
เมตร จํานวน 1 แหง รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.นาสิงห
กํา หนดพร้อมปายบอกโครงการ จํานวน 1 ปาย
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 110
 ลําดับที่ 12
(พื้นที่ดําเนินการ หมูที่ 1)

โครงการปรับปรุงระบบประปา หมูที่ 8 จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงระบบประปา หมูที่ 8 จํานวน 1 แหง ราย
ละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.นาสิงหกําหนด
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 110
 ลําดับที่ 11
(พื้นที่ดําเนินการ หมูที่ 8)

โครงการปรับรุงประบบประปา หมูที่ 4 จํานวน 340,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเจาะบอบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ํา พร้อม
อุปกรณและหอถังสูง จํานวน 1 แหง รายละเอียดตามแบบแปลน
ที่ อบต.นาสิงหกําหนด พร้อมปายโครงการ จํา นวน 1 ปาย
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565 )หน้า 109
 ลําดับที่ 9
(พื้นที่ดําเนินการ หมูที่ 4)

โครงการวางทอประปา จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวางทอประปา ขนาด 4นิ้ว ยาว 1,000 เมตร ราย
ละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.นาสิงหกําหนด พร้อมปายบอก
โครงการ จํานวน 1 ปาย
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565 )หน้า 110
 ลําดับที่ 13
(พื้นที่ดําเนินการ หมูที่ 3)
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คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โคงการซอมแซมถนน คสล.ในตําบลนาสิงห จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมถนน คสล.หมูที่ 1,3,5,7 รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่อบต.นาสิงห กําหนด
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 89 ลําดับ
ที่ 57
(พื้นที่ดําเนินการ หมูที่ 1,3, 5 ,7)

โครงการซอมแซมถนนลูกรังสายโคกมน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมถนนลูกรังกว้าง 4 เมตร ยาวรวม 830
 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.นา
สิงหกําหนด
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 100
 ลําดับที่ 99
(พื้นที่ดําเนินการ หมูที่ 6)

โครงการซอมแซมถนนลูกรังสายถ้ําน้อยน้ําทิพย จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมถนนลูกรังกว้าง 4 เมตร ยาวรวม 1,250
 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.นา
สิงหกําหนด
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 101
 ลําดับที่ 104
(พื้นที่ดําเนินการ หมูที่ 5)

โครงการซอมแซมถนนลูกรังสายหนองแฮ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมถนนลูกรังหมูที่ 3,8 กว้าง 3 เมตร ยาว
รวม 555 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
ที่ อบต.นา สิงหกําหนด
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 99
 ลําดับที่ 95
(พื้นที่ดําเนินการ หมูที่ 3,8)
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โครงการปรับปรุงซอมแซมเมรุ หมูที่ 5 จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงซอมแซมเมรุ จํานวน 1 แหง  รายละเอียด
ตามแบบแปลนทีอบต.นาสิงหกําหนด พร้อมปายบอกโครงการ
จํานวน 1 ปาย
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 106
 ลําดับที่ 120
(พื้นที่ดําเนินการ หมูที่ 5)

โครงการปรับปรุงรางระบายน้ําหมูที่ 1,2,3,5,6,8 จํานวน 145,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงซอมแซมรางระบายน้ํา จํานวน 10
 แหง รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.นาสิงห กําหนด พร้อม
ปายบอกโครงการ จํานวน 1 ปาย
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 84 ลําดับ
ที่ 38
(พื้นที่ดําเนินการ หมูที่ 1,2,3,5,6,8)
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แผนงานการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 120,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 120,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายโครงการอบรมฟื้นฟูอาสาสมัครท้องถิ่นรักษโลก จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการอบรมฟื้นฟูอาสาสมัคร
ท้องถิ่นรักษโลก    
-เป็นไปตาม หนังสือที่ มท.0808.2/ว 2874 เรื่องการฝึกอบรม
อาสาสมัครพิทักษทรัพ ยากรและสิ่งแวดล้อมหมูบ้าน (ทสม.)และ
อาสาสมัครท้องถิ่นรักษโลก    
-ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงมหาด ไทย เรื่องการจัดการขยะ
มูลฝอย พ.ศ. 2560 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 วรรค
หนึ่ง และมาตรา 34/1วรรคสอง วรรคสามและวรรคเจ็ด แหง พร
บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ของบ้าน
เมือง (ฉบับที่ ๒) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๓๔ ตอน
พิเศษ ง หน้า ๒ วันที่ ๑ พ.ย.๒๕๖๐  
(กองสาธารณสุข)  

โครงการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณทางสาธารณะ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานโครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน บริเวณทางสาธารณะ เชน ตัดหญ้า , คาปุย ,น้ํามันเชื้อ
เพลิง ฯลฯ    
-เพื่อเป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบของ บ้านเมือง พ.ศ.2535 และกฎกระทรวงมหาดไทยพ.ศ
.2535 ตามมาตรา 5 และ มาตรา 10 วรรค 2    
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 65
 ลําดับที่ 6    
(กองสาธารณสุข)
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โครงการปลูกต้นไม้ริมถนนสาธารณะ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการปลูกต้นไม้ริมถนน
สาธารณะ เชน คากล้าไม้ คาปุย คาอาหาร คาอาหารวาง คาปาย
โครงการ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขง ขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมการ
แขง ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 67
 ลําดับที่ 2  
(สํานักปลัด)

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารี

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครง การอนุรักษพันธุกรรม
พืช อันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เชน คาวัสดุ
อุปกรณ คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คาปาย
โครงการ ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงานการจัดการแขง ขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมการ
แขง ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 70
 ลําดับที่ 6 
(สํานักปลัด) 
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โครงการอนุรักษพันธุสัตวน้ําจืด จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานโครงการอนุรักษพันธุสัตว
น้ําจืด เชน กระชังปลา อาหารปลา ฯลฯ เป็นไปตามพระราช
กําหนดการประมง พ.ศ.2558 หมวดที่ 5 มาตรการอนุรักษและ
บริหารจัดการ มาตร 55 ถึง 72 มาตรการอนุรักษและบริหาร
จัดการ มาตรา 55 ถึง 72    
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 67
 ลําดับที่ 1    
(กองสาธารณสุข)

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 1,026,200 บาท

งบดําเนินงาน รวม 920,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 220,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 220,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อสารส้ม, คลอรีน,ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 700,000 บาท
คาไฟฟา จํานวน 700,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟาประปาที่อยูในความรับผิดชอบของ อบต.นา
สิงห 

งบลงทุน รวม 106,200 บาท

วันที่พิมพ : 15/9/2564  15:14:37 หน้า : 57/58



ค่าครุภัณฑ์ รวม 106,200 บาท
ครุภัณฑการเกษตร

ซัมเมิรสสูบน้ํา(Submerse) จํานวน 106,200 บาท

1.เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อซับเมิรสสูบน้ํา
ขนาด 1 แรงม้า จํานวน 2 เครื่อง ตั้งไว้ จํานวน 31,200 บาท
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
-ปั้มน้ําบาดาล 1 แรงม้า สําหรับบอบาดาล เหมาะกับทุกสภาพ
ชนิดทอสง เทอโม พลาสติก 7 ใบพัด ขนาดทอสงน้ํา1-1/4
นิ้ว  ปริมาณน้ํา 70 ลิตร/นาที อัตราสงสูงจะอยู
40 เมตร อุปกรณภายในชุด 
- ปั้มน้ํา 1 แรงม้า
- มอเตอร 4 นิ้ว 1 แรงม้า 1 เฟส 220 โวลต พร้อมสายไฟ 48
 นิ้ว (F071-0051A)
- สวิทซคอนโทรล 1 แรงม้า 220 โวลต 50 เฮิรตซ (F072-0010)
- อะไหลสายไฟ 3 แกน ขนาดเส้นผานศูนยกลาง 15 ตาราง
มิลลิเมตร(sq.mm) ยาว 45 เมตร (S012-0027) 
- ฝาบอ1-1/4นิ้วxเส้นผานศูนยกลาง 6 นิ้ว (S012-0010)
2.เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อซับเมิรสสูบน้ํา
ขนาด 2 แรงม้า จํานวน 3 เครื่อง ตั้งไว้ จํานวน 75,000 บาท
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
-ปั้มน้ําบาดาล 2 แรงม้า สําหรับบอบาดาล เหมาะกับทุกสภาพ
ชนิดทอสง เทอโม พลาสติก 8 ใบพัด ขนาดทอสงน้ํา1-1/4
 นิ้ว  ปริมาณน้ํา 70 ลิตร/นาทีอัตราสงสูงจะอยู
60 เมตร อุปกรณภายในชุด 
- ปั้มน้ํา 2 แรงม้า
- มอเตอร 4 นิ้ว 1 แรงม้า 1 เฟส 220 โวลต พร้อมสายไฟ 48
 นิ้ว (F071-0051A)
- สวิทซคอนโทรล 2 แรงม้า 220 โวลต 50 เฮิรตซ (F072-0010)
- อะไหลสายไฟ 3 แกน ขนาดเส้นผานศูนยกลาง 15ตาราง
มิลลิเมตร(sq.mm) ยาว 45 เมตร (S012-0027)
- ฝาบอ1-1/4นิ้วxเส้นผานศูนยกลาง 6 นิ้ว (S012-0010)
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