
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลนาสิงห

อําเภอศรีวิไล   จังหวัดบึงกาฬ

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 45,351,500 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 11,175,000 บาท
งบกลาง รวม 11,175,000 บาท

งบกลาง รวม 11,175,000 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 70,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ในอัตราร้อยละ 5
 ของคาจ้างพนักงานจ้าง   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1620 ลงวันที่ 22 เมษายน 2562  
(สํานักปลัด)
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เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 3,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนเพื่อให้ความคุ้มครอง
พนักงานจ้าง กรณีประสบอันตราย เจ็บป่วย ถึงแกความตาย หรือ
สูญหายเนื่องจากการทํางานให้แกองคการบริหารสวนตําบลนา
สิงหโดยจายเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน 1 ครั้งตอปี คํานวณ
ในอัตราร้อยละ 0.2 ของคาจ้างพนักงานจ้างโดยประมาณทั้ง
ปี(เดือนมกราคม – ธันวาคม)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 26 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
(สํานักปลัด)

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 8,370,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรองรับการจัดสวัสดิการให้แก
ผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ที่ได้
ขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพไว้กับองคกรปกครองสวนท้องถิ่น
แล้ว โดยจายอัตราเบี้ยยังชีพ รายเดือนแบบขั้นบันไดสําหรับผู้สูง
อายุ โดยผู้สูงอายุ 60-69 ปี จะได้รับ 600 บาท อายุ 70-79
  ปี จะได้รับ 700 บาท อายุ 80-89 ปี จะได้รับ 800 บาท และ
อายุ 90 ปีขึ้นไป จะได้รับ 1,000 บาท เว้นแตในสวนของเงินเพิ่ม
เติมที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นดําเนินการตามข้อ 18(2) แหง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการ
ยังชีพขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ที่ได้ดําเนินการ
ให้กับรายเดิมมากอน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑการ
จายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2552
 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.6/ว 1430 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564
(กองสวัสดิการสังคม)
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เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 1,900,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเบี้ยยังชีพความพิการให้แกผู้พิการที่มีสิทธิตาม
หลักเกณฑที่กําหนด ที่ได้แสดงความจํานงโดยการขอขึ้นทะเบียน
เพื่อรับเงินเบี้ยความพิการไว้กับองคกรปกครองสวนท้องถิ่น
แล้ว โดยคนพิการที่มีอายุ 18 ปี  ขึ้นไป ได้รับเบี้ยความพิการคน
ละ 800 บาทตอเดือน(ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25
 พฤศจิกายน 2557) และคนพิการ ที่มีอายุต่ํากวา 18 ปี คน
ละ 1,000 บาทตอเดือน(ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28
 เมษายน 2563) เว้นแตในสวนของเงินเพิ่มเติมที่องคกรปกครอง
สวนท้องถิ่นดําเนินการตามข้อ 18(2) แหงระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ที่ได้ดําเนินการให้กับรายเดิมมา
กอน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑการ
จายเบี้ยความพิการให้คนพิการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.6/ว 1430 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564
(กองสวัสดิการสังคม)

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 48,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส ให้แกผู้ป่วย
เอดสที่แพทยได้รับรองและทําการวินิจฉัยแล้ว และรายได้ไมเพียง
พอตอการยังชีพหรือถูกทอดทิ้ง ขาดผู้อุปการะดูแล ไมสามารถ
ประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ โดยผู้ป่วยเอดสที่มีสิทธิจะได้รับเบี้ย
ยังชีพ คนละ 500 บาทตอเดือน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการจายเงิน
สงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2548 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.6/ว 1430 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564
(กองสวัสดิการสังคม)
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เงินสํารองจาย จํานวน 303,980 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิด
ขึ้น หรือกรณีการป้องกันและยับยั้งกอนเกิดสาธารณภัย หรือคาด
วาจะเกิดสาธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนเป็นสวนรวม เชน การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอุทกภัย น้ําป่าไหลหลาก แผนดินถลม ภัยแล้ง ภัย
หนาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟป่าและหมอกควัน(P.M 2.5)  เป็นต้น
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ
. 2550
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยวิธีการงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายเพื่อ
ชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215
 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.4
/ว 1453 ลงวันที่ 21 เมษายน 2554
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.4
/ว 4224 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2554
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 0533 ลงวันที่ 27 มกราคม 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0819.3/ว 1375 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท
 0820.3/ว 1218 ลงวันที่ 28 เมษายน 2565
(ทุกสวนราชการ)
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รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 376,020 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น อัตราร้อยละ 2 ของประมาณการรายรับทุกประเภทตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปี ยกเว้น ประเภท
พันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศ/เงินบริจาคและเงินอุดหนุนไมต้อง
นํามารวมคํานวณ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2500 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2556
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2546 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามกฎกระทรวงการหักเงินจากประมาณการรายรับใน
งบประมาณรายจายประจําปี สมทบเข้าเป็นกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
สวนท้องถิ่น กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 22
  ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564
(สํานักปลัด)

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ จํานวน 104,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่ ตามกฎหมายวาด้วยหลักประกันสุขภาพแหง
ชาติ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการตั้งงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ
. 2561 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหง
ชาติ เรื่องหลักเกณฑเพื่อสนับสนุนให้องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ดําเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ
.ศ. 2563
(สํานักปลัด)
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 6,204,820 บาท

งบบุคลากร รวม 3,977,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,447,920 บาท
คาตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 514,080 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนนายกองคการบริหารสวน
ตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล
รองนายกองคการบริหารสวนตําบลประธานสภาองคการบริหาร
สวนตําบลรองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบลเลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบลและเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554
 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557และ หนังสือตาง ๆ ที่เกี่ยว
ข้อง แยกรายละเอียด ดังนี้
 (1)  คาตอบแทนรายเดือนนายกองคการบริหารสวนตําบลใน
อัตราเดือนละ 20,400 บาท จํานวน 12 เดือน
 (2) คาตอบแทนรายเดือนรองนายกเทศองคการบริหารสวนตําบล
ในอัตราเดือนละ 11,220 บาท/คน จํานวน 2 คน   จํานวน 12
เดือน
(สํานักปลัด)
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คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจําตําแหนง ของนายกองคการ
บริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทนนายกองคการ
บริหารสวนตําบลรองนายกองคการบริหารสวนตําบลประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเลขานุการนายก
องคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการสภาองคการบริหารสวน
ตําบลพ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 และหนังสือ
ตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง แยกรายละเอียด ดังนี้
 (1)คาตอบแทนประจําตําแหนง นายกองคการบริหารสวนตําบล
ในอัตราเดือนละ 1,750 บาท จํานวน 12 เดือน 
 (2)คาตอบแทนประจําตําแหนง รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ในอัตราเดือนละ 880 บาท/คน จํานวน 2 คน จํานวน 12
 เดือน
(สํานักปลัด)

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษของนายกองคการบริหารสวน
ตําบลรองนายกองคการบริหารสวนตําบล  ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล
รองนายกองคการบริหารสวนตําบลประธานสภาองคการบริหาร
สวนตําบลรองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบลเลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบลและเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554
 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557และหนังสือตาง ๆ ที่เกี่ยว
ข้อง แยกรายละเอียด ดังนี้
 (1)คาตอบแทนพิเศษนายกองคการบริหารสวนตําบลในอัตรา
เดือนละ 1,750 บาท จํานวน 12 เดือน  
 (2)คาตอบแทนพิเศษรองนายกองคการบริหารสวนตําบล ใน
อัตราเดือนละ 880 บาท/คน จํานวน 2 คน จํานวน 12 เดือน
(สํานักปลัด)
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คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกองคการ
บริหารสวนตําบลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคา
ตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบลรองนายกองคการบริหาร
สวนตําบลประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลรองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบลสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการสภา
องคการบริหารสวนตําบลพ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ
. 2557 และหนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวข้องแยกรายละเอียดดังนี้
 (1) คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 1  อัตรา ในอัตรา เดือนละ 7,200
 บาท จํานวน 12 เดือน
(สํานักปลัด)
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คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 763,200 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลรองประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบลเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทนนายกองคการ
บริหารสวนตําบลรองนายกองคการบริหารสวนตําบลประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบลรองประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบลสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเลขานุการนายก
องคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการสภาองคการบริหารสวน
ตําบลพ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 และหนังสือ
สั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวข้องแยกรายละเอียดดังนี้
 (1) คาตอบแทนประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลจํานวน 1
อัตรา ในอัตราเดือนละ 11,220 บาท จํานวน 12 เดือน 
 (2) คาตอบแทนรองประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 9,180 บาท จํานวน 12
 เดือน 
 (3) คาตอบแทนของสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 5 อัตรา ในอัตราเดือนละ 7,200 บาท จํานวน 12
 เดือน
 (4) คาตอบแทนของเลขานุการสภาองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 7,200 บาท จํานวน 12
 เดือน
(สํานักปลัด)

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,529,480 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,936,320 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนหรือเงินปรับปรุงเงินเดือนข้า
ราชการ/พนักงานสวนตําบล จํานวน 5 อัตรา ตามที่ปรากฏใน
แผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564 - 2566 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 
(สํานักปลัด)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ตําบลที่มีสิทธิได้รับ 
 - เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 313 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ 2564
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. ก.อบต. ที่ มท 0809.3
/ว 1372  ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
(สํานักปลัด)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 168,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง ปลัด อบต.ตําแหนงประเภท
บริหารท้องถิ่น ระดับกลาง รองปลัด อบต. ตําแหนงประเภท
บริหารท้องถิ่นระดับต้น หัวหน้าสํานักปลัด ตําแหนงประเภท
อํานวยการท้องถิ่น ระดับต้น จํานวน รวม 3 อัตรา
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 652 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559
(สํานักปลัด)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 297,480 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกพนักงานจ้าง ดังนี้
 1) พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหนง พนักงานขับรถ
ยนต จํานวน 2 อัตรา
 2) พนักงานจ้างทั่วไป ตําแหนง นักการภารโรง จํานวน 1 อัตรา
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
(สํานักปลัด)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 43,680 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แก พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ จํานวน 2 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 1
 อัตรา   
- เป็นไปตามหนังสือ สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 1372  ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558  
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  
(สํานักปลัด ) 

งบดําเนินงาน รวม 2,177,420 บาท
ค่าตอบแทน รวม 448,950 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 195,150 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวนท้อง
ถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) ให้แกข้า
ราชการ/พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้างผู้มีสิทธิได้รับ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปี แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557(เงินรางวัลประจําปี)
(สํานักปลัด)

คาเชาบ้าน จํานวน 240,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาเชาบ้านให้แกข้าราชการ/พนักงานสวนสวน
ตําบลที่มีสิทธิได้รับตามอัตราที่ระเบียบฯ กําหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของ
ข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4
) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0679
 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ 2561
(สํานักปลัด)
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 13,800 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกข้า
ราชการ/พนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิได้รับตามอัตราที่
ระเบียบฯ กําหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2563
(สํานักปลัด)

ค่าใช้สอย รวม 1,226,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาโฆษณาและเผยแพร จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับการจ้างโฆษณาและเผยแพรข้อมูล
ขาวสาร เชน เอกสารสรุปผลการดําเนินงาน และแบบพิมพตางๆ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
(สํานักปลัด)

คาจ้างงานบริการ จํานวน 383,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างบริการ เชน คาจ้างคนงานทําความสะอาด
อาคารสํานักงาน(แมบ้าน) คาจ้างพนักงานขับรถ คาจ้างบริการเจ้า
หน้าที่บันทึกข้อมูล คาจ้างบริการประเมินความพึงพอใจการให้
บริการของประชาชน หรือจ้างเหมาบริการหรือจ้างบริการอื่นที่
เป็นประโยชนกับ อบต.
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
(สํานักปลัด)
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คาบอกรับวารสาร จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาบอกรับวารสาร  หนังสือพิมพ หรือเอกสารทาง
วิชาการอื่นๆ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
(สํานักปลัด)

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 98,000 บาท

1) คารับรอง ตั้งไว้ จํานวน 30,000 บาท
- เพื่อจายเป็นคาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาของขวัญ คาพิมพ
เอกสาร คาใช้จายเกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งคาบริการ
ด้วย และคาใช้จายอื่นซึ่งจําเป็นต้องจายเกี่ยวกับการรับรองในการ
ต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่ไปนิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยม
ชม หรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมต้อนรับ
บุคคลหรือคณะบุคคล
2) คาเลี้ยงรับรอง ตั้งไว้ จํานวน 28,000 บาท
- เพื่อจายเป็นคาอาหาร เครื่องดื่ม เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรอง
และคาบริการอื่นๆ ซึ่งจําเป็นต้องจายที่เกี่ยวกับการเลี้ยงรับรองใน
การประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ
ที่ได้รับแตงตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ
ของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหวางองคกรปกครอง
สวนท้องถิ่นกับองคกรปกครองสวนท้องถิ่น หรือองคกรปกครอง
สวนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน
3) คาใช้จายในการจัดงานรัฐพิธี ตั้งไว้ จํานวน 40,000 บาท
-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดงานรัฐพิธี คาจ้างเหมาบริการ
ตางๆ คาวัสดุ อุปกรณที่เกี่ยวกับงานรัฐพิธี เชนวันเฉลิมพระชน
พรรษา วันปิยมหาราช
(สํานักปลัด)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่ว
คราว เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ คาเชาที่พัก 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1797
   ลงวันที่ 2 เมษายน 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ ว 388 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2564
(สํานักปลัด)

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคา
ใช้จายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึก
อบรม สําหรับการฝึกอบรมที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่น หรือ
หนวยงานอื่นของรัฐจัดหรือรวมกันจัด หรือการฝึกอบรมที่หนวย
งานอื่นซึ่งไมใชหนวยงานของรัฐจัดหรือรวมกันจัด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
(สํานักปลัด)
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โครงการทัศนศึกษาดูงานคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานสวน
ตําบล พนักงานจ้าง ผู้นําชุมชน

จํานวน 300,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการทัศนศึกษาดูงานผู้
บริหาร สมาชิกสภา พนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง ผู้นํา
ชุมชน เชน คาจ้างเหมารถโดยสาร คาเชาที่พัก คา
วัสดุ อุปกรณ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณ
วิทยากร คาป้ายโครงการ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 101
 ลําดับที่ 2 
(สํานักปลัด)

โครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น อําเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ

จํานวน 150,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการศูนยปฏิบัติการรวม
ในการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น อําเภอ
ศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เชน คาจัด
ซื้อวัสดุสํานักงาน คาจ้างเหมาและใช้ในการบํารุงซอมแซม
ครุภัณฑ เป็นต้น โดยขอรับเงินอุดหนุนจากองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น 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.2566-2570) หน้าที่ 104
 ลําดับที่ 8
(สํานักปลัด)
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โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของคณะผู้
บริหาร สมาชิกสภา อบต.พนักงานสวนตําบล พนักงาน
จ้าง เชน คาวัสดุเครื่องเขียน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาสมนาคุณในการดูงาน คาป้ายโครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570)หน้าที่ 101
ลําดับที่ 1
(สํานักปลัด)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 70,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ    
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909
  ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 
(สํานักปลัด)  
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ค่าวัสดุ รวม 328,470 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 58,470 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทน
ถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก วัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล และให้หมายถึงราย
จายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ สิ่ง
ของที่ใช้ในการซอมแชมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็น
ต้น เชน  หนังสือ กระดาษ  เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก  ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(สํานักปลัด)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคง
ทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก วัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รายจายที่ต้องชําระ
พร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติด
ตั้ง เป็นต้น เชน  หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว ผงซัก
ฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น แปรง  มีด ถัง ถาด แก้วน้ํา ไม้
กวาด เขง ผ้าปูโต๊ะ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(สํานักปลัด)
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ที่มีลักษณะโดย
สภาพ ไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้น
เปลือง  หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น ได้แก วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและ
อะไหล รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นต้น เชน  ไขควง ประแจ แม
แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คิมล็อค ยางรถยนต น้ํามัน
เบรก ฟิลมกรองแสง น้ํากลั่น เบาะรถยนตเครื่องยนต(อะไหล) ชุด
เกียรรถยนต เบรก ครัช พวงมาลัย หม้อน้ํา ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(สํานักปลัด)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 130,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ที่มีลักษณะโดย
สภาพ  ไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้น
เปลือง  หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น ได้แก วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและ
อะไหล รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นต้น เชน  แก๊สหุงต้ม น้ํามันเชื้อ
เพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน   น้ํามันเตา น้ํามัน
จาระบี น้ํามันเครื่อง ถาน ก๊าซ น้ํามันเกียร น้ํามันหลอลื่น ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909
   ลงวันที่ 27 เมษายน 2565
(สํานักปลัด)
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ที่มีลักษณะโดยสภาพ
ไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้น
เปลือง  หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น ได้แก วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและ
อะไหล รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นต้น เชน ขาตั้งกล้อง ขาตั้งเขียน
ภาพ เลนสซูม ป้ายประชาสัมพันธ พูกัน สี    เมมโมรี่การด แถบ
บันทึกเสียงหรือภาพ(ภาพยนตร,วีดีโอเทป,แผนซีดี) ภาพถายดาว
เทียม เอกสารเผยแพรผลการดําเนินงาน ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(สํานักปลัด)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทน
ถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก วัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รายจายที่ต้องชําระ
พร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติด
ตั้ง เป็นต้น เชน แผนหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณบันทึก
ข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพ
คอมพิวเตอร หนวยประมวลผล แผงแป้นอักขระหรือแป้น
พิมพ เมาส เครื่องกระจายสัญญาณ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ของกระทรวงดิจิตอลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ณ 30 ธันวาคม 2564
(สํานักปลัด)
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วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสําหรับบริโภค เชน น้ําดื่ม สําหรับ
บริการประชาชนผู้มา
ติดตอราชการ รวมทั้งพนักงานและผู้ปฏิบัติงานในที่ทําการ อบต.
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(สํานักปลัด)

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

-เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลนาสิงห
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(สํานักปลัด)
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คาบริการโทรศัพท จํานวน 36,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบริการโทรศัพทพื้นฐาน ของที่ทําการองคการ
บริหารสวนตําบลนาสิงหและคาบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ หนวยกู้
ชีพกู้ภัย
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1551
 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2553
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(สํานักปลัด)

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม คาบริการ
อินเตอรเน็ต ณ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลนาสิงห
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(สํานักปลัด)

คาเชาพื้นที่เว็บไซต และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง จํานวน 8,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาพื้นที่เว็บไซตและคาธรรมเนียมที่เกี่ยว
ข้อง ระบบ CLOUD , HOSTING 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(สํานักปลัด)
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งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการจัดงานรัฐพิธี จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอศรีวิไลในการ
ดําเนินโครงการจัดงานรัฐพิธี
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวน  
ท้องถิ่น พ.ศ.2559  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 103
 ลําดับที่ 5  
(สํานักปลัด)

เงินอุดหนุนองคกรการกุศล

โครงการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของเหลากาชาดจังหวัดบึงกาฬ จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนเหลากาชาดจังหวัดบึงกาฬในการดําเนิน
โครงการสนับสนุน
ภารกิจของเหลาจังหวัดบึงกาฬ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวน  
ท้องถิ่น พ.ศ.2559  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 113
 ลําดับที่ 6  
(สํานักปลัด)
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 435,070 บาท
งบบุคลากร รวม 369,480 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 369,480 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 369,480 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แกข้า
ราชการ/พนักงานสวนตําบล 
 ตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผนจํานวน 1 อัตรา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2559
(สํานักปลัด)

งบดําเนินงาน รวม 65,590 บาท
ค่าตอบแทน รวม 35,590 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 30,790 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวนท้อง
ถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี)ให้แกข้าราชการ/พนักงาน
สวนตําบล ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปี แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 (เงินรางวัลประจําปี)
(สํานักปลัด)
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 4,800 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แก พนักงานสวน
ตําบล ตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน ตามอัตราที่
ระเบียบฯ กําหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2563
(สํานักปลัด)

ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่ว
คราว เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ คาเชาที่พัก ของนัก
วิเคราะหนโยบายและแผน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1797
  ลงวันที่ 2 เมษายน 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ ว 388 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2564
(สํานักปลัด)
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคา
ใช้จายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึก
อบรม สําหรับการฝึกอบรมที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่น หรือ
หนวยงานอื่นของรัฐจัดหรือรวมกันจัด หรือการฝึกอบรมที่หนวย
งานอื่นซึ่งไมใชหนวยงานของรัฐจัดหรือรวมกันจัด 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
(สํานักปลัด)

โครงการจัดทําและทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดทําโครงการจัดทําและทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่น เชน คาจัดซื้อวัสดุ คาอาหาร อาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาจ้างเหมาบริการอื่นๆ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการจัดทําแผน
พัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 102
 ลําดับที่ 3  
(สํานักปลัด)
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,139,090 บาท
งบบุคลากร รวม 1,014,240 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,014,240 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 900,240 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แกข้า
ราชการ/พนักงานสวนตําบล
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2559
(กองคลัง)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 72,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มของพนักงานสวนตําบล เชนเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราวของพนักงานสวนตําบล และเงินเพิ่มตามคุณวุฒิ
ของพนักงานสวนตําบล
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดให้
เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่นอาจจายได้ พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2564
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 313  ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ 2564
(กองคลัง)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงพนักงานสวนตําบล ตําแหนงผู้
อํานวยการกองคลัง 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 652 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559
(กองคลัง)
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งบดําเนินงาน รวม 1,124,850 บาท
ค่าตอบแทน รวม 281,450 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 199,850 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวนท้อง
ถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) ให้แกข้า
ราชการ/พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ตั้ง
ไว้ จํานวน 71,850 บาท
-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแตงตั้ง
ตามกฎหมายวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ หรือคาตอบแทนที่เข้าลักษณะประเภทนี้ ตั้ง
ไว้ จํานวน 128,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปี แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557  (เงินรางวัลประจําปี)
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 2850 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561 ประกอบ
หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0406.5/ว 85 ลงวัน
ที่ 6 กันยายน 2561 (บุคคลหรือคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง)
(กองคลัง)

คาเชาบ้าน จํานวน 72,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาเชาบ้านให้แกข้าราชการ/พนักงานสวนสวน
ตําบลที่มีสิทธิได้รับตามอัตราที่ระเบียบฯ กําหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของ
ข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4
) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0679
 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ 2561
(กองคลัง)
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 9,600 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงานสวนตําบล
ที่มีสิทธิได้รับตามอัตราที่ระเบียบฯ กําหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2563
(กองคลัง)

ค่าใช้สอย รวม 728,400 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างบริการ จํานวน 608,400 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจ้างบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานบัญชีการ
เงินและพัสดุ และจ้างเหมาจัดเก็บคาน้ํา และอื่นๆ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
(กองคลัง)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่ว
คราว เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ คาเชาที่พัก คา
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1797
 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ ว 388 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2564
(กองคลัง)  
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคา
ใช้จายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึก
อบรม สําหรับการฝึกอบรมที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่น หรือ
หนวยงานอื่นของรัฐจัดหรือรวมกันจัด หรือการฝึกอบรมที่หนวย
งานอื่นซึ่งไมใชหนวยงานของรัฐจัดหรือรวมกันจัด 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557  
(กองคลัง)

โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน(โครงการตอเนื่อง) จํานวน 10,000 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.2566-2570) หน้าที่ 102
 ลําดับที่ 4
(กองคลัง)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ    
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909
  ลงวันที่ 27 เมษายน 2565   
(กองคลัง)
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ค่าวัสดุ รวม 95,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทน
ถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก วัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล และให้หมายถึงราย
จายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ สิ่ง
ของที่ใช้ในการซอมแชมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็น
ต้น เชน  หนังสือ กระดาษ  เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองคลัง)  

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ที่ใช้กับรถจักยานยนต
สวนกลาง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909
   ลงวันที่ 27 เมษายน 2565  
(กองคลัง)
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทน
ถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก วัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รายจายที่ต้องชําระ
พร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติด
ตั้ง เป็นต้น เชน แผนหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณบันทึก
ข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพ
คอมพิวเตอร หนวยประมวลผล แผงแป้นอักขระหรือแป้น
พิมพ เมาส เครื่องกระจายสัญญาณ ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ของกระทรวงดิจิตอลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ณ 30 ธันวาคม 2564
(กองคลัง)  

ค่าสาธารณูปโภค รวม 20,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบริการไปรษณีย  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
(กองคลัง)
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งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 254,930 บาท
งบบุคลากร รวม 205,320 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 205,320 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 205,320 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แกข้า
ราชการ/พนักงานสวนตําบล ตําแหนง นักวิชาการตรวจสอบภาย
ใน(ปก./ชก.)  จํานวน 1 อัตรา 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2559 
(หนวยตรวจสอบภายใน) 

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

จํานวน 29,610 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวนท้อง
ถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) ให้แกข้า
ราชการ/พนักงานสวนตําบล ตําแหนง นักวิชาการตรวจสอบภาย
ใน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปี แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 (เงินรางวัลประจําปี)
(หนวยตรวจสอบภายใน)
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ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่ว
คราว เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ คาเชาที่พัก 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1797
 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ ว 388 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2564
(หนวยตรวจสอบภายใน)

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคา
ใช้จายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึก
อบรม สําหรับการฝึกอบรมที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่น หรือ
หนวยงานอื่นของรัฐจัดหรือรวมกันจัด หรือการฝึกอบรมที่หนวย
งานอื่นซึ่งไมใชหนวยงานของรัฐจัดหรือรวมกันจัด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
(หนวยตรวจสอบภายใน)
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 1,277,590 บาท

งบบุคลากร รวม 413,160 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 413,160 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 413,160 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แกข้า
ราชการ/พนักงานสวนตําบลนาสิงห ตําแหนงเจ้าพนักงาน
ป้องกัน จํานวน 1 อัตรา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2559
(สํานักปลัด)

วันที่พิมพ : 8/9/2565  09:36:18 หน้า : 34/112



งบดําเนินงาน รวม 784,430 บาท
ค่าตอบแทน รวม 172,430 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 124,430 บาท

1) เพื่อจายเพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงาน
สวนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) ให้แกข้า
ราชการ/พนักงานสวนตําบล ตําแหนง เจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ตั้งไว้ จํานวน 34,430 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปี แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2) เพื่อจายเป็นคาตอบแทนสมาชิก อปพร.ที่ได้รับคําสั่งชวยปฎิบัต
 ิหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือ
การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนตามกฎหมายจากผู้
บริหารท้องถิ่น ตั้งไว้ จํานวน 90,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ให้แกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยแหงชาติ วาด้วยคาใช้จายของอาสาสมัครในการป้องกันและ
บรรเทา  สาธารณภัย พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0810.4/ว 179 ลงวันที่ 29 มกราคม 2564
(สํานักปลัด)
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คาเชาบ้าน จํานวน 48,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินคาเชาบ้านให้แกข้าราชการ/พนักงานสวน
ตําบล ตําแหนงเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตาม
อัตราที่ระเบียบฯ กําหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของ
ข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4
) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0679
   ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ 2561
(สํานักปลัด)

ค่าใช้สอย รวม 502,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างงานบริการ จํานวน 432,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ปฏิบัติหน้าที่ให้
บริการด้านการแพทยฉุกเฉิน จํานวน 6 อัตรา คาจ้างเดือน
ละ 6,000 บาท/คน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
(สํานักปลัด)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่ว
คราว เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทางคาพาหนะ คาเชาที่พัก ของ
พนักงานสวนตําบล ตําแหนง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1797
   ลงวันที่ 2 เมษายน 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ ว 388 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2564
(สํานักปลัด)

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคา
ใช้จายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึก
อบรม สําหรับการฝึกอบรมที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่น หรือ
หนวยงานอื่นของรัฐจัดหรือรวมกันจัด หรือการฝึกอบรมที่หนวย
งานอื่นซึ่งไมใชหนวยงานของรัฐจัดหรือรวมกันจัด ของพนักงาน
สวนตําบล ตําแหนงเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
(สํานักปลัด )
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โครงการซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกัน
และระงับอัคคีภัย  เชน  คาวัสดุ  และอุปกรณ  คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร และคาใช้จายอื่นๆที่จําเป็น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 94
 ลําดับที่ 1  
(สํานักปลัด) 

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุชวงเทศกาล จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุชวงเทศกาล เชน คาจัดสถานที่ คาไฟฟ้า
คาป้ายโครงการ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ให้แกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2560  
-เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยแหงชาติวาด้วย  
คาใช้จายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ
.ศ.2560  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 95
 ลําดับที่ 5  
(สํานักปลัด)
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โครงการอบรมวัน อปพร.(22 มีนาคมของทุกปี) จํานวน 25,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการอบรมวัน อปพร.(22
 มีนาคมของทุกปี) เชน คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม
คาวัสดุ อุปกรณ คาวิทยากร คาป้ายโครงการ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับ  
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 95
 ลําดับที่ 4  
(สํานักปลัด)
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ค่าวัสดุ รวม 110,000 บาท
วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องแตงกาย ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคง
ทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก วัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รายจายที่ต้องชําระ
พร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัยคาติด
ตั้ง เป็นต้น เชน  เครื่องแบบ/ ชุดปฏิบัติงาน เสื้อ กางเกง ถุง
เท้า/ถุงมือ รองเท้า เสื้อสะท้อนแสง    เสื้อชูชีพ ชุดดับเพลิง รวม
ถึงชนิดกันไฟ(ไมรวมถังออกซิเจน) วุฒิบัตร อปพร. บัตรประ
จํา อปพร.เข็มเครื่องหมาย อปพร. ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้
จาย  คาวัสดุเครื่องแตงกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061
   ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยกิจการอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2553
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0810.4/ว 179 ลงวันที่ 29 มกราคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0820.3/ว 3051 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2564
(สํานักปลัด) 
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วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องดับเพลิง ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคง
ทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก วัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รายจายที่ต้องชําระ
พร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัยคาติด
ตั้ง เป็นต้น เชน วาลวน้ําดับเพลิง(เชื่อมกับรถดับเพลิง) ทอสายสง
น้ํา สายดับเพลิง อุปกรณดับไฟป่า(เชน สายฉีด,ถัง,ไม้ตบไฟ) ถัง
ดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0820.3/ว 3051 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2564 
(สํานักปลัด)

วัสดุจราจร จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุจราจร เชน กรวยจราจร แผงกั้น
จราจร ป้ายเตือน กระบองไฟ 
กระจกโค้งมน ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
(สํานักปลัด)
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งบเงินอุดหนุน รวม 80,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 80,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอศรีวิไลในการ
ดําเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 96
 ลําดับที่ 7  
(สํานักปลัด)

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยอาชญากรรมและยาเสพติด
ในชุมชน

จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสถานีตํารวจภูธรอําเภอศรีวิไลในการ
ดําเนินโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยอาชญากรรมและ
ยาเสพติดในชุมชน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 97
 ลําดับที่ 9  
(สํานักปลัด)
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 752,400 บาท

งบบุคลากร รวม 507,100 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 507,100 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 465,100 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แกข้า
ราชการ/พนักงานสวนตําบล ตําแหนงผู้อํานวยการกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม จํานวน 1 อัตรา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามสํานักงาน ก.จ. ก.ท. ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
  ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- เป็นไปตามสํานักงาน ก.จ. ก.ท. ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 293
 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2559 
(กองการศึกษา) 

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําแหนงผู้อํานวยการกองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 652 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559  
(กองการศึกษา)  
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งบดําเนินงาน รวม 240,300 บาท
ค่าตอบแทน รวม 47,300 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 47,300 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวนท้อง
ถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) ให้แกข้า
ราชการ/พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้างสังกัดกองการศึกษา
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปี แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557  (เงินรางวัลประจําปี)
(กองการศึกษา)

ค่าใช้สอย รวม 178,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างบริการ จํานวน 108,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการบุคคล
ภายนอก เชน คาจ้างเหมาผู้ชวยเจ้าหน้าที่ธุรการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
(กองการศึกษา)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่ว
คราว เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1797
   ลงวันที่ 2 เมษายน 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ ว 388 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2564  
(กองการศึกษา)  

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคา
ใช้จายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึก
อบรม สําหรับการฝึกอบรมที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่น หรือ
หนวยงานอื่นของรัฐจัดหรือรวมกันจัด หรือการฝึกอบรมที่หนวย
งานอื่นซึ่งไมใชหนวยงานของรัฐจัดหรือรวมกันจัด 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557  
(กองการศึกษา)  
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ    
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909
 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565   
(กองการศึกษา)

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

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทน
ถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก วัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล และให้หมายถึงราย
จายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ สิ่ง
ของที่ใช้ในการซอมแชมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็น
ต้น เชน  หนังสือ กระดาษ  เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก  ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
(กองการศึกษา)  
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทน
ถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก วัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รายจายที่ต้องชําระ
พร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติด
ตั้ง เป็นต้น เชน แผนหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณบันทึก
ข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพ
คอมพิวเตอร หนวยประมวลผล แผงแป้นอักขระหรือแป้น
พิมพ เมาส ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ของกระทรวงดิจิตอลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ณ 30 ธันวาคม 2564  
(กองการศึกษา)

งบลงทุน รวม 5,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 5,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน จํานวน 2 ตัว รายละเอียดดังนี้
1.พนักพิงและที่นั่งบุฟองน้ําหนังสีดํา
2.ปรับระดับเก้าอี้ระบบ GAS Lifting
3.ขนาดไมน้อยกวา (W) 62 X (D) 72 x (H) 115 ซม.
4.รองรับน้ําหนักได้ไมน้อยกวา 100 กก.
เนื่องจากเป็นครุภัณฑที่ไมมีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ จึงตั้งงบประมาณรายจายตามราคาที่ได้มาจากการสืบ
ราคาจากท้องตลาด หรือราคาที่เคยจัดซื้ออยางประหยัด
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองการศึกษา)
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 9,172,800 บาท
งบบุคลากร รวม 3,829,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,829,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 2,950,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานครูและเงิน
ปรับปรุงประจําปี จํานวน 8 อัตรา
- เป็นไปตามหนังสือ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.9/ว 7
 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามหนังสือ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.9/ว 23
 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2561
- เป็นไปตามหนังสือ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.4/ว 21 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.4/ว 2347 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2562
- เป็นไปตามหนังสือ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.4/ว 26 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2563 
(กองการศึกษา) 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 345,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนให้แกพนักงานครูในอัตราเทา
กัยเงินวิทยฐานะ 
- เป็นไปตามหนังสือ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.9/ว 7
  ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามหนังสือ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.9/ว 23
  ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2561
- เป็นไปตามหนังสือ กถ.ดวนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว2140 ลงวัน
ที่ 12 กรกฎาคม 2565 
(กองการศึกษา) 

วันที่พิมพ : 8/9/2565  09:36:18 หน้า : 48/112



เงินวิทยฐานะ จํานวน 345,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวิทยฐานะชํานาญการ เงินวิทยฐานะชํานาญการ
พิเศษ ให้กับพนักงานครู 
- เป็นไปตามหนังสือ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.9/ว 7
  ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามหนังสือ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.9/ว 23
  ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2561 
(กองการศึกษา) 

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 189,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหนง ผู้
ดูแลเด็ก จํานวน 1 อัตรา
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557  
(กองการศึกษา)  

งบดําเนินงาน รวม 3,083,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 309,500 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 226,500 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวนท้อง
ถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) ให้แกพนักงาน
ครู จํานวน 8 อัตรา และพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 1 อัตรา
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปี แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 (เงินรางวัลประจําปี)
(กองการศึกษา)
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 83,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงานครู ที่มี
สิทธิได้รับตามอัตราที่ระเบียบฯ กําหนด  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2563  
(กองการศึกษา)  

ค่าใช้สอย รวม 1,452,300 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างบริการ จํานวน 324,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบริการบุคคลภายนอกจํานวน 3 อัตรา คือ ผู้ดูแล
เด็ก จํานวน 1อัตรา และรักษาความปลอดภัยของ ศพด.ทั้ง 2
 แหง จํานวน 2 อัตรา
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
(กองการศึกษา)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราวของ
พนักงานครูและพนักงานจ้าง เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทางคา
พาหนะ คาเชาที่พัก 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1797
 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ ว 388 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2564  
(กองการศึกษา)
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคา
ใช้จายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึก
อบรม สําหรับการฝึกอบรมที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่น หรือ
หนวยงานอื่นของรัฐจัดหรือรวมกันจัด หรือการฝึกอบรมที่หนวย
งานอื่นซึ่งไมใชหนวยงานของรัฐจัดหรือรวมกันจัด ของพนักงาน
ครูและพนักงานจ้าง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557  
(กองการศึกษา)  

โครงการแขงขันกีฬาเด็กปฐมวัยเกมส ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้าน
นาทรายเจริญสุข

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนิน
โครงการแขงขันกีฬาเด็กปฐมวัยเกมสศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้าน
นาทรายเจริญสุข เชน เงินรางวัล คาวัสดุ คาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยว
ข้องในการดําเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และ
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ลําดับที่ 2
 หน้าที่ 56
(กองการศึกษา)
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โครงการแขงขันกีฬาเด็กปฐมวัยเกมส ศูนยอบรมเด็กเกณฑวัดสอน
เจริญราษฎร

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนิน
โครงการแขงขันกีฬาเด็กปฐมวัยเกมสศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดสอน
เจริญราษฎร เชน เงินรางวัล คาวัสดุ คาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องใน
การดําเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และ
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ลําดับที่ 3
 หน้าที่ 57
(กองการศึกษา)

โครงการคาจัดการเรียนการสอน(รายหัว) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้าน
นาทรายเจริญสุข

จํานวน 102,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการ
จัดซื้อวัสดุอุปกรณเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนสําหรับเด็ก
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านนาทรายเจริญสุข จํานวนเด็ก 60
 คนๆ ละ 1,700 บาท/คน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยรายได้และราย
จายของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ลําดับที่ 4
 หน้าที่ 57
(กองการศึกษา)
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โครงการคาจัดการเรียนการสอน(รายหัว)ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑ
วัดสอนเจริญราษฎร

จํานวน 85,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการ
จัดซื้อวัสดุอุปกรณเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนสําหรับเด็ก
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดสอนเจริญราษฎร จํานวน เด็ก 50
 คนๆ ละ 1,700 บาท/คน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยรายได้และราย
จายของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ลําดับที่ 5
 หน้าที่ 58
(กองการศึกษา)

โครงการจัดกิจกรรมวันแมแหงชาติ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านนาทราย
เจริญสุข

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนิน
โครงการจัดกิจกรรมวันแมแหงชาติศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้าน
นาทรายเจริญสุข เชน คาอาหารและเครื่องดื่มเงินรางวัล คาจัดซื้อ
วัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการดําเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และ
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ลําดับที่ 6
 หน้าที่ 58
(กองการศึกษา)
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โครงการจัดกิจกรรมวันแมแหงชาติ ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑวัดสอน
เจริญราษฎร

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนิน
โครงการจัดกิจกรรมวันแมแหงชาติศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดสอน
เจริญราษฎร เชน คาอาหารและเครื่องดื่มเงินรางวัล คาจัดซื้อวัสดุ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการดําเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และ
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ลําดับที่ 7
 หน้าที่ 58
(กองการศึกษา)

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดงานวันเด็ก
แหงชาติ ประจําปี 2566 ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2 แหง เชน
เงินรางวัลคาวัสดุและคาใช้จายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และ
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ลําดับที่ 29
 หน้าที่ 66
(กองการศึกษา) 
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โครงการบายสีสูขวัญสนุกสุขสันตวันปิดเทอม ศูนยอบรมเด็กกอน
เกณฑวัดสอนเจริญราษฎร

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนิน
โครงการบายสีสูขวัญสนุกสุขสันตวันจบปฐมวัย ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กวัดสอนเจริญราษฎร เชน คาอาหารคาเอกสาร และวัสดุ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการดําเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และ
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ลําดับที่ 8
 หน้าที่ 59
(กองการศึกษา) 

โครงการบายสีสูขวัญสนุกสุขสันตวันปิดเทอมศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้าน
นาทรายเจริญสุข

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนิน
โครงการบายสีสูขวัญสนุกสุขสันตวันจบปฐมวัย ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กนาทรายเจริญสุข เชน คาอาหารคาเอกสาร และวัสดุอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องในการดําเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และ
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ลําดับที่ 9
 หน้าที่ 59
(กองการศึกษา) 
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โครงการศึกษาแหลงเรียนรู้นอกสถานที่ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้าน
นาทรายเจริญสุข

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการศึกษาแหลงเรียนรู้
นอกสถานที่สําหรับเด็กปฐมวัยศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านนาทราย
เจริญสุข เชน คาวิทยากร คาพาหนะ คาอาหารและเครื่องดื่มและ
วัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการดําเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ลําดับที่ 12
 หน้าที่ 60
(กองการศึกษา)

โครงการศึกษาแหลงเรียนรู้นอกสถานที่ ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑวัด
สอนเจริญราษฎร

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการศึกษาแหลงเรียนรู้
นอกสถานที่สําหรับเด็กปฐมวัยศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดสอนเจริญ
ราษฎร เชน คาวิทยากร คาพาหนะ คาอาหารและเครื่องดื่มและ
วัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการดําเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ลําดับที่ 13
 หน้าที่ 60
(กองการศึกษา)
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายในสถานศึกษา (คาเครื่องแบบนักเรียน) 
เด็กปฐมวัยศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านนาทรายเจริญสุข

จํานวน 18,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อเครื่องแบบนักเรียนสําหรับ
เด็กปฐมวัยศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านนาทรายเจริญสุข จํานวน
เด็ก 60 คนๆ ละ 300 บาท/ปี
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยรายได้และราย
จายของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ลําดับที่ 14
 หน้าที่ 61
(กองการศึกษา)

โครงการสนับสนุนคาใช้จายในสถานศึกษา (คาหนังสือเรียน) เด็ก
ปฐมวัย
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านนาทรายเจริญสุข

จํานวน 12,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อหนังสือเรียนสําหรับเด็ก
ปฐมวัยศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านนาทรายเจริญสุข จํานวนเด็ก 60
 คนๆ ละ 200 บาท/ปี
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยรายได้และราย
จายของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ลําดับที่ 17
 หน้าที่ 62
(กองการศึกษา)
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายในสถานศึกษา (คาอุปกรณการเรียน) 
เด็กปฐมวัยศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านนาทรายเจริญสุข

จํานวน 12,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้ออุปกรณการเรียนสําหรับเด็ก
ปฐมวัยศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านนาทรายเจริญ สุข จํานวนเด็ก 60
 คนๆ ละ 200 บาท/ปี
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยรายได้และราย
จายของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ลําดับที่ 20
 หน้าที่ 63
(กองการศึกษา)

โครงการสนับสนุนคาใช้จายในสถานศึกษา(คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
เด็กปฐมวัยศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านนาทรายเจริญสุข

จํานวน 25,800 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสําหรับ
เด็กปฐมวัยศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านนาทรายเจริญสุข จํานวน
เด็ก 60 คนๆ ละ 430 บาท/ปี
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยรายได้และราย
จายของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ลําดับที่ 21
 หน้าที่ 63
(กองการศึกษา)

วันที่พิมพ : 8/9/2565  09:36:18 หน้า : 58/112



โครงการสนับสนุนคาใช้จายในสถานศึกษา(คากิจกรรมพัฒนาผู้
เรียน)เด็กปฐมวัยศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑวัดสอนเจริญราษฎร

จํานวน 21,500 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสําหรับ
เด็กปฐมวัยศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดสอนเจริญ ราษฎร จํานวน
เด็ก 50 คนๆ ละ 430 บาท/ปี
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยรายได้และราย
จายของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ลําดับที่ 22
 หน้าที่ 63
(กองการศึกษา)

โครงการสนับสนุนคาใช้จายในสถานศึกษา(คาเครื่องแบบนัก
เรียน)เด็กปฐมวัยศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑวัดสอนเจริญราษฎร

จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อเครื่องแบบนักเรียนสําหรับ
เด็กปฐมวัยศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดสอนเจริญราษฎร จํานวนเด็ก 50
 คนๆ ละ 300 บาท/ปี
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยรายได้และราย
จายของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ลําดับที่ 15
 หน้าที่ 61
(กองการศึกษา)
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายในสถานศึกษา(คาหนังสือเรียน)เด็ก
ปฐมวัยศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑวัดสอนเจริญราษฎร

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อหนังสือเรียนสําหรับเด็ก
ปฐมวัยศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดสอนเจริญราษฎร จํานวนเด็ก 50
 คนๆ ละ 200 บาท/ปี
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยรายได้และราย
จายของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ลําดับที่ 18
 หน้าที่ 62
(กองการศึกษา)

โครงการสนับสนุนคาใช้จายในสถานศึกษา(คาอุปกรณการเรียน)
เด็กปฐมวัยศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑวัดสอนเจริญราษฎร

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้ออุปกรณการเรียนสําหรับเด็ก
ปฐมวัยศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดสอนเจริญ ราษฎร จํานวนเด็ก 50
 คนๆ ละ 200 บาท/ปี
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยรายได้และราย
จายของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ลําดับที่ 19
 หน้าที่ 62
(กองการศึกษา)
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โครงการอาหารกลางวันสําหรับเด็กปฐมวัยศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้าน
นาทรายเจริญสุข

จํานวน 309,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาประกอบอาหาร
กลางวันสําหรับเด็กที่อยูในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบ้านนาทรายเจริญสุข จํานวน
เด็ก 60 คนๆ ละ 21 บาท/วัน จํานวน 245 วัน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยรายได้และราย
จายของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ลําดับที่ 23
 หน้าที่ 64
(กองการศึกษา)

โครงการอาหารกลางวันสําหรับเด็กศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑวัดสอน
เจริญราษฎร

จํานวน 258,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาประกอบอาหาร
กลางวันสําหรับเด็กที่อยูในศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดสอนเจริญ
ราษฎร จํานวนเด็ก 50 คนๆ ละ 21 บาท/วัน จํานวน 245 วัน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยรายได้และราย
จายของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ลําดับที่ 24
 หน้าที่ 64
(กองการศึกษา)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ    
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909
 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 
(กองการศึกษา)  
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ค่าวัสดุ รวม 1,282,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 1,257,000 บาท

1)วัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ จํานวน 30,000 บาท
- เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัวของศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2
 แหง ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น ได้แก วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบ
และอะไหล รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัยคาติดตั้ง เป็นต้น เชน  ไม้กวาด น้ํายาถูพื้น ผง
ซักผ้า ฯลฯ  
2) อาหารเสริม(นม) ตั้งไว้ จํานวน  1,227,000 บาท 
- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออาหารเสริมนม
สําหรับเด็กนักเรียนในสังกัด สพฐ.และ
ศพด. ดังนี้ เด็กทั้งสิ้น 630 คนๆ7.37 บาท
1.โรงเรียนบ้านนาสิงห จํานวนเด็ก 300 คน
2.โรงเรียนบ้านนาทรายจํานวนเด็ก 220 คน
3. ศพด.วัดสอนเจริญราษฎรจํานวนเด็ก 
50 คน
4.ศพด.นาทรายเจริญสุขจํานวนเด็ก 60 คน
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 5
 หน้าที่ 45
(กองการศึกษา)
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วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเคมีภัณฑและน้ํายา
ตางๆ สําหรับเติมถังดับเพลิงที่อยูในอาคาร
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2 แหง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 256
(กองการศึกษา)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2
 แหง ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น ได้แก วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบ
และอะไหล รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นต้น เชน แผนหรือจานบันทึก
ข้อมูล อุปกรณบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพหรือแถบ
พิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร หนวยประมวลผล แผงแป้น
อักขระหรือแป้นพิมพ เมาส  ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ของกระทรวงดิจิตอลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ณ 30 ธันวาคม 2564  
(กองการศึกษา)
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 40,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าที่ใช้ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดสอนเจริญ
ราษฎร
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองการศึกษา)

งบเงินอุดหนุน รวม 2,260,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,260,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการสงเสริมดนตรีและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้าน
นาทรายตามโครงการสงเสริมดนตรีและ
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ประจําปี 2566
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับ
ที่ 2)  พ.ศ. 2563
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ลําดับที่ 34
 หน้าที่ 67
(กองการศึกษา)
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โครงการสงเสริมพัฒนาทักษะอาชีพนักเรียน จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านนาสิงหตามโครงการสง
เสริมพัฒนาทักษะอาชีพนักเรียน ประจําปี 2566
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับ
ที่ 2)  พ.ศ. 2563
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ลําดับที่ 39
 หน้าที่ 70
(กองการศึกษา)

โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ. จํานวน 2,200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาอาหารกลางวันสําหรับ
เด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัด สพฐ. ดังนี้
- โรงเรียนบ้านนาสิงห เด็กนักเรียน จํานวน 300 คน 
- โรงเรียนบ้านนาทราย เด็กนักเรียน จํานวน 220 คน 
รวมทั้งสิ้น 520 คนๆ ละ 21 บาท/วัน จํานวน 200 วัน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับ
ที่ 2)  พ.ศ. 2563
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ลําดับที่ 26
 หน้าที่ 65
(กองการศึกษา)
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 1,316,500 บาท

งบบุคลากร รวม 838,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 838,500 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 796,500 บาท

 - เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แกข้า
ราชการ/พนักงานสวนตําบล  
สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จํานวน 2 อัตรา 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2559 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)       

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม
- เป็นไปตามหนังสือ สํานักงาน ก.จ. ก.ท. ก.อบต. ที่ มท 0809.3
/ว 652 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559  
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)  
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งบดําเนินงาน รวม 478,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 65,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวนท้อง
ถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) ให้แกข้า
ราชการ/พนักงานสวนตําบล
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปี แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557(เงินรางวัลประจําปี)
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกข้า
ราชการ/พนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิได้รับตามอัตราที่
ระเบียบฯ กําหนด  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2563  
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)  

ค่าใช้สอย รวม 218,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างบริการ จํานวน 128,000 บาท

-เพื่อเป็นคาจ้างบริการ เชน จ้างเหมาบริการผู้ชวยเจ้าหน้าที่
ธุรการ หรือจ้างเหมาบริการอื่นๆ เชน จ้างเหมาบริการตรวจสอบ
คุณภาพน้ําอุปโภค บริโภค     
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่ว
คราว เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ คาเชาที่พัก 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1797
 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ ว 388 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2564  
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)  

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคา
ใช้จายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึก
อบรม สําหรับการฝึกอบรมที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่น หรือ
หนวยงานอื่นของรัฐจัดหรือรวมกันจัด หรือการฝึกอบรมที่หนวย
งานอื่นซึ่งไมใชหนวยงานของรัฐจัดหรือรวมกันจัด 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557  
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)  
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ    
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909
 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565   
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)  

ค่าวัสดุ รวม 195,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทน
ถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก วัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล และให้หมายถึงราย
จายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ สิ่ง
ของที่ใช้ในการซอมแชมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็น
ต้น เชน  หนังสือ กระดาษ  เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)  
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ที่มีลักษณะโดย
สภาพ ไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้น
เปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น ได้แก วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและ
อะไหล รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นต้น เชน  น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามัน
ดีเซล  น้ํามันเบนซิน  น้ํามันจาระบี น้ํามันเครื่อง น้ํามัน
เกียร น้ํามันหลอลื่น ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909
   ลงวันที่ 27 เมษายน 2565  
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)  
 

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย ประเภทวัสดุ
คงทนวัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ  ดัด
แปลง  ตอ เติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ใน
การซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย คาติดตั้ง  อาทิ เชน ถุงมือ ยาสามัญประจํา
บ้าน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
(กองสาธารณสุขแะลสิ่งแวดล้อม)  
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ที่มีลักษณะโดย
สภาพ ไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้น
เปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น ได้แก วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและ
อะไหล รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นต้น เชน ขาตั้งกล้อง ขาตั้งเขียน
ภาพ เลนสซูม ป้ายประชาสัมพันธ พูกัน สี    เมมโมรี่การด แถบ
บันทึกเสียงหรือภาพ(ภาพยนตร,วีดีโอเทป,แผนซีดี) ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)  

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องแตงกาย ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคง
ทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก วัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รายจายที่ต้องชําระ
พร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัยคาติด
ตั้ง เป็นต้น เชน  เสื้อ กางเกง ถุงมือ ถุงเท้า ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้
จาย คาวัสดุเครื่องแตงกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061
   ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทน
ถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก วัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รายจายที่ต้องชําระ
พร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติด
ตั้ง เป็นต้น เชน แผนหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณบันทึก
ข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพ
คอมพิวเตอร หนวยประมวลผล แผงแป้นอักขระหรือแป้น
พิมพ เมาส เครื่องกระจายสัญญาณ ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ของกระทรวงดิจิตอลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ณ 30 ธันวาคม 2564  
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)  
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 513,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 235,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 235,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า ตามโครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข
บ้า เชน คาวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และวัสดุอุปกรณที่จําเป็น
ของงานสัตวแพทย และคาใช้จายอื่นๆที่จําเป็น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
 2557
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการสวัสดิภาพสัตวขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 827 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.5/ว 1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0810.5/ว 4052 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0819.3/ว 4524 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0819.3/ว 19 ลงวันที่ 3 มกราคม 2563 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566–2570)หน้าที่ 74
 ลําดับที่ 2 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
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โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการควบคุมและป้องกันโรค
ไข้เลือดออก เชน คาจัดซื้อทรายอะเบท น้ํายาพนหมอก
ควัน น้ํามันเชื้อเพลิง ฯลฯ    
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และ
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566–2570)หน้าที่ 76
 ลําดับที่ 6 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

โครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาด จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการป้องกันและควบคุมโรค
ระบาดและโรคอุบัติใหม เชน โรคติดเชื้อ covid-19 หรือโรคอื่นๆ
ที่เกิดการระบาด เชน เจลแอลกอฮอล,น้ํายากําจัดพาหะนํา
โรค ,วัสดุอุปกรณตางๆ    
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายเพื่อ
ชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ 2560 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566–2570)หน้าที0่74
 ลําดับที่ 1 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

โครงการป้องกันและควบคุมโรคเอดส จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรค
เอดส  เชน คาจัดทําป้ายประชาสัมพันธ จัดอบรมให้ความรู้แก
กลุมเป้าหมาย ฯลฯ    
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และ
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566–2570)หน้าที่ 75
 ลําดับที่ 3 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
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งบลงทุน รวม 118,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 118,000 บาท
ครุภัณฑการเกษตร

เครื่องพนหมอกควัน จํานวน 118,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพนหมอกควันจํานวน 2
 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1.ปริมาณการฉีดพนน้ํายาไมน้อยกวา 40 ลิตรตอชั่วโมง
2.ถังบรรจุน้ํายาไมน้อยกวา 6 ลิตร
3.กําลังเครื่องยนตไมน้อยกวา 25 แรงม้า
หมายเหตุ ใช้สําหรับการกําจัดแมลงและศัตรูพืชทางการ
เกษตร การฆาเชื้อ หรือการป้องกัน กําจัดแมลง ซึ่งเป็นพาหะนํา
โรค เชนยุง แมลง เป็นต้น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566–2570) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 1/2565 หน้าที่ 9 ลําดับที่ 1
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
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งบเงินอุดหนุน รวม 160,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 160,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข

จํานวน 160,000 บาท

 เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามโครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณสุข โดย อุดหนุนให้หมูบ้านๆละ 20,000
 บาท จํานวน 8 หมูบ้าน เพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข ในกิจกรรมตางๆ เชน คาใช้จายสําหรับ
การอบรม การประชุม การสัมมนา การรณรงค การเผยแพร
ประชาสัมพันธ หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของแตละ
โครงการ เชน โครงการอบรมหมอชาวบ้าน ใน    
 พระราชประสงคของพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหา
ภูมิพลอดุลยเดช    
 มหาราช บรมนาถบพิตร และโครงการตามพระราชดําริ
ตางๆ ฯลฯ    
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวน    
 ท้องถิ่น พ.ศ.2559   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566 - 2570) หน้าที่ 75 ลําดับ
ที่ 5   
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,023,200 บาท

งบบุคลากร รวม 680,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 680,200 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 638,200 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แกข้า
ราชการ/พนักงานสวนตําบล
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น     พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2559 
(กองสวัสดิการสังคม) 

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง ตําแหนงผู้อํานวยการกอง
สวัสดิการสังคม 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. ก.อบต. ที่ มท 0809.3
/ว 652 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559  
(กองสวัสดิการสังคม)  
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งบดําเนินงาน รวม 343,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 80,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 70,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวนท้อง
ถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) ให้แกข้า
ราชการ/พนักงานสวนตําบล
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปี แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 (เงินรางวัลประจําปี)
(กองสวัสดิการสังคม) 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงานสวนตําบล
ที่มีสิทธิได้รับตามอัตราที่ระเบียบฯ กําหนด  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2563  
(กองสวัสดิการสังคม)

ค่าใช้สอย รวม 213,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างบริการ จํานวน 108,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เชนคาจ้างเหมา
บุคคลภายนอก
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
(กองสวัสดิการสังคม)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่ว
คราว เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ คาเชาที่พัก คา
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1797
   ลงวันที่ 2 เมษายน 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ ว 388 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2564  
(กองสวัสดิการสังคม)

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 45,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคา
ใช้จายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึก
อบรม สําหรับการฝึกอบรมที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่น หรือ
หนวยงานอื่นของรัฐจัดหรือรวมกันจัด หรือการฝึกอบรมที่หนวย
งานอื่นซึ่งไมใชหนวยงานของรัฐจัดหรือรวมกันจัด 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557  
(กองสวัสดิการสังคม)  
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ    
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909
 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565   
(กองสวัสดิการสังคม)

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

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทน
ถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก วัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล และให้หมายถึงราย
จายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ สิ่ง
ของที่ใช้ในการซอมแชมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็น
ต้น เชน  หนังสือ กระดาษ  เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองสวัสดิการสังคม)  
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทน
ถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก วัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รายจายที่ต้องชําระ
พร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติด
ตั้ง เป็นต้น เชน แผนหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณบันทึก
ข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพ
คอมพิวเตอร หนวยประมวลผล แผงแป้นอักขระหรือแป้น
พิมพ เมาส เครื่องกระจายสัญญาณ ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ของกระทรวงดิจิตอลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ณ 30 ธันวาคม 2564
(กองสวัสดิการสังคม)  
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 100,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการสืบสานประเพณีรดน้ําขอพรผู้สูงอายุ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสืบสานประเพณีรด
น้ําขอพรผู้สูงอายุ เชน คาอาหารและเครื่องดื่ม คาเชาหรือบริการ
วัสดุอุปกรณที่จําเป็นในการจัดการงาน เชน เครื่อง
เสียง เต็นท เวที  และคาใช้จายอื่นๆที่จําเป็น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 77
 ลําดับที่ 1 
(กองสวัสดิการสังคม)

แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าและประปา รวม 300,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 300,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 300,000 บาท
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมูที่ 4 จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้แกการไฟฟ้าสวนภูิมภาคจังหวัดบึง
กาฬ ในการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา หมูที่ 4
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับ
ที่ 2)      พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566–2570)หน้าที่ 120
 ลําดับที่ 61 
(กองชาง) 
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โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมูที่ 5 จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้แกการไฟฟ้าสวนภูิมภาคจังหวัดบึง
กาฬ ในการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา หมูที่ 5 (สายหนองแวงฮู)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับ
ที่ 2)      พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566–2570)หน้าที่ 120
 ลําดับที่ 61 
(กองชาง) 

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 706,000 บาท
งบบุคลากร รวม 396,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 396,000 บาท
คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 324,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง ในสังกัดกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม      
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557  
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)  
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 72,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างและ
เงินเพิ่ม อื่นตามสิทธิที่ได้รับ เชน เงินเพิ่มสําหรับพนักงานจ้างผู้
ปฏิบัติงานที่มี ลักษณะเป็นการเสี่ยงภัยตอสุขภาพ    
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 2061 ลงวันที่ 16 กันยายน 2564   
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)  

งบดําเนินงาน รวม 310,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 310,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างบริการ จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อเป็นคาจ้างบริการ เชน จ้างเหมาบริการพนักงานประจํารถ
บรรทุกขยะ หรือจ้างเหมาบริการอื่นๆ เชน คาธรรมเนียมกําจัดมูล
ฝอย ฯลฯ     
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)  
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการคัดแยกขยะ สะสมเงินทอง คุ้มครองอนาคต จํานวน 10,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานโครงการคัดแยก
ขยะ สะสมเงินทอง เชน  คาวัสดุจัดซื้อขยะ ตราชั่ง ตาขาย
เขียว คาใช้จายอื่นๆฯลฯ    
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566–2570)หน้าที่ 87
 ลําดับที่ 1 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 230,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 220,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 220,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการขับเคลื่อนสภาเด็กและเยาวชน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรมขับเคลื่อนสภาเด็กและ
เยาวชน เชน คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร และคาใช้จายอื่นๆที่จําเป็น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 84
ลําดับที่ 14  
(กองสวัสดิการสังคม)
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โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลิกภาพเทคนิคการแตงหน้าทําผมเสริม
บุคลิกภาพ

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เชน คา
วัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
สมนาคุณวิทยากร และคาใช้จายอื่นๆที่จําเป็น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 85
 ลําดับที่ 15 
(กองสวัสดิการสังคม)

โครงการฝึกอบรมสงเสริมอาชีพหลักสูตรนวดเพื่อสุขภาพ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เชน คา
วัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
สมนาคุณวิทยากร และคาใช้จายอื่นๆที่จําเป็น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 78
 ลําดับที่ 1 
(กองสวัสดิการสังคม)

โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนตําบลนาสิงห จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้
กับเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ไร้ที่
พึ่ง ภายในตําบลนาสิงห
(กองสวัสดิการสังคม)
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โครงการออกแบบผลิตภัณฑผ้าเป็นของที่ระลึก จํานวน 70,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เชน คา
วัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
สมนาคุณวิทยากร และคาใช้จายอื่นๆที่จําเป็น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 81
 ลําดับที่ 7 
(กองสวัสดิการสังคม)

จัดตั้งกลุมอาชีพจักสาน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการสนับสนุนการจัดตั้งกลุมเพื่อผลิต
ผลิตภัณฑจักสาน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
(กองสวัสดิการสังคม) 

งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการรวมพลังสตรีศรีวิไล เนื่องในวันสตรีสากล 8 มีนาคม จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสํานักงานพัฒนาชุมชน อําเภอศรี
วิไล ตามโครงการรวมพลังสตรีศรีวิไล เนื่องในวันสตรีสากล 8
 มีนาคม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวน  
ท้องถิ่น พ.ศ.2559  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 86
 ลําดับที่ 17  
(กองสวัสดิการสังคม)
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 100,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการแขงขันกีฬาประชาชนชาวตําบลนาสิงห จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดงานแขงขันกีฬาประชาชนชาว
ตําบลนาสิงหประจําปี 2566 เพื่อจายเป็นเงินรางวัลคาป้าย คาจัด
ซื้อวัสดุ อุปกรณ และคาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดการแขง
ขันกีฬา
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และ
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ลําดับที่ 2
 หน้าที่ 71
(กองการศึกษา)
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 340,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 260,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 260,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ จํานวน 130,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนิน
โครงการจัดการงานบุญประเพณีบั้งไฟ
ประจําปี 2566 เชน คาสนับสนุนริ้วขบวน
แหบั้งไฟ คาจัดซื้ออุปกรณตางๆ ฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และ
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1/2565 ลําดับที่ 1 หน้าที่ 4
(กองการศึกษา)

โครงการจัดงานวันสงกรานต จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดงานวันสงกรานต ประจําปี 2566
 เชน การตกแตงรถขบวนแหเพื่อเข้ารวมขบวนแหงานสงกรานตที่
อําเภอศรีวิไลและคาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานวัน
สงกรานต
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และ
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ลําดับที่ 3
 หน้าที่ 71
(กองการศึกษา)
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โครงการสืบสานประเพณีในวันเข้าพรรษา จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสืบสานประเพณีใน
วันเข้าพรรษา ประจําปี 2566 เชน คาสนับสนุนริ้วขบวนแหเทียน
พรรษา 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และ
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ลําดับที่ 7
 หน้าที่ 73
(กองการศึกษา)

งบเงินอุดหนุน รวม 80,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 80,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

อุดหนุนกิจกรรมและงานประเพณีท้องถิ่น จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนงานประเพณีท้องถิ่นและเป็นคาใช้จาย
อื่นๆ ที่เกี่ยวกับการดําเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับ
ที่ 2)  พ.ศ. 2563
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ลําดับที่ 1
 หน้าที่ 71
(กองการศึกษา)
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 3,414,700 บาท

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

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนหรือเงินปรับปรุงเงินเดือนข้า
ราชการ/พนักงานสวนตําบล จํานวน 4 อัตรา ตามที่ปรากฏใน
แผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564 - 2566 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542
(กองชาง)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ตําบลที่มีสิทธิได้รับ 
 - เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 313 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ 2564
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. ก.อบต. ที่ มท 0809.3
/ว 1372  ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
(กองชาง)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง ผู้อํานวยการกองชาง  
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. ก.อบต. ที่ มท 0809.3
/ว 652  ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559  
(กองชาง)  
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งบดําเนินงาน รวม 2,269,700 บาท
ค่าตอบแทน รวม 197,600 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวนท้อง
ถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) ให้แกข้า
ราชการ/พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้างผู้มีสิทธิได้รับ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปี แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557(เงินรางวัลประจําปี)
(กองชาง)

คาเชาบ้าน จํานวน 36,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาเชาบ้านให้แกข้าราชการ/พนักงานสวนสวน
ตําบลที่มีสิทธิได้รับตามอัตราที่ระเบียบฯ กําหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของ
ข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4
) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0679
 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ 2561
(กองชาง)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 11,600 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกข้า
ราชการ/พนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิได้รับตามอัตราที่
ระเบียบฯ กําหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2563
(กองชาง)
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ค่าใช้สอย รวม 1,120,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างบริการ จํานวน 900,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างบริการ เชน จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อ
ดําเนินการเปิด-ปิด ระบบประปา ซอมแซมระบบไฟฟ้า ซอมแซม
ระบบประปา คาจ้างผู้ชวยเจ้าหน้าที่ธุรการ คาจ้างผู้ชวยชาง
โยธา หรือจ้างบริการอื่นที่เป็นประโยชนกับ อบต.
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
(กองชาง)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่ว
คราว เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ คาเชาที่พัก 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1797
   ลงวันที่ 2 เมษายน 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ ว 388 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2564
(กองชาง)
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคา
ใช้จายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึก
อบรม สําหรับการฝึกอบรมที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่น หรือ
หนวยงานอื่นของรัฐจัดหรือรวมกันจัด หรือการฝึกอบรมที่หนวย
งานอื่นซึ่งไมใชหนวยงานของรัฐจัดหรือรวมกันจัด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
(กองชาง)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ    
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909
  ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 
(กองชาง) 
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ค่าวัสดุ รวม 802,100 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 32,100 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทน
ถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก วัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล และให้หมายถึงราย
จายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ สิ่ง
ของที่ใช้ในการซอมแชมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็น
ต้น เชน  หนังสือ กระดาษ  เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก  ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองชาง) 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคง
ทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก วัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รายจายที่ต้องชําระ
พร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติด
ตั้ง เป็นต้น เชน  ฟิวส เทปพันสายไฟ สายไฟฟ้า หลอด
ไฟฟ้า เข็มขัดรัดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
(กองชาง) 
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วัสดุกอสร้าง จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสร้าง ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร
หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก วัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รายจายที่ต้องชําระ
พร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติด
ตั้ง เป็นต้น เชน  ไม้ตางๆ ค้อน น้ํามันทาไม้ คีม ชะแลง น้ํามันทา
ไม้ ทินเนอร สี ปูนสีเมนต ทอน้ําและอุปกรณประปา ทอตางๆ ทอ
น้ําบาดาล ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
(กองชาง)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ที่มีลักษณะโดย
สภาพ ไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้น
เปลือง  หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น ได้แก วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและ
อะไหล รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นต้น เชน   น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันเบนซิน  น้ํามันจาระบี น้ํามันเครื่อง น้ํามัน
เกียร น้ํามันหลอลื่น ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909
   ลงวันที่ 27 เมษายน 2565  
(กองชาง)
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วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 250,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสร้าง ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร
หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก วัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รายจายที่ต้องชําระ
พร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติด
ตั้ง เป็นต้น เชน  คลอรีน สารส้ม ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
(กองชาง)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทน
ถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก วัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รายจายที่ต้องชําระ
พร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติด
ตั้ง เป็นต้น เชน แผนหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณบันทึก
ข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพ
คอมพิวเตอร หนวยประมวลผล แผงแป้นอักขระหรือแป้น
พิมพ เมาส  ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ของกระทรวงดิจิตอลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ณ 30 ธันวาคม 2564
(กองชาง)  
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 150,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าสาธารณะสวนเกินร้อยละ 10 ขององคการ
บริหารสวนตําบลนาสิงห
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองชาง)

วันที่พิมพ : 8/9/2565  09:36:18 หน้า : 99/112



งบลงทุน รวม 53,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 53,000 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ชนิด network สําหรับกระดาษ A3 จํานวน 53,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED 
ชนิด network สําหรับกระดาษ
A3 จํานวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
-มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา
1200x1200 dpi
-มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษA4 ไมน้อยกวา 38 หน้า
ตอนาที (ppm)
-มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษA3 ไมน้อยกวา 18 หน้า
ตอนาที่ (ppm)
-มีหนวยความจํา(Memory) ขนาดไมน้อยกวา 256 MB
-มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
น้อยกวา 1 ชอง
-มีชองเชื่อมตอ ระบบเครือขาย(Network interface) 
แบบ 10/100 base-Tหรือดีกวาจํานวนไมน้อยกวา1ชอง มีถาดใส
กระดาษรสมกันไมน้อยกวา 250 แผน
-สามารถใช้ได้กับA3,A4,letter,Legal และสามารถกําหนดหน้า
กระดาษเองได้
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ประกาศ ฉบับเดือน ธันวาคม 2564
(กองชาง)
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งานก่อสร้าง รวม 4,953,200 บาท
งบลงทุน รวม 4,853,200 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 4,853,200 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างถนน คสล.หมูที่ 2 จํานวน 174,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนน คสล. จํานวน 2 แหง ดังนี้
1.กอสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.15
 เมตร 
2.กอสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 33 เมตร หนา 0.15
 เมตร
พร้อมป้ายบอกโครงการ จํานวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่ อบต.นาสิงหกําหนด
- เป็นไปตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570) ลําดับ
ที่ 1 หน้า 106
(กองชาง)

โครงการกอสร้างถนน คสล.หมูที่ 3 จํานวน 181,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนน คสล.จํานวน 2 แหง ดังนี้
1) กอสร้างถนน คสล.กว้าง3.50 เมตร ยาว 62 เมตร หนา0.15
 เมตร 
2) กอสร้างถนน คสล.กว้าง 2.6 เมตร ยาว 34 เมตร หนา 0.15
 เมตร พร้อมป้ายบอกโครงการ จํานวน 1 ป้าย รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ อบต.นาสิงหกําหนด
-เป็นไปตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570)ลําดับที่ 2
 หน้า 106
(กองชาง)
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โครงการกอสร้างถนน คสล.หมูที่ 4 จํานวน 66,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 40
 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.นา
สิงห กําหนด
-เป็นไปตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570) ลําดับ
ที่ 3 หน้า 106
(กองชาง)

โครงการกอสร้างถนน คสล.หมูที่ 5 จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 35
 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมกอสร้างรางระบายน้ํา ขนาด
กว้าง 0.25 เมตร ลึก 0.25 เมตร ยาวรวม 70 เมตร และกอสร้าง
ทางระบายน้ําวางทอ คสล. ขนาดเส้นผานศูนยกลาง 0.40
 เมตร ยาว 35 เมตร พร้อมป้ายบอกโครงการจํานวน 1ป้าย ราย
ละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.นาสิงห กําหนด
-เป็นไปตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570) ลําดับ
ที่ 23 หน้า 110
(กองชาง)

โครงการกอสร้างถนน คสล.หมูที่ 8 จํานวน 234,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 3.5
 เมตร ยาว 100 เมตรหนา 0.15 เมตร พร้อมป้ายบอก
โครงการ จํานวน 1 ป้าย  รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.นา
สิงหกําหนด
- เป็นไปตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570) ลําดับ
ที่ 5 หน้า 106
(กองชาง)
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โครงการกอสร้างทางระบายน้ํา คสล. หมูที่ 2 จํานวน 350,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสร้างทางระบายน้ํา คสล.ขนาดกว้าง 0.50
 เมตร ลึก0.30 เมตร ยาว 107 เมตร พร้อมป้ายบอกโครงการ
จํานวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.นาสิงห
- เป็นไปตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570) ลําดับ
ที่ 14 หน้า 108
(กองชาง)

โครงการกอสร้างรั้วสํานักงานองคการบริหารสวนตําบลนาสิงห จํานวน 1,190,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสร้างรั้ว ขนาดยาว100 เมตร สูง 2
 เมตร  พร้อมกอสร้างทางเข้าออกสํานักงาน ขนาดกว้าง 8
 เมตร ยาว 16 เมตร และกอสร้างทางระบายน้ําวางทอคสล.ขนาด
เส้นผาศูนยกลาง 1 เมตร ยาว 90 เมตร พร้อมป้ายบอกโครงการ
จํานวน 1ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.นาสิงหกําหนด
-เป็นไปตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570) ลําดับ
ที่ 9 หน้า 100
(กองชาง)

โครงการกอสร้างศาลาหอพระสํานักงานองคการบริหารสวนตําบลนา
สิงห

จํานวน 71,200 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสร้างศาลาหอพระ ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 3
 เมตร สูง 3 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.นาสิงห
กําหนด
-เป็นไปตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 1/2565 ลําดับที่ 5 หน้า 6
(กองชาง)
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โครงการกอสร้างอาคารฌาปนสถาน หมูที่ 6 จํานวน 897,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคากอสร้างอาคารฌาปนสถาน (เมรุ) ขนาดกว้าง 4
 เมตร ยาว 8 เมตร พร้อมป้ายบอกโครงการ จํานวน 1 ป้าย ราย
ละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.นาสิงหกําหนด
-เป็นไปตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 1/2565 ลําดับที่ 2 หน้า 6
(กองชาง)

โครงการจัดทําแนวเขตที่สาธารณะ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดทําแนวเขตที่สาธารณะโคกตีนบ้าน ขนาดคัน
ดินกว้าง 2 เมตร สูง 1 เมตร ยาว 1,000 เมตร พร้อมป้ายบอก
โครงการ จํานวน 1ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.นา
สิงหกําหนด
-เป็นไปตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570) ลําดับ
ที่ 59 หน้า 120
(กองชาง)

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการซอมแซมถนนลูกรังสายโคกปลายนา จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซแมแซมถนนลูกรัง ขนาดกว้าง 5
 เมตร หนา 0.25 เมตร ยาว 1,000 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม
น้อยกวา 1,250 ลูกบาศกเมตร พร้อมป้ายบอกโครงการ จํานวน 1
 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.นาสิงหกําหนด
- เป็นไปตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570) ลําดับ
ที่ 52 หน้า 118
(กองชาง)
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โครงการซอมแซมถนนลูกรังสายหนองแวงฮู จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมถนนลูกรัง ขนาดกว้าง 4
 เมตร หนา 0.25 เมตร ยาว 1,250 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม
น้อยกวา 1,250 ลูกบาศกเมตร พร้อมป้ายบอกโครงการ จํานวน 1
 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.นาสิงหกําหนด
-เป็นไปตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570) ลําดับ
ที่ 53 หน้า 118
(กองชาง)

โครงการซอมแซมถนนลูกรังสายห้วยอีแดด จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมถนนลูกรัง ขนาดกว้าง 4
 เมตร หนา 0.20 เมตร ยาว 350 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม
น้อยกวา 280 ลูกบาศกเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต
.นาสิงห กําหนด
-เป็นไปตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570) ลําดับ
ที่ 47 หน้า 117
(กองชาง)

โครงการปรับปรุงซอมแซมรางระบายน้ํา หมูที่ 1,2,3,5,6,7,8 จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงซอมแซมรางระบายน้ํา หมู
ที่ 1,2,3,5,6,7,8 พร้อมป้ายบอกโครงการ จํานวน 1ป้ายราย
ละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.นาสิงหกําหนด
- เป็นไปตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570) ลําดับ
ที่ 40 หน้า 115
(กองชาง)
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โครงการปรับปรุงซอมแซมศาลาประชาคม หมูที่ 1 จํานวน 490,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงซอมแซมศาลาประชาคม ดังนี้
1.ปรับปรุงซอมแซมหลังคา กว้าง 14 เมตร ยาว 22 เมตร 
2.ตอเติมอาคารขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 8 เมตร สูง 2.4 เมตร
 พร้อมป้ายบอกโครงการ จํานวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่ อบต.นาสิงห กําหนด
-เป็นไปตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 1/2565 ลําดับที่ 1 หน้าที่ 6
(กองชาง)

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน อบต.นาสิงห จํานวน 250,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงภูมิทัศยภายในพื้นที่สํานักงาน อบต.นา
สิงห ดังนี้
1)งานปรับปรุงซอมแซมผิวถนนแอสฟัลติกภายในพื้นที่ทําการ อบ
ต.นาสิงห ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.05 เมตร 
2)ติดตั้งไฟฟ้ารั้วสํานักงาน อบต.นาสิงห
พร้อมป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลน
ที่ อบต.นาสิงหกําหนด
-เป็นไปตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570) ลําดับ
ที่ 10 หน้า 100
(กองชาง)

โครงการปรับปรุงระบบประปา หมูที่ 3,4 จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงสถานีสูบน้ํา หมูที่ 3 ,4 จํานวน 2
 แหง รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.นาสิงหกําหนด
- เป็นไปตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570) ลําดับ
ที่ 1,3 หน้า 129
(กองชาง)
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งบเงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

คาสํารวจแนวเขตที่สาธารณะประโยชนโคกตีนบ้าน หมูที่ 6 จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสํานักงานที่ดินจังหวัดบึงกาฬ ในการ
ดําเนินการสํารวจแนวเขตที่สาธารณะประโยชนโคกตีนบ้าน หมู
ที่ 6 
-เป็นไปตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566–2570)  ลําดับที่ 59
 หน้าที่ 120
(กองชาง) 

แผนงานการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 140,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 140,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายโครงการอบรมฟื้นฟูอาสาสมัครท้องถิ่นรักษโลก จํานวน 20,000 บาท

  - เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการอบรมฟื้นฟูอาสา
สมัครท้องถิ่นรักษโลก    
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
 2557 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
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โครงการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณทางสาธารณะ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานโครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน บริเวณทางสาธารณะ เชน ตัดหญ้า , คาปุย ,น้ํามันเชื้อ
เพลิง ฯลฯ    
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566–2570)หน้าที9่3
ลําดับที่ 8
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

โครงการปลูกต้นไม้ริมถนนสาธารณะ จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการปลูกต้นไม้ริมถนน
สาธารณะ เชน 
คากล้าไม้ คาปุย คาอาหาร คาอาหารวาง คาป้ายโครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 90
 ลําดับที่ 2
(สํานักปลัด)
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โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารี

จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการอนุรักษพันธุกรรม
พืช อันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เชน คา
วัสดุอุปกรณ คาอาหาร
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาป้ายโครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 92
 ลําดับที่ 6
(สํานักปลัด)

โครงการอนุรักษพันธุสัตวน้ําจืด จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานโครงการอนุรักษพันธุ
สัตวน้ําจืด เชน คาวัสดุ อุปกรณ คาจัดสถานที่ คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม ฯลฯ   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566–2570)หน้าที่ 90
 ลําดับที่ 1 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
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ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุการเกษตร ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทน
ถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก วัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รายจายที่ต้องชําระ
พร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติด
ตั้ง เป็นต้น เชน  สปริงเกอร คราดซี่พรวนดินระหวางแถว มีดตัด
ต้นไม้ ปุย ยาป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว ต้นไม้ พันธุ
พืช จอบ เสียมฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)  

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 803,200 บาท

งบดําเนินงาน รวม 750,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค รวม 750,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 750,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าระบบประปาขององคการบริหารสวนตําบล
นาสิงห
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองชาง)
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งบลงทุน รวม 53,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 53,200 บาท
ครุภัณฑการเกษตร

เครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง มอเตอรไฟฟ้า สูบน้ําได้ 1,130 ลิตรตอ
นาที

จํานวน 34,600 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง มอเตอร
ไฟฟ้า สูบน้ําได้ 1,130 ลิตรตอนาที จํานวน 2 เครื่องโดยมี
คุณลักษณะดังนี้
 - เป็นเครื่องสูบน้ําแบบหอยโขงใช้มอเตอรไฟฟ้า
- ขนาดทอสงไมน้อยกวา 3 นิ้ว(75 มิลลิเมตร)
- สูบน้ําได้ไมน้อยกวาตามปริมาณที่กําหนด
- สงน้ําได้สูงสุดไมน้อยกวา 13.50 เมตร หรือ ประมาณ 45 ฟุต
- อุปกรณประกอบของเครื่องสูบน้ําและของมอเตอรไฟฟ้าต้องมี
ครบชุดพร้อมที่จะใช้งานได้
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-เป็นไปตาม บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑสํานักงบ
ประมาณ ธันวาคม 2564
(กองชาง)
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เครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง มอเตอรไฟฟ้า สูบน้ําได้ 450 ลิตรตอนาที จํานวน 18,600 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง มอเตอร
ไฟฟ้า สูบน้ําได้ 1,130 ลิตรตอนาที จํานวน 2 เครื่องโดยมี
คุณลักษณะดังนี้
 - เป็นเครื่องสูบน้ําแบบหอยโขงใช้มอเตอรไฟฟ้า
- ขนาดทอสงไมน้อยกวา 2 นิ้ว(50 มิลลิเมตร)
- สูบน้ําได้ไมน้อยกวาตามปริมาณที่กําหนด
- สงน้ําได้สูงสุดไมน้อยกวา 9 เมตร หรือ ประมาณ 30 ฟุต
- อุปกรณประกอบของเครื่องสูบน้ําและของมอเตอรไฟฟ้าต้องมี
ครบชุดพร้อมที่จะใช้งานได้
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-เป็นไปตาม บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑสํานักงบ
ประมาณ ธันวาคม 2564
(กองชาง)
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