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อําเภอ ทุงสง   จังหวัดนครศรีธรรมราช

องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

จํานวน  1 คน
     - คาตอบแทนรองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล  

ต้ังไวเพ่ือจายเปนคาตอบแทนรายเดือนของประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล และสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือน เงิน
คาตอบแทน และประโยชนตอบแทนอยางอื่นของนายกองคการบริหาร
สวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล
     - คาตอบแทนประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล  

จํานวน  1 คน
     - คาตอบแทนเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล  

จํานวน 7 คน

จํานวน  1 คน
     - คาตอบแทนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิน่ จํานวน 936,000 บาท

ต้ังไวเพ่ือจายเปนคาตอบแทนเลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือนและคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบลฯ

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ทีป่รึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการบริหาร
สวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

ต้ังไวเพ่ือจายเปนคาตอบแทนพิเศษ ของนายกองคการบริหารสวน
ตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยเงินเดือนและคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวน
ตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบลฯ

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

ต้ังไวเพ่ือจายเปนคาตอบแทนประจําตําแหนงของนายกองคการบรหิาร
สวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยเงินเดือนและคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวน
ตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบลฯ

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

ต้ังไวเพ่ือจายเปนเงินเดือนของนายกองคการบริหารสวนตําบล รอง
นายกองคการบริหารสวนตําบล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยเงินเดือนและคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รอง
นายกองคการบริหารสวนตําบลฯ

เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท
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ต้ังไวเพ่ือจายเปนคาเชาบานใหกับพนักงานสวนตําบล สังกัดสํานักงาน
ปลัด ซึ่งมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบ

คาเชาบาน จํานวน 144,000 บาท

ต้ังไวเพ่ือจายเปนคาตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการใหแก
พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง ทีป่ฎิบัติงานนอกเวลาราชการและวัน
หยุดราชการ ซึ่งเปนงานเรงดวนนอกเวลาราชการปกติหรืองานที่ไม
อาจทําในเวลาราชการได

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท

ต้ังไวเพ่ือจายเปนคาเบี้ยประชุม คณะกรรมการตาง ๆ

คาเบี้ยประชุม จํานวน 10,000 บาท

ต้ังไวเพ่ือจายเปนคา
      1.ตอบแทนผูปฎิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น คาตอบแทนคณะกรรมการดําเนินการจัดหาพัสดุ
จํานวน  65,000  บาท
      2.เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษแกพนักงานสวนตําบล
และพนักงานจาง สังกัดสํานักงานปลัด  จํานวน 450,000 บาท

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ จํานวน 515,000 บาท

ต้ังไวเพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมตาง ๆ  พนักงานจางสังกัดสํานักงานปลัด  ผู
ชวยเจาหนาที่ธุรการ จํานวน 1 อัตรา พนักงานขับรถ จํานวน 3 อัตรา 
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จํานวน 1 อัตรา คนงานทั่วไป 
จํานวน 2 อัตรา คนงานประจํารถขยะ จํานวน 3 อัตรา นกัการภารโรง 
จํานวน 1 อัตรา รวมจํานวน  11  อัตรา

เงินเพ่ิมตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 353,520 บาท

ต้ังไวเพ่ือจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางสังกัดสํานักงานปลดั 
ตําแหนง ผูชวยบุคลากร จํานวน 1 อัตรา ผูชวยนักวิชาการประชา
สัมพันธ จํานวน 1 อัตรา ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ จํานวน 1 อัตรา 
พนักงานขับรถ จํานวน 3 อัตรา พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 
จํานวน 1 อัตรา คนงานทั่วไป จํานวน 2 อัตรา คนงานประจํารถขยะ 
จํานวน 3 อัตรา นกัการภารโรง จํานวน 1 อัตรา   รวมจํานวน  13  
อัตรา

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,357,320 บาท

ต้ังไวเพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนงและคาตอบแทนพิเศษของ
พนักงานสวนตําบล ตําแหนงปลัดองคการบริหารสวนตําบล รองปลัด
องคการบริหารสวนตําบล หัวหนาสํานักงานปลัดองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 3 อัตรา

เงินประจําตําแหนง จํานวน 207,900 บาท

ต้ังไวเพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานสวนตําบลสังกัดสํานัก
งานปลัด เชน คาครองชีพช่ัวคราว เงินปรับเพ่ิมสําหรับ คุณวุฒิ ฯลฯ

เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 45,000 บาท

ต้ังไวเพ่ือจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาํปของ
พนักงานสวนตําบล สังกัดสํานักงานปลัด ตําแหนงปลัดองคการบริหาร
สวนตําบล รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล หัวหนาสํานักงานปลัด 
นิติกร บุคลากร เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป เจาพนักงานธุรการ และเจา
หนาที่บันทึกขอมูล รวม  8 อัตรา

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,866,870 บาท
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ต้ังไวเพ่ือจายเปน คาใชจายโครงการอบรมทัศนศึกษาดูงานของผู
บริหาร พนักงาน ผูนาํชุมชนตาง ๆ

โครงการอบรมทัศนศึกษาดูงาน จํานวน 50,000 บาท

ต้ังไวเพ่ือจายเปนคาใชจายในการสํารวจที่สาธารณะในเขตตําบลนา
โพธิ์ การออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง และหรือภารกิจอื่นใดที่เก่ียว
ของ

โครงการสํารวจที่สาธารณะในตําบลนาโพธิ์ จํานวน 20,000 บาท

ต้ังไวเพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการจางเหมารักษาความปลอดภยั
สถานที่ราชการ

โครงการจางเหมารักษาความปลอดภัยสถานทีร่าชการ จํานวน 144,000 บาท

ต้ังไวเพ่ือจายเปนคาใชจายในการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฎิบัติหนาที่ราชการหรือโครงการที่มีการบูรณาการรวมกบั
หนวยงานอื่น ๆ

โครงการจัดอบรมการพัฒนาบุคลากร จํานวน 40,000 บาท

ต้ังไวเพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการ อบต.สัญจรพบประชาชน 
หรือการจัดหนวยบริการเคลื่อนที่ตามภารกิจตาง ๆ

โครงการ อบต.สัญจรพบประชาชน จํานวน 20,000 บาท

ต้ังไวเพ่ือจายเปนคาใชจายสนับสนุนภารกิจที่ไดรับการถายโอนจากทกุ
ภาคสวน เชน สนับสนุนศูนยถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร หรือ
ภารกิจตามมติของคณะกรรมการกระจายอํานาจ หรือตามระเบียบหรือ
กฎหมายอื่นใดที่สามารถนําปใชจายไดตามอํานาจหนาที่

คาใชจายสนับสนุนภารกิจถายโอน จํานวน 20,000 บาท

ต้ังไวเพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจกัร
ของพนักงานสวนตําบล พนักงานจางสังกัดสํานักงานปลัด  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจา
หนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน

คาใชจายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร (ฝายประจํา) จํานวน 180,000 บาท

ต้ังไวเพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการฝายการเมือง เชน 
คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาที่พัก คาลงทะเบียนตาง ๆ ฯลฯ  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2548 และ ทีแ่กไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน

คาใชจายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร (ฝายการเมือง) จํานวน 70,000 บาท

ต้ังไวเพ่ือจายเปนคาใชจายในการแสดงออกถึงความจงรักภักดีตองค
พระมหากษัตริย และสมเด็จพระราชิน ี การปกปองสถาบันพระมหา
กษัตริย และพระบรมวงศศานุวงศ และวันสําคัญตาง ๆ

คาใชจายเกี่ยวกับงานรัฐพิธีตาง ๆ จํานวน 50,000 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอืน่ๆ

ต้ังไวเพ่ือจายเปนคาใชจาย คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถิ่น
และประชุมคณะกรรมการตาง ๆ คาเลี้ยงรับรองเกี่ยวกับการตอนรับ
บุคคล คณะบุคคลตาง ๆ

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 50,000 บาท

ต้ังไวเพ่ือจายเปนคาจางเหมาบริการตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับงานบริหาร
งานทั่วไป

รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบรกิาร จํานวน 200,000 บาท

ต้ังไวเพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของผูบริหารทองถิน่ 
พนักงานสวนตําบล ซึ่งมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 35,000 บาท
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ต้ังไวเพ่ือจายเปนคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม การเขียนปรับปรุง
ขอมูล การดูแลระบบ การพัฒนาเว็บไซต ประจําสํานักงาน คา
ธรรมเนียมการเชาใชพ้ืนท่ีการใหบริการอินเตอรเน็ต การพัฒนาระบบ 
การเชื่อมตอระบบไรสาย

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 10,000 บาท

ต้ังไวเพ่ือจายเปนคาบริการไปรษณีย คาโทรเลข คาธนาณัติ คาซื้อดวง
ตราไปรษณีอากร และอุปกรณทีเ่ก่ียวของ

คาบริการไปรษณยี จํานวน 20,000 บาท

ต้ังไวเพ่ือจายเปนคาบริการโทรศัพททีใ่ชในการติดตอราชการ คา
โทรศัพทเคลื่อนที่ ตามอัตราที่ระเบียบกฎหมายกําหนด และคาใชจาย
ในการเชื่อมตอระบบอินเตอรเน็ตความเรว็สงู

คาบริการโทรศัพท จํานวน 30,000 บาท

ต้ังไวเพ่ือจายเปนคาน้ําประปาที่ใชในสํานักงาน และที่สาธารณะใน
ความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 15,000 บาท

ต้ังไวเพ่ือจายเปนคากระแสไฟฟาของสํานักงานและอาคารสาธารณะที่
อยูในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์

คาไฟฟา จํานวน 320,000 บาท

ต้ังไวเพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน ผาหมึก 
ตลับหมึก สี-ขาวดํา แผนซีดีบันทึกขอมูล สายเคเบิล เมนบอรด ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 80,000 บาท

ต้ังไวเพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร คาวารสารสิ่งพิมพ
ในการประชาสัมพันธผลงานและกิจกรรมขององคการบริหารสวน
ตําบล

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 80,000 บาท

ต้ังไวเพ่ือจายเปนคาใชจายจัดซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น เชน น้าํมัน
เบนซิน น้าํมันดีเซล น้าํมันเครื่อง จารบี แกสหุงตม ถาน และอุปกรณที่
เก่ียวเนื่อง

วัสดุเช้ือเพลิงและหลอลืน่ จํานวน 80,000 บาท

ต้ังไวเพ่ือจายเปนคาใชจายจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน      
เบตเตอรี่ น้าํมันเบรก ยางนอก ยางใน และวัสดุอื่น ๆ ทีเ่ก่ียวของ

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 40,000 บาท

ต้ังไวเพ่ือจายเปนคาใชจายคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว เชน น้าํยา
ลางจาน น้าํยาลางหองน้ํา  ไมกวาด พรมเช็ดเทา ผาเช็ดมือ ฯลฯ

วัสดุงานบานงานครวั จํานวน 25,000 บาท

ต้ังไวเพ่ือจายเปนคาใชจายคาวัสดุตาง ๆ ที่จาํเปนตองใชในสํานักงาน 
เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไมบรรทัด ยางลบ ฯลฯ

วัสดุสํานักงาน จํานวน 140,000 บาท

ต้ังไวเพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินเพ่ือใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติ

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท
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     - มีหนวยความจําภายในขนาดไมนอยกวา 32 GB 
     - มีหนาจอสัมผัสแบบ TFT หรือ IPS หรือ PLS 

          - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 
core) ที่มีความเรว็สัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา 1.5 GHz
     - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ที่มขีนาดไมนอยกวา 2 GB 

ต้ังไวเพ่ือจายเปนคาจัดซื้อคอมพิวเตอรแท็ปแล็ต จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน

     - มีขนาดไมนอยกวา 10 นิ้ว และมีความละเอียดไมนอยกวา 
1,280x800 Pixel
     - สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi Z802.11b/g/n), 
Bluetooth และ GPS

จัดซื้อคอมพิวเตอรแท็ปแล็ต  จํานวน 1 เครื่อง จํานวน 23,000 บาท

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

   - พรอมใบมดี
       (ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ)

ต้ังไวเพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเครื่องตัดหญา  แบบขอแข็ง  จํานวน  1 
เครื่อง
   - เปนเครื่องตัดหญาแบบสะพาย
   - เครื่องยนตขนาดไมตํ่ากวา 1.5 แรงมา
   - ปริมาตรกระบอกสูบไมตํ่ากวา 30 ซีซี

จัดซื้อเครื่องตัดหญา  จํานวน  1 เครื่อง จํานวน 9,500 บาท

ครุภัณฑงานบานงานครวั

ต้ังไวเพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเครื่องตัดแตงกิ่งไมอเนกประสงค พรอม
อุปกรณ จํานวน 1 เครื่อง  ตามราคาทองตลาดหรือราคาทองถิ่น เน่ือง
จากราคามาตรฐานครุภัณฑไมไดกําหนดไว

จัดซื้อเครื่องตัดแตงกิ่งไมอเนกประสงค  จํานวน 1 เครื่อง จํานวน 15,000 บาท

ครุภัณฑการเกษตร

ต้ังไวเพ่ือจายเปนคาจัดซื้อโตะประชุม พรอมเกาอี้ จํานวน 8 ตัว  
ประกอบดวย
      - โตะประชุม  ขนาด กวาง 200xยาว 100xสูง 75 เซนติเมตร 
จํานวน 1 ตัว
   - เกาอี้นัง่ประชุม  ขนาด กวาง 57xยาว 62xสูง 104 เซนติเมตร  
จํานวน 8 ตัว
     (ราคาตามทองตลาดหรือราคาทองถิ่น)

จัดซื้อโตะประชุม  พรอมเกาอี้ จํานวน  8  ตัว จํานวน 35,000 บาท

ต้ังไวเพ่ือจายเปนคาจัดซื้อโตะทํางานผูบริหาร พรอมเกาอี้ จํานวน 1 
ชุด ประกอบดวย
      - โตะทํางานผูบริหาร  ขนาด 1,800x850x770 ซม. มีตูลิ้นชัก มี
โตะขาง จํานวน 1 ตัว
      - เกาอี้ผูบริหารพนักพิงสูง  มีโช็ค มีลอเลื่อน บุดวยหนัง PU 
จํานวน 1 ตัว
     (ตามราคาทองตลาดหรือราคาทองถิ่น)

จัดซื้อโตะทํางานผูบริหาร  พรอมเกาอี้  จํานวน  1  ชุด จํานวน 36,000 บาท

ต้ังไวเพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเคาเตอรประชาสัมพันธ    ขนาด กวาง 120 
ยาว 40 สูง  106 เซนติเมตร จํานวน 2 ตัว

จัดซื้อเคาเตอรประชาสัมพันธ  จํานวน 2 ตัว จํานวน 14,000 บาท

ครุภัณฑสํานักงาน
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ต้ังไวเพ่ือจายเปนคาจางเหมาบริการตาง ๆ ที่เก่ียวของงานวางแผนสถิติ
และวิชาการ

รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบรกิาร จํานวน 20,000 บาท

ต้ังไวเพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานสวนตําบล 
ตําแหนง เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท

ต้ังไวเพ่ือจายเปนคาเชาบานใหกับพนักงานสวนตําบลสังกัดสํานกังาน
ปลัด ซึ่งมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบ

คาเชาบาน จํานวน 36,000 บาท

ต้ังไวเพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนการปฎ บัติงานนอกเวลาราชการ ตาม
ระเบียบ

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

ต้ังไวเพ่ือจายเปนคาตอบแทนตามที่ไดรับการแตงต้ังเพ่ือปฎิบัติภารกจิ
ตามอํานาจหนาที่

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ จํานวน 5,000 บาท

ต้ังไวเพ่ือจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง ตําแหนง ผูชวยเจาหนาที่
วิเคราะหนโยบายและแผน ตามแผนอัตรากําลังพนักงานจาง จํานวน  1 
อัตรา

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 180,000 บาท

ต้ังไวเพ่ือจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงของพนักงานสวนตําบล 
สังกัดสํานักงานปลัด ตําแหนง เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 249,360 บาท

ต้ังไวเพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนสวนราชการที่ทาํการปกครองอําเภอทุงสง
ในการจัดงานรัฐพิธีและกิจกรรมปกปองสถาบันฯ ประจําป 2558

เงินอุดหนุนสวนราชการ จํานวน 3,000 บาท

ต้ังไวเพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนองคการบริหารสวนตําบลนาหลวงเสน 
ตามโครงการจัดต้ังศูนยรวมขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวน
ตําบลระดับอําเภอ

เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิน่ จํานวน 20,000 บาท

ต้ังไวเพ่ือจายเปนคาจางที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือ
พัฒนาระบบตาง ๆ

รายจายอืน่ จํานวน 25,000 บาท

     - มีอุปกรณเช่ือมตอระบบ 3G หรือดีกวา แบบติดต้ังภายในตัว
เครื่อง (built-in)
     - มีกลองดานหนาความละเอียดไมนอยกวา 1.2 ลานพิกเซล
          - มีกลองดานหลังความละเอียดไมนอยกวา 8 ลานพิกเซล
              (ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ ICT)
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ต้ังไวเพ่ือจายเปนเงินคาเชาบานใหกับพนักงานสวนตําบล สังกัดสวน
การคลัง ผูซึ่งมีสิทธิไดรับตามระเบียบ

คาเชาบาน จํานวน 67,000 บาท

ต้ังไวเพ่ือจายเปนคาตอบแทนในการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ ซึ่งมี
สิทธิเบิกไดตามระเบียบ

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 25,000 บาท

ต้ังไวเพ่ือจายเปนคา
      1.ตอบแทนผูปฎิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น คาตอบแทนคณะกรรมการดําเนินการจัดหาพัสดุ
จํานวน  10,000  บาท
      2.เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษแกพนักงานสวนตําบล
และพนักงานจาง สังกัดสวนการคลัง  จํานวน 121,000 บาท

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ จํานวน 131,000 บาท

ต้ังไวเพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานจางสังกัดสวนการคลัง 
เชน คาครองชีพช่ัวคราว ฯลฯ  จํานวน 4 อัตรา

เงินเพ่ิมตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 72,000 บาท

ต้ังไวเพ่ือจายคาตอบแทนพนักงานจาง สังกัดสวนการคลัง ตําแหนงผู
ชวยเจาหนาที่พัสดุ 1 อัตรา ผูชวยเจาหนาที่จัดเก็บรายได 3 อัตรา รวม 
4 อัตรา

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 466,560 บาท

ต้ังไวเพ่ือจายเปนคาจางลูกจางประจํา ตําแหนง เจาหนาที่การเงินและ
บัญชี  จํานวน 1 อัตรา

คาจางลูกจางประจาํ จํานวน 142,320 บาท

ต้ังไวเพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนงของพนักงานสวนตําบล  ตําแหนง 
หัวหนาสวนการคลงั

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

ต้ังไวเพ่ือจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงประจําปของพนกังานสวน
ตําบล สังกัดสวนการคลัง ตําแหนงหัวหนาสวนการคลัง จํานวน 1 อัตรา 
เจาพนักงานพัสดุ  จํานวน 1 อัตรา เจาพนักงานการเงินและบัญชี 
จํานวน 1 อัตรา เจาพนักงานจัดเก็บรายได  จํานวน 1 อัตรา รวม
จํานวน 4 อัตรา

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 932,180 บาท

ต้ังไวเพ่ือจายเปนคาบํารงุรักษาและซอมแซมทรัพยสินเพ่ือใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติ

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 5,000 บาท

ต้ังไวเพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดประชมุประชาคม เพ่ือนําขอมูลมา
ใชในการวางแผน/การบริหารจัดการ ตามภารกิจอํานาจหนาที่

โครงการจัดเวทปีระชาคมเพื่อจัดทําแผนพัฒนาสามป จํานวน 20,000 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอืน่ๆ
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     - มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีม่หีนวย
ความจําขนาดไมนอยกวา 1 GB มีหนวยความจําหลัก (RAM) ฃนิด 
DDR3 หรือดีกวา ขนาดไมนอยกวา 4 GB
  -  มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาด
บรรจุไมนอยกวา 2 TB จํานวน 1 หนวย

ต้ังไวเพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรต้ังโตะ ประจําสวนการ
คลังเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฎิบัติราชการ โดยมีคุณลักษณะพื้น
ฐาน ดังนี้
     - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 
core) หรือ 8 แกน เสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาไมนอยกวา 3.4 GHz และมีหนวยความจําแบบ L3 Zache 
Memory ไมนอยกวา 8 MB จํานวน 1 หนวย

     - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกวามี Contrast Ratio ไมนอยกวา 
600:1 และมีขนาด ไมนอยกวา 18 นิ้ว จํานวน 1 หนวย

    - มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
    - มีชองเชื่อมตอระบบเครอืขาย (Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-t หรือดีกวาจํานวนไมนอยกวา 1 ชอง

เครื่องคอมพิวเตอร  จํานวน 2  เครื่อง จํานวน 60,000 บาท

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

ต้ังไวเพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนซีดีบันทึกขอมูล  
โปรแกรม อุปกรณเพ่ิมเติมอื่น ๆ ทีเ่ก่ียวของกับคอมพิวเตอร ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

ต้ังไวเพ่ือจายเปนคาซื้อสิ่งของเครื่องใชตาง ๆ ที่จาํเปนในสํานักงาน 
เชน กระดาษ แฟม ปากกา ดนิสอ ฯลฯ

วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

ต้ังไวเพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินเพ่ือใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติ

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

ต้ังไวเพ่ือจายเปนคาใชจาย โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่

โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ จํานวน 5,000 บาท

ต้ังไวเพ่ือจายเปนคาใชจายของพนักงานสวนตําบลสังกัดสวนการคลงั 
เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาที่พัก คาลงทะเบียนตาง ๆ ฯลฯ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพ่ิมเติมถึง
ปจจุบนั

คาใชจายเดินทางไปราชการในประเทศ จํานวน 60,000 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอืน่ๆ

ต้ังไวเพ่ือจายเปนคาจางเหมาบริการตาง ๆ ทีเ่ก่ียวของงานบริหารงาน
คลัง

รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบรกิาร จํานวน 20,000 บาท

ต้ังไวเพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล 
และลูกจางประจํา สังกัดสวนการคลัง ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินชวยเหลือการ
ศึกษาบุตรไดตามระเบียบฯ

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 60,000 บาท
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ต้ังไวเพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ของพนักงานสวนตําบล 
ตําแหนง เจาหนาที่ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท

ต้ังไวเพ่ือจายเปนคาตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลาใหแกขาราชการ
สวนทองถิ่น และพนักงานจางที่ปฎิบัติงานนอกเวลาราชการตามคําสั่งผู
บังคับบัญชา

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

ต้ังไวเพ่ือจายเปนคาตอบแทนสําหรับผูปฎิบัติงานหรือชวยเหลอืผู
ประสบสาธารณภัยทีส่ามารถเบิกไดตามระเบียบที่เก่ียวของ

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ จํานวน 80,000 บาท

ต้ังไวเพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมตาง ๆ ของขาราชการสวนทองถิ่น สังกัด
สํานักงานปลัดตําแหนงเจาหนาที่ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เชน 
คาครองชีพช่ัวคราว เงินปรับเพ่ิมสําหรับคุณวุฒิ ฯลฯ

เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 18,000 บาท

ต้ังไวเพ่ือจายเปนเงินเดือนขาราชการสวนทองถิ่นสังกัดสํานักงานปลดั 
ตําแหนง เจาหนาที่ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยพรอมทั้งเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนประจําป เงินปรับเพ่ิมเงินเดือน ฯลฯ

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 165,780 บาท

ต้ังไวเพ่ือจายเปนคาจัดซื้อโตะทํางาน (ชนิดเหล็ก) ขนาด 4 ฟุต  พรอม
เกาอี้  จํานวน 1 ชุด

โตะทํางาน พรอมเกาอี้ (ชนิดเหล็ก) จํานวน 1 ชุด จํานวน 7,000 บาท

ต้ังไวเพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1 KVA 
มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
  - มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 1 KVA (600 watts) สามารถ
สํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาที
หมายเหตุ เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ของกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

เครื่องสํารองไฟฟา  จํานวน 2 เครื่อง จํานวน 10,200 บาท

  - มีความเร็วในการพิมพไมนอยกวา 30 หนาตอนาที
     - สามารถพิมพเอกสารกลับหนาอัตโนมัติได

ต้ังไวเพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา (30 
หนา/นาท)ี โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังตอไปนี้
     - มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200X600 dpi

    - สามารถใชกับ A4 ,Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส
กระดาษไดรวมกันไมนอยกวา 250 แผน

    - มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 32 MB
  - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือ ดี
กวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง

เครื่องพิมพเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา (30 หนา/นาท)ี จํานวน 2 เครื่อง จํานวน 22,000 บาท
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ต้ังไวเพ่ือจายเปนคา
     1. จัดซื้อเครื่องเลื่อยยนต  ต้ังไว  13,000  บาท  

จัดซื้อเครื่องเลื่อยยนต  จํานวน  2  เครื่อง จํานวน 43,000 บาท

ครุภัณฑโรงงาน

ต้ังไวเพ่ือจายเปนคาวัสดุอื่น ๆ ทีใ่ชในภารกิจ อปพร. เปนคาจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณทีเ่ก่ียวของสนับสนุนการปฎิบัติภารกิจ เชนเสื้อกั๊กสะทอนแสดง 
กรวยยางสะทอนแสง กระบอกไฟกระพริบ เสื้อ/ชุดปองกันไฟ ฯลฯ

วัสดุอืน่ จํานวน 10,000 บาท

ต้ังไวเพ่ือเปนคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและการแพทยสําหรับใชใน
ภารกิจการกูชีพ กูภัย (หนวย FR และ OTOS) และภารกิจอื่นท่ีเก่ียว
ของ

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 20,000 บาท

ต้ังไวเพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น เชน นํ้ามันเบนซิน 
ดีเซล น้าํมันเครื่อง ฯลฯ

วัสดุเช้ือเพลิงและหลอลืน่ จํานวน 40,000 บาท

ต้ังไวเพ่ือจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสงสําหรับรถยนตสวนกลาง 
ประจํางานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เชน แบตเตอรี่ น้าํมันเบรก 
ยางนอก ยางใน ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

ต้ังไวเพ่ือจายเปนคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ เชน สายอากาศ หรือเสาอากาศ
สําหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน จานรับสัญญาณ หมอแปลงไฟฟา ไฟ
ฉายสปอรตไลท และหรือวัสดุอื่น ๆ  ทีเ่ก่ียวเนื่อง

วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

ต้ังไวเพ่ือจายเปนคาใชจาย โครงการอบรม/รณรงคความปลอดภัยใน
การใชรถใชถนน

โครงการอบรม/รณรงคความปลอดภัยในการใชรถใชถนน จํานวน 20,000 บาท

ต้ังไวเพ่ือจายเปนคาใชจาย โครงการหนวยบริการการแพยฉกุเฉิน 24 
ช่ัวโมง

โครงการหนวยบริการการแพทยฉกุเฉิน 24 ช่ัวโมง จํานวน 30,000 บาท

ต้ังไวเพ่ือเปนคาใชจาย โครงการฝกอบรมทบทวน อปพร.

โครงการฝกอบรมทบทวน อปพร. จํานวน 80,000 บาท

ต้ังไวเพ่ือจายเปนคาใชจาย โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุชวง
เทศกาล ตาง ๆ

โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุชวงเทศกาลตาง ๆ จํานวน 50,000 บาท

ต้ังไวเพ่ือจายเปนคาใชจาย โครงการนาโพธิ์ปลอดภัย 24 ช่ัวโมง

โครงการนาโพธิ์ปลอดภัย 24 ช่ัวโมง จํานวน 10,000 บาท

ต้ังไวเพ่ือจายเปนคาใชจาย โครงการติดต้ังปายและสัญญาณเตือนภัยใน
การใชรถใชถนน

โครงการติดต้ังปายและสัญญาณเตือนภัยในการใชรถใชถนน จํานวน 10,000 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอืน่ๆ
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ต้ังไวเพ่ือเปนคาใชจายตาง ๆ ทีเ่ก่ียวของในอํานาจหนาที่ คาจาง
เหมาบริการ คาเบี้ยประกัน คาระวางบรรทุก คาซักฟอก คาโฆษณาและ
เผยแพรหรือคาใชจายอื่นซึ่งใหไดมาซึ่งบริการ เชน คาเย็บหนังสือหรือ
ปกหนังสือ คาถายเอกสาร คาทําความสะอาดอาคารสํานักงาน รายจาย
อื่นๆ ทีเ่ก่ียวเนื่องเพื่อการจัดบริการสาธารณะแกประชาชนตามอํานาจ
หนาที่

รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบรกิาร จํานวน 20,000 บาท

ต้ังไวเพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการสวนทองถิน่ 
ตําแหนง นกัวิชาการศึกษา

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท

ต้ังไวเพ่ือจายเปนเงินคาเชาบานใหกับขาราชการสวนทองถิ่นตําแหนง 
นกัวิชาการศึกษา ผูซึ่งมีสิทธิไดรับตามระเบียบ

คาเชาบาน จํานวน 36,000 บาท

ต้ังไวเพ่ือจายเปนคาตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลาใหแกขาราชการ
สวนทองถิ่น และพนักงานจางที่ปฎิบัติงานนอกเวลาราชการตามคําสั่งผู
บังคับบัญชา

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

ต้ังไวเพ่ือจายเปนคาตอบแทนผูปฎิบัติราชการอันเปนประโยชนแก 
อปท. ตามทีไ่ดรับการแตงต้ังเพ่ือปฎิบัติภารกิจตามอํานาจหนาที่ ท่ีได
รับมอบหมาย เชน กรรมการคณะตาง ๆ ที่จาํเปนตองต้ังเพ่ือปฎิบัติหนา
ทีใ่นภารกิจตามระเบียบกฎหมายหรือคณะกรรมการตามระเบยีบ
กฎหมายวาดวยการบริหารงานบุคคลทางการศึกษา หรือกรรมการอื่น 
ๆ

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ จํานวน 10,000 บาท

ต้ังไวเพ่ือจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป ตําแหนง 
นกัวิชาการศึกษา

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 231,600 บาท

ขนาดเครื่องยนตไมนอยกวา  1.8  แรงมา  ปริมาตรกระบอกสูบไม
นอยวา 30.1 CC ขนาดโซ 3/8" PMMC3 แผนบังคับโซ 30 cm 
(12") STIHL ROLLOMATIC ความจุถังน้ํามัน 0.25 ลิตร ความจุ
ถังน้ํามันโซ 0.15 ลิตร   
   2. จัดซื้อเครื่องเลื่อยยนต  ต้ังไว  30,000  บาท  
ขนาดเครื่องยนตไมนอยกวา  4.6  แรงมา  ปริมาตรกระบอกสูบไม
นอยวา 59.0 CC ขนาดโซ 3/8" RSC3 แผนบังคับโซ 50.0 to 62.5 
cm (10"-25") STIHL ROLLOMATIC ระบบสตารท เชือกดึงสตา
รท
ตามราคาทองตลาดหรือราคาทองถิ่น เน่ืองจากราคามาตรฐานครุภัณฑ
ไมไดกําหนดไว
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ต้ังไวเพ่ือจายเปน คาใชจายจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย  
    - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานบนควน  จํานวน  3,000  บาท

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 9,000 บาท

ต้ังไวเพ่ือจายเปนคาใชจายคาอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ในการจัดทํา/
จัดหาอาหารกลางวันสําหรับเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 3 ศูนย 
     -ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานบนควน  จํานวน 57 คน จํานวน 280 วัน 
อัตราคนละ 20 บาท  จํานวน 319,200 บาท
  -ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเกาะยวน  จํานวน 37 คน จํานวน 280 วัน 
อัตราคนละ 20 บาท  จํานวน 207,200 บาท
    -ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเกาะปราง  จํานวน 17 คน จํานวน 280 วัน 
อัตราคนละ 20 บาท  จํานวน  95,200 บาท

คาอาหารกลางวันเด็กนักเรียน จํานวน 621,600 บาท

     - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเกาะยวน  จํานวน 37 คน อัตรา คนละ 7 
บาท จํานวน 280 วัน เปนเงิน  72,520  บาท
     - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเกาะปราง  จํานวน 17  คน อัตรา คนละ 
7 บาท จํานวน 280 วัน เปนเงิน 41,600 บาท

ต้ังไวเพ่ือจายเปนคาใชจาย คาอาหารเสริม (นม) ใหแก
     - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานบนควน จํานวน 57 คน อัตรา คนละ 7 
บาท จํานวน 280 วัน  เปนเงิน  111,720  บาท

     - โรงเรียนบานเกาะปราง  จํานวน 51 คน คนละ  7 บาท จํานวน 
260 วัน เปนเงิน 92,820 บาท

     - โรงเรียนบานบนควน  จํานวน 230 คน คนละ  7 บาท จํานวน 
260 วัน  เปนเงิน  420,420 บาท
     - โรงเรียนบานเกาะยวน  จํานวน  123 คน คนละ  7 บาท จํานวน 
260 วัน เปนเงิน 223,860 บาท

คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 952,840 บาท

ต้ังไวเพ่ือจายเปนคาใชจายจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว เชน แปรง ไม
กวาด ผาปูโตะ ถวยชาม ถาด โองน้ํา กระน้ํารอน ฯลฯ
     - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานบนควน  จํานวน  20,000 บาท
     - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเกาะยวน จํานวน  15,000 บาท
     - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเกาะปราง  จํานวน  15,000 บาท

วัสดุงานบานงานครวั จํานวน 50,000 บาท

ต้ังไวเพ่ือจายเปนคาใชจายวัสดุสํานักงานตาง ๆ ที่จาํเปนตองใชใน
สํานักงาน เชน เครื่องเขียน แบบพิมพ ช้ันวางเก็บเอกสาร 
ตูตาง ๆ ฯลฯ 
     - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานบนควน  จํานวน  15,000 บาท
     - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเกาะยวน  จํานวน 10,000 บาท
     - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเกาะปราง จํานวน 10,000 บาท

วัสดุสํานักงาน จํานวน 35,000 บาท

ต้ังไวเพ่ือจายเปนคาใชจายบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสนิเพ่ือให
สามารถใชงานไดตามปกติ

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

ต้ังไวเพ่ือจายเปนคาใชจาย โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา  
     - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานบนควน   จํานวน  30,000 บาท
     - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเกาะยวน  จํานวน 20,000 บาท
     - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเกาะปราง จํานยวน 10,000 บาท

โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 60,000 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอืน่ๆ
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     - อุดหนุนโรงเรียนบานบนควน  จํานวน   230  คน    จํานวน  
920,000  บาท
     - อุดหนุนโรงเรียนบานเกาะยวน  จํานวน  123  คน     จํานวน  
492,000  บาท

ในเขตพ้ืนท่ีตําบลนาโพธิ์ ในการจัดทํา/จัดหาอาหารกลางวันสําหรับ
เด็กในโรงเรียนสังกัด สพฐ. จํานวน 378 คน อัตราคน

ละ 20 บาท จํานวน 200 วัน    จํานวน  1,616,000 บาท

     - อุดหนุนโรงเรียนบานเกาะปราง  จํานวน  51  คน    จํานวน  
204,000  บาท
 2. อุดหนุนโรงเรียนบานบนควน  จํานวน  410,000 บาท
       - โครงการเขาคายคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน  จํานวน 30,000 
บาท

ต้ังไวเพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการเขาคายคุณธรรม
จริยธรรมนักเรยีน

ต้ังไวเพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนสวนราชการ   จํานวน 2,066,000 บาท
 1. อุดหนุนโรงเรียนสังกัด สพฐ. โครงการสนับสนุนคาใชจายการ
บริหารสถานศึกษา คาอาหารกลางวัน โรงเรียนสังกัด สพฐ. 

เงินอุดหนุนสวนราชการ จํานวน 2,066,000 บาท

ต้ังไวเพ่ือจายเปนคาใชจายจัดซื้อวัสดุกีฬาสําหรับเด็กเล็ก นกัเรียนใน
พ้ืนท่ี
     - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานบนควน  จํานวน 5,000 บาท
     - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเกาะยวน  จํานวน 3,000 บาท
     - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเกาะปราง  จํานวน 3,000 บาท

วัสดุกีฬา จํานวน 11,000 บาท

ต้ังไวเพ่ือจายเปนคาใชจาย จัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน
กระดาษเขียนโปสเตอร เมมโมรี่การด ฯลฯ
    - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานบนควน  จํานวน 3,000 บาท
    - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเกาะยวน  จํานวน 3,000 บาท
    - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเกาะปราง  จํานวน 3,000 บาท

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 9,000 บาท

    - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเกาะยวน  จํานวน  3,000  บาท
    - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเกาะปราง  จํานวน  3,000  บาท
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ต้ังไวเพ่ือจายเปนคาใชจายอุดหนุนสวนราชการ ตามโครงการสาธารณ
สุขมูลฐานหมูบาน และกิจกรรมอื่นใดตามที่เก่ียวเนื่อง หมูบานละ 
15,000 บาท  จํานวน  5  หมูบาน

เงินอุดหนุนสวนราชการ จํานวน 75,000 บาท

ต้ังไวเพ่ือจายเปนคาใชจาย โครงการปองกันกําจัดโรคพิษสุนขับา

โครงการปองกันกําจัดโรคพิษสุนขับา จํานวน 80,000 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอืน่ๆ

ต้ังไวเพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานสวนตําบล ตําแหนงเจา
พนักงานสาธารณสุขชุมชน เชน คาครองชีพช่ัวคราวเงินปรับเพ่ิม
สําหรับคุณวุฒิฯ  ฯลฯ

เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 15,000 บาท

ต้ังไวเพ่ือจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาํปของ
พนักงานสวนตําบล ตําแหนง เจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน จํานวน 1 
อัตรา

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 132,640 บาท

       - โครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ  จํานวน 30,000 บาท
ต้ังไวเพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการโรงเรียนสงเสริมสขุภาพ

       - โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์และคุณภาพการศึกษา จํานวน 
350,000 บาท

ต้ังไวเพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการยกระดับผลสัมฤทธิแ์ละ
คุณภาพการศึกษา
 3. อุดหนุนโรงเรียนบานเกาะยวน  จํานวน 20,000 บาท
       - โครงการเขาคายคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน  จํานวน 10,000 
บาท

ต้ังไวเพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการเขาคายคุณธรรมจริยธรรม
นกัเรียน
       - โครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ  จํานวน 10,000 บาท

ต้ังไวเพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการโรงเรียนสงเสริมสขุภาพ
 4. อุดหนุนโรงเรียนบานเกาะปราง จํานวน 20,000 บาท
       - โครงการเขาคายคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน  จํานวน 10,000 
บาท

ต้ังไวเพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการเขาคายคุณธรรมจริยธรรม
นกัเรียน
       - โครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ  จํานวน 10,000 บาท

ต้ังไวเพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการโรงเรียนสงเสริมสขุภาพ
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ต้ังไวเพ่ือจายเปนคา
      1.ตอบแทนผูปฎิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น คาตอบแทนคณะกรรมการดําเนินการจัดหาพัสดุ
จํานวน  10,000  บาท
      2.เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษแกพนักงานสวนตําบล
และพนักงานจาง สังกัดกองชาง  จํานวน 122,000 บาท

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ จํานวน 132,000 บาท

ต้ังไวเพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานจางสังกัดกองชาง 
ตําแหนงผูชวยชางไฟฟา จํานวน 1 อัตรา  ผูชวยชางโยธา จํานวน 1 
อัตรา  ผูชวยเจาหนาที่การประปา จํานวน 1 อัตรา  รวมจํานวน 3 
อัตรา

เงินเพ่ิมตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 49,500 บาท

ต้ังไวเพ่ือจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางสังกัดกองชาง ตําแหนง ผู
ชวยชางโยธา ผูชวยชางไฟฟา ผูชวยเจาหนาที่การประปา

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 332,640 บาท

ต้ังไวเพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนง ผูอํานวยการกองชาง

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

ต้ังไวเพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานสวนตําบลสังกัดกองชาง 
เชน คาครองชีพช่ัวคราว เงินปรับเพ่ิมสําหรับคุณวุฒิ ฯ ฯลฯ

เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 21,300 บาท

ต้ังไวเพ่ือจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป ของ
พนักงานสวนตําบลสังกัดกองชาง ตําแหนง ผูอํานวยการกองชาง 
จํานวน 1 อัตรา นายชางโยธา จํานวน 1 อัตรา เจาพนักงานธุรการ 
จํานวน 1 อัตรา  นายชางเขียนแบบ จํานวน 1 อัตรา นายชางสํารวจ 
จํานวน 1 อัตรา  รวมจํานวน 5 อัตรา

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,029,880 บาท

ต้ังไวเพ่ือจายเปนคาใชจาย โครงการอบรมอาชีพใหกับผูพิการ ผูดอย
โอกาส

โครงการอบรมอาชีพใหกับผูพิการ ผูดอยโอกาส จํานวน 20,000 บาท

ต้ังไวเพ่ือจายเปนคาใชจาย โครงการอบรมใหความรูผูดูแลผูพิการ

โครงการอบรมใหความรูผูดูแลผูพิการ จํานวน 20,000 บาท

ต้ังไวเพ่ือจายเปนคาใชจาย โครงการเยี่ยมบานใหกําลังใจแกผูพิการ
และผูดอยโอกาส

โครงการเยี่ยมบานใหกําลังใจแกผูพิการและผูดอยโอกาส จํานวน 10,000 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอืน่ๆ
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ต้ังไวเพ่ือจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนดิสก โปรแกรม และ
อื่น ๆ ทีเ่ก่ียวของกับคอมพิวเตอร

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

ต้ังไวเพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน ฟลม รูปสี 
หรือขาวดําที่ไดจากการ ลาง อัด ขยาย  กระดาษเขียนโปสเตอร ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

ต้ังไวเพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น เชน น้าํมันเบนซิน 
ดีเซล น้าํมันเครื่อง สําหรับใชในภารกิจรถบรรทุกขยะหรือรถอื่น ๆ  
ฯลฯ

วัสดุเช้ือเพลิงและหลอลืน่ จํานวน 130,000 บาท

ต้ังไวเพ่ือจายเปนคาวัสดุกอสราง เชน ทอซีเมนต ไมตาง ๆ สี แปรง
ทาสี ปูนซีเมนต อิฐหรือซีเมนตบลอก หิน ทราย อุปกรณประปาตาง ๆ 
ฯลฯ เพ่ือใชในกิจการตาง ๆ ขององคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์และ
หมูบานในเขตรับผิดชอบ

วัสดุกอสราง จํานวน 80,000 บาท

ต้ังไวเพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ เชน หลอดไฟฟา ฟวส 
ฯลฯ

วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 250,000 บาท

ต้ังไวเพ่ือจายเปนคาจัดซื้อสิ่งของเครื่องใชตาง ๆ เชน กระดาษ แฟม 
ปากกา ดินสอ ฯลฯ

วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

ต้ังไวเพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน ที่ดินและสิ่งกอ
สราง เชน ผิวจราจรลาดยาง ผิวทางจราจรคอนกรีต ถนนลูกรังที่ชํารุด
เสียหาย คลองสงน้ํา รางระบายน้ํา ครุภัณฑอื่นท่ีชํารุดเสียหาย ครุภัณฑ
ไฟฟาสาธารณะและอุปกรณอื่น ฯ

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

ต้ังไวเพ่ือจายเปนคาใชจาย โครงการจัดทําแผนที่ภาษี

โครงการจัดทําแผนที่ภาษี จํานวน 110,000 บาท

ต้ังไวเพ่ือจายเปนคาใชจายเดินทางไปราชการในประเทศ

คาใชจายเดินทางไปราชการในประเทศ จํานวน 30,000 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอืน่ๆ

ต้ังไวเพ่ือจายเปนคาใชจายตาง ๆ ที่เก่ียวของในอํานาจหนาที่ คาจาง
เหมาบริการ คาเบี้ยประกัน คาระวางบรรทุก คาซักฟอก หรือคาใชจาย
อื่นใดเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ เชน คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คา
ถายสําเนาเอกสาร คาธรรมเนียมตาง ๆ คาใชจายอื่น ๆ ทีเ่ก่ียวเนื่อง

รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบรกิาร จํานวน 80,000 บาท

ต้ังไวเพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ของพนักงานสวนตําบล
สังกัดกองชาง ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรไดตามระเบียบ

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

ต้ังไวเพ่ือจายเปนคาเชาบานใหกับพนักงานสวนตําบล สังกัดกองชาง ที่
มีสิทธิเบิกไดตามระเบยีบ

คาเชาบาน จํานวน 42,000 บาท

ต้ังไวเพ่ือจายเปนคาตอบแทนในการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ ซึ่งมี
สิทธิเบิกไดตามระเบียบ

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
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ต้ังไวเพ่ือจายเปนคาใชจาย โครงการปรับปรุงถนนสายขางโรงเรียน
บานเกาะปราง-ถนนสายหวยอวดพันธ หมูที ่2 ตําบลนาโพธิ์  สภาพเดิม
ผิวจราจรเปนหินคลุกปรับปรุงเปนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะ
ทางยาวไมนอยกวา 250.00 เมตร ผิวจราจรกวางเฉลี่ย 4.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีดําเนินการไมนอยกวา 1,000.00 ตาราง
เมตร ไหลทางหินคลุกกวางเฉลี่ย 0.25 เมตร พรอมปายประชาสัมพันธ
โครงการ 1 ปาย ตามแบบแปลนของ อบต.นาโพธิ์ (ตามแผนพัฒนา
ลําดับที่ 5 หนาที่ 68)

โครงการปรับปรุงถนนสายขางโรงเรียนบานเกาะปราง-ถนนสายหวยอวด
พันธ หมูที ่2 ตําบลนาโพธิ์ จํานวน 816,000 บาท

ต้ังไวเพ่ือจายเปนคาใชจาย โครงการปรับปรุงถนนบานนาหวัน-บาน
ควนหนานปู หมูที ่5 ตําบลนาโพธิ์  สภาพเดิมผิวจราจรเปนช้ันพ้ืนทาง
หินคลุกปรับปรุงเปนถนนลาดยางแบบ 2 ช้ัน ฉาบผิวดวยช้ันหินฝุน 
(DOUBLE SURFACF TREATMENT) ระยะทางยาวไมนอยกวา 
300.00  เมตร ผิวจราจรกวางเฉลี่ย 4.00 เมตร หรือพ้ืนท่ีดําเนินการ
ไมนอยกวา 1,200.00 ตารางเมตร พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ 
1 ปาย ตามแบบแปลนของ อบต.นาโพธิ์ (ตามแผนพัฒนาลําดับที่ 19 
หนาที่ 72)

โครงการปรับปรุงถนนบานนาหวัน-บานควนหนานปู หมูที ่5 ตําบลนา
โพธิ์

จํานวน 543,000 บาท

ต้ังไวเพ่ือจายเปนคาใชจาย โครงการกอสรางถนนสายเลียบคลองโอะ 
หมูที ่3 ตําบลนาโพธิ์  กอสรางถนนสายริมคลองโอะ จากบานนายนิ
โรจน ศรีสมาน-บานนายสมศักด์ิ รัตนบุรี ระยะทางยาวไมนอยวา 
1,100.00 เมตร ผิวจราจรกวางเฉลี่ย 4.00 เมตร หรือตามสภาพพื้นท่ี 
พ้ืนท่ีดําเนินการไมนอยกวา 4,400.00 ตารางเมตร พรอมปายประชา
สัมพันธโครงการ 1 ปาย ตามแบบแปลนของ อบต.นาโพธิ์ (ตามแผน
พัฒนาลําดับที่ 10 หนาที่ 69)

โครงการบุกเบิกถนนสายเลียบคลองโอะ หมูที ่3 ตําบลนาโพธิ์ จํานวน 845,000 บาท

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

ต้ังไวเพ่ือจายเปนคาใชจายบํารุงรักษาและซอมแซมที่ดินและสิง่กอ
สรางเพื่อใหสามารถใชงานไดปกติ

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 200,000 บาท

ต้ังไวเพ่ือจายเปนคาจัดซื้อกลองถายภาพนิ่งระบบดิจิตอล ความละเอียด
ไมนอยกวา 16 ลานพิกเซล จํานวน 1 กลอง

จัดซื้อกลองถายภาพนิ่ง จํานวน 1 กลอง จํานวน 10,000 บาท

ต้ังไวเพ่ือจายเปนคาใชจาย โครงการเสียงตามสาย หมูที ่1 ตําบลนา
โพธิ์ พาดสายติดต้ังระบบเสียงตามสาย ระยะทางยาวไมนอยกวา 
15,700.00 เมตร ติดต้ังลําโพงฮอรน ขนาด 20 นิ้ว จํานวน 76 ชุด 
พรอมชุดอุปกรณ ควบคุมระบบเสียงตามสาย 1 ชุด ตามแบบแปลน
ของ อบต.นาโพธิ์ (ตามแผนพัฒนาลําดับที่ 1 หนาที่ 84)

โครงการเสียงตามสาย หมูที ่1 ตําบลนาโพธิ์ จํานวน 681,000 บาท

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร
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          4. สายบานหัวถนน-เกาะยวน  หมูที ่3 ตําบลนาโพธิ์   จํานวน  
50,000  บาท
          5. สายบานเกาะยวน-เกาะยวน หมูที ่3 ตําบลนาโพธิ์  จํานวน 
79,000 บาท
          6. สายหนองฆาควาย-หนาเขา  หมูที ่4 ตําบลนาโพธิ์  จํานวน 
37,000 บาท
          7. ซอยนาหวัน-ควนหนานปู หมูที ่5 ตําบลนาโพธิ์  จํานวน 
46,000 บาท
          8. ถนนบานนาหวัน  หมูที ่5 ตําบลนาโพธิ์  จํานวน 23,000 
บาท

ต้ังไวเพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนใหกับการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอทุงสง
ในการขยายเขตระบบจําหนายไฟฟาสาธารณะ ภายในตําบลนาโพธ์ิ    
จํานวน  387,000 บาท  (รายละเอียดตามขอกําหนดของการไฟฟา
สวนภูมิภาคอําเภอทุงสง)
     1. สายไสใหญ-ไสหงส หมูที ่1 ตําบลนาโพธิ์   จํานวน  29,000 
บาท
          2. สายบานควนหมอกลิ้ง หมูที ่1 ตําบลนาโพธิ์  จํานวน 
73,000 บาท
          3. สายตนเคียนทราย-หนองกกแดง  หมูที ่1 ตําบลนาโพธิ์  
จํานวน 50,000 บาท

เงินอุดหนุนสวนราชการ จํานวน 387,000 บาท

สภาพเดิมเปนสระน้ําคันรอบเปนคันดินปรัปบรุงเปนแหลงทองเทีย่ว
และพักผอนรองรับการจัดการเปนตลาดนํ้า ตามแบบแปลน 
อบต.นาโพธิ์

โครงการปรับปรุงสระน้ําบานหนองโยกเพื่อเปนแหลงทองเทีย่วและสง
เสริมอาชีพ หมูที ่3

จํานวน 960,000 บาท

ต้ังไวเพ่ือจายเปนคาใชจาย โครงการปรับปรุงถนนสายบานหัวถนน-
บานเกาะยวน หมูที ่3,4 ตําบลนาโพธิ์ (สายบานนางแปลก ทองเจริญ-
บานนายจวง ราชคงแกว) สภาพเดิมผิวจราจรเปนช้ันพ้ืนทางหินคลุก
ปรับปรุงเปนถนนลาดยางแบบ 2 ช้ัน ฉาบผิวดวยช้ันหินฝุน 
(DOUBLE SURFACF TREATMENT) ระยะทางยาวไมนอยกวา 
400.00 เมตร ผิวจราจรกวางเฉลี่ย 5.00 เมตร หรือพ้ืนท่ีดําเนินการ 
พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ 1 ปาย ตามแบบแปลนของ อบต.นา
โพธิ์ (ตามแผนพัฒนา ลําดับที่ 8 หนาที่ 68)

โครงการปรับปรุงถนนสายบานหัวถนน-บานเกาะยวน หมูที่ 3,4 ตําบลนา
โพธิ์ (สายบานนางแปลก ทองเจริญ-บานนายจวง ราชคงแกว

จํานวน 888,000 บาท

ต้ังไวเพ่ือเปนจายเปนคาใชจาย ตามโครงการปรับปรุงถนนสายจากทาง
หลวงหมายเลข 41- บานหนองหลาง หมูที ่1 ตําบลนาโพธิ์   สภาพเดิม
ผิวจราจรเปนช้ันพ้ืนทางหินคลุกปรับปรุงเปนถนนลาดยางแบบ 2 ช้ัน 
ฉาบผิวดวยช้ันหินฝุน (DOUBLE SURFACF TREATMENT) 
ระยะทางยาวไมนอยกวา 360.00 เมตร ผิวจราจรกวางเฉลี่ย 4.00 
เมตร หรือพ้ืนท่ีดําเนินการไมนอยกวา 1,440.00 ตารางเมตร พรอม
ปายประชาสัมพันธ โครงการ 1 ปาย ตามแบบแปลนของ อบต.นาโพธิ์ 
(ตามแผนพัฒนาสามป ลําดับที่ 1 หนาที่ 67)

โครงการปรับปรุงถนนสายจากทางหลวงหมายเลข 41-บานหนองหลาง 
หมูที ่1 ตําบลนาโพธิ์

จํานวน 806,000 บาท
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ต้ังไวเพ่ือจายเปนคาใชจาย โครงการอบรม/สงเสริมการประกอบอาชีพ
แบบเศรษฐกิจพอเพยีง

โครงการอบรม/สงเสริมการประกอบอาชีพแบบเศรษฐกจิพอเพยีง จํานวน 10,000 บาท

ต้ังไวเพ่ือจายเปนคาใชจาย โครงการสงเสริมพัฒนากลุมองคกรสตรี

โครงการสงเสริมพัฒนากลุมองคกรสตรี จํานวน 10,000 บาท

ต้ังไวเพ่ือจายเปนคาใชจาย โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด

โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพตดิ จํานวน 10,000 บาท

ต้ังไวเพ่ือจายเปนคาใชจาย โครงการปองกันและแกไขปญหาการติด
เช้ือเอดส

โครงการปองกันและแกไขปญหาการติดเชื้อเอดส จํานวน 10,000 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอืน่ๆ

ต้ังไวเพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษา และซอมแซมทรัพยสินเพ่ือใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติ

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

ต้ังไวเพ่ือจายเปนคาจางเหมาบริการตาง ๆ ทีเ่ก่ียวของกับงานสราง
ความเขมแข็งของชุมชน

รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบรกิาร จํานวน 20,000 บาท

ต้ังไวเพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานตามระเบยีบ
กําหนด

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

ต้ังไวเพ่ือจายเปนคาเชาบานใหกับพนักงานสวนตําบล ตําแหนง นัก
พัฒนาชุมชน ที่มีสทิธิเบิกไดตามระเบียบ

คาเชาบาน จํานวน 36,000 บาท

ต้ังไวเพ่ือจายเปนคาตอบแทนการปฎิบัติราชการนอกเวลาราชการ ให
แกขาราชการสวนทองถิ่น และพนักงานจางที่ปฎิบัติงานนอกเวลาตาม
คําสั่งผูบังคับบัญชา

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

ต้ังไวเพ่ือจายเปนคาจางพนักงานจาง ตําแหนงผูชวยนักพัฒนาชุมชน 
จํานวน 1 อัตรา

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 187,200 บาท

ต้ังไวเพ่ือจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบลตําแหนงนักพัฒนา
ชุมชน จํานวน 1 อัตรา

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 218,760 บาท
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ต้ังไวเพ่ือจายเปนคาใชจาย โครงการจัดกิจกรรมวันผูสูงอายุและวัน
สงกรานต

โครงการจัดกิจกรรมวันผูสูงอายุและวันสงกรานต จํานวน 50,000 บาท

ต้ังไวเพ่ือจายเปนคาใชจาย โครงการจัดกิจกรรมวันเขาพรรษา

โครงการจัดกิจกรรมวันเขาพรรษา จํานวน 50,000 บาท

ต้ังไวเพ่ือจายเปนคาใชจาย โครงการเขาวัดพัฒนาจิตใจ

โครงการเขาวัดพัฒนาจิตใจ จํานวน 20,000 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอืน่ๆ

ต้ังไวเพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณกีฬาใหแกหมูบานในพ้ืนท่ี
ตําบลนาโพธิ์

วัสดุกีฬา จํานวน 20,000 บาท

ต้ังไวเพ่ือจายเปนคาใชจาย โครงการแขงขันกีฬาเยาวชน และ
ประชาชนอําเภอทุงสง "ทุงสงเกมส ครั้งที่ 14" ประจําป 2558

โครงการแขงขันกีฬาเยาวชน และประชาชนอําเภอทุงสง "ทุงสงเกมส ครั้ง
ที ่14 " ประจําป 2558

จํานวน 135,000 บาท

ต้ังไวเพ่ือจายเปนคาใชจาย โครงการแขงขันกีฬาทองถิ่นทุงสงสัมพันธ

โครงการแขงขันกีฬาทองถิ่นทุงสงสัมพันธ จํานวน 20,000 บาท

ต้ังไวเพ่ือจายเปนคาใชจาย โครงการกีฬานาโพธิ์เกมส

โครงการกีฬานาโพธิ์เกมส จํานวน 150,000 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอืน่ๆ

ต้ังไวเพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูที ่5 โครงการ
จัดกิจกรรมสรางความเขมแข็งของกรรมการหมูบาน

เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน จํานวน 50,000 บาท

ต้ังไวเพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนสถานีตํารวจภูธรทุงสง 
     1. โครงการจัดต้ังเครือขายปองกันและเฝาระวังยาเสพติด  จํานวน  
30,000 บาท
     2. โครงการฝกอบรมทบทวนราษฎรอาสาสมัครรวมปองกนัปราบ
ปรามอาชญากรรม  จํานวน 20,000 บาท
     3. โครงการฝกอบรมผูชวยเหลือจราจร  จํานวน 20,000 บาท
     4. โครงการปองกันปราบปรามยาเสพติดดวยวัสดุวิทยาศาสตร 
จํานวน 10,000 บาท

เงินอุดหนุนสวนราชการ จํานวน 80,000 บาท

ต้ังไวเพ่ือจายเปนคาใชจาย โครงการจัดต้ัง/กิจกรรมสภาเด็กและ
เยาวชน

จัดต้ัง/กิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน จํานวน 15,000 บาท
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ต้ังไวเพ่ือจายเปนคาใชจาย โครงการหนึ่งตําบลหนึ่งฟารมตัวอยาง

โครงการหนึ่งตําบลหนึ่งฟารมตัวอยาง จํานวน 20,000 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอืน่ๆ

ต้ังไวเพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการผังเมืองรวม

โครงการผังเมืองรวม จํานวน 20,000 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอืน่ๆ

ต้ังไวเพ่ือจายเปนเงนิ
     - อุดหนุนวัดควนสุทธาราม  โครงการจัดงานประเพณีชักพระ 
ประจําป 2558  จํานวน  30,000  บาท
     - อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูที ่1-5 ในเขตพ้ืนท่ีตําบลนา
โพธิ์ หมูบานละ 10,000 บาท  ตามโครงการจัดงานประเพณีวันลอย
กระทง  จํานวน  50,000 บาท
     - อุดหนุนโรงเรียนบานบนควน  โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ  
จํานวน  30,000 บาท
     - อุดหนุนโรงเรียนบานเกาะยวน  โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ  
จํานวน  10,000 บาท
     - อุดหนุนโรงเรียนบานเกาะปราง  โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ  
จํานวน  10,000 บาท

เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน จํานวน 130,000 บาท

ประจําป 2558  จํานวน  7,000  บาท
     - อุดหนุนท่ีทาํการปกครองอําเภอทุงสง  ตัง้ไวเพ่ือจายใหที่ทาํการ
ปกครองอําเภอทุงสง  ในการจัดงานประเพณีชักพระ ประจํา

ต้ังไวเพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนสวนราชการ 
     - อุดหนุนท่ีทาํการปกครองอําเภอทุงสง  ตัง้ไวเพ่ือจายใหที่ทาํการ
ปกครองอําเภอทุงสง ในการจัดงานประเพณีเดือนสิบ 

ข้ึนธาตุ  จํานวน  2,000 บาท

ป 2558  จํานวน 15,000 บาท
     - อุดหนุนท่ีทาํการปกครองอําเภอทุงสง  ตัง้ไวเพ่ือจายใหที่ทาํการ
ปกครองอําเภอทุงสง ในการจัดงานประเพณีมาฆบูชาแหผา

เงินอุดหนุนสวนราชการ จํานวน 24,000 บาท

ต้ังไวเพ่ือจายเปนคาใชจาย โครงการสงเสริมอนุรักษศิลปะ การละเลน
ทองถิน่

โครงการสงเสริมอนุรักษศิลปะ การละเลนทองถิ่น จํานวน 10,000 บาท

ต้ังไวเพ่ือจายเปนคาใชจาย โครงการจัดงานวันข้ึนปใหม

โครงการจัดงานวันข้ึนปใหม จํานวน 50,000 บาท



วันที่พิมพ : 26/2/2558  10:23:06 หนา : 22/23

ต้ังไวเพ่ือจายเปนคาใชจาย ดังนี้    
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่น หรือพ้ืนท่ีเพ่ือ

จายสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่นหรือพ้ืนท่ีองคการ
บริหารสวนตําบลนาโพธิ์ (ตามสัดสวน เงินสมทบ อบต.ขนาดกลาง 
สมทบไมนอยกวารอยละ 40 ของคาหลักสาธารณสุขท่ีไดรับจากองทุน) 
จํานวน 120,000 บาท

รายจายตามขอผูกพัน จํานวน 120,000 บาท

ต้ังไวเพ่ือจายเปนคาใชจายในกรณีฉกุเฉินจําเปนเรงดวน ซึ่งไม
สามารถคาดการณลวงหนาได เชน การเกิดสาธารณภัยตาง ๆ (อุทกภัย 
อัคคีภัย วาตภัย ภัยแลง ฯลฯ) หรือกรณีที่มคีวามจําเปนตองจายนอก
เหนือจากที่งบประมาณตั้งไว หรือเพ่ือปองกันและบรรเทาความเดอืด
รอนใหแกประชาชน หรือกรณีที่มหีนังสือสั่งการใหเบิกจายจากเงิน
ประเภทนี้

สํารองจาย จํานวน 516,810 บาท

ต้ังไวเพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือสงเคราะหใหแกผูปวยโรคเอดสในพ้ืนท่ี
ตําบลนาโพธิ์ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวน
ทองถิ่น ที ่มท0891.3/ว 1202 ลงวันท่ี 17 กรกฏาคม 2557

เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส จํานวน 48,000 บาท

ต้ังไวเพ่ือจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจาง
องคการบริหารสวนตําบลทั้งหมด

เงินสมทบกองทุนประกันสงัคม จํานวน 90,000 บาท

ต้ังไวเพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินเพ่ือใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติ

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

ต้ังไวเพ่ือจายเปนคาใชจาย โครงการอบรมอาชีพคณะกรรมการศูนย
ถายทอดเกษตรฯ คณะผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 
ผูนาํทองถิ่นและเกษตรตัวอยาง

โครงการอบรมอาชีพคณะกรรมการศูนยถายทอดเกษตรฯ คณะผูบริหาร 
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ผูนาํทองถิ่นและเกษตรกรตัวอยาง

จํานวน 20,000 บาท

ต้ังไวเพ่ือจายเปนคาใชจาย  โครงการรณรงคและการอนุรักษทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

โครงการรณรงคและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จํานวน 10,000 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอืน่ๆ
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ต้ังไวเพ่ือจายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทอง
ถ่ิน ออกตามความในพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2500 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงิน
บําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2536 ในอัตรารอยละ  1 
ของประมาณการรายรับ งบประมาณรายจายประจําป โดยไมรวมราย
ไดจากพันธบัตร เงินกู เงินท่ีมีผูอุทศิให

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) จํานวน 190,000 บาท


