
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลนาเลียง

อําเภอนาแก   จังหวัดนครพนม

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 26,700,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 6,301,000 บาท
งบกลาง รวม 6,301,000 บาท

งบกลาง รวม 6,301,000 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบคาประกันสังคมของพนักงาานจ้าง ตามพ.ร
.บ.ประกันสังคม

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนของพนักงาน
จ้าง ตามพ.ร.บ.กองทุนเงินทดแทน

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 3,800,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายสําหรับสนับสนุนการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผู้
สูงอายุ ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑ
การจายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ.2552 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หน้า 113 ลําดับที่ 2 

เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 1,850,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายสําหรับสนับสนุนการสงเคราะหเบี้ยยังชีพ
ความพิการ ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลัก
เกณฑการจายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ
. 2561 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) หน้า 113 ลําดับที่ 3

วันที่พิมพ : 29/4/2565  22:05:27 หน้า : 1/23



เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการจายเงิน
สงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสาวนท้องถิ่น พ.ศ
.2548 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หน้า 113 ลําดับที่ 4

เงินสํารองจาย จํานวน 200,000 บาท

เพื่อแก้ไขและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ที่เกิดจาก
สาธารณภัยตางๆ ในกรณีฉุกเฉิน เชน อุทกภัย วาตภัย ภัยแล้ง ภัย
หนาว อัคคีภัย ไฟป่า แก้ไขสถานการณฝุ่นละอองขนาด
เล็ก PM2.5 การป้องกันและระงับโรคติดตอเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 และการควบคุมโรคไข้เลือดออก เป็นต้น

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 291,000 บาท

สําหรับจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญให้แกพนักงาน
สวนตําบล โดยตั้งจายในอัตราร้อยละ 2 ของประมาณการรายรับ
ตามงบประมาณทั่วไปในปนี้ ไมรวมรายได้จากพันธบัตร เงิน
กู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ และเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น จํานวน 65,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหาร
สวนตําบลนาเลียง เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หน้า 113 ลําดับที่ 5

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 8,873,610 บาท

งบบุคลากร รวม 6,536,720 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,484,720 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 514,080 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนนายก (20,400
 บาท/เดือน) รองนายก (11,220 บาท/เดือน) จํานวน 2 คน
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คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจําตําแหนงผู้
บริหาร นายก (1,750 บาท/เดือน) รอง
นายก (880 บาท/เดือน) จํานวน 2คน

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษ ตําแหนงผู้
บริหาร นายก (1,750 บาท/เดือน) รอง
นายก (880 บาท/เดือน) จํานวน 2 คน

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

คาตอบแทนเลขานุการนายก อบต. 1 คน (7,200 บาท/เดือน)
คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 1,800,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนสมาชิกสภา อบต.
- ประธานสภา (11,200 บาท/เดือน
- รองประธานสภา (9,180 บาท/เดือน)
- เลขานุการสภา (7,200 บาท/เดือน)
- สมาชิกสภา (7,200 บาท/เดือน) จํานวน 17 คน

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,052,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 3,800,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบล พร้อมเงินปรับปรุง
ประจําปตามตําแหนง

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือนสําหรับตําแหนงนักบริหาร
งาน อบต. (ปลัด อบต. 7,000 บาท/เดือน)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 168,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของ ปลัด อบต
.(7,000 บาท/เดือน) รองปลัด อบต.(3,500 บาท/เดือน) หัวหน้า
สํานักปลัด (3,500 บาท/เดือน)
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งบดําเนินงาน รวม 2,292,290 บาท
ค่าตอบแทน รวม 223,200 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนคณะกรรมการสอบ คณะกรรมการ
ประเมินผลงานที่มาจากบุคคลภายนอก ที่มีสิทธิตาม
ระเบียบฯ กําหนด

คาเชาบ้าน จํานวน 163,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้กับพนักงานสวนตําบลของสํานัก
ปลัด ตามระเบียบฯ

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงานสวน
ตําบล จายตามสิทธิตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ค่าใช้สอย รวม 1,414,090 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 864,090 บาท

-คาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ทําอยางใดอยางหนี่ง เป็น
เงิน 772,090  บาท
-คาจ้างเหมาหรือจ้างให้ผู้รับจ้างทําอยางใดอยางหนึ่ง เชน คา
กําจัดสิ่งปฏิกูล คาจ้างทําป้าย คาประกันภัยรถยนตของสวน
ราชการ คาดําเนินคดี คาใช้จายรังวัดที่ดินสาธารณะ และอื่นๆ ที่
เข้ารายจายประเภทนี้ เป็นเงิน 10,000  บาท
-คาเชาเครื่องถายเอกสาร เป็นเงิน 42,000 บาท เพื่อจายเป็นคา
เชาเครื่องถายเอกสารในการปฏิบัติงาน ของอบต.
- คาลงทะเบียน เป็นเงิน 40,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนของพนักงานสวน
ตําบล ผ้บริหาร สมาชิกสภา อบต หรือผู้ที่ได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติ
ราชการ อบรมหรือสัมมนา เป็นต้น
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 40,000 บาท

- คารับรอง  จํานวน  20,000  บาท
เพื่อจายเป็นคารับรองหรือเลี้ยงรับรองขององคการบริหารสวน
ตําบลนาเลียง
- คาใช้จายในรัฐพิธี ราชพิธี และงานพิธีการ
ตางๆ   จํานวน  20,000  บาท
เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดงานราชพิธี รัฐพิธี และพิธีการ
ตางๆ เชนพระบรมฉายาลักษณ พานพุม กรวยดอกไม้ ธง วัสดุที่
ใช้ตกแตงในงานดังกลาว และอื่นๆ ที่เข้ารายจายประเภทนี้

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของพนักงานสวน
ตําบล ผ้บริหาร สมาชิกสภา อบต. และผู้ที่ได้รับคําสั่งให้ไปปฏิบัติ
หน้าที่ เชน คาที่พัก เบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ และรายจายอื่นๆ ทีเข้า
รายจายประเภทนี้

โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาอบต.และผ้บริหารอบต.นาเลียง จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเลือกตั้งทั่วไปของสมาชิกสภาท้องถิ่น
และผู้บริหารท้องถิ่น กรณีครบวาระหรือเลือกตั้งแทนตําแหนงวาง
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 151 ลําดับ
ที่ 5

โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการฯ และเพิ่มศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานและบริหารงาน อบต.นาเลียง ปรากฎในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 152 ลําดับที่ 9

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการฯ เชน คาอาหาร อาหารวาง
และเครื่องดื่ม และวัสดุอุปกรณตางๆ และคาใช้จายที่จําเป็น
สําหรับโครงการ ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หน้า 152 ลําดับที่ 8

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมทรัพยสิน ครุภัณฑตางๆ เพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติของสํานักปลัด
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ค่าวัสดุ รวม 300,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเครื่องเขียน แบบพิมพ กระดาษถาย
เอกสาร ตรายาง น้ําดื่ม ฯลฯ และอื่นๆ ที่เข้ารายจายประเภทนี้

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ พร้อมอุปกรณตางๆ ที่เข้าราย
จายประเภทนี้

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาอะไหลตางๆ ของยานพาหนะขององคการบริหาร
สวนตําบลนาเลียง เชน ยางนอกยางใน  และอื่นๆ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามัน น้ํามัน
เครื่อง ของรถยนต และยานพาหนะอื่นๆ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุโษณาและเผยแพร และอื่นๆ ที่เข้ารายจาย
ประเภทนี้

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน หมึกคอม หมึกแฟกซ และ
อื่นๆ ที่เข้ารายจายประเภทนี้

ค่าสาธารณูปโภค รวม 355,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 240,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าสําหรับที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลนา
เลียง และอาคารสํานักงาน รวมทั้งทรัพยสินที่ใช้กระแสไฟฟ้าที่อย
ในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลนาเลียง

คาบริการโทรศัพท จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการโทรศัพท ในการปฏิบัติราชการขององคการ
บริหารสวนตําบลนาเลียง

คาบริการไปรษณีย จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย คาธนาณัติ คาซื้อดวงตรา
ไปรษณียากร และอื่นๆ ที่เข้ารายจายประเภทนี้
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการระบบการเชื่อมตอและเชาอินเทอรเน็ตแบบ
รายป ในการให้บริการประชาชนและรองรับการใช้สารสนเทศใน
การปฏิบัติงาน

งบลงทุน รวม 29,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 29,600 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก 4 ฟุต จํานวน 4,000 บาท

เพื่อเป็นคาจัดซื้อตู้เหล็กอเนกประสงค บานเปิด
กระจก (ขนาด 60 x 45.7x 183 cm.) ใช้ในการเก็บเอกสารของ
นักทรัพยกรบุคคลฯ เป็นครุภัณฑที่ไมมีในบัญชีมาตราฐาน
ครุภัณฑ จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น

ตู้เหล็กขนาด 2 บานมีมือจับบิด จํานวน 11,800 บาท

เพื่อจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 2 ตู้ๆละ 5,900 บาท เป็น
ครุภัณฑที่มีบัญชีในมาตรฐานครุภัณฑ

ตู้เหล็กอเนกประสงค บานเปิดกระจก จํานวน 8,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อน
กระจก 4 ฟุต จํานวน 2 หลัง ๆละ 4,300 บาท ใช้ในการเก็บ
เอกสารของสํานักปลัด เป็นครุภัณฑที่ไมมีในบัญชีมาตราฐาน
ครุภัณฑ จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา จํานวน 5,200 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาว
ดํา (18 หน้า/นาที) จํานวน 2 เครื่องๆละ 2,600 บาท เป็น
ครุภัณฑตามเกณฑราคากลาง และคุณสมบัติพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอรกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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งบรายจ่ายอื่น รวม 15,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 15,000 บาท
รายจายอื่น

รายจายอื่น จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างองคกรหรือสถาบันการศึกษาที่เป็นกลางเพื่อ
สํารวจความพึงพอใจผู้รับบริการของ อบต.นาเลียงประจําป และ
คาใช้จายตามคําพิพากษาของศาล

งานบริหารงานคลัง รวม 2,367,560 บาท
งบบุคลากร รวม 1,742,760 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,742,760 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,700,760 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบลของกองคลัง พร้อม
เงินปรับปรุงประจําปตามตําแหนงและอัตราที่ ก.อบต.กําหนด

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของ ผอ.กอง
คลัง (3,500 บาท/เดือน)

งบดําเนินงาน รวม 618,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 302,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะ
กรรมการตรวจรับ คณะกรรมการกําหนดราคากลาง ผู้ควบคุม
งาน และคณะกรรมการตางๆ ตามที่ระเบียบฯกําหนดไว้

คาเชาบ้าน จํานวน 132,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบลของกองคลัง
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงานสวนตําบล
ของกองคลัง

วันที่พิมพ : 29/4/2565  22:05:27 หน้า : 8/23



ค่าใช้สอย รวม 286,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 246,000 บาท

- คาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก จํานวน 
 216,000  บาท
เพื่อจ้าเหมาบริการบุคคลภายนอก ให้ทําอยางใดอยางหนึ่งที่เป็น
ประโยชนในการปฏิบัติงานของ อบต.
- คาลงทะเบียน  จํานวน  30,000  บาท
เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนในราชการของ
องคการบริหารสวนตําบล 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายเดินทางไปราชการ สําหรับเป็นคาเบี้ย
เลี้ยง คาพาหนะ คาที่พัก คาใช้จายตางๆ ในการเดินทางไป
ราชการของพนักงานสวนตําบล

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อใช้จายเป็นคาซอมแซมทรัพยสิน และครุภัณฑตางๆ เพื่อ
สามารถใช้งานได้ตามปกติในความรับผิดชอบของกองคลัง

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เชน เครื่อง
เขียน กระดาษ แฟ้ม และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจายนี้

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน เม้าท หมึกคอมฯ และ
อื่นๆ ที่เข้ารายจายประเภทนี้
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งบลงทุน รวม 6,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 6,800 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน จํานวน 2,500 บาท

เพื่อจัดซื้อเก้าอี้สํานักงานพนังพิงหนัง จํานวน 1 ตัว หนังหุ้มด้วยพี
วีซี ที่ท้าวแขนเป็นเหล็กดัด หุ้มด้วยฟองน้ําและหนังพีวีซี ในระบบ
โยกทั้งตัว ปรับสูง-ต่ําได้ด้วยระบบไฮโดรลิก ขาเหล็กชุบ
โครเมียม ล้อ 5 แฉก จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก จํานวน 4,300 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ จํานวน 1 เครื่อง เป็นครุภัณฑตามเกณฑราคากลาง และ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 30,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทน อปพร. เมื่อมีคําสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่
ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการให้ความร้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการ เชน คาวิทยากร คา
อาหาร เครื่องดื่ม คาวัสดุ  และคาใช้จายอื่นๆ ที่เกียวข้อง ปราก
ฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 154 ลําดับที่ 1
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ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน แบตเตอรีวิทยุ สาย
ไฟ สปอตไลท และอื่นๆที่เกี่ยวข้องที่ใช้ในงานป้องกัน และศูนย
อปพร.นาเลียง

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 90,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 90,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 40,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 40,000 บาท

- คาตอบแทน อปพร.ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนชวงเทศกาลปใหม เพื่อจายเป็นคาคาตอบแทนตาม
โครงการฯ ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565
) หน้า 122 ลําดับที่ 1
- คาตอบแทน อปพร.ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนชวงเทศกาลสงกรานต เพื่อจายเป็นคาคาตอบแทนตาม
โครงการฯ ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565
) หน้า 122 ลําดับที่ 2

ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาใช้จายในการติดตั้งประตูศูนย อปพร. จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาติดตั้งประตูสํานักงานของศูนยอปพร.ตําบลนา
เลียง แบบประตูบานเลื่อน แบงเป็น 2 ชองๆละ 1 เมตร และชอง
ติดกระจก ติดตั้งในศูนย อปพร.นาเลียง

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินอื่นๆ เพื่อใช้งาน
ได้ตามปกติของงานป้องกันฯ

ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท

วัสดุงานป้องกัน เพื่อจายเป็นคาวัสดุที่ใช้ในงานป้องกัน เชน กรวย
จราจร แผงกั้นเหล็กจราจร และอื่นๆ เป็นต้น
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 2,102,400 บาท

งบบุคลากร รวม 2,056,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,056,400 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 926,480 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกข้าราชการครู พร้อมเงินปรับปรุง
ประจําป

เงินวิทยฐานะ จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวิทยฐานะ ชํานาญการ (คศ.2) ให้แกข้าราชการ
ครูผู้ดูแลเด็ก เดือนละ 3,500 บาท/เดือน จํานวน 2 อัตรา

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 901,920 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทั่วไป

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 144,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวและเงินที่ปรับเพิ่ม
ตางๆ ให้แกพนักงานจ้าง

งบดําเนินงาน รวม 46,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 6,000 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกข้าราชการครู ผู้
ดูแลเด็ก ตามระเบียบฯ

ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

- คาลงทะเบียน      จํานวน  20,000  บาท
เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนของพนักงานครู และ
พนักงานจ้าง
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ สําหรับเป็นคาเบี้ย
เลี้ยง คาที่พัก คาพาหนะ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 1,994,350 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,994,350 บาท

ค่าใช้สอย รวม 1,994,350 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 1,994,350 บาท

1. คาจัดทําอาหารกลางวัน ศพด.บ้านนาเลียง  จํานวน  308,700
  บาท
เพื่อจายเป็นคาประกอบอาหารกลางวันของศูนยเด็กเล็กบ้านนา
เลียง คนละ 21 บาท ตั้งไว้ 245 วัน เป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564
 ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 124 ลําดับ
ที่ 2
2. คาจัดทําอาหารกลางวัน ศพด.บ้านนาอุดม  จํานวน  154,350
  บาท
เพื่อจายเป็นคาประกอบอาหารกลางวันของศูนยเด็กเล็กบ้านนา
อุดม คนละ 21 บาท ตั้งไว้ 245 วัน เป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564
 ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 124 ลําดับ
ที่ 2
3. คาจัดทําอาหารกลางวัน ศพด.วัดมวงสุม  จํานวน  205,800
  บาท
เพื่อจายเป็นคาประกอบอาหารกลางวันของศูนยเด็กเล็กวัดมวง
สุม คนละ 21 บาท ตั้งไว้ 245 วัน เป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564
 ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 124 ลําดับ
ที่ 2
4. คาใช้จายในการจัดการเรียนการสอน(รายหัว) คนละ 1,700
 บาท/ป  จํานวน  250,000  บาท เป็นไปตามหนังสือกระทรวง
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มหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564
 ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 127 ลําดับ
ที่ 8
5. คาหนังสือเรียน   จํานวน  13,000  บาท
เพื่อจายเป็นคาหนังสือเรียน ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (อายุ 3-5
 ป) อัตราคนละ 200 บาท/ป จํานวน 3 ศูนย  เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8
 กรกฎาคม 2564 ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565
) หน้า 125 ลําดับที่ 4
6. คาอุปกรณการเรียน   จํานวน  13,000  บาท
เพื่อจายเป็นคาอุปกรณการเรียน ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (อายุ 3-
5 ป) อัตราคนละ 200 บาท/ป จํานวน 3 ศูนย  เป็นไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8
 กรกฎาคม 2564 ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565
) หน้า 125 ลําดับที่ 5
7. คาเครื่องแบบนักเรียน   จํานวน  19,500  บาท
เพื่อจายเป็นคาเครื่องแบบนักเรียน ของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก (อายุ 3-5 ป) อัตราคนละ 300 บาท/ป จํานวน 3 ศูนย  เป็น
ไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวัน
ที่ 8 กรกฎาคม 2564 ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-
2565) หน้า 126 ลําดับที่ 6
8. คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน   จํานวน  30,000  บาท
เพื่อจายเป็นคากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก (อายุ 3-5 ป) อัตราคนละ 430 บาท/ป จํานวน 3 ศูนย  เป็น
ไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวัน
ที่ 8 กรกฎาคม 2564 ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-
2565) หน้า 126 ลําดับที่ 7
9. คาจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน 4 แหง   จํานวน  700,000
  บาท
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนให้กับโรงเรียนใน
พื้นที่ตําบลนาเลียงทั้ง 4 แหง จัดสรรให้กับเด็กอนุบาล-ป.6 ตั้ง
ไว้ 260 วัน (อัตราคนละ 7.37 บาท)ปรากฎในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 124 ลําดับที่ 1
10. คาจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้กับศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก   จํานวน  300,000  บาท
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เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้กับศูนยพัฒนาเด็กเล็กใน
พื้นที่ตําบลนาเลียงทั้ง 3 ศูนย จัดสรรให้กับเด็กอนุบาล-ป.6 ตั้ง
ไว้ 260 วัน (อัตราคนละ 7.37 บาท)ปรากฎในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 124 ลําดับที่ 1

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 1,350,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 1,350,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 1,350,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการอาหารกลางวันโรงเรียน จํานวน 1,350,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนในการประกอบอาหารกลางวันให้กับเด็ก
นักเรียน ในเขตพื้นที่ตําบลนาเลียง จํานวน 4 แหง คน
ละ 21 บาท/วัน เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 ปรากฎในแผน
พัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า124 ลําดับที่ 2

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 84,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 84,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 44,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาจัดเก็บข้อมูลสุนัข และแมว จํานวน 4,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาจัดเก็บข้อมูลของสุนัขและแมว ในเขต
ตําบลนาเลียง ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ
.2561-2565) หน้า 121 ลําดับที่ 5

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินงานตามโครงการฯ เชน วัคซีน คา
อบรม และคาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ปรากฎในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 121 ลําดับที่ 5
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ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจัดซื้อน้ํายาพนหมอกควัน และวัสดุทรายอะเบทในการควบ
คุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกและอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจาย
นี้ ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หน้า 121 ลําดับที่ 6

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 240,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 240,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 240,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

อุดหนุนโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 240,000 บาท

เพื่ออุดหนุนโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข ตั้งไว้ 12 หมู
บ้านๆละ 20,000 บาท ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ
.2561-2565) หน้า 118 ลําดับที่ 3

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 26,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 26,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 26,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น

อุดหนุนศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชน จํานวน 26,000 บาท

เพื่อสนับสนุนคาใช้จายในการดําเนินงานของศูนยปฏิบัติการรวม
ในการชวยเหลือประชาชนให้แกศูนยปฏิบัติการระดับอําเภอใน
เขตอําเภอนาแก ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ
.2561-2565) หน้า 123 ลําดับที่ 2
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 32,500 บาท

งบลงทุน รวม 32,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 32,500 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเก้าอี้สํานักงานระดับไหล หลังสปริง โชคแกส พิงเอน
ได้ ขาเหล็กชุบโครเมียม ที่นั่ง-พนักพิงบุฟองน้ําหุ้มหนัง
เทียม แขนพลาสติกหุ้มหนังเทียม จํานวน 1 ตัว ของนักพัฒนา
ชุมชนฯ จัดซื้อตามราคาท้องตลาด

ตู้เหล็กแบบ 2 บาน มีมือจับบิด จํานวน 5,900 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน มีมือจับชนิดบิด มีแผน
ปรับระดับ 3 ชั้น คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม จํานวน 1 หลัง ของนักพัฒนาชุมชนฯ ในการจัดเก็บ
เอกสารตางๆ

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุก
 จํานวน 1 เครื่อง เป็นครุภัณฑตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑและ
คุณสมบัติพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ของนักพัฒนาชุมชนฯ เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงาน

เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา จํานวน 2,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาว
ดํา (18 หน้า /นาที) จํานวน 1 เครื่อง เป็นครุภัณฑตามบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑและคุณสมบัติพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของนักพัฒนา
ชุมชนฯ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
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งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการรณรงคป้องกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม กิจกรรมจิตอาสา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตางๆ ตามโครงการ และ
คาใช้จายอื่นที่เกี่ยวข้อง ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หน้า 147 ลําดับที่ 8

โครงการอบรมและรณรงคให้ความร้เกี่ยวกับการกําจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตางๆ ตามโครงการ และ
คาใช้จายอื่นที่เกี่ยวข้อง ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หน้า 149 ลําดับที่ 2

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 110,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 110,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 110,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนกิจการประเพณีไหลเรือไฟและงานกาชาดให้แกสภา
วัฒนธรรมอําเภอนาแก

จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดงานประเพณีไหลเรือไฟและ
กาชาดจังหวัดนครพนม ประจําป 2565 ปรากฎในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 144 ลําดับที่ 18

เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

อุดหนุนวัฒนธรรมประเพณีตําบลนาเลียง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อสงเสริมสนับสนุนและเผยแพรวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของ
ท้องถิ่น เชน บุญพระเวส บุญข้าวเมา วันเข้าพรรษา ฯลฯ ให้เป็น
ที่รู้จักแพรหลายและคงอยูตลอดไป ปรากฎในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 141-142 ลําดับที่ 1,5,6
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 1,848,580 บาท

งบบุคลากร รวม 1,169,280 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,169,280 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 967,080 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบลของกองชาง
เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของผู้อํานวยการกอง
ชาง (3,500 บาท/เดือน)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 160,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ 1 อัตรา
งบดําเนินงาน รวม 612,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 68,000 บาท
คาเชาบ้าน จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบลของกองชาง
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงานสวนตําบล
กองชาง

ค่าใช้สอย รวม 404,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

- คาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก จํานวน 334,000 บาท

- คาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ทําอยางใดอยางหนึ่ง เป็น
เงิน 324,000 บาท
- คาจ้างเหมาบริการทําอยางใดอยางหนึ่งที่เป็นประโยชนกับอบต
. เชน คาจัดทําป้าย  คาตรวจคุณภาพน้ํา และอื่นๆ เป็น
เงิน 10,000 บาท
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- คาลงทะเบียน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียน ตางๆของพนักงานสวนตําบลกองชาง
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

-คาใช้จายเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของพนักงานสวน
ตําบล พนักงานจ้าง ของกองชาง เชน คาพาหนะ เบี้ยเลี้ยงและคา
ที่พัก เป็นต้น

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการซอมแซมทรัพยสิน ครุภัณฑ ของกอง
ชาง เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 140,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องเขียน แบบพิมพ กระดาษถาย
เอกสาร แฟ้ม และอื่นๆ ที่เข้ารายจายประเภทนี้

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน หลอด
ไฟ ฟิวส บัลลาสต และอื่นๆ ที่เข้ารายจายประเภทนี้

วัสดุกอสร้าง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นวัสดุกอสร้าง เชน ไม้ตางๆ ปูน ทราย จอบ เสียม ทอ
น้ํา ฯลฯ และอื่นๆ ที่เข้ารายจายประเภทนี้

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน หมึกคอม เม้าท แป้น
พิมพ ฯลฯ และอื่นๆ ที่เข้ารายจายประเภทนี้

งบลงทุน รวม 67,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 67,300 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอรตั้งโตะ จํานวน 17,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรตั้ง
โตะ จํานวน 1 เครื่อง เป็นครุภัณฑตามบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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เครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุก จํานวน 44,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุก
 จํานวน 2 เครื่องๆละ 22,000 บาท เป็นครุภัณฑตามบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก สําหรับกระดาษขนาด A3 จํานวน 6,300 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก สําหรับ
กระดาษ A3 จํานวน 1 เครื่อง เป็นครุภัณฑตามบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

งานก่อสร้าง รวม 1,200,000 บาท
งบลงทุน รวม 1,200,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,200,000 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างตลาดชุมชน หมูที่ 1 (หน้าวัดโพธิ์เจริญ) จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างตลาดชุมชน ขนาด
กว้าง 3 เมตร ยาว 50 เมตร ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2564 หน้า 19 ลําดับที่ 52

โครงการปรับปรุงระบบประปาภายในหมูบ้าน หมูที่ 1 จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาติดตั้งแผงโซลาเซลส
ขนาด 380 วัตต จํานวน 6 แผง พร้อมชุดปัมซัมเมิรทโซลา
เซลล ระบบ AC/DC ขนาด 2,200 วัตต พร้อมอุปกรณตู้ควบ
คุม ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1/2564 หน้า 7 ลําดับที่ 1

โครงการปรับปรุงระบบประปาภายในหมูบ้าน หมูที่ 11 จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาติดตั้งแผงโซลาเซลส
ขนาด 380 วัตต จํานวน 6 แผง พร้อมชุดปัมซัมเมิรทโซลา
เซลล ระบบ AC/DC ขนาด 2,200 วัตต พร้อมอุปกรณตู้ควบ
คุม ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1/2564 หน้า 17 ลําดับที่  41
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โครงการปรับปรุงระบบประปาภายในหมูบ้าน หมูที่ 12 จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาติดตั้งแผงโซลาเซลส
ขนาด 380 วัตต จํานวน 6 แผง พร้อมชุดปัมซัมเมิรทโซลา
เซลล ระบบ AC/DC ขนาด 2,200 วัตต พร้อมอุปกรณตู้ควบ
คุม ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1/2564 หน้า 18 ลําดับที่ 45

โครงการปรับปรุงระบบประปาภายในหมูบ้าน หมูที่ 2 จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาติดตั้งแผงโซลาเซลส
ขนาด 380 วัตต จํานวน 6 แผง พร้อมชุดปัมซัมเมิรทโซลา
เซลล ระบบ AC/DC ขนาด 2,200 วัตต พร้อมอุปกรณตู้ควบ
คุม ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1/2564 หน้า 8 ลําดับที่ 5

โครงการปรับปรุงระบบประปาภายในหมูบ้าน หมูที่ 3 จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาติดตั้งแผงโซลาเซลส
ขนาด 380 วัตต จํานวน 6 แผง พร้อมชุดปัมซัมเมิรทโซลา
เซลล ระบบ AC/DC ขนาด 2,200 วัตต พร้อมอุปกรณตู้ควบ
คุม ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1/2564 หน้า 9 ลําดับที่ 9

โครงการปรับปรุงระบบประปาภายในหมูบ้าน หมูที่ 5 จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาติดตั้งแผงโซลาเซลส
ขนาด 380 วัตต จํานวน 6 แผง พร้อมชุดปัมซัมเมิรทโซลา
เซลล ระบบ AC/DC ขนาด 2,200 วัตต พร้อมอุปกรณตู้ควบ
คุม ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1/2564 หน้า 11 ลําดับที่ 17

โครงการปรับปรุงระบบประปาภายในหมูบ้าน หมูที่ 6 จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาติดตั้งแผงโซลาเซลส
ขนาด 380 วัตต จํานวน 6 แผง พร้อมชุดปัมซัมเมิรทโซลา
เซลล ระบบ AC/DC ขนาด 2,200 วัตต พร้อมอุปกรณตู้ควบ
คุม ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1/2564 หน้า 12 ลําดับที่ 21
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โครงการปรับปรุงระบบประปาภายในหมูบ้าน หมูที่ 7 จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาติดตั้งแผงโซลาเซลส
ขนาด 380 วัตต จํานวน 6 แผง พร้อมชุดปัมซัมเมิรทโซลา
เซลล ระบบ AC/DC ขนาด 2,200 วัตต พร้อมอุปกรณตู้ควบ
คุม ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1/2564 หน้า 13 ลําดับที่ 25

โครงการปรับปรุงระบบประปาภายในหมูบ้าน หมูที่ 8 จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาติดตั้งแผงโซลาเซลส
ขนาด 380 วัตต จํานวน 6 แผง พร้อมชุดปัมซัมเมิรทโซลา
เซลล ระบบ AC/DC ขนาด 2,200 วัตต พร้อมอุปกรณตู้ควบ
คุม ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1/2564 หน้า 14 ลําดับที่ 29

โครงการปรับปรุงระบบประปาภายในหมูบ้าน หมูที่ 9 จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาติดตั้งแผงโซลาเซลส
ขนาด 380 วัตต จํานวน 6 แผง พร้อมชุดปัมซัมเมิรทโซลา
เซลล ระบบ AC/DC ขนาด 2,200 วัตต พร้อมอุปกรณตู้ควบ
คุม ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1/2564 หน้า 15 ลําดับที่ 33

แผนงานการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 30,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ)

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตางๆ ตามโครงการ และ
คาช้จายอื่นที่เกี่ยวข้อง ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ
.2561-2565) หน้า 148 ลําดับที่ 9
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