
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลนาเลิน

อําเภอศรีเมืองใหม   จังหวัดอุบลราชธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 28,906,102 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 6,730,000 บาท
งบกลาง รวม 6,730,000 บาท

งบกลาง รวม 6,730,000 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 102,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 
ในอัตราร้อยละห้าของคาจ้าง พร้อมกับหักคาจ้าง
ของพนักงานจ้างสงเป็นเงินสมทบในอัตราเดียวกัน
ด้วยตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม,(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป 
พ.ศ.2561-2565 ข้อ 1 หน้า 264)

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 11,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนตาม
พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2561 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
5 ป ข้อ 2 หน้า 264)

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 4,837,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขต
องคการบริหารสวนตําบลนาเลิน ที่มีสิทธิ์และคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามระเบียบฯ (ประมาณการข้อมูลจากระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการเบี้ยยังชีพขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น)  (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป พ.ศ. 2561
-2565 ข้อ3 หน้า 265)
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เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 1,276,800 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพคนพิการในเขต
องคการบริหารสวนตําบลนาเลิน ที่มีสิทธิ์และคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามระเบียบฯ (ประมาณการข้อมูลจากระบบ
สารสน เทศเพื่อการจัดการเบี้ยยังชีพขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป  พ.ศ. 
2561-2565 ข้อ 4 หน้า 265)

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเป็นเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดสให้แกผู้ป่วยเอดสที่แพทย
ได้รับรองและทําวินิจฉัยแล้ว (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป 
พ.ศ.  2561-2565 ข้อ 5 หน้า 265 ) 

เงินสํารองจาย จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายในกรณีเผชิญเหตุสาธารณภัยที่ไมสามารถ
คาดการได้ลวงหน้า ตามพระราชบัญญัติป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 ,ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือประชาชน
ตามอํานาจหน้าที่ของ อปท. พ.ศ.2560และที่แก้ไข
เพิ่มเติม, (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป พ.ศ.2561-
2565 ข้อ 6 หน้า 265 )  

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 287,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จ บํานาญ ข้าราชการ
สวนท้องถิ่น (กบท.) ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
,ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม,
โดยหักเงินจากประมาณการรายรับในงบประมาณรายจาย
ประจําปเพื่อสมทบเข้าเป็นกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการสวนท้องถิ่นในอัตราร้อยละสอง (ตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น 5 ป พ.ศ. 2561-2565 ข้อ 8 หน้า 266 )
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เงินสมทบการดําเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพื้นที่ของตําบลนาเลิน

จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบการดําเนินงานกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ของตําบล
นาเลิน ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ เรื่องกําหนดหลักเกณฑเพื่อสนับสนุน
ให้องคกรปกครองสวนท้องถิ่นดําเนินงานและ
บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป พ.ศ. 2561-2565   
ข้อ7 หน้า 266 )

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 6,921,420 บาท

งบบุคลากร รวม 4,918,020 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,839,920 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 514,080 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนของนายกองคการบริหารสวน
ตําบลและรองนายกองคการบริหารสวนตําบล 

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจําตําแหนงให้แกนายกอบต.และ
รองนายก อบต.

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษให้แกนายกองคการบริหารสวน
ตําบลและรองนายกองคการบริหารสวนตําบล 

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกเลขานุการนายกอบต. 
คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 1,155,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทน ให้แก ประธานสภาฯ       
รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ เลขานุการสภาฯ 
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,078,100 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 2,516,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป
ให้แกพนักงานสวนตําบล ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสํานักงานปลัด
ของ อบต.นาเลิน

เงินประจําตําแหนง จํานวน 151,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของพนักงานสวนตําบล
ที่สามารถเบิกจายได้ตามระเบียบฯ ได้แก 
-หัวหน้าสํานักปลัด
-รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล
-ปลัดองคการบริหารสวนตําบล 

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 370,900 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติหน้าที่ใน
สํานักงานปลัด ของอบต.นาเลิน 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่
ในสํานักงานปลัดที่มีสิทธิ์เบิกจายได้ตาม ระเบียบฯ

งบดําเนินงาน รวม 1,880,400 บาท
ค่าตอบแทน รวม 120,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน
แกองคการบริหารสวนตําบลให้กับผู้ที่ได้รับแตงตั้งตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 เพื่อทําหน้าที่เป็นคณะกรรมการตางๆ ตามหนังสือ
กระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว85 ลงวันที่ 6 
กันยายน 2561 รวมถึงเงินผลประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษ

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให้แกข้าราชการ  พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง 
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
ที่สามารถเบิกจายได้ตามระเบียบฯ

ค่าใช้สอย รวม 1,280,400 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการเย็บเลม เข้าเลม  ทําปก 
ถายเอกสาร  ตรายาง ล้างอัดรูป หนังสือหรือระเบียบฯ  
แผนด้านตางๆ  เข้าเลมข้อบัญญติงบประมาณรายจาย
ประจําปฯ คูมือตางๆ ฯลฯ

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆของพนักงาน
สวนตําบล พนักงานจ้าง ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
ในการเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรตางๆที่สามารถเบิกจายได้
ตามระเบียบฯ

จ้างเหมาบริการคนสวนดูแลรักษาต้นไม้และสวนหยอมบริเวณสํานัก
องคการบริหารสวนตําบลนาเลิน

จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการให้แกพนักงานจ้างเหมา
ในการดูแลรักษาต้นไม้และสวนหยอมบริเวณสํานักงาน
องคการบริหารสวนตําบลนาเลินและงาน อื่น ๆ ที่ได้
รับมอบหมาย ( ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป  พ.ศ. 
2561-2565 ข้อ 9 หน้า107 )

จ้างเหมาบริการจัดทําระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสตามโครงการ
ติดตอสื่อสารและรับ-สงหนังสือทางอิเล็กทรอนิกสของอบต.นาเลิน

จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการตามโครงการติดตอสื่อสาร
และรับ-สงหนังสือทางอิเล็กทรอนิคสของอบต.นาเลิน 
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป พ.ศ. 2561-2565 
ข้อ 10 หน้า 107 ) 
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จ้างเหมาบริการพนักงานในการชวยเหลือปฏิบัติงานภายในสํานัก
ปลัดและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการให้แกพนักงานจ้างเหมาบริการ
ในการชวยเหลือปฏิบัติงานภายในสํานักงานปลัดและงานอื่นๆ
ที่ได้รับมอบหมาย (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป พ.ศ. 2561-2565
 ข้อ11 หน้า 108 )

จ้างเหมาบริการแมบ้านเพื่อดูแลรักษาความสะอาดในสํานักงาน อบต
.นาเลินและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการให้แกพนักงานจ้างเหมาบริการ
ในการชวยเหลือปฏิบัติงานภายในสํานักงานปลัดและงานอื่นๆ
ที่ได้รับมอบหมาย (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป พ.ศ. 
2561-2565 ข้อ 12  หน้า 108)  

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคารับรองในการประชุมสภาองคการบริหาร
สวนตําบลหรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ 
ที่ได้รับแตงตั้งตามกฏหมาย รวมทั้งการต้อนรับบุคคล
หรือคณะบุคคล คาอาหาร  คาเครื่องดื่มคาของขวัญ 
คาพิมพเอกสารคาใช้จายที่เกี่ยวเนื่อง
ในการรับรองรวมทั้งคาบริการและคาใช้จายอื่น

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาจัดทําป้ายไวนิล ป้ายประชาสัมพันธตางๆ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดทําป้ายไวนิล 
ป้ายประชาสัมพันธฯลฯ 

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 110,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาใช้จายอื่น ๆ
 ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรม สัมมนา ของ
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานสวนตําบลและ
พนักงานจ้าง ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ 

โครงการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเลือกตั้งท้องถิ่น 
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป พ.ศ. 2561-2565
ข้อ 1 หน้า 200 )

วันที่พิมพ : 31/3/2565  13:24:17 หน้า : 6/54



โครงการจิตอาสาเก็บขยะสองข้างทาง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในโครงการจิตอาสาเก็บขยะสองข้างทาง
ของ อบต.นาเลิน ( เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยคาใช้จายในการจัดงานฯ พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม)

โครงการสงเสริมปลูกต้นไม้สองข้างทางและเป็นที่สาธารณประโยชน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการสงเสริมปลูกต้นไม้สองข้างทาง
และเป็นที่สาธารณประโยชน ของ อบต.นาเลิน ( เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดงานฯ 
พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม) 

โครงการอบรมสัมมนาพัฒนาศักยภาพบุคลากรและศึกษาดูงานนอก
สถานที่

จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการอบรมสัมมนาพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรและศึกษาดูงานนอกสถานที่ของ
พนักงานสวนตําบล  พนักงานจ้าง คณะผู้บริหารท้องถิ่น  
คณะสมาชิกสภาฯท้องถิ่นและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการบริหารงานของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
5 ป  พ.ศ.2561-2565 ข้อ 5 หน้า105 )  

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน ที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติราชการ  ขององคการบริหารสวนตําบลนาเลิน 

ค่าวัสดุ รวม 225,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ
ขององคการบริหารสวนตําบลนาเลิน

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลนาเลิน

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 85,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลนาเลิน 
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผย ที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลนาเลิน 

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร ที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลนาเลิน

ค่าสาธารณูปโภค รวม 255,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 160,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ  
ขององคการบริหารสวนตําบลนาเลิน

คาบริการโทรศัพท จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโทรศัพทที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ  
ขององคการบริหารสวนตําบลนาเลิน

คาบริการไปรษณีย จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย คาโทรเลข คาธนาณัติ ฯ 
ที่ใช้ในราชการขององคการบริหารสวนตําบลนาเลิน

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการระบบอินเตอรเน็ต  คาตออายุโดเมนเนม
เว็บไซต WWW.naloen.go.th ที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ
ขององคการบริหารสวนตําบลนาเลิน

งบลงทุน รวม 81,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 81,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้สํานักงานสําหรับผู้บริหาร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้สําหรับผู้บริหาร   จํานวน 2 ตัว 
เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ ราคาและขนาดตามท้องตลาด
(สํานักปลัด)

ชุดรับแขก จํานวน 7,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อชุดรับแขกจํานวน 1 ชุด
ราคาและขนาดตามท้องตลาด
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โตะทํางานสําหรับผู้บริหาร จํานวน 14,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโตะทํางานสําหรับผู้บริหาร จํานวน 2 ตัว 
เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ ราคาและขนาดตามท้องตลาด 
(สํานักปลัด)

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI 
Lumens

จํานวน 33,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร 
ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens 
จํานวน 1 ตัว  โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1) เป็นเครื่องฉายภาพเลนสเดียว สามารถตอกับอุปกรณ
   เพื่อฉายภาพจากคอมพิวเตอรและวิดีโอ
2) ใช้ 3D DLP หรือ 3 LCD หรือ LCD Panel หรือระบบ DLP
3) ระดับ XGA เป็นระดับความละเอียดของภาพ
4) ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดคาความสองสวางขั้นต่ํา
   (ANSI Lumens)
5) จอภาพพร้อมขาตั้ง
ตามเกณฑราคากลางมาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ
(สํานักปลัด)

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

ตู้เย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต จํานวน 6,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต 
จํานวน 1 ตู้ รายละเอียด ดังนี้
1) ขนาดที่กําหนดเป็นความจุภายในขั้นต่ํา
2) เป็นรุนที่ได้รับฉลากประสิทธิภาพ  เบอร  5
    ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหงประเทศไทย
ตามเกณฑราคามาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ 
(สํานักปลัด)
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ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
จํานวน 4  เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไมน้อยกวา 800 VA (480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไมน้อยกวา 15 นาที
ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร (สํานักปลัด)

งบเงินอุดหนุน รวม 42,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 42,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น

โครงการการบริหารงานของสถานที่กลาง สําหรับศูนยปฏิบัติการรวม
ในการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น อําเภอศรี
เมืองใหม จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ.2565

จํานวน 25,000 บาท

เพื่ออุดหนุนงบประมาณให้กับองคการบริหารสวนตําบล 
ที่ขอรับเงินอุดหนุนเพื่อใช้ในการบริหารสถานที่กลาง
สําหรับศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
5 ป พ.ศ. 2561-2565 ข้อ 29 หน้า 259 )

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการอุดหนุนการจัดงานกาชาดและงานปใหม ประจําปงบ
ประมาณ 2565

จํานวน 7,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนการจัดงานกาชาดและงานปใหม 
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป พ.ศ. 2561-2565 
ข้อ 20 หน้า 256 )

โครงการอุดหนุนเนื่องในงานรัฐพิธีประจําปงบประมาณ 2565 จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอศรีเมืองใหม
ในการจัดงานรัฐพิธีและวันสําคัญทางศาสนา ( ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 5 ป พ.ศ. 2561-2565 ข้อ 30 หน้า 259)   
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 714,300 บาท
งบบุคลากร รวม 598,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 598,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 378,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบลขององคการบริหาร
สวนตําบลที่ปฏิบัติงาน ในแผนงานวางแผนสถิติและวิชาการ 

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 220,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง  องคการบริหารสวนตําบล
ที่ปฏิบัติงานแผนงานวางแผนสถิติและวิชาการ 

งบดําเนินงาน รวม 112,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 67,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน
แกองคการบริหารสวนตําบลให้กับผู้ที่ได้รับแตงตั้งตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560 เพื่อทําหน้าที่เป็นคณะกรรมการตางๆ ตามหนังสือ
กระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว85 ลงวันที่ 6 
กันยายน 2561 รวมถึงเงินผลประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษ

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให้แกข้าราชการ  พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง 

คาเชาบ้าน จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบล 
ที่สามารถเบิกจายได้ตามระเบียบฯ

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
สวนตําบลที่สามารถเบิกจายได้ตามระเบียบฯ
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ค่าใช้สอย รวม 45,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการเย็บเลม เข้าเลม  ทําปก 
ถายเอกสาร ตรายาง  ล้างอัดรูป หนังสือหรือระเบียบฯ  
แผนด้านตางๆ  เข้าเลมข้อบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปฯ  ฯลฯ 

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ
ของพนักงานสวนตําบล ในการเข้าศึกษาอบรม
หลักสูตรตางๆที่สามารถเบิกจายได้ตามระเบียบฯ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก 
คาใช้จายอื่นๆในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรม  
สัมมนา ของพนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง
ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

โครงการประชาคมเพื่อจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น จํานวน 5,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายโครงการประชาคมเพื่อจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น
( เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการจัดงานฯ พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม)

โครงการประชาคมหมูบ้านเพื่อจัดเก็บข้อมูลแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอ
เพียง(ด้านการเกษตรและเเหลงน้ํา)

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินงานตามโครงการประชาคม
หมูบ้านเพื่อจัดเก็บข้อมูลแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านการเกษตรและเเหลงน้ํา(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น5 ป 
พ.ศ. 2561-2565 ข้อ3 หน้า 201) 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน ที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลนาเลิน
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งบลงทุน รวม 4,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 4,300 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ  (Ink Tank 
Printer)

จํานวน 4,300 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ(Ink Tank Printer)จํานวน 1 เครื่อง
โดยมี คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- เป็นเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ
  (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 
  ไมน้อยกวา 19 หน้าตอนาที(ppm)หรือ8.8 ภาพตอนาที
- มีความเร็วในการพิมพรางสีสําหรับกระดาษขนาด A4 
  ไมน้อยกวา 15 หน้าตอนาที(ppm)หรือ 5 ภาพตอนาที(ipm)
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา 
  จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง
- มีถาดใสกระดาษได้ไมน้อยกวา 50 แผน
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร (สํานักปลัด)

งานบริหารงานคลัง รวม 2,125,820 บาท
งบบุคลากร รวม 1,713,820 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,713,820 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,171,820 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปให้แก
พนักงานสวนตําบลที่ปฏิบัติหน้าที่ในงานบริหารงานคลัง
ของ อบต.นาเลิน 

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของพนักงานสวนตําบล ตําแหนง
ผู้อํานวยการกองคลัง   
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 480,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติหน้าที่ใน
งานบริหารงานคลัง ของ อบต.นาเลิน

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพ เงินปรับเงินเดือนตามวุฒิ ฯ 
เงินเพิ่มตางๆแกพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในงานบริหาร
งานคลัง ของ อบต.นาเลิน

งบดําเนินงาน รวม 358,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 80,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน
แกองคการบริหารสวนตําบลให้กับผู้ที่ได้รับแตงตั้งตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 เพื่อทําหน้าที่เป็นคณะกรรมการตางๆ ตามหนังสือ
กระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว85 ลงวันที่ 6 
กันยายน 2561 รวมถึงเงินผลประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษ

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
ที่สามารถเบิกจายได้ตามระเบียบฯ

ค่าใช้สอย รวม 208,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ 
ในการฝกอบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล และ
พนักงานจ้างตามหลักสูตรตางๆ สําหรับผู้ที่ปฏิบัติงาน
ในแผนงานบริหารงานคลัง 
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จ้างเหมาบริการพนักงานในการปฏิบัติงานผลิตและพิมพเอกสารและ
งานอื่นๆตามแผนงานบริหารงานคลัง ของอบต.นาเลิน

จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการให้แกพนักงานจ้างเหมา
บริการในการปฏิบัติงานผลิตและพิมพเอกสารและ
งานอื่นๆ ตามแผนงานบริหารงานคลัง 
ของ อบต.นาเลิน ( ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป พ.ศ. 
2561-2565 ข้อ 13  หน้า 108 )

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาใช้จายอื่นๆ
ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรม  สัมมนา ของพนักงาน
สวนตําบลและพนักงานจ้างที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯของ
ผู้ที่ปฏิบัติงานในงานบริหารงานคลัง 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดทําป้ายในการประชาสัมพันธจูงใจและ
เชิญชวนให้ชําระภาษีตามกําหนดเวลา ตามแผนงานบริหาร
งานคลัง ของ อบต.นาเลิน (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป 
พ.ศ. 2561-2565 ข้อ 8 หน้า 106 )  

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน ที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติราชการ ขององคการบริหารสวนตําบลนาเลิน

ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นวัสดุสํานักงาน ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ  
ขององคการบริหารสวนตําบลนาเลิน

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
ราชการ ขององคการบริหารสวนตําบลนาเลิน

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
ราชการ  ขององคการบริหารสวนตําบลนาเลิน
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท
คาบริการโทรศัพท จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโทรศัพทที่อยูในความรับผิดชอบของ
งานบริหารงานคลัง องคการบริหารสวนตําบลนาเลิน

คาบริการไปรษณีย จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไปรษณียยากร คาลงทะเบียนตอบรับ 
คาธนาณัติ คาโทร เลข  และอื่นๆ

งบลงทุน รวม 54,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 54,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

โตะคอมพิวเตอร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโตะคอมพิวเตอร 
ขนาดไมน้อยกวา 80 x 60 เซนติเมตร
จํานวน 2 ตัว ราคาและขนาดตามท้องตลาด
(กองคลัง)
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ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 34,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร 
All In One สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 2 เครื่อง 
โดยมี คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
-มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU)ไมน้อยกวา 2 แกนหลัก 
 (2 core) โดย มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน
 ไมน้อยกวา 2.2 GHz  จํานวน 1 หนวย
-หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ 
 Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน 
 ขนาดไมน้อยกวา 4 MB
-มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา 
 มีขนาดไมน้อยกวา 4 GB 
-มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวาขนาดความจุ
 ไมน้อยกวา 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาด
 ความจุไมน้อยกวา  250 GB จํานวน 1 หนวย
-มี DVD-RW หรือดีกวา แบบติดตั้งภายใน (Internal) 
 หรือภายนอก (External) จํานวน 1 หนวย
-มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
 แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา 
 จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง
-มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา 
 ไมน้อยกวา 3 ชอง
-มีแป้นพิมพและเมาส
-มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไมน้อยกวา 21 นิ้ว 
 ความละเอียดแบบ FHD (1920x1080)
-สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b,g,n,ac) และ Bluetooth
ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ
และระบบคอมพิวเตอร (กองคลัง)

วันที่พิมพ : 31/3/2565  13:24:17 หน้า : 17/54



เครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร หรือ LED ขาวดํา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร 
หรือ LED ขาวดํา โดยมี คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
-เป็นอุปกรณที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner   
 และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน 
-มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 600x600 dpi 
-มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 
 ไมน้อยกวา 28 หน้าตอนาที (ppm) 
-มีหนวยความจํา (Memory)ขนาดไมน้อยกวา 256 MB 
-สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 ได้ 
-มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไมน้อยกวา 
 1,200x1,200 dpi 
-มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
-สามารถถายสําเนาเอกสารได้ 
-สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไมน้อยกวา 99 สําเนา 
-สามารถยอและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอรเซ็นต 
-มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา 
 จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง 
-มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
 แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวน 
 ไมน้อยกวา 1 ชอง 
-มีถาดใสกระดาษได้ไมน้อยกวา 250 แผน 
-สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร (กองคลัง)

เครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
จํานวน 2 เครื่อง โดยมี คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไมน้อยกวา 800 VA (480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไมน้อยกวา 15 นาที
ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ
และระบบคอมพิวเตอร (กองคลัง)
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งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 215,180 บาท
งบบุคลากร รวม 215,180 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 215,180 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 215,180 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปให้แก
พนักงานสวนตําบล ที่ปฏิบัติหน้าที่ในงานควบคุมภายในและ
ตรวจสอบภายใน ของอบต.นาเลิน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 1,147,700 บาท

งบดําเนินงาน รวม 1,140,200 บาท
ค่าใช้สอย รวม 995,200 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ จํานวน 4,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆของพนักงาน
สวนตําบล  พนักงานจ้าง  พนักงาน1669 เจ้าหน้าที่ อปพร.
ในการเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรตางๆที่สามารถเบิกจาย
ได้ตามระเบียบฯ 

จ้างเหมาบริการพนักงานกู้ชีพฉุกเฉิน 1669 จํานวน 511,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ พนักงาน1669 
ที่ปฏิบัติหน้าที่ ประจํารถพยาบาลฉุกเฉิน(1669)  
ขององคการบริหารสวนตําบลนาเลิน ที่สามารถ
เบิกจายได้ตามระเบียบฯ (ตามแผนพัฒนา 5 ป 
พ.ศ. 2561-2565ข้อ 1 หน้า 202) 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พักและคาใช้จายอื่นๆ
ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานสวน
ตําบลและพนักงานจ้าง อปพร.หนวยบริการการแพทยฉุกเฉิน 
1669 ที่สามารถเบิกจายได้ตามระเบียบฯ
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โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหมและ
เทศกาลสงกรานต

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ อปพร.
ในการเฝ้าระวังจุดตรวจและคาใช้จายอื่นๆตามโครงการฯ
ที่สามารถเบิกจายได้ตาม ระเบียบฯ  (ตามแผนพัฒนา 
5 ป พ.ศ.2561-2565 ข้อ 4 หน้า 240 )  

โครงการฝกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติขององคการบริหาร
สวนตําบลนาเลิน (หลักสูตรทบทวน)

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการ/กิจกรรมสําหรับฝกอบรม
ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯตามโครงการฝกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติขององคการบริหารสวนตําบล
นาเลิน (หลักสูตรทบทวน)  (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป  
พ.ศ. 2561-2565 ข้อ 39 หน้า 250 )

โครงการฝกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรจัดตั้ง
ใหม)

จํานวน 290,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินงานตามโครงการฝกอบรมอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรจัดตั้งใหม) ของอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่าย เชน คาวิทยากร คาอุปกรณในการจัดกิจกรรม 
คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาชุดเครื่องแบบฯลฯ 
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป  พ.ศ. 2561-2565 
ข้อ 39 หน้า 246)  

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน ที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติงานราชการ  ขององคการบริหารสวนตําบลนาเลิน

ค่าวัสดุ รวม 145,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
ขององคการบริหารสวนตําบลนาเลิน

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุ อุปกรณไฟฟ้า ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
ราชการขององคการบริหารสวนตําบลนาเลิน
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วัสดุกอสร้าง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสร้างที่ใช้ในงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
ในเขตตําบลนาเลิน 

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลนาเลิน

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 85,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลนาเลิน

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย ที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลนาเลิน

งบลงทุน รวม 7,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 7,500 บาท
ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

เครื่องเป่าลมเป่าใบไม้ ดับไฟป่า จํานวน 7,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องเป่าลม เป่าใบไม้ 
จํานวน 1 ตัว รายละเอียด ดังนี้
- เป็นเครื่องยนตเบนซิน 2 จังหวะ
- กําลังแรงม้าไมต่ํากวา 2.0 แรงม้า
- ความเร็วรอบไมต่ํากวา 6,000 รอบ/นาที
ราคาและขนาดตามท้องตลาด (สํานักปลัด)
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 4,640,182 บาท

งบบุคลากร รวม 1,034,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,034,500 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 700,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนแกพนักงานสวนตําบล ดังนี้
-ผู้อํานวยกองการศึกษา   
-นักวิชาการศึกษา              
( ตั้งจากเงินรายได้ของ  อบต. )
เพื่อจายเป็นเงินเดือนแกครูผู้ดูแลเด็ก (ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก) ดังนี้
-ครูผู้ดูแลเด็ก  
( ทั้งนี้จะเบิกจายตอเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมสง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ) 

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของพนักงานสวนตําบล  
ที่ปฏิบัติหน้าที่ในกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ตําแหนงผู้อํานวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 280,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกพนักงานจ้าง ดังตอไปนี้
(1)  ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป) จํานวน 1 อัตรา    
     (ตั้งจากเงินรายได้ของ  อบต.)
(2) ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)  จํานวน 1 อัตรา    
( อบต. สมทบเพิ่มในสวนที่สูงกวางบประมาณที่ได้รับจัดสรร  
กรณีได้รับการเลื่อนคาตอบแทนตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
พนักงานจ้างของ  อปท. )
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง ดังตอไปนี้
(1)  ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป) จํานวน 1 อัตรา    
     (ตั้งจากเงินรายได้ของ  อบต.)
(2) ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)  จํานวน 1 อัตรา    
( อบต. สมทบเพิ่มในสวนที่สูงกวางบประมาณที่ได้รับจัดสรร  
กรณีได้รับการเลื่อนคาตอบแทนตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
พนักงานจ้างของ  อปท. )

งบดําเนินงาน รวม 1,782,882 บาท
ค่าตอบแทน รวม 140,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน
แกองคการบริหารสวนตําบลให้กับผู้ที่ได้รับแตงตั้งตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 เพื่อทําหน้าที่เป็นคณะกรรมการตางๆ ตามหนังสือ
กระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว85 ลงวันที่ 6 
กันยายน 2561 รวมถึงเงินผลประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษ

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให้แกข้าราชการ  พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง 
สังกัดกองการศึกษาฯ ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
ที่มีสิทธิ์เบิกได้ตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

คาเชาบ้าน จํานวน 102,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบล 
ที่สามารถเบิกจายได้ตามระเบียบฯ

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
สวนตําบลที่สามารถเบิกจายได้ตามระเบียบฯ
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ค่าใช้สอย รวม 775,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ จํานวน 20,000 บาท

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ ในการไปอบรม  สัมมนา 
ของพนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้างที่มีสิทธิเบิกได้
ตามระเบียบฯของผู้ที่ปฏิบัติงานในสังกัดกองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม

จ้างเหมาบริการพนักงานทําความสะอาดศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านนา
เลิน

จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการทําความสะอาดสถาน
ที่ราชการ  สถานศึกษา ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ฯลฯ 
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป  พ.ศ. 2561-2565
ข้อ(15) หน้า 205)

จ้างเหมาบริการพนักงานผู้ชวยผู้ดูแลเด็กเล็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บ้านนาเลิน

จํานวน 96,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการพนักงานผู้ชวยผู้ดูแลเด็กเล็ก
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเลิน  เชน ชวยเหลือ ดูแลเด็กเล็ก
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ฯลฯ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป พ.ศ. 
2561-2565 ข้อ 16 หน้า 205)

จ้างเหมาบริการพนักงานเพื่อปฏิบัติงานด้านธุรการและงานอื่นๆที่ได้
รับมอบหมายของกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการพนักงานเพื่อปฏิบัติงาน
ด้านธุรการและงาน อื่นๆที่ได้รับมอบหมายของกองการ
ศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป 
พ.ศ. 2561-2565 ข้อ 17 หน้า 208 )  

จ้างเหมาบริการรถรับ-สงเด็กนักเรียนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านนา
เลิน

จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการรถรับสงเด็กนักเรียนยากจน
และเด็กด้อยโอกาสในพื้นที่ เพื่อเดินทางมาศึกษาที่ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบ้านนาเลิน(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป พ.ศ. 
2561-2565 ข้อ 18 หน้า 209 )
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาใช้จายอื่นๆ
ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรม  สัมมนา ของพนักงาน
สวนตําบลและพนักงานจ้างที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
ของผู้ที่ปฏิบัติงานในสังกัดกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

โครงการคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาการตามวัยของศูนยพัฒนา
เด็กเล็กตําบลนาเลิน

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการคุ้มครองสวัสดิภาพและ
พัฒนาการตามวัยของศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลนาเลิน 

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 319,000 บาท
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    1) คาสนับสนุนอาหารกลางวันของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
                                             ตั้งไว้    205,800  บาท
เพื่อจายเป็นคาใช้จายสนับสนุนอาหารกลางวันของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กอาหารกลางวัน จํานวน 21 บาท ตอ
คน   จํานวน 40 คน จัดสรรจํานวน 245 วัน 
(จํานวนเด็ก  ณ วันที่ 1   กรกฎาคม 2564) 
    2) คาจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเลิน
                                             ตั้งไว้    68,000  บาท
เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดการเรียนการสอน ของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเลิน  โดยใช้จํานวนเด็ก ณ 
วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ในการจัดสรร คาจัดการเรียน
การสอน อัตรา คนละ1,700บาท/ป จํานวน 40 คน 
    3) คาหนังสือเรียน                   ตั้งไว้      8,000  บาท
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อหนังสือเรียนให้แกเด็กในระดับ
กอนประถมศึกษา (หมายถึงเด็กที่มีอายุตั้งแต 3-5 ป 
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก) ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเลิน  
โดยใช้จํานวนเด็ก  ณ วันที่1  กรกฎาคม  2564  
ในการจัดสรร คาหนังสือเรียน จํานวน 40 คน  
อัตรา คนละ 200 บาท/ป 
    4) คาอุปกรณการเรียน              ตั้งไว้   8,000  บาท
เพื่อจายเป็นคาอุปกรณการเรียน จัดสรรสําหรับ
เด็กปฐมวัย อายุตั้งแต 3-5 ป ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บ้านนาเลิน โดยใช้จํานวนเด็ก ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564  
ในการจัดสรร จํานวน 40 คน  อัตรา คนละ 200 บาท/ป
   5) คาเครื่องแบบผู้เรียน               ตั้งไว้  12,000  บาท
เพื่อจายเป็นคาเครื่องแบบผู้เรียน จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย 
อายุตั้งแต 3-5 ป ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเลิน  
โดยใช้จํานวนเด็ก ณ วันที่ 1 กรกฎาคม  2564 ในการจัด
สรร  จํานวน 40 คน อัตรา คนละ 300 บาท/ป  
   6) คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน     ตั้งไว้  17,200  บาท
เพื่อจายเป็นคากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จัดสรร
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สําหรับเด็กปฐมวัย อายุตั้งแต 3-5 ป ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บ้านนาเลิน โดยใช้จํานวนเด็ก  ณ วันที่1  กรกฎาคม  2564
ในการจัดสรร  จํานวน 40 คน  อัตรา คนละ  430  บาท/ป 
  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว
 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน ที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลนาเลิน

ค่าวัสดุ รวม 855,882 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
ขององคการบริหารสวนตําบลนาเลิน

วันที่พิมพ : 31/3/2565  13:24:18 หน้า : 27/54



วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 830,882 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
ราชการขององคการบริหารสวนตําบลนาเลิน รายละเอียด ดังนี้
1. อาหารเสริม (นม)           จํานวน    825,882 บาท
    เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ของโรงเรียน
สังกัดสพฐ. จํานวน 3 แหง และศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องคการบริหารสวนตําบลนาเลิน จํานวน 1 แหง 
รายละเอียดดังนี้
    1) โรงเรียนบ้านนาเลิน 
    จํานวน  115 คน x7.37บาท x 260 วัน 
                                            เป็นเงิน 220,363 บาท
    2) โรงเรียนบ้านคําหมาไน-รองเข   
    จํานวน  141 คน x 7.37 บาท x 260 วัน 
                                            เป็นเงิน 270,184 บาท
    3) โรงเรียนบ้านสวาสดิ์   
    จํานวน 135 คน x7.37 บาท x 260 วัน 
                                            เป็นเงิน 258,687 บาท
    4) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเลิน  
    จํานวน 40 คน x7.37บาท x 260 วัน 
                                            เป็นเงิน  76,648 บาท   
    คําชี้แจงเพิ่มเติม รายจาย (1)ถึง(4) เป็นเพียงการแสดง
ให้เห็นถึงที่มาของยอดตั้งงบประมาณหากมีการเพิ่มลด
ของจํานวนนักเรียนแตละสถานศึกษาให้สามารถปรับ
เกลี่ยถัวเฉลี่ยจายงบประมาณกันได้ระหวาง (1) ถึง (4)
โดยไมจําเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ
แตอยางใด (ทั้งนี้จะเบิกจายได้ก็ตอเมื่อได้รับจัดสรรจาก 
กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น) ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8
 กรกฎาคม 2564 (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป พ.ศ. 
2561-2565 ข้อ 9 หน้า 206 )
2. คาวัสดุงานบ้านงานครัว เชน หม้อ กะทะ ไม้กวาด ฯลฯ 
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวน
ตําบลนาเลิน                               จํานวน 5,000 บาท
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วัสดุกีฬา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกีฬา ของกองการศึกษาฯ ที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลนาเลิน

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
ราชการขององคการบริหารสวนตําบลนาเลิน

ค่าสาธารณูปโภค รวม 12,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้า สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเลิน  
สังกัดกองการศึกษาสาสนาและวัฒนธรรม ขององคการ
บริหารสวนตําบลนาเลิน 

งบลงทุน รวม 90,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 90,600 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้สํานักงานระดับสายบริหาร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน ระดับสายบริหาร 
จํานวน 1 ตัว เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ ราคา
และขนาดตามท้องตลาด (กองการศึกษาฯ) 

เก้าอี้สํานักงานสําหรับพนักงาน จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน สําหรับพนักงานสวนตําบล 
จํานวน 1 ตัว เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ ราคา
และขนาดตามท้องตลาด (กองการศึกษาฯ)

ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ทรงสูง จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน ทรงสูง จํานวน 1 ตู้
เพื่อใช้ในการเก็บเอกสาร วัสดุ อุปกรณตางๆ ฯลฯ
ราคาและขนาดตามท้องตลาด (กองการศึกษาฯ) 

โตะคอมพิวเตอร จํานวน 2,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโตะคอมพิวเตอร จํานวน 1 ตัว
ขนาดไมน้อยกวา 80 x 60 เซนติเมตร ราคาและ
ขนาดตามท้องตลาด (กองการศึกษาฯ)
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โตะทํางานระดับสายบริหาร จํานวน 7,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโตะทํางาน ระดับสายบริหาร 
จํานวน 1 ตัว เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ  
ราคาตามท้องตลาด (กองการศึกษาฯ) 

โตะทํางานสําหรับพนักงาน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโตะทํางาน สําหรับพนักงานสวนตําบล  
จํานวน 1 ตัว เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ  
ราคาและขนาดตามท้องตลาด (กองการศึกษาฯ)

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จํานวน 9,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 
จํานวน 1 ตัว รายละเอียด ดังนี้
1) เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย
2) เครื่องยนตขนาดไมน้อยกวา 1.4 แรงม้า
3) ปริมาตรกระบอกสูบไมน้อยกวา 30 ซีซี
4) พร้อมใบมีด
ตามเกณฑราคามาตรฐานครุภัณฑกองมาตรฐานงบประมาณ  
สํานักงบประมาณ (กองการศึกษาฯ) 
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ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 17,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร All In One 
สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง 
โดยมี คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 2 แกนหลัก
  (2 core) โดย มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน
  ไมน้อยกวา 2.2 GHz  จํานวน 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ 
  Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน 
  ขนาดไมน้อยกวา 4 MB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา 
  มีขนาดไมน้อยกวา 4 GB 
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวาขนาดความจุ
  ไมน้อยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive  
  ขนาดความจุไมน้อยกวา  250 GB จํานวน 1 หนวย
- มี DVD-RW หรือดีกวา แบบติดตั้งภายใน (Internal) 
  หรือภายนอก (External) จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
  แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา 
  จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา 
  ไมน้อยกวา 3 ชอง
- มีแป้นพิมพและเมาส
- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไมน้อยกวา 21 นิ้ว 
  ความละเอียดแบบ FHD (1920x1080)
- สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b,g,n,ac) และ Bluetooth
ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ
และระบบคอมพิวเตอร (กองการศึกษาฯ)
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เครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 22,000 บาท

เครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุก สําหรับงานประมวลผล
จํานวน 1 เครื่อง โดยมี คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
-มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 4 แกนหลัก
 (4 core) จํานวน 1 หนวย โดยมีคุณลักษณะอยางใด
 อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
  1) ในกรณีที่มีหนวยความจํา แบบ Cache Memory 
   รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมน้อยกวา 4 MB 
  ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อยกวา 2.3 GHz  
  และมีหนวยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing 
  Unit) ไมน้อยกวา 10 แกน หรือ
  2) ในกรณีที่มีหนวยความจํา แบบ Cache Memory 
  รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมน้อยกวา 6 MB 
  ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อยกวา 1.8 GHz 
  และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความ
  สามารถในการประมวลผลสูง
-มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา 
 ขนาดไมน้อยกวา 8 GB
-มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุ
 ไมน้อยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาด
 ความจุไมน้อยกวา 250 GB จานวน 1 หนวย
-มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมน้อยกวา 1,366 x 768 
 Pixel และมีขนาดไมน้อยกวา 12 นิ้ว
-มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา 
 ไมน้อยกวา 3 ชอง
-มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไม
 น้อยกวา 1 ชอง
-มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
 แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน
 ไมน้อยกวา 1 ชอง
-สามารถใช้งานได้ไมน้อยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth
ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ
และระบบคอมพิวเตอร (กองการศึกษาฯ) 
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เครื่องพิมพMultifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ 
(Ink Tank Printer)

จํานวน 8,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 2 เครื่อง
โดยมี คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- เป็นเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ
  (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 
  ไมน้อยกวา 19 หน้าตอนาที(ppm)หรือ8.8 ภาพตอนาที
- มีความเร็วในการพิมพรางสีสําหรับกระดาษขนาด A4 
  ไมน้อยกวา 15 หน้าตอนาที(ppm)หรือ 5 ภาพตอนาที(ipm)
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา 
  จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง
- มีถาดใสกระดาษได้ไมน้อยกวา 50 แผน
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ
และระบบคอมพิวเตอร (กองการศึกษาฯ)

เครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
จํานวน 2  เครื่อง โดยมี คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไมน้อยกวา 800 VA (480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไมน้อยกวา 15 นาที
ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ
และระบบคอมพิวเตอร (กองการศึกษาฯ) 

งบเงินอุดหนุน รวม 1,732,200 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,732,200 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการจัดหาและพัฒนาแหลงเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนบ้านคําหมาไนรองเข

จํานวน 30,000 บาท

เพื่ออุดหนุนโครงการสงเสริมการเรียนรู้ตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนคําหมาไนรองเข ในการทํา
กิจกรรมที่เกี่ยวกับการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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โครงการจัดหาและพัฒนาแหลงเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนบ้านบ้านสวาสดิ์

จํานวน 30,000 บาท

เพื่ออุดหนุนโครงการสงเสริมการเรียนรู้ตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านสวาสดิ์ ในการทํา
กิจกรรมที่เกี่ยวกับการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการสงเสริมการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียน
บ้านนาเลิน

จํานวน 30,000 บาท

เพื่ออุดหนุนโครงการสงเสริมการเรียนรู้ตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านนาเลิน ในการทํา
กิจกรรมที่เกี่ยวกับการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
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อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)

จํานวน 1,642,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียนของโรงเรียน
สังกัด สพฐ. จํานวน 3 แหง  รายละเอียดดังนี้
1) อุดหนุนโรงเรียนบ้านนาเลิน              ตั้งไว้  483,000 บาท
   เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน
สําหรับโรงเรียนบ้านนาเลิน สังกัด สพฐ. ตามโครงการ
อาหารกลางวัน อัตรามื้อละ 21 บาท/คน จํานวน 115
 คน จํานวน 200 วัน (จํานวนเด็ก ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564)
2) อุดหนุนโรงเรียนบ้านคําหมาไนรองเข   ตั้งไว้ 592,200 บาท
   เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน
สําหรับโรงเรียนบ้าน คําหมาไนรองเข สังกัด สพฐ. 
ตามโครงการอาหารกลางวัน อัตรามื้อละ  21  บาท/คน  
จํานวน 141  คน  จํานวน 200 วัน ( จํานวนเด็ก ณ 
วันที่ 1 กรกฎาคม  2564)
3) อุดหนุนโรงเรียนบ้านสวาสดิ์              ตั้งไว้ 567,000 บาท
   เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียนสําหรับ
โรงเรียนบ้านสวาสดิ์ สังกัด สพฐ. ตามโครงการอาหารกลาง
วัน อัตรามื้อละ  21  บาท/คน  จํานวน 135  คน จํานวน 200
 วัน (จํานวนเด็ก ณ วันที่ 1 กรกฎาคม  2564)
   คําชี้แจงเพิ่มเติม รายจาย (1)ถึง(3) เป็นเพียงการแสดง
ให้เห็นถึงที่มาของยอดตั้งงบประมาณ หากมีการเพิ่มลด
ของจํานวนนักเรียนแตละสถานศึกษา ให้สามารถปรับเกลี่ย  
ถัวเฉลี่ยจายงบประมาณกันได้ระหวาง (1) ถึง (3) โดยไมจํา
เป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณแตอยางใด 
(ทั้งนี้จะเบิกจายได้ก็ตอเมื่อได้รับจัดสรรจาก กรม สงเสริม
การปกครองท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป พ.ศ. 
2561-2565 ข้อ 10 หน้า 206 )
   ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว
 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 354,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 165,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 65,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการป้องกันและระงับโรคติดตอ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโครงการป้องกันและระงับโรคติดตอ
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป พ.ศ. 2561-2565 
ข้อ 30 หน้า 219 ) 

โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการสัตวปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า  (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
5 ป พ.ศ. 2561-2565 ข้อ 34 หน้า 220 )  

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย ฯลฯ 
ที่จําเป็นในการป้องกันและควบคุมโรคติดตอ

งบเงินอุดหนุน รวม 189,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 189,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

อุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามโครงการสงเสริมอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบ้าน เชิงรุก

จํานวน 49,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้แกศูนยสาธารณสุขมูลฐาน 
หมูที่  1 - 7  เป็นคาใช้จายในการดําเนินกิจกรรม
ด้านสาธารณสุขตามอํานาจหน้าที่ของศูนยฯ   
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  
ลําดับที่ 35 หน้าที่ 225 )

วันที่พิมพ : 31/3/2565  13:24:18 หน้า : 36/54



อุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข

จํานวน 140,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้แกชุมชน จํานวน 7 หมูบ้าน 
หมูละ 20,000 บาท เพื่อตอบสนองการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  
ลําดับที่ 17 หน้าที่ 155)

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 690,000 บาท

งบบุคลากร รวม 505,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 505,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 329,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนหรือเงินปรับปรุงเงินเดือน แกพนักงาน
สวนตําบลที่ปฏิบัติหน้าที่ในงานสวัสดิการสังคมและสังคม
สงเคราะหของ อบต.นาเลิน

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 170,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในงาน
สวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห ของ อบต.นาเลิน

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพ เงินปรับเงินเดือนตามวุฒิฯ
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในงาน
สวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห  ของ อบต.นาเลิน
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งบดําเนินงาน รวม 185,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 145,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 130,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้กับอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
ขององคการบริหารสวนตําบล ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นและคาเบิกคาใช้จาย 
พ.ศ.2562 (ตามหนังสือ ดวนที่สุดที่อบ 0023.3/ว326 
ลงวันที3่ สิงหาคม 2563)และเพื่อจายเป็นคาตอบแทน
ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคการบริหารสวน
ตําบลให้กับผู้ที่ได้รับแตงตั้งตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
เพื่อทําหน้าที่เป็นคณะกรรมการตางๆ ตามหนังสือ
กระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว85 
ลงวันที่ 6 กันยายน  2561 รวมถึงเงินผลประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให้แกพนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติหน้า
ที่ในงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห  
ของ อบต.นาเลิน

คาเชาบ้าน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านของพนักงานสวนตําบลที่ปฏิบัติหน้าที่
ในงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห ของอบต.นาเลิน 
ที่สามารถเบิกจายได้ตามระเบียบฯ

ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเย็บเลม เข้าเลม ทําปก ถายเอกสาร 
หนังสือคูมือตางๆ ล้างอัดรูป ฯลฯ  
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คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆของ
พนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติหน้าที่ใน
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสง เคราะห ในการเข้าศึกษา
อบรมหลักสูตรตาง ๆ ที่สามารถเบิกจายได้ตามระเบียบฯ 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พักและ
คาใช้จายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรม
สัมมนาของพนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติ
หน้าที่ในงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห 
ของ อบต.นาเลิน  ที่เบิกจายได้ตามระเบียบฯ 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินตางๆ
ที่ใช้งานในแผนงานสังคมสงเคราะห ของ อบต.นาเลิน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 430,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 330,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 330,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการเพิ่มศักยภาพแกนนําสุขภาพในชุมชนตําบลนาเลิน จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินงานตามโครงการเพิ่มศักยภาพ
แกนนําสุขภาพในชุมชนตําบลนาเลิน เชน คาวิทยากร 
คาอุปกรณในการจัดกิจกรรม คาป้ายโครงการ คาอาหาร 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ฯลฯ(เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดงานฯ 
พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม)(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
5 ป พ.ศ. 2561-2565 ข้อ 5 หน้า 121 )  
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โครงการสงเสริมผู้สูงอายุและสถาบันครอบครัวตําบลนาเลิน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตางๆในการจัดงานหรือกิจกรรม
ตามโครงการสงเสริมผู้สูงอายุและสถาบันครอบครัว
ตําบลนาเลิน(เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยคาใช้จายในการจัดงานฯ พ.ศ.2559 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป  พ.ศ. 
2561-2565  ข้อ 26 หน้า 246 )

โครงการสงเสริมสัมพันธภาพของสมาชิกในครอบครัว จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินงานตามโครงการสงเสริมสัมพันธภาพ
ของสมาชิกในครอบครัว(เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดงานฯ พ.ศ.2559 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป  
พ.ศ.  2561-2565 ข้อ 7 หน้า 121 )  

โครงการสงเสริมอาชีพผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสตําบลนาเลิน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการสงเสริมอาชีพผู้สูงอายุผู้พิการ
และผู้ด้อยโอกาสตําบลนาเลิน (เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดงานฯ พ.ศ.2559 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป  
พ.ศ. 2561-2565 ข้อ 2 หน้า 226) 

งบเงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดอุบลราชธานี จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด จังหวัดอุบลราชธานี (ตามแผนพัฒนา 5 ป 
พ.ศ.2561-2565  ข้อ 8 หน้า 160 )

โครงการหมูบ้านเข้มแข็งปลอดยาเสพติด จํานวน 30,000 บาท

เพื่ออุดหนุนสถานีตํารวจภูธรศรีเมืองใหม 
ดําเนินโครงการหมูบ้านเข้มแข็งปลอดยาเสพติด
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป  พ.ศ.  2561-2565
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1)  ข้อ1 หน้า 13 )
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เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

โครงการป้องกันและควบคุมไฟป่าของเครือขายความรวมมือในการ
ควบคุมไฟป่าบ้านนาหว้า ประจําป งบประมาณ 2565

จํานวน 30,000 บาท

เพื่ออุดหนุนโครงการป้องกันและควบคุมไฟป่าของ
เครือขายความรวมมือในการควบคุมไฟป่าหมูบ้านนาหว้า 
หมูที่ 2 ต.นาเลิน อ.ศรีเมืองใหม จ.อุบลราชธานี
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป พ.ศ. 2561-2565 
ข้อ 3 หน้า 248 )

โครงการป้องกันและควบคุมไฟป่าของเครือขายความรวมมือในการ
ควบคุมไฟป่าบ้านรองเข ประจําป งบประมาณ 2565

จํานวน 30,000 บาท

เพื่ออุดหนุนโครงการป้องกันและควบคุมไฟป่าของเครือขาย
ความรวมมือในการควบคุมไฟป่าหมูบ้านรองเข หมูที่ 4 
ต.นาเลิน อ.ศรีเมืองใหม จ.อุบลราชธานี 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ รวม 20,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท

คาใช้จายในการจัดกิจกรรมวันสําคัญของทางราชการเพื่อจายเป็น
คาใช้จายในวันสําคัญของราชการ ฯลฯ

งานกีฬาและนันทนาการ รวม 150,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการพัฒนาแกนนําสภาเด็กและเยาวชนตําบลนาเลิน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนา
แกนนําสภาเด็กและเยาวชนตําบลนาเลิน(เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดงานฯ 
พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม)
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โครงการสงเสริมเด็กเนื่องในโอกาสวันเด็กแหงชาติ ประจําป2565 จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรมสงเสริมเด็กใน
พื้นที่ตําบลนาเลิน  หมูที่ 1-7 เนื่องในโอกาสวันเด็ก
แหงชาติ ประจําป 2565(เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดงานฯ พ.ศ.2559 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม)

โครงการสร้างลานหญ้าเทียมสงเสริมสุขภาพตามวัยของศูนยพัฒนา
เด็กเล็กตําบลนาเลิน

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการสร้างลานหญ้าเทียม
สงเสริมสุขภาพตามวัยของศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลนาเลิน
(เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการจัดงานฯ พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม)

โครงการอบรมป้องกันโรคติดตอทางเพศสัมพันธในวัยเรียน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการเข้ารวมและจัดกิจกรรม
โครงการอบรมป้องกันโรคติดตอทางเพศสัมพันธในวัยเรียน 
(เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการจัดงานฯ พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม)

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการศูนยการเรียนรู้แพทยแผนไทยตามภูมิปัญญาท้องถิ่นตําบล
นาเลิน

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายโครงการศูนยการเรียนรู้แพทยแผนไทย
ตามภูมิปัญญาท้องถิ่นตําบลนาเลิน( เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดงานฯ 
พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม)
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 1,079,300 บาท

งบบุคลากร รวม 718,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 718,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 508,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปให้แก
พนักงานสวนตําบล ที่ปฏิบัติหน้าที่ในกองชาง ของอบต.นาเลิน

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของพนักงานสวนตําบล   
ตําแหนง ผู้อํานวยการกองชาง

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 148,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่
ในกองชาง ของ อบต. นาเลิน

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพ เงินปรับเงินเดือนตามวุฒิฯ 
เงินเพิ่มตางๆ แกพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในกองชาง
อบต.นาเลิน

งบดําเนินงาน รวม 333,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 115,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน
แกองคการบริหารสวนตําบลให้กับผู้ที่ได้รับแตงตั้งตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 เพื่อทําหน้าที่เป็นคณะกรรมการตางๆ ตามหนังสือ
กระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว85 ลงวันที่ 6 
กันยายน 2561 รวมถึงเงินผลประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษ
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
ของพนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้างของ อบต.นาเลิน 
ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ  

คาเชาบ้าน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้าน ของพนักงานสวนตําบลที่ปฏิบัติหน้าที่
ในกองชาง ของ อบต.นาเลิน ที่สามารถเบิกจายได้ตามระเบียบฯ

ค่าใช้สอย รวม 95,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ
ในการอบรมสัมมนาตามหลักสูตรตาง ๆ ของพนักงาน
สวนตําบล พนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในกองชาง 
ของ อบต.นาเลิน ที่สามารถเบิกจายได้ตามระเบียบฯ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะคาเชาที่พักและ
คาใช้จายอื่นๆในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรม
สัมมนาของพนักงานสวนตําบล พนักงานจ้างที่ปฏิบัติ
หน้าที่ในกองชาง  ของ อบต.นาเลิน

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติราชการของ อบต.นาเลิน

ค่าวัสดุ รวม 120,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
ขององคการบริหารสวนตําบลนาเลิน
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วัสดุกอสร้าง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอสร้าง  เพื่อใช้ในการกอสร้าง 
หรืออื่นๆ ที่อยูในความรับผิดชอบของ อบต.นาเลิน

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลนาเลิน

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ที่ใช้ปฏิบัติ
ราชการขององคการบริหารสวนตําบลนาเลิน

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลนาเลิน

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
ราชการขององคการบริหารสวนตําบลนาเลิน

ค่าสาธารณูปโภค รวม 3,000 บาท
คาบริการโทรศัพท จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโทรศัพทที่อยูในความรับผิดชอบ
ของกองชาง องคการบริหารสวนตําบลนาเลิน 

คาบริการไปรษณีย จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย คาโทรเลข คาธนาณัติ คาซื้อ
ดวงตราไปรษณียยากรที่ใช้ในราชการของกองชาง 
องคการบริหารสวนตําบลนาเลิน 
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งบลงทุน รวม 28,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 28,300 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม
น้อยกวา 19 นิ้ว)

จํานวน 17,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานัก
งาน  (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง 
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อย
กวา 3.1 GHz หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม
น้อยกวา 4 MB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
น้อยกวา 4 GB
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
น้อยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง
- มีแป้นพิมพและเมาส
- มีจอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ
และระบบคอมพิวเตอร (กองชาง)
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เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สําหรับกระดาษขนาด A3 จํานวน 6,300 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) 
สําหรับกระดาษขนาด A3  จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- ใช้เทคโนโลยีแบบพนหมึก (Inkjet)
- มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 
  1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษ
  ขนาด A4 ไมน้อยกวา 32 หน้าตอนาที (ppm) 
  หรือ 14.5 ภาพตอนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพรางสีสําหรับกระดาษ
  ขนาด A4 ไมน้อยกวา 20 หน้าตอนาที (ppm) 
  หรือ 10.4 ภาพตอนาที (ipm)
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 
  หรือดีกวา จานวนไมน้อยกวา 1 ชอง
- มีถาดใสกระดาษได้ไมน้อยกวา 100 แผน
- สามารถใช้ได้กับ A3, A4, Letter, Legal 
  และ Custom
ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร (กองชาง)

เครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
จํานวน 2  เครื่อง  
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไมน้อยกวา 800 VA (480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไมน้อยกวา 15 นาที
ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ
และระบบคอมพิวเตอร (กองชาง)

งานก่อสร้าง รวม 2,254,900 บาท
งบบุคลากร รวม 170,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 170,000 บาท
คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 163,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในงานไฟฟ้า
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 7,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง แกพนักงานจ้างที่
ปฏิบัติหน้าที่ในงานไฟฟ้า

งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณไฟฟ้าสําหรับซอมแซมไฟฟ้า
สาธารณะ ไฟฟ้าสํานักงาน อาคารและสถานที่ ฯลฯ

งบลงทุน รวม 2,034,900 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,034,900 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านคําหมาไน หมู
ที่ 3

จํานวน 301,700 บาท

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) 
บ้านคําหมาไน หมูที่ 3 ต.นาเลิน อ.ศรีเมืองใหม 
จ.อุบลราชธานี สายทางนายไพรฑูนย ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร 
ยาว 115 เมตร มีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก
ไมน้อยกวา 464 ตารางเมตร ไหลทางลงดินลูกรัง 
ขนาดกว้างข้างละ 0.50 เมตรหนาเฉลี่ย 0.20 เมตร
หรือตามสภาพพื้นที่ พร้อมงานวางทอ คสล. 
ขนาด 0.40 x 1.00 เมตร จํานวน 1 จุดๆละ 
6 ทอน พร้อมยาแนวรอยตอประสานทอ 
(ตามแบบ อบต.กําหนด) -เป็นไปตาม พ.ร.บ.อบต 
พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 5 ป พ.ศ.2561-2565 ข้อ 33 หน้า 139)
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านเหลาใต้ หมูที่ 
7

จํานวน 300,000 บาท

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) 
บ้านเหลาใต้ หมูที่ 7 ต.นาเลิน อ.ศรีเมืองใหม 
จ.อุบลราชธานี  สายทางนาพรรณิภา ขนาดผิวจราจร 
กว้าง 4.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร ยาว 117  เมตร 
มีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไมน้อยกวา 468 ตารางเมตร 
ไหลทางลงดินลูกรัง ขนาดกว้างข้างละ 0.20 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.20 เมตรหรือตามสภาพพื้นที่ 
(ตามแบบ อบต.กําหนด) - เป็นไปตาม พ.ร.บ.อบต.
พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 5 ป พ.ศ.2561-2565 ข้อ 26 หน้า 137)

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)หมูที่ 2 บ้านนาหว้า จํานวน 256,400 บาท

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)
หมูที่ 2 บ้านนาหว้า ต.นาเลิน อ.ศรีเมืองใหม 
จ.อุบลราชธานี สายทางหน้าบ้านนายชวย กว้าง 
4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 100 เมตร 
มีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไมน้อยกวา  400   
ตารางเมตร ไหลทางลงดินลูกรัง ขนาดกว้าง
ข้างละ 0.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตรหรือ
ตามสภาพพื้นที่ (ตามแบบ อบต.กําหนด)  
- เป็นไปตาม พ.ร.บ.อบต พ.ศ. 2537 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป 
พ.ศ.2561-2565 ข้อ 147 หน้า 166)
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)หมูที่ 5 บ้านสวาสดิ์ จํานวน 217,400 บาท

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)
หมูที่ 5 บ้านสวาสดิ์ ต.นาเลิน อ.ศรีเมืองใหม 
จ.อุบลราชธานี สายทางสวนลําไย กว้าง 4.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ยาว 85  เมตร มีพื้นที่คอนกรีต
เสริมเหล็กไมน้อยกวา 340 ตารางเมตร ไหลทาง
ลงดินลูกรัง ขนาดกว้างข้างละ0.50 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.20 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ (ตามแบบ อบต.
กําหนด)  - เป็นไปตาม พ.ร.บ.อบต พ.ศ. 2537 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป 
พ.ศ.2561-2565 ข้อ 35 หน้า 139)

โครงการกอสร้างทอลอดเหลี่ยม คสล. บ้านนาเลิน หมูที่ 1 จํานวน 331,200 บาท

โครงการกอสร้างทอลอดเหลี่ยม คสล. บ้านนาเลิน 
หมูที่ 1 ต.นาเลิน อ.ศรีเมืองใหม จ.อุบลราชธานี 
โดยทําการกอสร้างทอลอดเหลี่ยมชนิด สามชอง 
(ห้วยฮัง) ขนาด 3.00 x 3.00 เมตร ยาว 5.00 เมตร 
(ตามแบบ อบต.กําหนด) - เป็นไปตาม พ.ร.บ.
อบต พ.ศ.2537และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 5 ป พ.ศ.2561-2565 ข้อ 29 หน้า 138)

โครงการกอสร้างทอลอดเหลี่ยม คสล. บ้านรองเข หมูที่ 4 จํานวน 331,200 บาท

โครงการกอสร้างทอลอดเหลี่ยม คสล. บ้านรองเข 
หมูที่ 4 ต.นาเลิน อ.ศรีเมืองใหม จ.อุบลราชธานี          
โดยทําการกอสร้าง ทอลอดเหลี่ยมชนิด สามชอง 
(ห้วยสวาสดิ์) ขนาด 3.00 x 3.00 เมตร ยาว 5.00 
เมตร (ตามแบบ อบต.กําหนด)-เป็นไปตาม พ.ร.บ.
อบต พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 5 ป พ.ศ.2561-2565 ข้อ 29 หน้า 138)

โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าภายในหมูบ้าน หมูที่ 6 บ้านไรเจริญ จํานวน 198,000 บาท

โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้า ภายในหมูบ้าน หมูที่ 6 
บ้านไรเจริญ ต.นาเลิน อ.ศรีเมืองใหม จ.อุบลราชธานี  
โดยทําการติดตั้งเสาไฟฟ้าโซลาเซลลภายในหมูบ้าน  
(ตามแบบ อบต.กําหนด) - เป็นไปตาม พ.ร.บ.อบต 
พ.ศ. 2537และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 5 ป พ.ศ.2561-2565 ข้อ 120 หน้า 159)
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คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการปรับปรุงซอมแซมผิวจราจรถนนลูกรังโดยการลงหินคลุก
พร้อมเกลี่ยปรับแตง หมูที่ 6

จํานวน 99,000 บาท

โครงการปรับปรุงซอมแซมผิวจราจรถนนลูกรัง
โดยการลงหินคลุก  พร้อมเกลี่ยปรับแตง หมูที่ 6 
บ้านไรเจริญ ต.นาเลิน อ.ศรีเมืองใหม จ.อุบลราชธานี  
กว้าง 3.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ระยะทาง
ยาว 430 เมตร ใช้ปริมาณหินคลุกไมน้อยกวา 
64.50 ลูกบาศกเมตร พร้อมงานวางทอระบายน้ํา 
คสล. ขนาด 0.60 x 1.00 เมตรจํานวน 1 จุด ๆ 
ละ7 ทอน พร้อมยาแนวรอยตอประสานทอ 
(ตามแบบ อบต.กําหนด) - เป็นไปตาม พ.ร.บ.อบต 
พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 5 ป พ.ศ.2561-2565 ข้อ 24 หน้า 136)

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 30,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดวัสดุเกี่ยวกับการเกษตร ฯลฯ สําหรับ
ใช้ในกิจการงานขององคการบริหารสวนตําบลนาเลิน

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 1,383,300 บาท

งบบุคลากร รวม 165,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 165,300 บาท
คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 158,300 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานด้านกิจการ
ประปา ของอบต.นาเลิน

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 7,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินตางๆตามระเบียบฯให้แกพนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทั่วไป ที่ปฏิบัติงานด้านกิจการประปา  
ของ อบต.นาเลิน
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งบดําเนินงาน รวม 1,105,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 405,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนตางๆ
จ้างเหมาตรวจสอบคุณภาพน้ํา จํานวน 10,000 บาท

จ้างเหมาตรวจสอบคุณภาพน้ําภายในตําบลนาเลิน 
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป พ.ศ. 2561-2565 
ข้อ 29 หน้า 259 )

จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปเพื่อซอมแซมระบบประปาหมูบ้าน จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปเพื่อซอมแซม
ระบบประปาหมูบ้าน  หมูที่ 1-7  (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
5 ป พ.ศ.  2561-2565 ข้อ3 หน้า 259 )

จ้างเหมาบริการพนักงานเปิด-ปิดน้ําประปา จํานวน 252,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการเปิด-ปิดระบบน้ําประปาหมูบ้าน  
หมูที่ 1-7 จํานวน 7 คน หมูบ้านละ 1 คน
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป  พ.ศ. 2561-2565 
ข้อ3 หน้า 258)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน ที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติราชการของ อบต. นาเลิน

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุกอสร้าง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณระบบประปา วัสดุกอที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติราชการของ อบต. นาเลิน

ค่าสาธารณูปโภค รวม 600,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 600,000 บาท

เพื่อจายคาไฟฟ้าสําหรับการสูบน้ําเพื่อผลิตน้ําประปาของ
ระบบประปาหมูบ้านภายในความรับผิดชอบขององคการ
บริหารสวนตําบลนาเลิน
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งบลงทุน รวม 113,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 113,000 บาท
ครุภัณฑการเกษตร

เครื่องสูบน้ําหอยโขงชนิดมอเตอรไฟฟ้า จํานวน 33,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง ชนิดมอเตอร
ไฟฟ้า  สูบน้ําได้ 450 ลิตรตอนาที จํานวน 3 เครื่อง 
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
(1) เป็นเครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง ใช้มอเตอรไฟฟ้า
(2) ขนาดทอสงไมน้อยกวา 2 นิ้ว (50 มิลลิเมตร)
(3) สูบน้ําได้ไมน้อยกวาตามปริมาณที่กําหนด
(4) สงน้ําได้สูงไมน้อยกวา 9 เมตร หรือประมาณ 30 ฟุต
(5) อุปกรณประกอบของเครื่องสูบน้ําและของมอเตอรไฟฟ้า
ต้องมีครบชุด พร้อมที่จะใช้งานได้ ตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ
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ครุภัณฑอื่น

ปัมสูบน้ําซับเมอรสซิเบิ้ล ขนาด 1.5 เเรงม้า (Hp) จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อปัมซับเมอรสซิเบิ้ล
 (Submersible Pumps) 
ขนาด 1.5 Hp จํานวน 4 เครื่อง 
คุณลักษณะเฉพาะ ประกอบด้วย 2 สวน ดังนี้
สวนที่1 เรือนปัม
-เรือนปัมซับเมอรสมีสมรรถนะกําลัง 1.5 แรงม้า / 1.1 KW
- มีระบบ TRI-SEAL 
-มีระบบการยกตัวของใบพัด (Floating stage system) 
 ตลอดเวลาขณะทําการสูบสง
-มีระบบป้องกันภายในตอการขัดสีจากทราย 
-สามารถสูบน้ําได้ปริมาณน้ํา 70 ลิตร/นาที 
-ขนาด 10 ใบพัด ทําจากเทอรโมพลาสติค
-ขนาดทอสง (Discharge Size) : 1 1/4 นิ้ว 
-ระยะทางที่ปัมซับเมอรสสงน้ําได้ : Head 56 M.
สวนที่2 มอเตอรปัม
- ตัวเรือนมอเตอรมีขนาด: 4 นิ้ว
-สมรรถนะกําลังมอเตอร : 1.5 HP ( 1.1 KW )
-เป็นมอเตอรปัมซับเมอรสชนิด CS (Capacitor - Start)
-ระบบไฟฟ้า 1 Phase 220 Volt  50Hz
-ความเร็วรอบมอเตอรไมน้อยกวา 2,875 รอบ/นาที
-มีสายไฟฟ้าชนิดกันน้ําไมน้อยกวา 50 เมตร
-มีกลองควบคุมการทํางานของมอเตอรปัมซับเมอรส
  (Control Box) 
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