
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องคการบริหารสวนตําบลนาเลิน

อําเภอศรีเมืองใหม   จังหวัดอุบลราชธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 27,000,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 5,968,656 บาท
งบกลาง รวม 5,968,656 บาท

งบกลาง รวม 5,968,656 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 100,956 บาท

เพื่อจายเป็นคาเงินสมทบกองทุนประกันสังคมตามพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ. 2543 คํานวณในอัตรารอยละ5 ของคาจางชั่ว
คราวทั้งหมด  และพนักจางตามภารกิจถายโอน ตําแหนงครูผูดูแล
เด็ก คิดเป็นเงินคาประกันสังคม พรอมกับหักคาตอบแทนของ
พนักงานจางสงเป็นเงินสมทบในอัตราเดียวกันดวย โดยใหถือ
ปฏิบัติหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 พระราชบัญญัติประกัน
สังคม พ.ศ.2533 และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวัน
ที่ 10 กรกฎาคม 2557 (ตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี พ.ศ
. 2561-2565) ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่1 การพัฒนาเมืองนาอยูทัน
สมัยและเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน  ข.ยุทธศาสตรการ
พัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่2  การสง
เสริมคุณภาพชีวิต 1.ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและคุณภาพ
ชีวิต 1.1 แผนงานงบกลาง ขอ(1) หนา 184
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เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 4,500 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน  ตามพระราชบัญญัติ
เงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 คํานวณในอัตรารอยละ 0.2
 ของคาจางโดยประมาณทั้งปี  โดยใหถือปฏิบัติหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24
 ธันวาคม 2561 เรื่อง  การตั้งงบประมาณเงินสมทบกองทุนเงิน
ทดแทน
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี พ.ศ. 2561-2565) ก.ยุทธศาสตร
จังหวัดที่1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยและเสริมสรางคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน  ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที2่  การสงเสริมคุณภาพชีวิต 1
.ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 1.1 แผนงานงบ
กลาง ขอ(2) หนา 184

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 4,231,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุในเขตองคการ
บริหารสวนตําบลนาเลิน ที่มีสิทธิ์และคุณสมบัติครบถวนตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยัง
ชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2552 ฉบับที่3 พ
.ศ.2561 และฉบับที่4 พ.ศ.2562(ประมาณการขอมูลจากระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการเบี้ยยังชีพขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น)  (ตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี พ.ศ. 2561-2565) ก
.ยุทธศาสตรจังหวัดที่1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยและเสริม
สรางคุณภาพชีวิตของประชาชน  ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่2  การสงเสริมคุณภาพ
ชีวิต 1.ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 1.1 แผน
งานงบกลาง ขอ(3) หนา 185
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เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 1,344,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพคนพิการในเขตองคการ
บริหารสวนตําบลนาเลิน ที่มีสิทธิ์และคุณสมบัติครบถวนตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ย
ความพิการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2553 - ฉบับ
ที่2 พ.ศ.2559 (ประมาณการขอมูลจากระบบสารสน เทศเพื่อการ
จัดการเบี้ยยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น)  (ตามแผน
พัฒนาทองถิ่น 5 ปี พ.ศ. 2561-2565) ก.ยุทธศาสตรจังหวัด
ที่1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยและเสริมสรางคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน  ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่นในเขตจังหวัดที่2  การสงเสริมคุณภาพชีวิต 1.ยุทธศาสตรการ
พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 1.1 แผนงานงบ
กลาง ขอ(4) หนา 185

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นเบี้ยยังชีพผูป่วยเอดสใหแกผูป่วยเอดสที่แพทยได
รับรอง และทําวินิจฉัยแลว (ตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี พ.ศ
. 2561-2565) ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่1 การพัฒนาเมืองนาอยูทัน
สมัยและเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน  ข.ยุทธศาสตรการ
พัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่2  การสง
เสริมคุณภาพชีวิต 1.ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและคุณภาพ
ชีวิต 1.1 แผนงานงบกลาง ขอ(5) หนา 185
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เงินสํารองจาย จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายในกรณีเผชิญเหตุสาธารณภัยที่ไมสามารถคาดการไดลวง
หนาซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณ
ขององค กรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2541ขอ 19 โดยใหนําเงิน
ไปใชจายเพื่อกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทา
ปัญหาความเดือดรอนของประชาชนเป็นสวนรวมเทานั้น ใหถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท  0313.4/ว
 667 ลงวันที1่2มีนาคม2545หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที1่9 มิถุนายน 2558 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3215 ลงวันที่ 6
 มิถุนายน 2559  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที่ 15  กรกฎาคม 2559
 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2560 (ตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี พ.ศ. 2561-
2565) ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยและ
เสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน  ข.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่2  การสงเสริม
คุณภาพชีวิต 1.ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 1.1
 แผนงานงบกลาง ขอ(6) หนา 185
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รายจายตามขอผูกพัน

เงินสมทบการดําเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่น
หรือพื้นที่ของตําบลนาเลิน

จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบการดําเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพใน
ระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ของตําบลนาเลิน องคการบริหารสวน
ตําบลขนาดกลาง สมทบเงินไมนอยกวารอยละ 40 ตามประกาศ
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพหงชาติ เรื่องกําหนดหลักเกณฑ
เพื่อสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ดําเนินงานและ
บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้น
ที่ พ.ศ.2557 ขอ6 (2)(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี พ.ศ
. 2561-2565) ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่1 การพัฒนาเมืองนาอยูทัน
สมัยและเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน  ข.ยุทธศาสตรการ
พัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่2  การสง
เสริมคุณภาพชีวิต 1.ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและคุณภาพ
ชีวิต 1.1 แผนงานงบกลาง ขอ(7) หนา 186

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) จํานวน 144,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จ บํานาญ ขาราชการสวน
ทองถิ่น(กบท.) ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จ บํานาญ ขาราชการ
สวนทองถิ่นโดยตั้งจายในอัตรารอยละ 1 ของประมาณการราย
รับ ปีงบประมาณ 2563 โดยไมรวมรายรับประเภทพันธบัตร เงิน
กู เงินที่มีผูอุทิศใหและเงินอุดหนุน  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
สํานักงานกองทุนบําเหน็จ บํานาญ ขาราชการสวนทองถิ่น ที่ มท
 0808.5/ว30 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี พ.ศ. 2561-2565) ก.ยุทธศาสตร
จังหวัดที่1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยและเสริมสรางคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน  ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที2่  การสงเสริมคุณภาพชีวิต 1
.ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 1.1 แผนงานงบ
กลาง ขอ(8) หนา 186
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 6,934,938 บาท

งบบุคลากร รวม 4,816,780 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,166,880 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 527,080 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนของนายกองคการบริหารสวน
ตําบลและรองนายกองคการบริหารสวนตําบล ไดแก
1) เงินเดือนนายกองคการบริหารสวนตําบลนาเลิน
2) เงินเดือนรองนายกองคการบริหารสวนตําบลนาเลิน  จํานวน 2
 อัตรา

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจําตําแหนงใหแกนายกอบต.และรอง
นายก อบต.ไดแก 
1)เงินประจําตําแหนงนายกอบต.อัตราเดือนละ1,750
 บาท คํานวณตั้งจายไว 12 เดือน เป็นเงิน  21,000  บาท
2)เงินประจําตําแหนงรองนายกอบต. อัตราเดือนละ 880
 บาท จํานวน 2 อัตรา เป็นเงิน 1,760 บาทตอเดือน คํานวณตั้ง
จายไว 12 เดือน เป็นเงิน 21,120 บาท

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษใหแกนายกองคการบริหารสวน
ตําบลและรองนายกองคการบริหารสวนตําบล 

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนใหแกเลขานุการนายกอบต. ไดแก
1)เงินเดือนเลขานุการนายกอบต.ในอัตราเดือนละ7,200
 บาท คํานวณตั้งจายไว 12 เดือน เป็นเงิน 86,400 บาท
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คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 1,469,160 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทน ใหแก 
1) ประธานสภาฯ       
2) รองประธานสภาฯ  
3) สมาชิกสภาฯ       
4) เลขานุการสภาฯ  

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,649,900 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 2,118,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีใหแก
พนักงานสวนตําบล ที่ปฏิบัติหนาที่ในสํานักงานปลัด ของอบต.นา
เลิน

เงินประจําตําแหนง จํานวน 132,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของพนักงานสวนตําบลที่สามารถ
เบิกจายไดตามระเบียบฯ ไดแก 
1)ตําแหนงนักบริหารงานทั่วไป (อํานวยการทองถิ่นระดับตน)ใน
อัตราเดือนละ 3,500 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือนเป็น
เงิน 42,000 บาท
2)ตําแหนงรองปลัดองคการบริหารสวนตําบล(นักบริหารทองถิ่น
ระดับตน)ในอัตราเดือนละ3,500 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน
เป็นเงิน 42,000 บาท
3)ตําแหนงปลัดองคการบริหารสวนตําบล (นักบริหารทองถิ่น
ระดับตน)ในอัตราเดือนละ 4,000 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน
เป็นเงิน 48,000 บาท

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 375,900 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีใหแก
พนักงานจางที่ปฏิบัติหนาที่ในสํานักงานปลัด ของอบต.นาเลิน 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 24,000 บาท

 เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพ เงินปรับเงินเดือนตามวุฒิฯ เงิน
พิ่มตางๆ พนักงานจางที่ปฏิบัติหนาที่ในสํานักงานปลัดที่มีสิทธิ์เบิก
จายไดตาม ระเบียบฯ
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งบดําเนินงาน รวม 2,032,158 บาท
ค่าตอบแทน รวม 107,158 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคการบริหารสวนตําบลใหกับผูที่ไดรับแตงตั้งตามพระราช
บัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560 เพื่อทําหนาที่เป็นคณะกรรมการตางๆ ตามหนังสือ
กระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว85 ลงวัน
ที่ 6 กันยายน 2561 รวมถึงเงินผลประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษ

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกขา
ราชการ  พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง เป็นตน 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 7,158 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบลที่
สามารถเบิกจายไดตามระเบียบฯและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง  ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว257 ลงวัน
ที่28 มิถุนายน2559 

ค่าใช้สอย รวม 1,415,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการเย็บเลม เขาเลม  ทําปก ถาย
เอกสาร  ตรายาง ลางอัดรูป หนังสือหรือระเบียบฯ  แผนดาน
ตางๆ เขาเลมขอบัญญติงบประมาณรายจายประจําปีฯ  คูมือ
ตางๆ ฯลฯ  ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆของพนักงาน
สวนตําบล พนักงานจาง ผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น ใน
การเขาศึกษาอบรมหลักสูตรตางๆที่สามารถเบิกจายไดตาม
ระเบียบฯ 
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จางเหมาบริการคนสวนดูแลรักษาตนไมและสวนหยอมบริเวณสํานัก
องคการบริหารสวนตําบลนาเลิน

จํานวน 96,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการใหแกพนักงานจางเหมาในการดูแล
รักษาตนไมและสวนหยอมบริเวณสํานักองคการบริหารสวนตําบล
นาเลินและงาน อื่นๆที่ไดรับมอบหมาย (ตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น 5 ปี พ.ศ. 2561-2565) ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่1 การพัฒนา
เมืองนาอยูทันสมัยและเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน  ข
.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขต
จังหวัดที่7  การบริหารจัดการทรัพยากรขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 1.ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรขององคการ
บริหารสวนจังหวัด 1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป ขอ(9) หนา39

จางเหมาบริการจัดทําระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิคสตามโครงการ
ติดตอสื่อสารและรับ-สงหนังสือทางอิเล็กทรอนิคสของอบต.นาเลิน

จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการตามโครงการติดตอสื่อสารและ
รับ-สงหนังสือทางอิเล็กทรอนิคสของอบต.นาเลิน (ตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น 5 ปี พ.ศ. 2561-2565) ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่1 การ
พัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยและเสริมสรางคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน  ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่นในเขตจังหวัดที่7  การบริหารจัดการทรัพยากรขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 1.ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากร
ขององคการบริหารสวนจังหวัด 1.1 แผนงานบริหารงานทั่ว
ไป ขอ(10) หนา 39

จางเหมาบริการพนักงานในการชวยเหลือปฏิบัติงานภายในสํานักงาน
ปลัดและงาน อื่นๆที่ไดรับมอบหมาย

จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการใหแกพนักงานจางเหมาบริการใน
การชวยเหลือปฏิบัติงานภายในสํานักงานปลัดและงานอื่นๆที่ได
รับมอบหมาย 
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี พ.ศ. 2561-2565) ก.ยุทธศาสตร
จังหวัดที่1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยและเสริมสรางคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน  ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที7่  การบริหารจัดการทรัพยากรของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 1.ยุทธศาสตรการบริหารจัดการ
ทรัพยากรขององคการบริหารสวนจังหวัด 1.1 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป ขอ(11) หนา 40
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จางเหมาบริการแมบานเพื่อดูแลรักษาความสะอาดในสํานักงานอบต
.นาเลินและงาน อื่นๆที่ไดรับมอบหมาย

จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการใหแกพนักงานจางเหมาบริการใน
การชวยเหลือปฏิบัติงานภายในสํานักงานปลัดและงานอื่นๆที่ได
รับมอบหมาย 
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี พ.ศ. 2561-2565) ก.ยุทธศาสตร
จังหวัดที่1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยและเสริมสรางคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน  ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที7่  การบริหารจัดการทรัพยากรของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 1.ยุทธศาสตรการบริหารจัดการ
ทรัพยากรขององคการบริหารสวนจังหวัด 1.1 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป ขอ(12)  หนา 40 

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 50,000 บาท

1) คารับรองเกี่ยวกับการตอนรับบุคคล            
เพื่อจายเป็นคารับรองในการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล
หรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ ที่ไดรับแตงตั้งตาม
กฏหมาย รวมทั้งการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  คาอาหาร คา
เครื่องดื่มคาของขวัญ คาพิมพเอกสารคาใชจายที่เกี่ยวเนื่องในการ
รับรองรวมทั้งคาบริการและคาใชจายอื่น (ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทยที่มท 0808.4/ ว2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 ตั้ง
งบประมาณไดไมเกินปีละ 1 % ของรายไดจริงของปีงบประมาณ
ที่ลวงมาโดยไมรวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู เงินจายขาดเงิน
สะสม และเงินที่มีผูอุทิศให)(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี พ.ศ
. 2561-2565) ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่1 การพัฒนาเมืองนาอยูทัน
สมัยและเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน  ข.ยุทธศาสตรการ
พัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่7  การ
บริหารจัดการทรัพยากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 1
.ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรขององคการบริหารสวน
จังหวัด 1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป ขอ(17) หนา 42
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาจัดทําป้ายไวนิล ป้ายประชาสัมพันธตางๆ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดทําป้ายไวนิล ป้ายประชาสัมพันธ
ตางๆ หรือป้ายประชาสัมพันธพรอมการติดตั้งป้าย เชน ทําป้าย
เฉลิมพระเกียรติ  ป้ายโครงการตางๆ ป้ายเตือนภัยตางๆ ป้าย
เตือนภัยดานการขับขี่บนทองถนน ปฏิทิน จุลสาร สติ๊กเกอร
ตางๆ วารสาร แผนพับ ฯลฯ 

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 110,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาใชจายอื่นๆใน
การเดินทางไปราชการ หรือไปอบรม  สัมมนา ของพนักงานสวน
ตําบลและพนักงานจางที่มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯของผูที่ปฏิบัติ
งานในสังกัดสํานักงานปลัด  

คาใชจายสําหรับจัดซื้อวัสดุเพื่อทําซุมวางถังขยะแยกประเภท จํานวน 15,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายสําหรับจัดซื้อวัสดุเพื่อทําซุมวางถังขยะแยก
ประเภท ของสํานักงานองคการบริหารสวนตําบลนาเลิน
 เชน เหล็ก  ตะปู น๊อตเกลียวปลอย สังกะสีหรือแผนเหล็กเมทัลชี
ส กุญแจ แมกุญแจ สีทุกชนิด แปรงทาสี  น้ํามันสน สติ๊กเกอรคัด
แยกขยะ และอื่นๆ ฯลฯ

โครงการจัดการเลือกตั้งทองถิ่น จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเลือกตั้งทองถิ่น เชน คาตอบแทนใช
สอยและคาวัสดุตางๆในการจัดการเลือกตั้งทองถิ่น 
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี พ.ศ. 2561-2565) ก.ยุทธศาสตร
จังหวัดที่1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยและเสริมสรางคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน  ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที3่  การจัดระเบียบชุมชนสังคมและการ
รักษาความสงบเรียบรอย 4.ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิต 4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป ขอ(1) หนา121
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โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาบุคลากร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อ
พัฒนาบุคลากร เชน คาวิทยากร คาอาหารและเครื่องดื่ม คา
เอกสารตางๆที่ใชในโครงการ ฯลฯ (ตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น 5 ปี พ.ศ. 2561-2565) ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่1 การพัฒนา
เมืองนาอยูทันสมัยและเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน  ข
.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขต
จังหวัดที่7  การบริหารจัดการทรัพยากรขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 1.ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรขององคการ
บริหารสวนจังหวัด 1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป ขอ(6)  หนา 37

โครงการอบรมสัมมนาพัฒนาศักยภาพบุคลากรและศึกษาดูงานนอก
สถานที่

จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการอบรมสัมมนาพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรและศึกษาดูงานนอกสถานที่ของพนักงานสวน
ตําบล  พนักงานจาง คณะผูบริหารทองถิ่น  คณะสมาชิกสภาฯ
ทองถิ่นและผูที่เกี่ยวของ  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
และการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ตามแผน
พัฒนาทองถิ่น 5 ปี พ.ศ. 2561-2565) ก.ยุทธศาสตรจังหวัด
ที่1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยและเสริมสรางคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน  ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่นในเขตจังหวัดที่7  การบริหารจัดการทรัพยากรขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 1.ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากร
ขององคการบริหารสวนจังหวัด1.1 แผนงานบริหารงานทั่ว
ไป ขอ(5) หนา37

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินครุภัณฑตางๆ
ขององคการบริหารสวนตําบล  เชน ครุภัณฑตางๆ เครื่องปรับ
อากาศ กลองถายภาพDSLR เลนสถายภาพ ระบบไฟฟ้าในอาคาร
สํานักงาน หลังคา ฝ้า เพดาน ประตู หนาตาง ตู  โต๊ะ รถยนตสวน
กลาง เครื่องถายเอกสาร ฯลฯ และอื่นๆที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติ
งานราชการ  
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ค่าวัสดุ รวม 245,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุอุปกรณทุกชนิดที่ใชในการปฏิบัติงานของ
องคการบริหารสวน
ตําบล เชน  กระดาษ ปากกา หมึก แฟ้ม เครื่องเขียน แบบพิมพ
ตางๆ ที่ใชในสํานักงาน ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอรี่ ยาง
นอก ยางใน สายไมล เพลา ตลับลูกปน น้ํามันเบรก หัวเทียน ไข
ควง น๊อต และ สกรู กระจกมองขางรถยนต หมอน้ํารถ
ยนต กันชนรถยนต เบาะรถยนต ฟิลมกรองแสง เข็มขัดนิรภัย รถ
ยนต รถจักยานยนต ฯลฯ  

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 75,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันดีเซล น้ํามัน
เบนซิน  น้ํามันเครื่อง สําหรับรถยนตสวนกลางและรถ
จักรยานยนตที่ใชปฏิบัติงานของสํานักปลัดองคการบริหารสวน
ตําบลนาเลิน ตามหลักเกณฑและอัตราคาใชจายตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนมากที่ มท 0808.2/ว3523 ลงวัน
ที่ 20 มิถุนายน 2559 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยเเพรทั้งแบบคงทนและสิ้น
เปลือง  เชน  พูกัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร ฟิลม เมมโมรี่การด
 ฟิลมสไลด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ(ภาพยนตร,วีดีโอเทป,แผนซี
ดี)รูปสี ขาวดําที่ไดจากการลาง อัดขยาย ภาพถายดาวเทียม ขาตั้ง
กลอง ขาตั้งเขียนภาพ กลองและระวิงใสฟิลมภาพยนตร เครื่อง
กรอเทป เลนสซูม กระเป๋าใสกลองถายรูป ฯลฯ ตามหนังสือกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559 

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอรและเครื่องพิมพดีดที่ใชในการ
ปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบลฯ เชน ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพ   เมาท แป้นพิมพ แผนหรือ จานบันทึก
ขอมูล SDการด การดบันทึกขอมูลสําหรับกลองถาย
ภาพ แผนCD/DVD ฯลฯ
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 265,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 150,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าที่อยูในความรับผิดชอบขององคการบริหาร
สวนตําบลนาเลินหรืออาคารสถานที่  ที่อยูในความดูแลรับผิด
ชอบ  

คาบริการโทรศัพท จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโทรศัพทที่อยูในความรับผิดชอบของสํานักงาน
ปลัด องค การบริหารสวนตําบลนาเลิน หมายเลข
โทรศัพท 045-252574,045-252 676  หรือที่อยูในความดูแลรับ
ผิดชอบ 

คาบริการไปรษณีย จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย คาโทรเลข คาธนาณัติ คาซื้อดวงตรา
ไปรษณียยากรที่ใชในราชการขององคการบริหารสวนตําบลนา
เลิน

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการระบบอินเตอรเน็ต  คาตออายุโดเมนเนม
เว็บไซต WWW.naloen.go.th ที่ใชในการปฏิบัติงานราชการของ
องคการบริหารสวนตําบลนาเลิน

งบลงทุน รวม 49,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 49,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อเกาอี้สํานักงาน  จํานวน 2 ตัว จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน  จํานวน 2 ตัว สําหรับ
พนักงานสวนตําบล สังกัดสํานักงานปลัด เพื่อใชในการปฏิบัติ
งานราชการ ราคาและขนาดตามทองตลาด ตามบัญชี
ครุภัณฑ แบบ ผ. 03 (แผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี พ.ศ
. 2561-2565)แผนงานบริหารงานทั่วไป ขอ(7) หนา 192

จัดซื้อเกาอี้สํานักงานระดับสายบริหาร  จํานวน  2 ตัว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน ระดับสาย
บริหาร จํานวน 2 ตัว สําหรับหัวหนาสํานักปลัด และรองปลัดอบต
.เพื่อใชในการปฏิบัติงานราชการ ราคาและขนาดตามทอง
ตลาด ตามบัญชีครุภัณฑ แบบ ผ. 03 (แผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี พ
.ศ. 2561-2565)แผนงานบริหารงานทั่วไป ขอ(19) หนา 200

วันที่พิมพ : 31/3/2565  13:25:33 หนา : 14/66



จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร   จํานวน   1  ตัว จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร จํานวน 1 ตัว ราคาตาม
ทองตลาด (แผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี พ.ศ. 2561-2565)ตามบัญชี
ครุภัณฑ แบบ ผ. 03 (แผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี พ.ศ
. 2561-2565)แผนงานบริหารงานทั่วไป ขอ(20) หนา 200

จัดซื้อโต๊ะทํางานระดับสายบริหาร  จํานวน  2  ตัว จํานวน 16,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโต๊ะทํางาน ระดับสาย
บริหาร จํานวน 2 ตัว ราคาตามทองตลาด (แผนพัฒนาทอง
ถิ่น 5 ปี พ.ศ. 2561-2565)ตามบัญชีครุภัณฑ แบบ ผ. 03 (แผน
พัฒนาทองถิ่น 5 ปี พ.ศ. 2561-2565)แผนงานบริหารงานทั่ว
ไป ขอ(21) หนา 200

ตูเหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน  1  หลัง จํานวน 5,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตูเหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 1 หลัง ราย
ละเอียดและราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ 2561ซึ่งมีราย
ละเอียด ดังนี้
-แบบ 2 บาน
1.มีมือจับชนิดบิด
2.มีแผนชั้นปรับระดับ  3  ชิ้น
3.คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรม(มอก.)
ตามบัญชีครุภัณฑ แบบ ผ. 03 (แผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี พ.ศ
. 2561-2565)แผนงานบริหารงานทั่วไป ขอ(22) หนา 200

โต๊ะหมูบูชา จํานวน 8,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโต๊ะหมูบูชา  จํานวน 1 ชุด รายละเอียดและ
ราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ 2561ซึ่งมีรายละเอียด ดัง
นี้
1.ทําดวยไมสัก
2.มีโต๊ะมบูชา 9 ตัว ความกวางตัวละ 9 นิ้ว
3.มีฐานรองโต๊ะหมู
(แผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี พ.ศ. 2561-2565)ตามบัญชีตามบัญชี
ครุภัณฑ แบบ ผ. 03 (แผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี พ.ศ. 2561-2565
)แผนงานบริหารงานทั่วไป ขอ(23)  หนา 200
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งบเงินอุดหนุน รวม 37,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 37,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

โครงการการบริหารงานของสถานที่กลาง  สําหรับศูนยปฏิบัติการ
รวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
อําเภอศรีเมืองใหม จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ.2563

จํานวน 25,000 บาท

โครงการการบริหารงานของสถานที่กลาง สําหรับศูนยปฏิบัติการ
รวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น อําเภอศรีเมืองใหม จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ.2563
เพื่ออุดหนุนงบประมาณใหกับองคการบริหารสวนตําบลหนาม
แทง อ.ศรีเมืองใหม จ. อุบลราชธานี ในการบริหารสถานที่กลาง
สําหรับศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น โดยองคการบริหารสวนตําบลนาเลิน อุด
หนุนงบประมาณสมทบกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่
อําเภอศรีเมืองใหม ทั้ง 11 แหง ๆละ 25,000 บาท (สองหมื่นหา
พันบาทถวน) (ตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี พ.ศ. 2561-2565)  ก
.ยุทธศาสตรจังหวัดที่1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยและเสริม
สรางคุณภาพชีวิตของประชาชน  ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที6่  การบริหารจัดการ
วัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาทองถิ่น 4.ยุทธศาสตรการ
พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต  4.7 แผนงานการศาสนาและ
นันทนาการ ขอ(29) หนา 179
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เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการอุดหนุนการจัดงานกาชาดและงานปีใหม ประจําปีงบ
ประมาณ 2563

จํานวน 7,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนในการจัดงานกาชาดและงานปีใหม (ตาม
หลักเกณฑและเงื่อนไขที่กําหนดในประการคณะกรรมการกระจา
ยอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ลงวันที่ 13
 สิงหาคม 2546)
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี พ.ศ. 2561-2565)  ก.ยุทธศาสตร
จังหวัดที่1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยและเสริมสรางคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน  ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที6่  การบริหารจัดการวัฒนธรรมจารีต
ประเพณีและภูมิปัญญาทองถิ่น 4.ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม
และคุณภาพชีวิต  4.7 แผนงานการศาสนาและ
นันทนาการ ขอ(20) หนา 176

โครงการอุดหนุนเนื่องในงานรัฐพิธีประจําปีงบประมาณ 2563 จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอศรีเมืองใหม ใน
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณการจัดงานรัฐพิธีและวัน
สําคัญทางศาสนา   (ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กําหนดใน
ประการคณะกรรมการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2546) (ตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น 5 ปี พ.ศ. 2561-2565)  ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่1 การพัฒนา
เมืองนาอยูทันสมัยและเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน  ข
.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขต
จังหวัดที่6  การบริหารจัดการวัฒนธรรมจารีตประเพณีและ
ภูมิปัญญาทองถิ่น 4.ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและคุณภาพ
ชีวิต  4.7 แผนงานการศาสนาและนันทนาการ ขอ(30) หนา 179

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 642,800 บาท
งบบุคลากร รวม 550,800 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 550,800 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 356,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีใหแก
พนักงานสวนตําบลขององคการบริหารสวนตําบลที่ปฏิบัติงาน ใน
แผนงานวางแผนสถิติและวิชาการ 
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 194,800 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนแกพนักงาน
จาง องคการบริหารสวนตําบลที่ปฏิบัติงานแผนงานวางแผนสถิติ
และวิชาการ ของ
อบต.นาเลิน

งบดําเนินงาน รวม 75,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 15,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคการบริหารสวนตําบลใหกับผูที่ไดรับแตงตั้งตามพระราช
บัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560 เพื่อทําหนาที่เป็นคณะกรรมการตางๆ ตามหนังสือ
กระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว85 ลงวัน
ที่  6 กันยายน  2561 รวมถึงเงินผลประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษ

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกขา
ราชการ  พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง เป็นตน 

ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการเย็บเลม เขาเลม  ทําปก ถาย
เอกสาร ตรายาง  ลางอัดรูป หนังสือหรือระเบียบฯ  แผนดาน
ตางๆ เขาเลมขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปีฯ  คูมือ
ตางๆ ฯลฯ  ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆของพนักงาน
สวนตําบล พนักงานจางที่ปฏิบัติงานในแผนงานสถิติและ
วิชาการ ในการเขาศึกษาอบรมหลักสูตรตางๆที่สามารถเบิกจาย
ไดตามระเบียบฯ 
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาใชจายอื่นๆใน
การเดินทางไปราชการ หรือไปอบรม  สัมมนา ของพนักงานสวน
ตําบลและพนักงานจางที่มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯของผูที่ปฏิบัติ
งานในงานวางแผนสถิติและวิชาการ

โครงการประชาคมหมูบานเพื่อจัดเก็บขอมูลแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอ
เพียง(ดานการเกษตรและเเหลงน้ํา)

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินงานตามโครงการประชาคมหมูบานเพื่อจัด
เก็บขอมูลแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง(ดานการเกษตรและเเหลง
น้ํา)(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี พ.ศ. 2561-2565) ก.ยุทธศาสตร
จังหวัดที่1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยและเสริมสรางคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน  ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่3  การจัดระเบียบชุมชนสังคมและการ
รักษาความสงบเรียบรอย  4.ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิต  4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป ขอ(3) หนา 122

โครงการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพชุมชนในการจัดทําแผนพัฒนาทอง
ถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินงานตามโครงการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพ
ชุมชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ
.2561-2565)(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี พ.ศ. 2561-2565) ก
.ยุทธศาสตรจังหวัดที่1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยและเสริม
สรางคุณภาพชีวิตของประชาชน  ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่3  การจัดระเบียบ
ชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบรอย  4.ยุทธศาสตรการ
พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต  4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินครุภัณฑตางๆที่
ใชปฏิบัติงานของงานสถิติและวิชาการ  เชน ครุภัณฑตางๆ เครื่อง
ปรับอากาศ  ตู   โต๊ะ ฯลฯที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานราชการ  

งบลงทุน รวม 17,000 บาท
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ค่าครุภัณฑ์ รวม 17,000 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงานสํานักงาน   จํานวน  1  
เครื่อง

จํานวน 17,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงาน
สํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ของกระ
ทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
 คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกน
หลัก (2 core) โดย มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอย
กวา 2.2 GHz จ านวน 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม
นอยกวา 3 MB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
นอยกวา 4 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
นอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid StateDrive ขนาดความจุไมนอย
กวา 120 GB จํานวน 1 หนวย
- มี DVD-RW หรือดีกวา แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภาย
นอก (External) จ านวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย
กวา 3 ชอง
- มีแป้นพิมพและเมาส
- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไมนอยกวา 21 นิ้ว ความ
ละเอียดแบบ FHD (1920x1080)
- สามารถใชงาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetoot
ตามบัญชีครุภัณฑ แบบ ผ. 03 (แผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี พ.ศ
. 2561-2565)แผนงานบริหารงานทั่วไป ขอ(17) หนา 198
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,408,400 บาท
งบบุคลากร รวม 1,587,400 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,587,400 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,050,800 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีใหแก
พนักงานสวนตําบลที่ปฏิบัติหนาที่ในงานบริหารงานคลังของ อบต
.นาเลิน

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของพนักงานสวนตําบล ระดับ
อํานวยการทองถิ่น ที่ปฏิบัติหนาที่ในงานบริหารงานคลัง ที่
สามารถเบิกจายไดตามระเบียบฯ  ไดแก
1)ตําแหนงผูอํานวยการกองคลัง(อํานวยการทองถิ่นระดับตน)ใน
อัตราเดือนละ 3,500 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เป็น
เงิน 42,000 บาท

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 473,200 บาท

 เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกพนักงานจางที่ปฏิบัติหนาที่ใน
งานบริหารงานคลัง ของอบต.นาเลิน

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 21,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพ เงินปรับเงินเดือนตามวุฒิฯ เงิน
พิ่มตางๆแกพนักงานจางที่ปฏิบัติหนาที่ในงานบริหารงานคลังของ
อบต.นาเลิน

งบดําเนินงาน รวม 799,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 276,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 210,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคการบริหารสวนตําบลใหกับผูที่ไดรับแตงตั้งตามพระราช
บัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560 เพื่อทําหนาที่เป็นคณะกรรมการตางๆ ตามหนังสือ
กระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว85 ลงวัน
ที่ 6 กันยายน  2561 รวมถึงเงินผลประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษ

วันที่พิมพ : 31/3/2565  13:25:33 หนา : 21/66



คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกขา
ราชการ  พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง สังกัดกองคลัง ที่
มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ที่มีสิทธิ์เบิกไดตามระเบียบและ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ

คาเชาบาน จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบานของพนักงานสวนตําบลที่ปฏิบัติหนาที่ใน
กองคลังของ อบต.นาเลิน ที่สามารถเบิกจายไดตามระเบียบฯ

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบลที่
สามารถเบิกจายไดตามระเบียบฯและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว257 ลงวัน
ที่28 มิถุนายน2559 

ค่าใช้สอย รวม 443,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ ในการฝึก
อบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง ตามหลัก
สูตรตาง ๆสําหรับผูที่ปฏิบัติงานในแผนงานบริหารงานคลัง ของ
อบต.นาเลิน

จางเหมาบริการพนักงานในการปฏิบัติงานผลิตและพิมพเอกสารและ
งานอื่นๆตามแผนงานบริหารงานคลัง ของอบต.นาเลิน

จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการใหแกพนักงานจางเหมาบริการใน
การปฏิบัติงานผลิตและพิมพเอกสารและงานอื่นๆตามแผน
งานบริหารงานคลัง ของ อบต.นาเลิน
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี พ.ศ. 2561-2565) ก.ยุทธศาสตร
จังหวัดที่1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยและเสริมสรางคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน  ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที7่  การบริหารจัดการทรัพยากรของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 1.ยุทธศาสตรการบริหารจัดการ
ทรัพยากรขององคการบริหารสวนจังหวัด 1.1 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป ขอ(13) หนา 40
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาใชจายอื่นๆใน
การเดินทางไปราชการ หรือไปอบรม  สัมมนา ของพนักงานสวน
ตําบลและพนักงานจางที่มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯของผูที่ปฏิบัติ
งานในสังกัดกองคลัง 

โครงการจัดทําแผนที่ภาษี จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินงานตามโครงการจัดทําแผนที่ภาษีของ กอง
คลัง   องคการบริหารสวนตําบลนาเลิน(ตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น 5 ปี พ.ศ. 2561-2565) ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่1 การพัฒนา
เมืองนาอยูทันสมัยและเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน  ข
.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขต
จังหวัดที่7  การบริหารจัดการทรัพยากรขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 1.ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรขององคการ
บริหารสวนจังหวัด 1.1 แผนงานบริหารงานทั่ว
ไป ขอ(18) หนา 43

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดทําป้ายในการประชาสัมพันธจูงใจและเชิญชวน
ใหชําระภาษีตามกําหนดเวลา ตามแผนงานบริหารงานคลัง ของ
อบต.นาเลิน (ตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี พ.ศ. 2561-2565) ก
.ยุทธศาสตรจังหวัดที่1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยและเสริม
สรางคุณภาพชีวิตของประชาชน  ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่7  การบริหารจัดการ
ทรัพยากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 1.ยุทธศาสตรการ
บริหารจัดการทรัพยากรขององคการบริหารสวนจังหวัด 1.1 แผน
งานบริหารงานทั่วไป ขอ(8) หนา 38

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาซอมแซมครุภัณฑ เชน เครื่อง
พิมพดีด  เครื่องถายเอกสาร  เครื่องคอมพิวเตอร รถ
จักรยานยนต  รถยนต  เครื่องปรับอากาศ ตู โต๊ะ  ฯลฯ ที่ใช
ปฏิบัติงานในกองคลัง ของอบต.นาเลิน
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ค่าวัสดุ รวม 65,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุที่ใชในการปฏิบัติงาน เชน  เครื่องเขียน สมุด
บัญชีและแบบพิมพตางๆ กระดาษถายเอกสาร  กระดาษการด
สี ฯลฯ ซึ่งใชปฏิบัติงานในกองคลัง ของอบต.นาเลิน

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 5,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว เชน ถวย ชาม ชอน และ
วัสดุอื่นๆที่ใชในงานบานงานครัว ฯลฯ ของกองคลัง

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน เมาส น้ําหมึกเครื่อง
ปริ๊นเตอร แป้นพิมพ ฯลฯที่ใชปฏิบัติหนาที่ในงานบริหารงาน
คลัง ของอบต.นาเลิน

ค่าสาธารณูปโภค รวม 15,000 บาท
คาบริการโทรศัพท จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโทรศัพทที่อยูในความรับผิดชอบของงานบริหาร
งานคลัง  องคการบริหารสวนตําบลนาเลิน หมายเลข
โทรศัพท 045-252575  หรือที่อยูในความดูแลรับผิดชอบ ของอบ
ต.นาเลิน

คาบริการไปรษณีย จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไปรษณียยากร คาลงทะเบียนตอบรับ คา
ธนาณัติ คาโทร เลข  และอื่นๆ

งบลงทุน รวม 22,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 22,000 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล  จํานวน  1 
เครื่อง

จํานวน 22,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง ตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับเดือนมีนาคม 2562
 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) จ านวน 1 หนวย โดยมีคุณลักษณะ
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อยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
1. ในกรณีที่มีหนวยความจําแบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 4 MB ตองมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 2.2 GHz และมีหนวย
ประมวลผลดานกราฟิก(Graphics Processing Unit) ไมนอย
กวา 10 แกน หรือ
2. ในกรณีที่มีหนวยความจําแบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 6 MB ตองมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 1.6 GHz และมีเทคโนโลยี
เพิ่ม
สัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถในการประมวล
ผลสูง
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไม
นอยกวา 8 GB 
 มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอย
กวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State
Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 120 GB จํานวน 1 หนวย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมนอยกวา 1,366 x 768 Pixel 
และมีขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย
กวา 3 ชอง
- มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมนอยกวา 1ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง
- สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth
ตามบัญชีครุภัณฑ แบบ ผ. 03 (แผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี พ.ศ
. 2561-2565)แผนงานบริหารงานคลัง ขอ(9) หนา 205
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 1,008,300 บาท

งบดําเนินงาน รวม 974,800 บาท
ค่าใช้สอย รวม 837,800 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาใชจายสําหรับทําประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจ(ประกันภัยชั้น 
1)รถพยาบาลฉุกเฉิน 1669(รถกระบะ)

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาการจัดทําประกันภัยรถพยาบาลฉุกเฉิน 1669(รถ
กระบะ)ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ภาคสมัครใจ ในกลุม 3
 ใหจัดทําประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจในความคุมครองประเภท
ที่ 3 ในวงเงินคุมครอง ไมเกิน 300,000 บาทตอคนตามหนังสือ
ที่ มท 0808.2/ว 2633 ลงวันที่ 14  สิงหาคม 2552 เรื่องซักซอม
ความเขาใจเกี่ยวกับการเบิกคาใชจายในการประกันภัยรถราชการ
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี พ.ศ. 2561-2565) ก.ยุทธศาสตร
จังหวัดที่1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยและเสริมสรางคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน  ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที7่  การบริหารจัดการทรัพยากรของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 1.ยุทธศาสตรการบริหารจัดการ
ทรัพยากรขององคการบริหารสวนจังหวัด 1.1 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป ขอ(15) หนา 170

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆของพนักงาน
สวนตําบล  พนักงานจาง  พนักงาน1669 เจาหนาที่ อปพร.ในการ
เขาศึกษาอบรมหลักสูตรตางๆที่สามารถเบิกจายไดตามระเบียบฯ 

จางเหมาบริการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเย็บเลม เขาเลม  ทําปก ถายเอกสาร หนังสือคูมือ
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย คูมือตางๆ ลางอัดรูป แผน
พับ ฯลฯ
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จางเหมาบริการพนักงานกูชีพฉุกเฉิน 1669 จํานวน 482,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการ พนักงาน1669 ที่ปฏิบัติ
หนาที่ ประจํารถพยาบาลฉุกเฉิน(1669) จํานวน 6 คน ของ
องคการบริหารสวนตําบลนาเลิน  ใหถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.3/ว 2826 ลงวัน
ที่17 กันยายน 2553 (ตามแผนพัฒนา 5 ปี พ.ศ. 2561-2565) ก
.ยุทธศาสตรจังหวัดที่1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยและเสริม
สรางคุณภาพชีวิตของประชาชน ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่3 การจัดระเบียบ
ชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบรอย 4. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต  แผนงานรักษาความสงบภาย
ใน (ขอ 1)หนา123

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พักและคาใชจาย
อื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงาน
สวนตําบลและพนักงานจาง อปพร.หนวยบริการการแพทยฉุก
เฉิน 1669 ที่เกี่ยวของกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่
สามารถเบิกจายไดตามระเบียบฯ

โครงการจัดทําป้ายหนวยกูชีพ 1669 จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุตามโครงการจัดทําป้ายหนวยกู
ชีพ1669 เชน คาจัดซื้อเหล็ก สี  แปรงทาสี แผนอะคลีลิค หรือ
อุปกรณตางๆที่ใชสําหรับการจัดทําป้ายหนวกูชีพ 1669 (ตามแผน
พัฒนา 5 ปี พ.ศ. 2561-2565) ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่1 การ
พัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยและเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชา
ชน ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใน
เขตจังหวัดที่3 การจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบ
เรียบรอย 4. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต  แผน
งานรักษาความสงบภายใน (ขอ 2)หนา123
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โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปีใหมและ
เทศกาลสงกรานต

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเดินทางไปปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่อปพร.ในการ
เฝ้าระวังจุดตรวจและคาใชจายอื่นๆตามโครงการฯที่สามารถเบิก
จายไดตาม ระเบียบฯ   
และใหถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
ที่สุด  ที่ มท 0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557 (ตาม
แผนพัฒนา 5 ปี พ.ศ. 2561-2565) ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่1 การ
พัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยและเสริมสรางคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน  ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่นในเขตจังหวัดที่3 การจัดระเบียบชุมชนสังคม และการรักษา
ความสงบเรียบรอย 4.ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและคุณภาพ
ชีวิต แผนงานรักษาความสงบภายใน ขอ(4) หนา 160

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครแจงเตือนภัยประจําหมูบาน/ชุมชน 
(มิสเตอรเตือนภัย)

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินงานตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครแจง
เตือนภัยประจําหมูบาน/ชุมชน (มิสเตอรเตือนภัย)เชน คา
วิทยากร คาอุปกรณในการจัดกิจกรรม คาป้ายโครงการ คา
อาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาชุดเครื่องแบบ ฯลฯ(ตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี พ.ศ. 2561-2565)  ก.ยุทธศาสตรจังหวัด
ที่1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยและเสริมสรางคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน  ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่นในเขตจังหวัดที่2  การสงเสริมคุณภาพชีวิต 4.ยุทธศาสตรการ
พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต  4.7 แผนงานสรางความเขมแข็ง
ของชุมชน ขอ(38) หนา 170
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โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรจัดตั้ง
ใหม)

จํานวน 160,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินงานตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรจัดตั้งใหม) ของอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่าย(อปพร.)รอยละ 2 ของจํานวนประชากรใน
พื้นที่  เชน คาวิทยากร คาอุปกรณในการจัดกิจกรรม คาป้าย
โครงการ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาชุดเครื่อง
แบบ ฯลฯ(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี พ.ศ. 2561-2565) ก
.ยุทธศาสตรจังหวัดที่1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยและเสริม
สรางคุณภาพชีวิตของประชาชน  ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที2่  การสงเสริมคุณภาพ
ชีวิต 4.ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต  4.7 แผน
งานสรางความเขมแข็งของชุมชน ขอ(39) หนา 170

โครงการหนึ่งตําบล หนึ่งทีมกูชีพ กูภัย ( One Tambon On 
Search And Rescue Team : OTOS )

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินงานตามโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งทีมกูชีพ กู
ภัย ( 
One Tambon On Search And Rescue Team : OTOS ) (
หลักสูตรจัดตั้งใหม) เชน คาวิทยากร คาอุปกรณในการจัด
กิจกรรม คาป้ายโครงการ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาชุดเครื่องแบบ ฯลฯ(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี พ.ศ
. 2561-2565) ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่1 การพัฒนาเมืองนาอยูทัน
สมัยและเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน  ข.ยุทธศาสตรการ
พัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่2  การสง
เสริมคุณภาพชีวิต 4.ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและคุณภาพ
ชีวิต  4.7 แผนงานสรางความเขมแข็งของ
ชุมชน ขอ(40) หนา 171

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ  เชน รถพยาบาล
ฉุกเฉิน 1669 เลื่อยยนต ระบบไฟฟ้า ระบบ
ประปา ประตู ตู โต๊ะ หนาตาง ทรัพยสินในงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ทีมกูชีพ  หนวยพยาบาลฉุกเฉิน (1669) และ
อื่นๆ  ฯลฯ
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ค่าวัสดุ รวม 137,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุอุปกรณที่ใชในการปฏิบัติ
งานฯ  เชน   กระดาษ  ปากกา   หมึกแฟ้มเครื่องเขียนแบบพิมพ
ตางๆ ฯลฯ ที่ใชในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย  งานพยาบาลฉุกเฉิน (1669)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุ อุปกรณไฟฟ้า เชน หลอดไฟ หลอดไฟLED 
บัลลาสต สตารทเตอร ไฟวับวาบ ไฟสปอตไลท  แผงกั้นไฟ
จราจร กรวยไฟจราจร  และอื่นๆที่ใชในงานป้องกันบรรเทา
สาธารณภัย เขต อบต.นาเลิน 

วัสดุกอสราง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสรางที่ใชในงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
ในเขตตําบลนาเลิน เชน อิฐ หิน ปูน ทราย ทอพีวีซี วัสดุอุปกรณ
ประปา ไขควงชนิดตางๆ ประแจตางๆ ฯลฯ และเครื่องมือในการ
กอสรางตางๆ

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน ยางรถ อะไหล
รถ1669 ฯลฯที่ใชปฏิบัติงานของรถบริการการแพทยฉุก
เฉิน1669 ขององคการบริหารสวนตําบลนาเลิน ตามหลักเกณฑ
และอัตราคาใชจายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน  2559 

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นเชน น้ํามันดีเซล น้ํามัน
เบนซิน น้ํามันเครื่อง ฯลฯใชปฏิบัติงานของรถพยาบาลฉุก
เฉิน1669 องคการบริหารสวนตําบลนาเลิน ตามหลักเกณฑและ
อัตราคาใชจายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน  2559   
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วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาแอลกอฮอล ออกซิเจน น้ํายาตางๆ   สายยาง ลูก
ยาง  เวชภัณฑ  เคมีภัณฑ  ถุงมือ หนากากอนามัย กระดาษ
กรอง จุกตางๆ สําลีและผาพันแผล หลอดเอกซเรย ชุดเครื่องมือ
ปฐมพยาบาลเพื่อใชในงานการแพทยฉุกเฉิน 1669 ฯลฯ และงาน
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

งบลงทุน รวม 33,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 33,500 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อตูเหล็กบานเลื่อนกระจก ทรงต่ํา  จํานวน 1 หลัง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตูเหล็กบานเลื่อน ทรง
ต่ํา จํานวน 1 หลัง ราคาและขนาดตามทองตลาด เพื่อใชในการ
เก็บเอกสาร วัสดุ อุปกรณตางๆที่ใชในงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ของอบต. นาเลิน  ตามบัญชีครุภัณฑ  แบบ ผ
. 03 (แผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี พ.ศ. 2561-2565)แผนงานรักษา
ความสงบภายใน  ขอ(2) หนา 225

ตูเหล็ก แบบ 2 บาน  จํานวน 1 หลัง จํานวน 5,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตูเหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 1 หลัง ราย
ละเอียดและราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ 2561ซึ่งมีราย
ละเอียด ดังนี้
-แบบ 2 บาน
1.มีมือจับชนิดบิด
2.มีแผนชั้นปรับระดับ  3  ชิ้น
3.คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรม(มอก.)
 ตามบัญชีครุภัณฑ แบบ ผ. 03 (แผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี พ.ศ
. 2561-2565)แผนงานรักษาความสงบภายใน  ขอ(4) หนา 226
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ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงานสํานักงาน  จํานวน 1 
เครื่อง

จํานวน 17,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร All In One จํานวน 1
 เครื่อง เพื่อใชสําหรับใหพนักงาน 1669 คียขอมูลผูป่วยฉุกเฉินที่
ขอใชรถพยาบาล 1669 ลงในระบบขอมูลการแพทยฉุกเฉินแหง
ชาติ  โดยจัดซื้อตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ของกระทรวงดิจิ
ทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกน
หลัก (2 core) โดย มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอย
กวา 2.2 GHz จานวน 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม
นอยกวา 3 MB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
นอยกวา 4 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
นอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
นอยกวา 120 GB จํานวน 1 หนวย
- มี DVD-RW หรือดีกวา แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภาย
นอก (External) จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย
กวา 3 ชอง
- มีแป้นพิมพและเมาส
- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไมนอยกวา 21 นิ้ว ความ
ละเอียดแบบ FHD (1920x1080)
- สามารถใชงาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth
 ตามบัญชีครุภัณฑ แบบ ผ. 03 (แผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี พ.ศ
. 2561-2565)แผนงานรักษาความสงบภายใน  ขอ(5)  หนา226
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ครุภัณฑอื่น

จัดซื้อสวานไรสายแบบชารจแบตเตอรี่    จํานวน  1   ตัว จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อสวานไรสายแบบชารจแบตเตอรี่ จํานวน 1
 ตัว เพื่อใชในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งมีราย
ละเอียด ดังนี้
- เป็นสวานไรสาย กําลังไฟไมนอยกวา 12v ทํางานได 3ระบบ  
- แบตเตอรี่สามารถเปลี่ยนได และชารจได
- มีกลองแทนชารตและแบตเตอรี่ไมนอยกวา12V(1.5AH)
จํานวน 2 กอน
 ตามบัญชีครุภัณฑ แบบ ผ. 03 (แผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี พ.ศ
. 2561-2565) แผนงานรักษาความสงบภายใน  ขอ(3) หนา 226

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 3,966,406 บาท

งบบุคลากร รวม 742,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 742,000 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 417,700 บาท

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของพนักงานสวนตําบล ระดับ
อํานวยการทองถิ่น ที่ปฏิบัติหนาที่ในกองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม ไดแก
1)ตําแหนงผูอํานวยการกองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม(อํานวยการทองถิ่นระดับตน)ในอัตราเดือนละ 3,500
 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือนเป็นเงิน 42,000 บาท

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 270,300 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจาง
ทั่วไป สังกัดกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาครองชีพชั่วคราวที่มีสิทธิ์เบิกจายไดตาม
ระเบียบฯของพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่ว
ไป สังกัดกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
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งบดําเนินงาน รวม 1,586,406 บาท
ค่าตอบแทน รวม 33,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคการบริหารสวนตําบลใหกับผูที่ไดรับแตงตั้งตามพระราช
บัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560 เพื่อทําหนาที่เป็นคณะกรรมการตางๆ ตามหนังสือ
กระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว85 ลงวัน
ที่ 6 กันยายน 2561 รวมถึงเงินผลประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษ

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแก
พนัก งานสวนตําบลและพนักงานจางสังกัดกองการศึกษาฯที่มา
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ซึ่งมีสิทธิ์เบิกไดตามระเบียบและ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบลที่
สามารถเบิกจายไดตามระเบียบฯและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว257 ลงวัน
ที่28 มิถุนายน2559 

ค่าใช้สอย รวม 637,440 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน ในการอบรมสัมมนา
ตามหลัก  สูตรตางๆ ของพนักงานสวนตําบล  พนักงานจาง สังกัด
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
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จางเหมาบริการพนักงานทําความสะอาดศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานนา
เลิน

จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการทําความสะอาดสถานที่
ราชการ สถานศึกษา ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ฯลฯ (ตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น 5 ปี พ.ศ. 2561-2565) ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่1 การ
พัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยและเสริมสรางคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน  ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่นในเขตจังหวัดที่3  การจัดระเบียบชุมชนและรักษาความสงบ
เรียบรอย
 4. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต แผนงานรักษา
ความสงบภายใน ขอ(15) หนา 128

จางเหมาบริการพนักงานผูชวยผูดูแลเด็กเล็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานนาเลิน

จํานวน 96,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการพนักงานผูชวยผูดูแลเด็กเล็กของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานนาเลิน  เชน ชวยเหลือ ดูแลเด็กเล็กใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก   ฯลฯ (ตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี พ.ศ
. 2561-2565) ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่1 การพัฒนาเมืองนาอยูทัน
สมัยและเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน  ข.ยุทธศาสตรการ
พัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่3  การจัด
ระเบียบชุมชนและรักษาความสงบเรียบรอย
 4. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต แผนงานรักษา
ความสงบภายใน ขอ(16) หนา 128

จางเหมาบริการพนักงานเพื่อปฏิบัติงานดานธุรการและงานอื่นๆที่ได
รับมอบหมายของกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการพนักงานเพื่อปฏิบัติงานดานธุรการ
และงาน อื่นๆที่ไดรับมอบหมายของกองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม (ตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี พ.ศ. 2561-2565) ก
.ยุทธศาสตรจังหวัดที่1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยและเสริม
สรางคุณภาพชีวิตของประชาชน   ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที3่   การจัดระเบียบ
ชุมชนและรักษาความสงบเรียบรอย
 4. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต แผนงานรักษา
ความสงบภายใน ขอ(17) หนา 128
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จางเหมาบริการรถรับ-สงเด็กนักเรียนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานนา
เลิน

จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการรถรับสงเด็กนักเรียนยากจนและ
เด็กดอยโอกาสในพื้นที่ เพื่อเดินทางมาศึกษาที่ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานนาเลิน(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี พ.ศ. 2561-2565) ก
.ยุทธศาสตรจังหวัดที่1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยและเสริม
สรางคุณภาพชีวิตของประชาชน  ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที3่  การจัดระเบียบ
ชุมชนและรักษาความสงบเรียบรอย
 4. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต แผนงานรักษา
ความสงบภายใน ขอ(18) หนา 129

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคารับรองหรือรายจายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรอง
ในพิธีเปิดอาคารตางๆ คาใชจายในพิธีทางศาสนา ฯลฯ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาใชจายอื่นๆใน
การเดินทางไปราชการ หรือไปอบรม  สัมมนา ของพนักงานสวน
ตําบลและพนักงานจางที่มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯของผูที่ปฏิบัติ
งานในสังกัดกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 216,440 บาท

1)คาสนับสนุนอาหารกลางวันของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
                                                        ตั้งไว     137,200
  บาท
เพื่อจายเป็นคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา ของศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก   อาหารกลางวัน  จํานวน 20 บาท ตอ คน  จํานวน 28
  คน จัดสรรจํานวน   245 วัน  ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3301  ลงวันที่ 14
  มิถุนายน  2560

2)คาจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานนาเลิน
                                                        ตั้งไว  47,600
  บาท
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เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดการเรียนการสอน ของศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานนาเลิน  โดยใชจํานวนเด็กเล็ก ณ วันที่ 19
 มิถุนายน 2562 ในการจัดสรร  คาจัดการเรียนการ
สอน อัตรา คนละ 1,700  บาท/ปี   ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่ 14
 มิถุนายน 2560 

3)คาหนังสือเรียน                              ตั้งไว  5,600  บาท
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อหนังสือเรียนใหแกเด็กในระดับกอนประถม
ศึกษา (หมายถึงเด็กที่มีอายุตั้งแต 3-5 ปี ในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก) ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานนาเลิน  โดยใชจํานวนเด็ก
เล็ก  ณ วันที่ 19 มิถุนายน  2562  ในการจัดสรร  คาหนังสือ
เรียน  จํานวน 28 คน  อัตรา คนละ 200  บาท/ปี โดยใหดําเนิน
งานตามแนวทางการบริหารงบประมาณ เงินอุดหนุนสนับสนุนคา
ใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2562 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่  มท 0816.2/ว 1636 ลงวันที่ 23  เมษายน 2562

 
4)คาอุปกรณการเรียน                      ตั้งไว  5,600  บาท
เพื่อจายเป็นคาอุปกรณการเรียน จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย อายุ
ตั้งแต 3-5 ปี ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานนาเลิน  โดยใชจํานวนเด็ก
เล็ก  ณ วันที่ 19  มิถุนายน 2562 ในการจัดสรร จํานวน 28
 คน  อัตรา คนละ 200 บาท/ปี โดยใหดําเนินงานตามแนวทาง
การบริหารงบประมาณ   เงินอุดหนุนสนับสนุนคาใชจายในการ
จัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2562 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่  มท 0816.2
/ว 1636 ลงวันที่ 23  เมษายน 2562

5)คาเครื่องแบบผูเรียน                      ตั้งไว  8,400  บาท
เพื่อจายเป็นคาเครื่องแบบผูเรียน จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย อายุ
ตั้งแต 3-5 ปี ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานนาเลิน  โดยใชจํานวนเด็ก
เล็ก  ณ วันที่ 19  มิถุนายน 2562 ในการจัดสรร จํานวน 28
 คน  อัตรา คนละ 300 บาท/ปี   โดยใหดําเนินงานตามแนวทาง
การบริหารงบประมาณ เงินอุดหนุนสนับ สนุนคาใชจายในการ
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จัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ประจําปี งบประมาณ พ
.ศ.2562 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่  มท
  0816.2/ว 1636 ลงวันที่ 23  เมษายน 2562

6)คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน                     ตั้ง
ไว  12,040  บาท
เพื่อจายเป็นคากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน  จัดสรรสําหรับเด็ก
ปฐมวัย อายุตั้งแต 3-5 ปี ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานนาเลิน  โดย
ใชจํานวนเด็กเล็ก  ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2562 ในการจัด
สรร จํานวน 28 คน  อัตรา คนละ  430  บาท/ปี  โดยใหดําเนิน
งานตามแนวทางการบริหารงบประมาณ เงินอุดหนุนสนับสนุนคา
ใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2562 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่  มท 0816.2/ว 163
6 ลงวันที่ 23  เมษายน 2562

(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี พ.ศ. 2561-2565) ก.ยุทธศาสตร
จังหวัดที่1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยและเสริมสรางคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน  ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที3่  การจัดระเบียบชุมชนและรักษา
ความสงบเรียบรอย
 4. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต แผนงานรักษา
ความสงบภายใน ขอ(19) หนา 129

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินครุภัณฑตางๆ
ขององคการบริหารสวนตําบล  เชน ครุภัณฑตางๆ เครื่องปรับ
อากาศ ตู  โต๊ะ รถยนตสวนกลาง เครื่องถายเอกสาร ฯลฯที่เกี่ยว
ของกับการปฏิบัติงาน กองการศึกษาฯ

ค่าวัสดุ รวม 853,966 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุอุปกรณที่ใชในการปฏิบัติงานขององคการ
บริหารสวนตําบลนาเลิน  เชน  กระดาษ ปากกา หมึก ยางลบ คลิ
ปหนีบกระดาษ  เข็มหมุด  เทป  ตรายาง  ซอง แฟ้มเครื่องเขียน
แบบพิมพตางๆ ฯลฯ ที่ใชในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 823,966 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ของโรงเรียนสังกัดสพฐ
. จํานวน 3 แหง และศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวน
ตําบลนาเลิน  จํานวน  1 แหง ตั้งงบประมาณ ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่ 14
 มิถุนายน 2560 โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดสรรในอัตราคนละ 7.37   โดยมีจํานวนนัก
เรียน(1)ถึง(4) = 430 คน จํานวน 260 วัน รายละเอียดดังนี้
1) โรงเรียนบานนาเลิน   จํานวน  115 คน x7.37บาท x 260
 วัน  เป็นเงิน  220,363 บาท
2) โรงเรียนบานคําหมาใน-รองเข  จํานวน  143 คน x 7.37
 บาท x 260 วัน  เป็นเงิน  274,016.60 บาท
3) โรงเรียนบานสวาสดิ์  จํานวน  144 คน x 7.37 บาท x 260
 วัน  เป็นเงิน  275,932.80 บาท
สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตั้งงบประมาณตามหนังสือกระทรวง
มหาด ไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่ 14
 มิถุนายน 2560 จัดสรรในอัตราคนละ 7.37 บาทจํานวน 260
 วัน  รายละเอียดดังนี้ 
4) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานนาเลิน จํานวน  28  คน x 7.37
บาท x 260 วัน เป็นเงิน  53,653.60 บาท   
คําชี้แจงเพิ่มเติม   รายจาย (1)ถึง(4) เป็นเพียงการแสดงใหเห็นถึง
ที่มาของยอดตั้งงบประมาณ หากมีการเพิ่มลดของจํานวนนักเรียน
แตละสถานศึกษา ใหสามารถปรับเกลี่ย  ถัวเฉลี่ยจายงบประมาณ
กันไดระหวาง (1) ถึง (4) โดยไมจําเป็นตองแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้
แจงงบประมาณแตอยางใด  (ทั้งนี้จะเบิกจายไดก็ตอเมื่อไดรับจัด
สรรจาก กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น) (ตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น 5 ปี พ.ศ. 2561-2565) ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่1 การพัฒนา
เมืองนาอยูทันสมัยและเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน  ข
.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขต
จังหวัดที่3  การจัดระเบียบชุมชนและรักษาความสงบเรียบรอย
 4. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต แผนงานรักษา
ความสงบภายใน ขอ(9) หนา 126
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วัสดุกีฬา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกีฬาที่ใชในการออกกําลังกายและนันทนาการ
ของกองการศึกษาฯ เชน ลูกฟุตบอล  ลูกวอลเลยบอล ตาขาย ลูก
ตะกรอ ลูกปิงปอง ไมปิงปอง  ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอรและเครื่องพิมพดีดที่ใชในการ
ปฏิบัติงานของกองการศึกษาฯ เชน ตลับผงหมึกสําหรับเครื่อง
พิมพ   เมาท แป้นพิมพ แผนหรือ จานบันทึกขอมูล SD
การด การดบันทึกขอมูลสําหรับกลองถายภาพ แผนCD/DVD 
ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 62,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้า สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานนาเลิน
  สังกัดกองการศึกษาสาสนาและวัฒนธรรม และที่อยูในความรับ
ผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลนาเลิน 

คาบริการไปรษณีย จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไปรษณียยากร คาลงทะเบียนตอบรับ คา
ธนาณัติ คาธรรมเนียมในการโอนเงินตางๆของสังกัดกองการ
ศึกษาฯ
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งบเงินอุดหนุน รวม 1,638,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,638,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการสงเสริมการเรียนรูตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 30,000 บาท

เพื่ออุดหนุนโครงการสงเสริมการเรียนรูตามปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียงโรงเรียนบารคําหมาไนรองเข ในการทํากิจกรรมเกี่ยวกับ
เศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้
1.กิจกรรมการเลี้ยงปลา 
2.กิจกรรมสวนยางพาราในโรงเรียน
3.กิจกรรมการเลี้ยงไก
4.กิจกรรมการเพาะเห็ด
5.กิจกรรมการปลูกพืชผักสวนครัว
6.กิจกรรมการทํานา
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี พ.ศ. 2561-2565) ก.ยุทธศาสตร
จังหวัดที่1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยและเสริมสรางคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน  ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที3่  การจัดระเบียบชุมชนและรักษา
ความสงบเรียบรอย
 4. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต แผนงานรักษา
ความสงบภายใน ขอ(12) หนา 127

อุดหนุนสวนราชการ จํานวน 1,608,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียนของโรงเรียน
สังกัดสพฐ. จํานวน 3 แหง ตามโครงการอาหารกลางวัน (ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลง
วันที่ 14 มิถุนายน 2560) โดยมีจํานวนนักเรียน(1)ถึง(3) = 402
 คน อัตรามื้อละ  20  บาท/คน  จํานวน 200 วัน รายละเอียดดัง
นี้
1) อุดหนุนโรงเรียนบานนาเลิน          ตั้งไว   460,000   บาท
เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียนสําหรับ
โรงเรียนบานนาเลิน สังกัด สพฐ. ตามโครงการอาหารกลาง
วัน อัตรามื้อละ  20  บาท/คน  จํานวน 115  คน จํานวน 200
 วัน (จํานวนเด็ก  ณ  วันที่ 19  มิถุนายน  2562)
2)อุดหนุนโรงเรียนบานคําหมาไนรองเข   ตั้งไว 572,000   บาท
เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียนสําหรับ
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โรงเรียนบาน คําหมาไนรองเข สังกัด สพฐ. ตามโครงการอาหาร
กลางวัน อัตรามื้อละ  20  บาท/คน  จํานวน 143
  คน  จํานวน 200 วัน (จํานวนเด็ก  ณ วันที่19
  มิถุนายน  2562)
3) อุดหนุนโรงเรียนบานสวาสดิ์  ตั้งไว   576,000    บาท
เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียนสําหรับ
โรงเรียนบานสวาสดิ์ สังกัด สพฐ. ตามโครงการอาหารกลาง
วัน อัตรามื้อละ  20  บาท/คน  จํานวน 144  คน จํานวน 200
 วัน (จํานวนเด็ก ณ วันที่ 19  มิถุนายน  2562)
คําชี้แจงเพิ่มเติม รายจาย (1)ถึง(3) เป็นเพียงการแสดงใหเห็นถึงที่
มาของยอดตั้งงบประมาณ หากมีการเพิ่มลดของจํานวนนักเรียน
แตละสถานศึกษา ใหสามารถปรับเกลี่ย  ถัวเฉลี่ยจายงบประมาณ
กันไดระหวาง (1) ถึง (3) โดยไมจําเป็นตองแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้
แจงงบประมาณแตอยางใด (ทั้งนี้จะเบิกจายไดก็ตอเมื่อไดรับจัด
สรรจาก กรม สงเสริมการปกครองทองถิ่น) (ตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น 5 ปี พ.ศ. 2561-2565) ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่1 การพัฒนา
เมืองนาอยูทันสมัยและเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน  ข
.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขต
จังหวัดที่3  การจัดระเบียบชุมชน  สังคมและการรักษาความสงบ
เรียบรอย 4.ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต  4.3
 แผนงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ขอ(1) ขอ(2) และ
ขอ(10) หนา 126
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 362,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 175,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการรณรงคและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโครงการรณรงคและป้องกันโรคขาดสาร
ไอโอดีน (ตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี พ.ศ. 2561-2565) ก
.ยุทธศาสตรจังหวัดที่1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยและเสริม
สรางคุณภาพชีวิตของประชาชน  ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่2  การสงเสริมคุณภาพ
ชีวิต 4.ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต แผนงาน
สาธารณสุข  ขอ(6) หนา 135

โครงการรณรงคและป้องกันโรคไขเลือดออก จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโครงการรณรงคและป้องกันโรคไขเลือดออก(ตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี พ.ศ. 2561-2565) ก.ยุทธศาสตรจังหวัด
ที่1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยและเสริมสรางคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน  ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่นในเขตจังหวัดที่2  การสงเสริมคุณภาพชีวิต 4.ยุทธศาสตรการ
พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต แผนงานสาธารณ
สุข  ขอ(7) หนา 135

โครงการรณรงคและป้องกันโรคมือเทาปาก จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโครงการรณรงคและป้องกันโรคมือเทาปาก(ตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี พ.ศ. 2561-2565) ก.ยุทธศาสตรจังหวัด
ที่1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยและเสริมสรางคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน  ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่นในเขตจังหวัดที่2  การสงเสริมคุณภาพชีวิต 4.ยุทธศาสตรการ
พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต แผนงานสาธารณ
สุข  ขอ(8) หนา 136
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โครงการรณรงคและป้องกันโรคเอดส จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโครงการรณรงคและป้องกันโรคติดตอทางเพศ
สัมพันธ(เอดส)(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี พ.ศ. 2561-2565) ก
.ยุทธศาสตรจังหวัดที่1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยและเสริม
สรางคุณภาพชีวิตของประชาชน  ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่2  การสงเสริมคุณภาพ
ชีวิต 4.ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต แผนงาน
สาธารณสุข  ขอ(9) หนา 136

โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบาในสุนัขและแมว คา
วัสดุอุปกรณการแพทย เข็มฉีดยา กระบอกฉีดยา คาอาหารเจา
หนาที่ คาน้ํามันรถในการเดินทางของเจาหนาที่ที่ออกปฏิบัติ
หนาที่ฉีดวัคซีนใหกัสุนัขและแมว ตามโครงการสัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธานของสมเด็จเจาฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณอัครราชกุมารี (ตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น 5 ปี พ.ศ. 2561-2565) ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่1 การพัฒนา
เมืองนาอยูทันสมัยและเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน  ข
.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขต
จังหวัดที่2  การสงเสริมคุณภาพชีวิต 4.ยุทธศาสตรการพัฒนา
สังคมและคุณภาพชีวิต แผนงานสาธารณสุข  ขอ(33) หนา 144

ค่าวัสดุ รวม 115,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ํามันเชื้อเพลงสําหรับการพนหมอกควันป้องกัน
โรคติดตอจากแมลงตางๆ 

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย  เชน  น้ํายา
ฆายุง ทรายกําจัดลูกน้ํายุงลาย  น้ํายาตรวจวัดคุณภาพน้ําอยาง
งาย น้ํายาฆาเชื้อเพื่อใชในการควบคุมโรคติดตอวัคซีนป้องกันโรค
ติดตอ หนา กาก อนามัย วัคซีนป้องกันโรคฯลฯ ที่จําเป็นในการ
ป้องกันและควบคุมโรคติดตอ
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งบเงินอุดหนุน รวม 187,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 187,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน

เงินอุดหนุนโครงการสงเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน(อ
สม.)เชิงรุก (เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการดําเนินงานของอาสา
สมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน)

จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเงินอุดหนุนโครงการสงเสริมอาสาสมัครสาธารณ
สุขประจําหมูบาน(อสม.)เชิงรุก (เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการ
ดําเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน) หมูบาน
ละ 7,000 บาท จํานวน 7 หมูบาน  เป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น 35,000
 บาท ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3886 ลงวันที่ 28 
 มิถุนายน 2562 
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี พ.ศ. 2561-2565) ก.ยุทธศาสตร
จังหวัดที่1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยและเสริมสรางคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน  ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที2่ การสงเสริมคุณภาพชีวิต 4
.ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต แผนงานสาธารณ
สุข ขอ(35) หนา 145

เงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนคาป่วยการสําหรับนักบริบาลทองถิ่น จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนคาป่วยการสําหรับนัก
บริบาลทองถิ่นหมูบานละ จํานวน 2 คน  เป็นจํานวนเงินทั้ง
สิ้น 12,000 บาท ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 
 มิถุนายน 2562 
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี พ.ศ. 2561-2565) ก.ยุทธศาสตร
จังหวัดที่1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยและเสริมสรางคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน  ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที2่ การสงเสริมคุณภาพชีวิต 4
.ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต แผนงานสาธารณ
สุข ขอ(36) หนา 145
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เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข

จํานวน 140,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราช ดําริดานสาธารณสุข) หมูบานละ 20,000
 บาท จํานวน 7 หมูบาน เป็นจํานวน เงินทั้งสิ้น 140,000
 บาท ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี พ.ศ. 2561-2565) ก.ยุทธศาสตร
จังหวัดที่1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยและเสริมสรางคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน  ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที2่ การสงเสริมคุณภาพชีวิต 4
.ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต แผนงานสาธารณ
สุข ขอ(12) หนา 137

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 668,400 บาท

งบบุคลากร รวม 502,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 502,400 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 342,900 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนหรือเงินปรับปรุงเงินเดือน แกพนักงานสวน
ตําบลที่ปฏิบัติหนาที่ในงานสวัสดิการสังคมและสังคม
สงเคราะห ของอบต.นาเลิน

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 151,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนแกพนักงานจางที่ปฏิบัติหนาที่ในงาน
สวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห ของอบต.นาเลิน

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 8,500 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพ เงินปรับเงินเดือนตามวุฒิฯเงิน
เพิ่มตาง ๆของพนักงานจางที่ปฏิบัติหนาที่ในงานสวัสดิการสังคม
และสังคมสง เคราะห  ของอบต.นาเลิน
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งบดําเนินงาน รวม 166,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 76,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคการบริหารสวนตําบลใหกับผูที่ไดรับแตงตั้งตามพระราช
บัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560 เพื่อทําหนาที่เป็นคณะกรรมการตางๆ ตามหนังสือ
กระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว85 ลงวัน
ที่ 6 กันยายน 2561 รวมถึงเงินผลประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษ

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแก
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง ที่ปฏิบัติหนาที่ในงาน
สวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห  ของอบต.นาเลิน

คาเชาบาน จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบานของพนักงานสวนตําบลที่ปฏิบัติหนาที่ใน
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห ของอบต.นาเลิน ที่
สามารถเบิกจายไดตามระเบียบฯ

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล ที่
ปฏิบัติหนาที่ในงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห ของอบต
.นาเลิน ที่สามารถเบิกจายไดตามระเบียบฯ

ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

ค่าจางเหมาบริการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเย็บเลม เขาเลม ทําปก ถายเอกสาร หนังสือคูมือ
ตางๆ ลางอัดรูป และจางเหมาทําตรายาง ฯลฯ  
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คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆของพนักงาน
สวนตําบล  
พนักงานจาง ที่ปฏิบัติหนาที่ในงานสวัสดิการสังคมและสังคม
สง เคราะห ในการเขาศึกษาอบรมหลักสูตรตางๆที่สามารถเบิก
จายไดตามระเบียบฯ 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พักและคาใชจาย
อื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงาน
สวนตําบล พนักงานจาง ที่ปฏิบัติหนาที่ในงานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห ของอบต.นาเลิน  ที่เบิกจายไดตามระเบียบฯ 

โครงการสงเสริมอาชีพผูพิการและผูดอยโอกาสตําบลนาเลิน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินโครงการสงเสริมอาชีพผูพิการและผูดอย
โอกาสตําบลนาเลิน เชน คาวัสดุอุปกรณในการฝึกอบรม คาป้าย
คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม และ
คาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของในการดําเนินงานตามรายละเอียดของ
อบต.นาเลิน(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี พ.ศ. 2561-2565) ก
.ยุทธศาสตรจังหวัดที่1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยและเสริม
สรางคุณภาพชีวิตของประชาชน  ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่2   4.ยุทธศาสตรการ
พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต แผนงานสังคม
สงเคราะห ขอ(2) หนา 146 

โครงการสงเสริมอาชีพผูสูงอายุในตําบลนาเลิน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินโครงการสงเสริมอาชีพผูสูงอายุในตําบลนา
เลิน เชน คาวัสดุอุปกรณในการฝึกอบรม คาป้ายคาตอบแทน
วิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม และคาใชจาย
อื่นๆที่เกี่ยวของในการดําเนินงานตามรายละเอียดของอบต.นาเลิน
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี พ.ศ. 2561-2565) ก.ยุทธศาสตร
จังหวัดที่1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยและเสริมสรางคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน  ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่2   4.ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิต แผนงานสังคมสงเคราะห ขอ(3) หนา 147
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑตางๆที่ใชงานใน
แผนงานสังคมงเคราะห เชน เครื่องคอมพิวเตอร   ซอม
แซม  ตู โต๊ะตางๆ ฯลฯ 

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 2,325,100 บาท

งบบุคลากร รวม 657,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 657,700 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 416,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีใหแก
พนักงานสวนตําบล ที่ปฏิบัติหนาที่ในกองชาง ของอบต.นาเลิน

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของพนักงานสวนตําบล ระดับ
อํานวยการทองถิ่น ที่ปฏิบัติหนาที่ในกองชาง ไดแก
1)ตําแหนงผูอํานวยการกองชาง (อํานวยการทองถิ่นระดับตน)ใน
อัตราเดือนละ 3,500 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือนเป็น
เงิน 42,000 บาท

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 199,700 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกพนักงานจางที่ปฏิบัติหนาที่ในกอง
ชาง ของอบต. นาเลิน

งบดําเนินงาน รวม 391,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 83,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคการบริหารสวนตําบลใหกับผูที่ไดรับแตงตั้งตามพระราช
บัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560 เพื่อทําหนาที่เป็นคณะกรรมการตางๆ ตามหนังสือ
กระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว85 ลงวัน
ที่ 6 กันยายน 2561 รวมถึงเงินผลประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษ
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ของ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางกองชาง ของอบต.นาเลิน ที่มี
สิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ  

คาเชาบาน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบาน คาเชาซื้อบาน คาเงินกูของพนักงานสวน
ตําบลที่ปฏิบัติหนาที่ในกองชาง ของอบต.นาเลิน ที่สามารถเบิก
จายไดตามระเบียบฯ

ค่าใช้สอย รวม 65,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆในการอบรม
สัมมนาตามหลักสูตรตางๆของพนักงานสวนตําบล พนักงานจางที่
ปฏิบัติหนาที่ในกองชาง ของอบต.นาเลิน  ที่สามารถเบิกจายได
ตามระเบียบฯ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาเบี้ยเลี้ยง  คาพาหนะคาเชาที่พักและคาใชจาย
อื่นๆในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงาน
สวนตําบล พนักงานจางที่ปฏิบัติหนาที่ในกองชาง  ของอบต.นา
เลิน

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ เชน เครื่อง
คอมพิวเตอร   ซอมแซมระบบไฟฟ้า รถยนตสํานักงานหมายเลข
ทะเบียน บพ1840 อุบลราชธานี  รถจักรยานยนตสํานักงานหมาย
เลขทะเบียน 1กฒ 1069 อุบลราชธานี  ตู โต๊ะตางๆ ฯลฯ 

ค่าวัสดุ รวม 237,200 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุอุปกรณที่ใชในการปฏิบัติงานในกองชาง ของ
อบต.นาเลิน  เชน กระดาษสําหรับพิมพงาน กระดาษไขสําหรับ
เขียนแบบ   ดินสอ   ปากกา ฯลฯ 

วันที่พิมพ : 31/3/2565  13:25:33 หนา : 50/66



วัสดุกอสราง จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอ
สราง เชน  อิฐ หิน ปูน ทราย เหล็ก  ยางแอสฟัลติก เพื่อใชในการ
กอสราง หรืออื่นๆที่อยูในความรับผิดชอบของ อบต.นาเลิน 

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน ยางรถยนต ยาง
ใน-ยางนอกรถจักรยานยนต อะไหลตางๆฯลฯที่ใชปฏิบัติ
งานราชการของรถยนตสํานักงานหมายเลขทะเบียน  บพ
 1840 อุบลราชธานีขององคการบริหารสวนตําบลนาเลิน ตาม
หลักเกณฑและอัตราคาใชจายตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว3523 ลงวัน
ที่ 20 มิถุนายน  2559 

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 37,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นเชน น้ํามันดีเซล น้ํามัน
เบนซิน น้ํามันเครื่อง ฯลฯที่ใชปฏิบัติงานราชการของรถยนตสํานัก
งานหมายเลขทะเบียน  บพ 1840 อุบลราชธานี ขององคการบ
ริ หารสวนตําบลนาเลิน ตามหลักเกณฑและอัตราคาใชจายตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท  0808.2/ว3523 ลง
วันที่ 20 มิถุนายน  2559 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน กระดาษเขียนโปส
เตอร , พูกัน และสี ,ฟิลม,ฟิลมสไลด, แถบบันทึกเสียงหรือ
ภาพ ,ภาพ ยนตร ,วิดีโอเทป,แผนซีดี,รูปสีหรือขาวดําที่ไดจากการ
ลางอัดขยายภาพถายดาวเทียมฯ  ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเทปบันทึกขอมูล แป้นพิมพ  ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพ เมนบอรด แผนกรองแสง เมาส และอื่นๆ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 6,000 บาท
คาบริการโทรศัพท จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโทรศัพทที่อยูในความรับผิดชอบของกอง
ชาง องคการบริหารสวนตําบลนาเลิน หมายเลข
โทรศัพท 045-252576 หรือที่อยูในความดูแลรับผิดชอบ  
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คาบริการไปรษณีย จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย คาโทรเลข คาธนาณัติ คาซื้อดวงตรา
ไปรษณียยากรที่ใชในราชการของกองชาง องคการบริหารสวน
ตําบลนาเลิน 

งบลงทุน รวม 1,276,200 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,276,200 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานคําหมาไน หมูที่3 จํานวน 167,700 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บานคําหมาไน หมูที่3 ตําบลนาเลิน อําเภอศรีเมือง
ใหม จังหวัดอุบลราชธานี  รายละเอียดโครงการ สายทางนาย
พวง  บุระพร ขนาดผิวจราจร
กวาง 4.00 เมตร หนา  0.15 เมตร ยาว 0.066 กิโลเมตร มีพื้นที่
คอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา 264 ตารางเมตร  ไหลทางลงดิน
ลุกรัง ขนาดกวางขางละ 0.50 เมตรหนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือ
ตามสภาพพื้นที่ งบประมาณ167,700 บาท(หนึ่งแสนหกหมื่นเจ็ด
พันเจ๊ดรอยบาทถวน)(ตามแบบ อบต.กําหนด) (ตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น 5 ปี พ.ศ. 2561-2565) ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่1 การ
พัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยและเสริมสรางคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน  ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่นในเขตจังหวัดที่1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 3.การพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน แผนงานเคหะและชุมชน ขอ(148) หนา 99
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานนาเลิน หมูที่1 จํานวน 167,700 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บานนาเลิน หมูที่ 1 ตําบลนาเลิน อําเภอศรีเมือง
ใหม จังหวัดอุบลราชธานี สายทางนางพิน รายละเอียด
โครงการ  ขนาดผิวจราจร
กวาง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 0.066 กิโลเมตร มีพื้นที่
คอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา 264 ตารางเมตร  ไหลทางลงดิน
ลุกรัง ขนาดกวางขางละ 0.50 เมตรหนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือ
ตามสภาพพื้นที่ งบประมาณ167,700 บาท(หนึ่งแสนหกหมื่นเจ็ด
พันเจ๊ดรอยบาทถวน)(ตามแบบ อบต.กําหนด) (ตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น 5 ปี พ.ศ. 2561-2565) ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่1 การ
พัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยและเสริมสรางคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน  ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่นในเขตจังหวัดที่1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 3.การพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน แผนงานเคหะและชุมชน ขอ(146) หนา 98

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานนาหวา หมูที่2 จํานวน 167,700 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บานนาหวา หมูที่2 ตําบลนาเลิน อําเภอศรีเมือง
ใหม จังหวัดอุบลราชธานี  สายทางนายบุญมี อินทราชา ราย
ละเอียดโครงการ   ขนาดผิวจราจร
กวาง 4.00 เมตร หนา  0.15 เมตร  ยาว  0.066  กิโลเมตร มี
พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา 264 ตารางเมตร  ไหลทางลง
ดินลุกรัง ขนาดกวางขางละ 0.50 เมตรหนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือ
ตามสภาพพื้นที่ งบประมาณ167,700 บาท(หนึ่งแสนหกหมื่นเจ็ด
พันเจ๊ดรอยบาทถวน)(ตามแบบ อบต.กําหนด) (ตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น 5 ปี พ.ศ. 2561-2565) ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่1 การ
พัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยและเสริมสรางคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน  ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่นในเขตจังหวัดที่1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 3.การพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน แผนงานเคหะและชุมชน ขอ(147) หนา 98
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานรองเข หมูที่4 จํานวน 167,700 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บานรองเข หมูที่4 ตําบลนาเลิน อําเภอศรีเมืองใหม จังหวัด
อุบลราชธานี  สายทางนายทวี รายละเอียดโครงการ   ขนาดผิว
จราจร
กวาง 4.00 เมตร หนา  0.15 เมตร  ยาว  0.066  กิโลเมตร มี
พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา 264 ตารางเมตร  ไหลทางลง
ดินลุกรัง ขนาดกวางขางละ 0.50 เมตรหนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือ
ตามสภาพพื้นที่ งบประมาณ167,700 บาท(หนึ่งแสนหกหมื่นเจ็ด
พันเจ๊ดรอยบาทถวน)(ตามแบบ อบต.กําหนด) (ตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น 5 ปี พ.ศ. 2561-2565) ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่1 การ
พัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยและเสริมสรางคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน  ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่นในเขตจังหวัดที่1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 3.การพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน แผนงานเคหะและชุมชน ขอ(149) หนา 99

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานไรเจริญ หมูที่6 จํานวน 167,700 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บานไรเจริญ หมูที่6 ตําบลนาเลิน อําเภอศรีเมือง
ใหม จังหวัดอุบลราชธานี  สายทางนายเสนห บุญชิต รายละเอียด
โครงการ   ขนาดผิวจราจร
กวาง 4.00 เมตร หนา  0.15 เมตร  ยาว  0.066  กิโลเมตร มี
พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา 264 ตารางเมตร  ไหลทางลง
ดินลุกรัง ขนาดกวางขางละ 0.50 เมตรหนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือ
ตามสภาพพื้นที่ งบประมาณ167,700 บาท(หนึ่งแสนหกหมื่นเจ็ด
พันเจ๊ดรอยบาทถวน)(ตามแบบ อบต.กําหนด) (ตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น 5 ปี พ.ศ. 2561-2565) ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่1 การ
พัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยและเสริมสรางคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน  ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่นในเขตจังหวัดที่1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 3.การพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน แผนงานเคหะและชุมชน ขอ(151) หนา 100
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) บานเหลาใต หมูที่7 
ตําบลนาเลิน อําเภอศรีเมืองใหม จังหวัดอุบลราชธานี

จํานวน 167,700 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.)บานเหลาใต หมูที่7 ตําบลนาเลิน อําเภอศรีเมือง
ใหม จังหวัดอุบลราชธานี  สายทางขางวัดคํามันปลา รายละเอียด
โครงการ   ขนาดผิวจราจร
กวาง 4.00 เมตร หนา  0.15 เมตร  ยาว  0.066  กิโลเมตร มี
พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา 264 ตารางเมตร  ไหลทางลง
ดินลุกรัง ขนาดกวางขางละ 0.50 เมตรหนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือ
ตามสภาพพื้นที่ งบประมาณ167,700 บาท(หนึ่งแสนหกหมื่นเจ็ด
พันเจ๊ดรอยบาทถวน)(ตามแบบ อบต.กําหนด) (ตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น 5 ปี พ.ศ. 2561-2565) ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่1 การ
พัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยและเสริมสรางคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน  ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่นในเขตจังหวัดที่1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 3.การพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน แผนงานเคหะและชุมชน 

โครงการปรับปรุงถนนภายในหมูบาน  หมูที่5 บานสวาสดิ์ ตําบลนา
เลิน อําเภอศรีเมืองใหม จังหวัดอุบลราชธานี

จํานวน 170,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโครงการปรับปรุงถนนภายในหมูบาน หมูที5่ บาน
สวาสดิ์ ตําบลนาเลิน อําเภอศรีเมืองใหม จังหวัด
อุบลราชธานี  ระยะทางรวม 2,500 เมตร รายละเอียด
โครงการ   จุดที่1 สายทางนางอริษา  คูณทัน ขนาดกวาง 3.00
 เมตร หนา  0.25 เมตร  ระยะทางยาว  2,150  เมตร
จุดที่2 สายทางนายสุทัศ  สมศรีแกว ขนาดกวาง 3.00
 เมตร หนา  0.25 เมตร  ระยะทางยาว  350  เมตร  งบ
ประมาณ17,000 บาท(หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถวน)(ตามแบบ อบต
.กําหนด) (ตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี พ.ศ. 2561-2565) ก
.ยุทธศาสตรจังหวัดที่1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยและเสริม
สรางคุณภาพชีวิตของประชาชน  ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที1่ การพัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน 3.การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน แผนงานเคหะและ
ชุมชน ขอ(23) หนา 68 
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คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายใหแกเอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภาย
นอกเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งกอสราง

คาจางวิศวกรออกแบบ/เขียนแบบ/ประมาณการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางวิศวกรออกแบบ/เขียนแบบ/ประมาณการ
สําหรับงานโครงการกอสรางโครงสรางพื้นฐานหมวดที่ดินและสิ่ง
กอสราง (ตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี พ.ศ. 2561-2565) ก
.ยุทธศาสตรจังหวัดที่1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยและเสริม
สรางคุณภาพชีวิตของประชาชน  ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่1 การพัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน 3.การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน แผนงานเคหะและ
ชุมชน ขอ(218) หนา 120

งานไฟฟ้าถนน รวม 199,500 บาท
งบบุคลากร รวม 159,500 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 159,500 บาท
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 147,300 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงคาตอบแทนใหแกพนักงานจาง
ที่ปฏิบัติหนาที่ในงานไฟฟ้าถนน

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 12,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพ เงินปรับเงินเดือนตามวุฒิฯ เงิน
เพิ่มตางๆ แกพนักงานจางที่ปฏิบัติหนาที่ในงานไฟฟ้าถนน

งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 40,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณไฟฟ้าสําหรับซอมแซมไฟฟ้า
สาธารณะ ไฟฟ้าสํานักงาน อาคารและสถานที่ ฯลฯ 
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 412,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 350,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 350,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการฝึกอบรมอาชีพใหกับประชาชนทั่วไป จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตางๆในการจัดงานหรือกิจกรรมตาม
โครงการฝึกอบรมอาชีพใหกับประชาชนทั่วไป เชน คาอุปกรณใน
การจัดกิจกรรม คาวิทยากร  คาป้ายโครงการ คาอาหาร คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม ตามรายละเอียดดังนี้
1.การฝึกอบรมอาชีพทํากลวยเบรคแตก        จํานวน  20,000
  บาท
2.การฝึกอบรมอาชีพทําขนครองแครงทอด   จํานวน  20,000
  บาท
3.การฝึกอบรมอาชีพทําสเปรยสมุนไพรไลยุง  จํานวน  20,000
  บาท
(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี พ.ศ. 2561-2565) ก.ยุทธศาสตร
จังหวัดที่1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยและเสริมสรางคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน  ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที2่  การสงเสริมคุณภาพชีวิต 2
.ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของทองถิ่น 2.3 แผนงาน
สรางความเขมแข็งของชุมชน ขอ(4) หนา 52

โครงการเพิ่มศักยภาพแกนนําสุขภาพในชุมชนตําบลนาเลิน จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินงานตามโครงการเพิ่มศักยภาพแกนนํา
สุขภาพในชุมชนตําบลนาเลิน เชน คาวิทยากร คาอุปกรณในการ
จัดกิจกรรม คาป้ายโครงการ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม ฯลฯ (ตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี พ.ศ. 2561-2565) ก
.ยุทธศาสตรจังหวัดที่1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยและเสริม
สรางคุณภาพชีวิตของประชาชน  ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่2  การสงเสริมคุณภาพ
ชีวิต 2.ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของทอง
ถิ่น 2.3 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน ขอ(5) หนา 53

วันที่พิมพ : 31/3/2565  13:25:33 หนา : 57/66



โครงการสงเสริมผูสูงอายุและสถาบันครอบครัวตําบลนาเลิน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตางๆในการจัดงานหรือกิจกรรมตาม
โครงการสงเสริมผูสูงอายุและสถาบันครอบครัวตําบลนาเลิน
 เชน คาอุปกรณในการจัดกิจกรรม  คาป้ายโครงการ คา
อาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาพิธีทางศาสนา คาของ
ขวัญ ของรางวัลในการรวมกิจกรรม คาใชจายในการตรวจสุขภาพ
แกผูสูงอายุที่เขารวมโครงการ และคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ ฯลฯ
  (ตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี พ.ศ. 2561-2565) ก.ยุทธศาสตร
จังหวัดที่1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยและเสริมสรางคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน  ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่2  การสงเสริมคุณภาพ
ชีวิต 2.ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของทอง
ถิ่น 2.3 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน ขอ(6) หนา 53

โครงการสงเสริมสัมพันธภาพของสมาชิกในครอบครัว จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินงานตามโครงการสงเสริมสัมพันธภาพของ
สมาชิกในครอบครัว เชน คาวิทยากร คาอุปกรณในการจัด
กิจกรรม คาป้ายโครงการ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม ฯลฯ(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี  พ.ศ.  2561-2565) ก
.ยุทธศาสตรจังหวัดที่1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยและเสริม
สรางคุณภาพชีวิตของประชาชน  ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่2  การสงเสริมคุณภาพ
ชีวิต  2.ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของทอง
ถิ่น 2.3 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน ขอ(7) หนา 53
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งบเงินอุดหนุน รวม 62,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 62,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการประชารัฐรวมใจ  ตานภัยยาเสพติด(ปักกลด) จํานวน 32,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนใหกับสถานีตํารวจภูธรศรีเมืองใหม เพื่อ
ดําเนินโครงการประชารัฐรวมใจ ตานภัยยาเสพติด (ปักกลด)(ตาม
หลักเกณฑและเงื่อนไขที่กําหนดในประการคณะกรรมการกระจา
ยอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ลงวัน
ที่ 13 สิงหาคม 2546) (ตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี พ.ศ
. 2561-2565) ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่1 การพัฒนาเมืองนาอยูทัน
สมัยและเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน  ข.ยุทธศาสตรการ
พัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่2  การสง
เสริมคุณภาพชีวิต 4.ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและคุณภาพ
ชีวิต  4.7 แผนงานสรางความเขมแข็งของ
ชุมชน ขอ(25) หนา 165

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน

อุดหนุนโครงการป้องกันและควบคุมไฟป่าของเครือขายความรวมมือ
ในการควบคุมไฟป่าหมูบานนาหวา หมูที่2 ต.นาเลิน อ.ศรีเมืองใหม 
จ.อุบลราชธานี

จํานวน 30,000 บาท

เพื่ออุดหนุนโครงการป้องกันและควบคุมไฟป่าของเครือขายความ
รวมมือในการควบคุมไฟป่าหมูบานนาหวา หมูที่2 ต.นาเลิน อ.ศรี
เมืองใหม จ.อุบลราชธานี (ตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี พ.ศ
. 2561-2565) ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่1 การพัฒนาเมืองนาอยูทัน
สมัยและเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน  ข.ยุทธศาสตรการ
พัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่2  การสง
เสริมคุณภาพชีวิต 4.ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและคุณภาพ
ชีวิต  4.7 แผนงานสรางความเขมแข็งของ
ชุมชน ขอ(31) หนา 168
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รวม 360,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 360,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 360,000 บาท
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท

คาใชจายในการจัดกิจกรรมวันสําคัญของทางราชการเพื่อจายเป็น
คาใชจายในวันสําคัญของราชการ เชน วันปิยมหาราช วันเฉลิม
พระชนมพรรษางานรัฐพิธี วันสําคัญของชาติ ประเพณีสําคัญตางๆ
การจัดนิทรรศการวันพอแหงชาติ  วันแมแหงชาติ  วันขึ้นปีใหมวัน
เขา-ออกพรรษา วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา ฯลฯ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการแขงขันกีฬาของเยาวชน ประชาชนตานยาเสพติด 
ประจําปี2563

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดการแขงขันกีฬาของ
เยาวชน ประชาชนตานยาเสพติดระหวางหมูบาน ตําบลนาเลิน
 เพื่อเสริมสรางความสามัค คี ของชุมชนและเพื่อสงเสริมให
เยาวชน ประชาชนหางไกลยาเสพติด(ตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น 5 ปี พ.ศ. 2561-2565) ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่1 การพัฒนา
เมืองนาอยูทันสมัยและเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน  ข
.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขต
จังหวัดที่6  การบริหารจัดการวัฒนธรรมจารีตประเพณีและ
ภูมิปัญญาทองถิ่น4.ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและคุณภาพ
ชีวิต แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ ขอ(24) หนา 177
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โครงการพัฒนาแกนนําสภาเด็กและเยาวชนตําบลนาเลิน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาแกนนํา
สภาเด็กและเยาวชนตําบลนาเลิน  เชน คาเครื่อง
อุปโภค-บริโภค คาวัสดุอุปกรณ คาป้าย คาตอบแทนวิทยากร คา
อาหาร คาอาหารวาง  คาเครื่องดื่มและคาใชจายอื่นๆที่จํา
เป็น(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี พ.ศ. 2561-2565) ก
.ยุทธศาสตรจังหวัดที่1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยและเสริม
สรางคุณภาพชีวิตของประชาชน  ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่6  การบริหารจัดการ
วัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาทองถิ่น4.ยุทธศาสตรการ
พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ ขอ(25) หนา 177

โครงการสงเสริมเด็กเนื่องในโอกาสวันเด็กแหงชาติ ประจําปี2563 จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดกิจกรรมสงเสริมเด็กในพื้นที่ตําบลนา
เลิน  หมูที่1-7 เนื่องในโอกาสวันเด็กแหงชาติ ประจําปี 2563(ตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี พ.ศ. 2561-2565) ก.ยุทธศาสตรจังหวัด
ที่1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยและเสริมสรางคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน  ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่นในเขตจังหวัดที่3  การจัดระเบียบชุมชนและรักษาความสงบ
เรียบรอย 4.ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต แผน
งานการศึกษาขอ(31) หนา 179

โครงการอบรมป้องกันโรคติดตอทางเพศสัมพันธในวัยเรียน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการเขารวมและจัดกิจกรรมโครงการอบรม
ป้องกันโรคติดตอทางเพศสัมพันธในวัยเรียน เชน คาเครื่อง
อุปโภค-บริโภค คาวัสดุอุปกรณ คาป้าย คาตอบแทนวิทยากร คา
อาหาร คาอาหารวาง  คาเครื่องดื่มและคาใชจายอื่นๆที่จํา
เป็น(ตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี พ.ศ. 2561-2565) ก
.ยุทธศาสตรจังหวัดที่1 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยและเสริม
สรางคุณภาพชีวิตของประชาชน  ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่6  การบริหารจัดการ
วัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาทองถิ่น4.ยุทธศาสตรการ
พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ ขอ(32) หนา 180
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งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว รวม 60,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการสงเสริมและประชาสัมพันธสถานที่ทองเที่ยวของตําบลนา
เลิน อําเภอศรีเมืองใหม จังหวัดอุบลราชธานี

จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินงานตามโครงการสงเสริมและประชา
สัมพันธสถานที่ทองเที่ยวของตําบลนาเลิน อําเภอศรีเมือง
ใหม จังหวัดอุบลราชธานี เชน คาจัดทําหนังสือ วารสาร แผน
พับ ลางอัดภาพถายแหลงทองเที่ยว  ป้ายเชิญชวนตางๆ  เพื่อโป
รโมทแหลงทองเที่ยวของตําบลนาเลิน(ตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น 5 ปี พ.ศ. 2561-2565) ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่3 การสงเสริม
และพัฒนาการทองเที่ยวเชิงคุณภาพ  ข.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่4 การวางแผนการ
สงเสริมการลงทุน พานิชยกรรมและการทองเที่ยว 5.ยุทธศาสตร
การสงเสริมการลงทุน พานิชยกรรมและการทองเที่ยว  แผนงาน
การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ขอ(4) หนา 188

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 30,000 บาท

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

เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดซื้อ พันธุพืช พันธุสัตว ปุ๋ย ยากําจัด
ศัตรูพืช  ยากําจัดโรคระบาดพืชและสัตว  สารเคมี ถัง
หมัก น้ํายา  สัตวพืช ตนไม ไมดอกไมประดับ หัวเชื้อ
จุลินทรีย ฯลฯ สําหรับใชในกิจการงานขององคการบริหารสวน
ตําบลนาเลินและประชาชนชาวตําบลนาเลิน
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แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 1,653,500 บาท

งบบุคลากร รวม 159,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 159,500 บาท
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 148,100 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกพนักงานจางที่ปฏิบัติงานดานกิจการ
ประปา แผนงานการพานิชย  ของอบต.นาเลิน

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 11,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินตางๆตามระเบียบฯใหแกพนักงานจางตามภารกิจ
และพนักงานจางทั่วไป ที่ปฏิบัติงานดานกิจการประปา ตามแผน
งานการพานิชย  ของอบต.นาเลิน

งบดําเนินงาน รวม 1,308,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 458,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการทดสอบน้ําประปาภายในตําบลนาเลิน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาทดสอบน้ําประปาภายในตําบลนาเลิน ของงาน
กิจการประปา แผนงานการพานิชย ของอบต.นาเลิน(ตามแผน
พัฒนาทองถิ่น  ปี พ.ศ. 2561-2565) ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่1
 การพัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยและเสริมสรางคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน  ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่นในเขตจังหวัดที่6  การบริหารจัดการวัฒนธรรมจารีตประเพณี
และภูมิปัญญาทองถิ่น 4.ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและคุณภาพ
ชีวิต แผนงานการพานิชย  ขอ(1) หนา 182

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ ในการฝึก
อบรมของพนักงานสวนตําบล พนักงานจางที่ปฏิบัติหนาที่ในงาน
กิจการประปา แผนงานการพานิชย  ของอบต.นาเลิน
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จางเหมาบริการคนงานทั่วไปเพื่อซอมแซมระบบประปาหมูบาน จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการคนงานทั่วไปเพื่อซอมแซมระบบ
ประปาหมูบาน  หมูที่ 1-7  (ตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี พ.ศ
. 2561-2565) ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่1 การพัฒนาเมืองนาอยูทัน
สมัยและเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน  ข.ยุทธศาสตรการ
พัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่6  การ
บริหารจัดการวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาทอง
ถิ่น 4.ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต แผนงานการ
พานิชย  ขอ(3) หนา 183

จางเหมาบริการพนักงานเปิด-ปิดน้ําประปา จํานวน 252,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการเปิด-ปิดระบบน้ําประปาหมู
บาน  หมูที่ 1-7 จํานวน 7 คน หมูบานละ 1 คน(ตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น 5 ปี พ.ศ. 2561-2565) ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่1 การ
พัฒนาเมืองนาอยูทันสมัยและเสริมสรางคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน  ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่นในเขตจังหวัดที่6  การบริหารจัดการวัฒนธรรมจารีตประเพณี
และภูมิปัญญาทองถิ่น 4.ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและคุณภาพ
ชีวิต แผนงานการพานิชย  ขอ(2) หนา 182

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พักและคาใชจายอื่นๆ
ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานสวน
ตําบลและพนัก งานจางที่ปฏิบัติหนาที่งานกิจการประปา แผนงาน
การพานิชย ของอบต.นาเลิน

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑของงานกิจการ
ประปาระบบประปาตางๆ ระบบไฟฟ้าสําหรับการผลิตน้ํา
ประปา  ระบบจายน้ําประปา ระบบผลิตน้ําประปา กรณีชํารุดเสีย
หาย ฯลฯ 
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ค่าวัสดุ รวม 150,000 บาท
วัสดุกอสราง จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณระบบประปา วัสดุกอสราง
สําหรับงานกิจการประปาทุกชนิด

ค่าสาธารณูปโภค รวม 700,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 700,000 บาท

เพื่อจายคาไฟฟ้าสําหรับการสูบน้ําเพื่อผลิตน้ําประปาของระบบ
ประปาหมูบานภายในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวน
ตําบลนาเลินจํานวน 7 หมูบาน 

งบลงทุน รวม 186,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 186,000 บาท
ครุภัณฑการเกษตร

จัดซื้อเครื่องสูบน้ําหอยโขงชนิดมอเตอรไฟฟ้า จํานวน 6 เครื่อง จํานวน 66,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง ชนิดมอเตอร
ไฟฟ้า สูบน้ําได 450 ลิตรตอนาที ราคาเครื่องละ 11,000
 บาท จํานวน 6 เครื่อง ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ ปี 2561 ฉบับ
เดือนธันวาคม2561
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
(1) เป็นเครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง ใชมอเตอรไฟฟ้า
(2) ขนาดทอสงไมนอยกวา 2 นิ้ว (50 มิลลิเมตร)
(3) สูบน้ําไดไมนอยกวาตามปริมาณที่กําหนด
(4) สงน้ําไดสูงไมนอยกวา 9 เมตร หรือประมาณ 30 ฟุต
(5) อุปกรณประกอบของเครื่องสูบน้ําและของมอเตอรไฟฟ้า
ตองมีครบชุด พรอมที่จะใชงานได
 ตามบัญชีครุภัณฑ แบบ ผ. 03 (แผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี พ.ศ
. 2561-2565)แผนงานการพานิชย ขอ(1) หนา 228
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ครุภัณฑอื่น

จัดซื้อปัมสูบน้ําซับเมอรสซิเบิ้ล ขนาด 1.5 เเรงมา (Hp) จํานวน 6 
เครื่อง

จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อปัมซับเมอรสซิเบิ้ล
(Submersible Pumps)    ขนาด 1.5 Hp จํานวน 6 เครื่อง 
คุณลักษณะเฉพาะของปัมสูบน้ําซับเมอรสซิเบิ้ล
(Submersible  Pumps)  ประกอบดวย 2 สวน ดังนี้
สวนที่1 เรือนปัม
-เรือนปัมซับเมอรสมีสมรรถนะกําลัง 1.5 แรงมา / 1.1 KW
- มีระบบ TRI-SEAL 
-มีระบบการยกตัวของใบพัด (Floating stage system) ตลอด
เวลาขณะทําการสูบสง
-มีระบบป้องกันภายในตอการขัดสีจากทราย 
-สามารถสูบน้ําไดปริมาณน้ํา 70 ลิตร/นาที 
-ขนาด 10 ใบพัด ทําจากเทอรโมพลาสติค
-ขนาดทอสง (Discharge Size) : 1 1/4 นิ้ว 
-ระยะทางที่ปัมซับเมอรสสงน้ําได : 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
-ความเร็วรอบมอเตอรไมนอยกวา 2,875 รอบ/นาที
-มีสายไฟฟ้าชนิดกันน้ําไมนอยกวา 50 เมตร
-มีกลองควบคุมการทํางานของมอเตอรปัมซับเมอรส
 (Control Box)
 ตามบัญชีครุภัณฑ แบบ ผ. 03 (แผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี พ.ศ
. 2561-2565)แผนงานการพานิชย ขอ(2) หนา 229
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