
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลโพธิ์

อําเภอ เมืองศรีสะเกษ   จังหวัดศรีสะเกษ

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 29,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 11,155,680 บาท

งบบุคลากร รวม 5,418,780 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,879,920 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

""เพื่อจายเป็นคาใช้จายเงินเดือน 
- นายกองคการบริหารสวนตําบล 
- รองนายกองคการบริหารสวนตําบล 
(รหัสบัญชี 210100) 
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่ว
ไป (00111)
""    

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

""เพื่อจายเป็นคาใช้จายเงินคาตอบแทนประจําตําแหนง
- นายกองคการบริหารสวนตําบล 
- รองนายกองคการบริหารสวนตําบล 
 (รหัสบัญชี 210200)
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่ว
ไป (00111)
""    
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เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

""เพื่อจายเป็นคาใช้จายเงินคาตอบแทนพิเศษ
- นายกองคการบริหารสวนตําบล 
- รองนายกองคการบริหารสวนตําบล 
(รหัสบัญชี 210300)
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่ว
ไป (00111)
""     

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการ
บริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

""เพื่อจายเป็นคาใช้จายคาตอบแทนตําแหนง
-เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล  
(รหัสบัญชี 210400)
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่ว
ไป (00111)
 ""

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 1,195,200 บาท

""  เพื่อจายเป็นคาใช้จายคาตอบแทนสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบล 
- ประธานสภา อบต.   
- รองประธานสภา อบต. 
- สมาชิกสภา อบต. 
- เลขานุการสภา อบต. 
(รหัสบัญชี 210600)
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่ว
ไป (00111)
""    
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,538,860 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,431,560 บาท

""เพื่อจายเป็นคาใช้จายเงินเดือนพนักงานสวนตําบล พร้อมเงิน
ปรับปรุงอัตราเงินเดือนตามประกาศ ก.อบต.จังหวัด และหนังสือ
สั่งการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จํานวน 6 อัตรา 
-ปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
-หัวหน้าสํานักปลัด 
-นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 
-นิติกรปฏิบัติการ 
-นักทรัพยากรบุคลชํานาญการ 
-นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
(รหัสบัญชี 220100) 
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่ว
ไป (00111)
""     

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 84,000 บาท

""เพื่อจายเป็นคาใช้จายเงินเพิ่มคาตอบแทนรายเดือน ปลัด
องคการบริหารสวนตําบล (นักบริหารงานองคการบริหารสวน
ตําบล) 
(รหัสบัญชี 220200)  
ปรากฎในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่ว
ไป (00111)""    

เงินประจําตําแหนง จํานวน 126,000 บาท

""เพื่อจายเป็นคาใช้จายเงินประจําตําแหนง
-ปลัดองคการบริหารสวนตําบล (นักบริหารงานองคการบริหาร
สวนตําบล)
-หัวหน้าสํานักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป)
(รหัสบัญชี 220300)
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่ว
ไป (00111)
""     
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 857,880 บาท

""เพื่อจายเป็นคาใช้จายคาตอบแทนแกพนักงานจ้าง
-พนักงานจ้างตามภารกิจ 3 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป 3
 อัตรา พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีของพนักงานจ้าง 
(รหัสบัญชี 220700)  
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่ว
ไป (00111)""     

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 39,420 บาท

""เพื่อจายเป็นคาตอบแทน สวนเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง เชน เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แกพนักงานและเงินเพิ่ม
อื่น ๆ ตามประกาศ ก.อบต.จังหวัด และหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง
(รหัสบัญชี 220800)  
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่ว
ไป (00111)""    
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งบดําเนินงาน รวม 5,331,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 308,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 90,000 บาท

"""เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประเภท   
-คาตอบแทนของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 
ในการดําเนินงานตามภารกิจอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่นเกี่ยวกับงานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การ
รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชาชนตามกฎหมาย การ
อํานวยความสะดวกงานด้านการจราจร หรือภารกิจอื่นที่เกี่ยว
ข้อ หรือผู้ที่ได้รับคําสั่งดําเนินการอยางหนึ่งอยางใด หรือ ได้รับ
มอบหมายตามคําสั่ง 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายให้แก
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 
(รหัสบัญชี 310100)  
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) 
งานบริหารทั่วไป (00111)""    

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

""เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบ ฯ
(รหัสบัญชี 310300) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
พ.ศ. 2559  
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่ว
ไป (00111)""     
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คาเชาบ้าน จํานวน 168,000 บาท

""เพื่อจายเป็นคาเชาบ้าน หรือเป็นคาเชาซื้อบ้านให้แกพนักงาน
สวนตําบลและพนักงานจ้างซึ่งมีสิทธิเบิกได้
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2559  (รหัสบัญชี 310400) 
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่ว
ไป (00111)""     
     

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 40,000 บาท

""เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ให้กับพนักงานสวน
ตําบล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการ
ศึกษาของบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549  (รหัสบัญชี 310500) 
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่ว
ไป (00111)""     

ค่าใช้สอย รวม 3,970,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาเชาพื้นที่ซอมสร้างผิวจราจร (คาจัดทําสัญญาอาศัย) จํานวน 5,000 บาท

""เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเชาพื้นที่(คาจัดทําสัญญา
อาศัย) ของการรถไฟแหงประเทศไทย
(รหัสบัญชี 320100)
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่ว
ไป (00111)
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คาธรรมเนียม หรือคาลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนาตาง ๆ จํานวน 100,000 บาท

"" เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม
สัมมนาตาง ๆ เชน คาธรรมเนียมศาล คาธรรมเนียมโอนเงิน
นิติกรรมที่ดิน คาลงทะเบียนฝึกอบรม และคาลงทะเบียนอื่น ๆ
 ของพนักงานสวนตําบลและ พนักงานจ้าง เป็นต้น 
(รหัสบัญชี 320100)
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่ว
ไป (00111)
""     

คาธรรมเนียมทิ้งขยะในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ จํานวน 800,000 บาท

"" เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมทิ้งและกําจัดขยะในสถานที่กําจัดขยะ
มูลฝอยของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
 (รหัสบัญชี 320100)
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่ว
ไป (00111)
""     

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 2,010,000 บาท

"" เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจ้างเหมาบริการตาง ๆ เพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการตามอํานาจหน้าที่ขององคการบริการสวนตําบล และ
เป็นไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชนในเขตพื้นที่บริการหรือคา
จ้างเหมาบริการอื่น ๆ ที่มีความจําเป็น คาจ้างเหมาแรงงานเอกชน
หรือบุคคล หรือจ้างเหมาแรงงานอื่น ๆ เพื่อดําเนินการอยางใด
อยางหนึ่ง ฯลฯ
 (รหัสบัญชี 320100)
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่ว
ไป (00111)
""     
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 120,000 บาท

""เพื่อจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
1.รายการคารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
เพื่อจายเป็นคาเลี้ยงรับรองบุคคลหรือคณะบุคคล หรือเจ้าหน้าที่ที่
มาตรวจงาน เจ้าหน้าที่เดินทางมาราชการ หรือศึกษาดูงานใน
พื้นที่รับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลโพธิ์ 

2.รายการคารับรองในการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล
โพธิ์ หรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ 
เพื่อจายเป็นคาอาหาร เครื่องดื่มตาง ๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยง
รับรองและคาบริการอื่น ๆ ซึ่งจําเป็นต้องจายที่เกี่ยวกับการเลี้ยง
รับรองในการประชุม ทั้งนี้ให้รวมถึงผู้เข้ารวมประชุมอื่น ๆ และ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเข้ารวมประชุมคณะกรรมการหรือคณะ
อนุกรรมการที่ได้รับแตงตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ ฯ หรือ
หนังสือสั่งการตาง ๆ
(รหัสบัญชี 320200) 
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่ว
ไป (00111)
""     
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

""เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ หรืออบรม
สัมมนาของบุคลากรสังกัดองคการบริหารสวนตําบลโพธิ์ หรือผู้ที่
ได้รับคําสั่งให้เดินทางไปราชการ  เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็น ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น 2557 (รหัสบัญชี 320300) 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่ว
ไป (00111)
""     

คาใช้จายในการประชาสัมพันธ จํานวน 15,000 บาท

"" เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดทําป้ายประชาสัมพันธ หรือ
รณรงคกิจกรรมของ อบต.หรือคาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
โฆษณาเผยแพรผลงานของ อบต. ฯลฯ
ตามที่กฎหมายและระเบียบกําหนด (รหัสบัญชี 320300)
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) 
งานบริหารทั่วไป (00111 ""     

คาใช้จายในการเลือกตั้ง จํานวน 400,000 บาท

""เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้
บริหารท้องถิ่น ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด เชน คา
ตอบแทนกรรมการการเลือกตั้ง คาแบบพิมพ คาโฆษณาและ
ประชาสัมพันธการเลือกตั้ง คาวัสดุอุปกรณการเลือกตั้ง คาป้าย
ประกาศผลคะแนนเลือกตั้ง และคาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
เลือกตั้ง ฯลฯ 
(รหัสบัญชี 320300)
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)
งานบริหารทั่วไป (00111) 
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โครงการข้อมูลขาวสารเพื่อประชาชน จํานวน 20,000 บาท

""เพื่อจายเป็นคาใช้จายสําหรับการดําเนินโครงการข้อมูลขาวสาร
เพื่อประชาชน เชน จัดทําเว็บไซด จัดสถานที่และเอกสารเผยแพร
ขาวสารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบข้อมูลขาวสาร ร้อง
ทุกข ร้องเรียน ฯลฯ
(รหัสบัญชี 320300) 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่ว
ไป (00111)ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้าที่ 80 ลําดับที่ 1      
""     

โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "ตําบลโพธิ์สะอาด" จํานวน 40,000 บาท

""เพื่อจายเป็นคาใช้จายสําหรับการดําเนินโครงการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยชุมชน ""ตําบลโพธิ์สะอาด"" เชน คาตอบแทน
วิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุ
อุปกรณ คาใช้จายอื่นที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ 
(รหัสบัญชี 320300)
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110)  งานบริหารทั่ว
ไป (00111)
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้าที่ 56 ลําดับที่ 2 ""    
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โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 20,000 บาท

""เพื่อจายเป็นคาใช้จายสําหรับการดําเนินโครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด ตามนโยบายรัฐบาล โดยดําเนินการฝึก
อบรมหรือทัศนศึกษานอกสถานที่ เพื่อให้เยาวชน ประชาชนทั่ว
ไป มีความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติด สามารถป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการแพรระบาดของยาเสพติดในพื้นที่ตําบลโพธิ์ ฯลฯ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557 
(รหัสบัญชี 320300) 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110)  งานบริหารทั่ว
ไป (00111)
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
หน้าที่ 60 ลําดับที่ 1 ""     

โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ท้องถิ่น

จํานวน 200,000 บาท

""เพื่อจายเป็นคาใช้จายสําหรับการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร
ขององคการบริหารสวนตําบลโพธิ์ เชน ผู้บริหารองคการบริหาร
สวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล พนักงานและ
พนักงานจ้างองคการบริหารสวนตําบล และผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยการ
ฝึกอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานที่ ฯลฯ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น 2557 (รหัสบัญชี 320300)
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110)  งานบริหารทั่ว
ไป (00111)
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
หน้าที่ 81 ลําดับที่ 1 ""     
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โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลขาวสาร จํานวน 20,000 บาท

""เพื่อจายเป็นคาใช้จายสําหรับการดําเนินโครงการให้ความรู้เกี่ยว
กับพระราชบัญญัติข้อมูลขาวสารของราชการ เชน คาตอบแทน
วิทยากร คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาเชา
สถานที่อบรม และคาใช้จายอื่นที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
(รหัสบัญชี 320300) 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110)  งานบริหารทั่ว
ไป (00111)
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่ 81 ลําดับ
ที่ 2 ""    

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และความโปรงใสในการดําเนิน
งานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

""เพื่อจายเป็นคาใช้จายสําหรับการดําเนินโครงการอบรม
คุณธรรม จริยธรรม และความโปรงใสในการดําเนินงานของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น เชน คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร
กลางวัน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาเชาสถานที่อบรม และคา
ใช้จายอื่นที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
(รหัสบัญชี 320300) 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110)  งานบริหารทั่ว
ไป (00111)
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่ 82 ลําดับ
ที่ 7 ""    
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 150,000 บาท

""เพื่อเป็นคาใช้จายสําหรับการบํารุงรักษาหรือ ซอมแซมทรัพยสิน
ตางๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ขององคการบริหารสวน
ตําบลโพธิ์ เชน เครื่องถายเอกสาร เครื่องปรับ
อากาศ ตู้ โต๊ะ เครื่องคอมพิวเตอร เครื่อง
ปริ้นเตอร อาคาร ถนน ทอระบายน้ํา ฯลฯ
 (รหัสบัญชี 320400) 
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหาร
ทั่วไป(00111)""     

ค่าวัสดุ รวม 755,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 70,000 บาท

""เพื่อจายเป็นคาใช้จายสําหรับการจัดหาสิ่งของซึ่งโดยสภาพเมื่อ
ใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือไมคงสภาพเดิม หรือ
สิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร  รวมคาใช้จายที่ต้องชําระพร้อม
กัน เชน คาขนสง ภาษี คาติด
ตั้ง กระดาษ หมึก แฟ้ม ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด เป็นต้น และ
เพื่อจายเป็นคาซื้อสิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภาพและวัสดุคงทน
ถาวร เชน เครื่องเขียน แบบพิมพ สิ่งพิมพได้จาการซื้อหรือจ้าง
พิมพ ฯลฯ
(รหัสบัญชี 330100)  
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่ว
ไป (00111)
""     

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 70,000 บาท

""เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เชน น้ํา
ดื่ม ถาด กระติกน้ําร้อน หม้อหุงข้าวไฟฟ้า ถังแก๊ส มีด แก้ว
น้ํา แปรง ไม้กวาด เสื่อ สบู ผงชักฟอก น้ํายาลางจาน น้ํายาล้าง
ห้องน้ํา ฯลฯ
(รหัสบัญชี 330300)
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่ว
ไป (00111)

วันที่พิมพ : 19/10/2563  13:42:19 หน้า : 13/62



วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 150,000 บาท

""เพื่อเป็นคาใช้จายสําหรับการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขน
สง เชน ล้อรถ หรือวัสดุอุปกรณอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการใช้งานยาน
พาหนะและขนสง ฯลฯ 
(รหัสบัญชี 330700)   
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่ว
ไป (00111)""     

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 250,000 บาท

""เพื่อจายเป็นคาใช้จายสําหรับการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอ
ลื่น เชน น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง แก๊สหุง
ต้ม ถาน ฯลฯ
(รหัสบัญชี 330800)   
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่ว
ไป (00111)""    

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 5,000 บาท

""เพื่อเป็นคาใช้จายสําหรับจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร เชน ชุดตรวจ
สารเสพติด เวชภัณฑ เคมีภัณฑ ถุงมือ ฯลฯ 
(รหัสบัญชี 330900)    
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่ว
ไป (00111)""     

วัสดุการเกษตร จํานวน 30,000 บาท

""เพื่อจายเป็นคาใช้จายสําหรับวัสดุการเกษตร เชน อาหาร
สัตว พันธุพืช ปุ๋ย จอบ คราด ฯลฯ  (รหัสบัญชี 331000)   
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่ว
ไป (00111)""     
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 50,000 บาท

""เพื่อเป็นคาใช้จายสําหรับการจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผย
แพร เชน ไม้อัด สี พูกัน แปรงทาสี พลาสติกลูกฟูก ผ้าด้าย
ดิบ หรือวัสดุอุปกรณอื่น ๆ ฯลฯ (รหัสบัญชี 331100) 
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่ว
ไป (00111)""     

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

""เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร
ตางๆ เชน ตลับหมึกสําหรับเครื่องพิมพ แผนดิสก แผนหรือ จาน
บันทึกข้อมูล แผนกรองแสง เมาส กระดาษตอเนื่อง ซอฟแวรฯลฯ
 รวมถึงคาใช้จายที่ต้องชําระพร้อมกัน เชน คาขนสง คาภาษี คา
ประกันภัย คาติดตั้ง ตลอดจนการจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มี
ราคาตอหนวยหรือตอชุดไมเกิน 20,000 บาท
ฯลฯ (รหัสบัญชี 331400)  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)""     

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 50,000 บาท

""เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เชน สาย
ฉีดน้ํา สายสงน้ํา หัวฉีดน้ํา ถุงมือ รองเท้า เสื้อ กางเกง ฯลฯ
(รหัสบัญชี 331600)  
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่ว
ไป (00111)""     

วัสดุอื่น จํานวน 50,000 บาท

""เพื่อจายเป็นคาใช้จายสําหรับการจัดซื้อวัสดุอุปกรณที่ใช้ในงาน
รัฐพิธีและศาสนา เชน ผ้าสี หรือวัสดุอุปกรณที่จําเป็นสําหรับงาน
รัฐพิธี หรือ พิธีสําคัญทางศาสนา ซึ่งไมเข้าลักษณะประเภทตามวิธี
งบประมาณ ฯลฯ
(รหัสบัญชี 331700)  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/1248 ลว 27 มิ.ย. 59  
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่ว
ไป (00111)""     
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 298,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 168,000 บาท

""เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าสําหรับองคการบริหารสวนตําบล
โพธิ์ กิจการประปา คาไฟฟ้าสาธารณะขององคการบริหารสวน
ตําบลโพธิ์
(รหัสบัญชี 340100)  
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่ว
ไป (00111)""    

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 36,000 บาท

""เพื่อจายเป็นคาน้ําประปาขององคการบริหารสวนตําบลโพธิ์
(รหัสบัญญัติชี 340200)  
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่ว
ไป (00111)""     

คาบริการโทรศัพท จํานวน 10,000 บาท

""เพื่อจายเป็นคาโทรศัพททางไกลภายในประเทศ คาโทรศัพททาง
ไกลระหวางประเทศ รวมทั้งคูสาย คาโทรศัพทเคลื่อนที่ เป็น
ต้น ขององคการบริหารสวนตําบลโพธิ์
(รหัสบัญชี 340300)  
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่ว
ไป (00111)
""    

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 84,000 บาท

""เพื่อจายเป็นคาบริการคมนาคมขององคการบริหารสวนตําบล
โพธิ์ เชน คาเชาเครื่อง คาเชาหมายเลขโทรศัพท คาบํารุงรักษา
สาย รวมถึงคาใช้จายให้ได้มาซึ่งบริการอินเตอรเน็ตตําบล
(รหัสบัญชี 340500)  
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่ว
ไป (00111)
""     
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งบลงทุน รวม 225,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 225,900 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จํานวน 47,000 บาท

""เพื่อจายเป็นคาใช้จายคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จํานวน 1
 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน
1) ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดไมต่ํากวา 36,000 บีทียู
แบบแยกสวน 2) ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมคาติดตั้ง
3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็น
ขนาดไมเกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร 5
4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนวย
สงความเย็นและหนวยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
5) มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร
6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากข้อ 3)
นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัด
พลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีคาประสิทธิภาพ
พลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกวา
7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
(1) แบบแยกสวน ประกอบด้วยอุปกรณ ดังนี้ สวิตช 1 ตัว
ทอทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร
สายไฟยาวไมเกิน 15 เมตร
(รหัสบัญชี 410100)
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่ว
ไป (00111)

จัดซื้อชุดกล้องวงจรปิด จํานวน 46,900 บาท

""เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการซื้อกล้องวงจรปิด
พร้อมติดตั้ง ภายในและภายนอกอาคารสํานักงาน 1 ชุด
(รหัสบัญชี 410100)
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่ว
ไป (00111)
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 17,000 บาท

""เพื่อจายเป็นคาใช้จายสําหรับซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน
สํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อย
กวา 3.1 GHz หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม
น้อยกวา 4 MB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
น้อยกวา 4 GB
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
น้อยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง
- มีแป้นพิมพและเมาส
- มีจอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ
และระบบคอมพิวเตอร ปี 2563
(รหัสบัญชี 410100)
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)งานบริหารทั่ว
ไป (00111)

จัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer)

จํานวน 15,000 บาท
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""เพื่อจายเป็นคาใช้จายสําหรับซื้อเครื่องพิมพ Multifunction 
แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) 
จํานวน 2 เครื่อง
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- เป็นอุปกรณที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner 
และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน
- เป็นเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อย
กวา 27 หน้าตอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา 15
 หน้าตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที (ipm)
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมน้อยกวา 1,200 x 600
 หรือ 600 x 1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถายสําเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดํา
- สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไมน้อยกวา 99 สําเนา
- สามารถยอและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอรเซ็นต
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
น้อยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง หรือ สามารถใช้งานผาน เครือขายไร้สาย Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
- มีถาดใสกระดาษได้ไมน้อยกวา 100 แผน
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ
และระบบคอมพิวเตอร ปี 2563
(รหัสบัญชี 410100)
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)งานบริหารทั่ว
ไป (00111)
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 100,000 บาท

""เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ เพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ เชน รถจักรยานยนต รถยนต เป็นต้น
(รหัสบัญชี 411800)
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่ว
ไป (00111)
""     

งบเงินอุดหนุน รวม 180,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 180,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการขอรับการสนับสนุนกิจกรรมบริจาคโลหิตให้กับเหลากาชาด
จังหวัดศรีสะเกษ

จํานวน 15,000 บาท

"" เพื่อจายอุดหนุนปกครองอําเภอเมืองศรีสะเกษสําหรับดําเนิน
โครงการขอรับการสนับสนุนกิจกรรมบริจาคโลหิตให้กับเหลา
กาชาดจังหวัดศรีสะเกษ (รหัสบัญชี 610200) 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110)  งานบริหารทั่ว
ไป (00111)
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
หน้าที่ 83 ลําดับที่ 10 ""     

โครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณการป้องกัน เฝ้าระวัง 
และแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดศรีสะเกษ

จํานวน 5,000 บาท

"" เพื่อจายอุดหนุนปกครองจังหวัดศรีสะเกษสําหรับดําเนิน
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณการป้องกัน เฝ้า
ระวัง และแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดศรีสะเกษ
 (รหัสบัญชี 610200) 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110)  งานบริหารทั่ว
ไป (00111)
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
หน้าที่ 84 ลําดับที่ 13 ""     
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โครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นอําเภอเมืองศรีสะเกษ

จํานวน 20,000 บาท

"" เพื่อจายอุดหนุนปกครองอําเภอเมืองศรีสะเกษ สําหรับดําเนิน
โครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นอําเภอเมืองศรีสะเกษ
 (รหัสบัญชี 610200) 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110)  งานบริหารทั่ว
ไป (00111)
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)
 หน้าที่  83 ลําดับที่ 8 ""       

โครงการสงเสริมสนับสนุนการจัดงานเทศกาลประจําปีของจังหวัด
งานเทศกาลปีใหมสี่เผาไทศรีสะเกษ

จํานวน 15,000 บาท

"" เพื่อจายเป็นคาใช้จายอุดหนุนปกครองอําเภอเมืองศรีสะเกษ
สําหรับดําเนินงานโครงการสงเสริมสนับสนุนการจัดงานเทศกาล
ประจําปีของจังหวัดงานเทศกาลปีใหมสี่เผาไทศรีสะเกษ (รหัส
บัญชี 610200) 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110)  งานบริหารทั่ว
ไป (00111)
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
หน้าที่ 83 ลําดับที่ 9 ""     

โครงการสงเสริมสนับสนุนการจัดงานรัฐพิธีหรือกิจกรรมตามนโยบาย
รัฐบาล

จํานวน 5,000 บาท

"" เพื่อจายเป็นคาใช้จายอุดหนุนปกครองอําเภอเมืองศรีสะเกษ
สําหรับดําเนินงานโครงการสงเสริมสนับสนุนการจัดงานรัฐพิธีหรือ
กิจกรรมตามนโยบายรัฐบาล (รหัสบัญชี 610200) 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110)  งานบริหารทั่ว
ไป (00111)
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
ฉบับเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง หน้าที่ 8 ลําดับที่ 1 ""     
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เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 120,000 บาท

"" เพื่อจายเป็นคาใช้จายเงินอุดหนุนคณะกรรมหมูบ้าน หมูที่ 1- 6
 สําหรับดําเนินงานตามโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมู
บ้านละ 20,000 บาท 
(รหัสบัญชี 610400) 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110)  งานบริหารทั่ว
ไป (00111)
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 58 ลําดับที่ 3 "" 
    

งานบริหารงานคลัง รวม 2,497,000 บาท
งบบุคลากร รวม 1,780,800 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,780,800 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,738,800 บาท

""เพื่อจายเป็นคาใช้จายเงินเดือนพนักงานของหนวยงานกองคลัง
และการปรับอัตราเงินเดือนตามประกาศ ก.อบต
. จังหวัด ระเบียบ และหนังสือสั่งการอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้อง จํานวน 5 อัตรา
- ผู้อํานวยการกองคลัง  
- นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ  
- นักวิชาการคลังชํานาญการ  
- นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชํานาญการ 
- เจ้าพนักงานพัสดุชํานาญงาน   
(รหัสบัญชี 220100)  
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงาน
คลัง (00113)
""     
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

""เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของผู้อํานวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานคลัง) เดือนละ 3,500 บาท  จํานวน 12 เดือน  
(รหัสบัญชี 210200)   
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงาน
คลัง (00113)
""     
  

งบดําเนินงาน รวม 694,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 299,200 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

""เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น   
-คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ ตามหนังสือกระทรวงการ
คลัง ดวนที่สุด กค 0402.5/ว 156 ลงวันที่ 19 กันยายน 2560
 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายคาตอบแทนบุคคลหรือคณะ
กรรมการ และตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
(รหัสบัญชี 310100)  
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) 
งานบริหารงานคลัง (00113)
""   

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

""เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานสวนตําบลและลูกจ้างซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
(รหัสบัญชี 310300)  
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงาน
คลัง (00113)
""     
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คาเชาบ้าน จํานวน 120,000 บาท

""เพื่อจายเป็นคาเชาบ้าน หรือเป็นคาเชาซื้อบ้านให้แกพนักงาน
สวนตําบลซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ
(รหัสบัญชี 310400)  
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงาน
คลัง (00113)
""    

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 69,200 บาท

""เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานสวน
ตําบลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
(รหัสบัญชี 310500)  
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงาน
คลัง (00113)
""     

ค่าใช้สอย รวม 270,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาธรรมเนียมหรือคาลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนาตาง ๆ จํานวน 80,000 บาท

""เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม
สัมมนาตาง ๆ เชน คาธรรมเนียมศาล คาธรรมเนียมโอนเงิน
นิติกรรมที่ดิน คาลงทะเบียนฝึกอบรม และคาลงทะเบียนอื่น ๆ
 ของพนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง ฯลฯ
(รหัสบัญชี 320100) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110
) งานบริหารงานคลัง (00113)""    

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

"" เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจ้างเหมาบริการตางๆ เชน คาล้าง
ฟิลม คาถายเอกสาร คาจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่จําเป็นต้องจาย
และ คาจ้างเหมาแรงงานราษฎรหรือจ้างเหมาแรงงานอื่นๆ ฯลฯ 
(รหัสบัญชี 320100)
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงาน
คลัง (00113)""    
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 80,000 บาท

""เพื่อเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ ฝึกอบรม
สัมมนา ของบุคลากรสังกัดองคการบริหารสวนตําบลโพธิ์ เชน คา
เบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พักและคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการเดินทางไปราชการ ฯลฯ 
(รหัสบัญชี 320300)  
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงาน
คลัง (00113)
""     

คาใช้จายในการสนับสนุนการดําเนินการจัดทําระบบบัญชี
คอมพิวเตอร (e-laas)

จํานวน 10,000 บาท

""เพื่อเป็นคาใช้จายในการสนับสนุนการดําเนินการจัดทําระบบ
บัญชีคอมพิวเตอร (e-laas) ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ เชน การเตรียม
วัสดุ อุปกรณ และการปรับปรุงระบบ ให้พร้อมที่จะรองรับการ
ปฏิบัติงานในระบบ (e-laas) หรืออื่นๆ ที่มีความจําเป็นและเหมาะ
สม ฯลฯ 
(รหัสบัญชี 320300) 
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) 
งานบริหารงานคลัง (00113)
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้าที่ 82 ลําดับที่ 5
""    
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คาใช้จายเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ จํานวน 25,000 บาท

""เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บราย
ได้ เชน คาป้าย ฯลฯ 
(รหัสบัญชี 320300) 
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) 
งานบริหารงานคลัง (00113)
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที่ 82 ลําดับที่ 4
""     

โครงการเพื่อสํารวจข้อมูลภาคสนามการประเมินภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง

จํานวน 40,000 บาท

""เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดทําหรือปรับข้อมูลการประเมิน
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ป้ายประชาสัมพันธภาษีในเขตพื้นที่
องคการบริหารสวนตําบลโพธิ์ และทะเบียนทรัพยสิน ตามพระ
ราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 หรืออื่น ๆ ที่มี
ความจําเป็นและเหมาะสม ฯลฯ
(รหัสบัญชี 320300) 
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) 
งานบริหารงานคลัง (00113) 
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้าที่ 81 ลําดับที่ 3
""    

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 25,000 บาท

""เพื่อเป็นคาใช้จายสําหรับการบํารุงรักษาหรือ ซอมแซมทรัพยสิน
ตางๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ขององคการบริหารสวน
ตําบลโพธิ์ เชน เครื่องพิมพดีด เครื่องอัดสําเนา เครื่องถาย
เอกสาร เครื่องปรับอากาศ ตู้ โต๊ะ เครื่องคอมพิวเตอร เครื่อง
พิมพ (ปริ้นเตอร) เป็นต้น
 (รหัสบัญชี 320400) 
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงาน
คลัง (00113)
""    
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ค่าวัสดุ รวม 120,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท

""เพื่อจายเป็นคาใช้จายสําหรับการจัดหาสิ่งของที่โดยสภาพมี
ลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนานหรือเมื่อนํา
ไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหายไมสามารถซอมแซมให้ใช้การ
ได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคาหรือเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันส้ันไมคง
สภาพเดิม หรือสิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณประกอบหรืออะไหล
สําหรับการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้กลับคืนสภาพดังเดิมที่
มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง เชน คาขน
สง ภาษี คาติดตั้ง กระดาษ หมึก แฟ้ม ดินสอ ปากกา ไม้
บรรทัด เป็นต้น และเพื่อจายเป็นคาซื้อสิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภาพ
และวัสดุคงทนถาวร เชน เครื่องเขียน แบบพิมพ สิ่งพิมพ ได้จาก
การซื้อหรือจ้างพิมพ ฯลฯ 
(รหัสบัญชี 330100) 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงาน
คลัง (00113)
""     

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 40,000 บาท

""เพื่อเป็นคาใช้จายสําหรับการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผน
ดิสก โปรแกรมสําเร็จรูป แผนหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึก
ข้อมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับ
ผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง จัดซื้อ
โปรแกรมคอมพิวเตอรที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และอื่น ๆ ที่จํา
เป็น ฯลฯ 
(รหัสบัญชี 331400) 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงาน
คลัง (00113)
""     

วันที่พิมพ : 19/10/2563  13:42:19 หน้า : 27/62



ค่าสาธารณูปโภค รวม 5,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 5,000 บาท

""เพื่อเป็นคาใช้จายสําหรับคาไปรษณีย คาโทรเลข คาธนาณัติ คา
ซื้อดวงตราไปรษณียยากร คาเชาตู้ ไปรณีย ฯลฯ 
(รหัสบัญชี 340400)
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงาน
คลัง (00113)""     

งบลงทุน รวม 22,000 บาท
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ค่าครุภัณฑ์ รวม 22,000 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอร

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 17,000 บาท

""เพื่อจายเป็นคาใช้จายสําหรับซื้อ
เครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงานสํานักงาน 
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 2 แกน
หลัก (2 core) โดย มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อย
กวา 2.2 GHz จํานวน 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม
น้อยกวา 4 MB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
น้อยกวา 4 GB
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
น้อยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
- มี DVD-RW หรือดีกวา แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภาย
นอก (External) จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง
- มีแป้นพิมพและเมาส
- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไมน้อยกวา 21 นิ้ว ความ
ละเอียดแบบ FHD (1920x1080)
- สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth
ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ
และระบบคอมพิวเตอร ปี 2563
(รหัสบัญชี 331400)
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)งานบริหารงาน
คลัง (00113)
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 5,000 บาท

""เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ เพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ 
(รหัสบัญชี 411800)
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงาน
คลัง (00113)
""    

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 185,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 185,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 185,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายสนับสนุนกิจการ อปพร. จํานวน 90,000 บาท

""เพื่อจายเป็นคาใช้จายสนับสนุนกิจการ อปพร.องคการบริหาร
สวนตําบลโพธิ์ โดยสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของ
ศูนย อปพร.องคการบริหารสวนตําบลโพธิ์ ที่ปฏิบัติงานอันเป็น
ประโยชนสวนรวมและประเทศชาติ เชน คาอาหาร คาเบี้ย
เลี้ยง คาวัสดุอุปกรณ ชุดแตงกายเครื่องแบบ อปพร.เครื่องใช้ที่จํา
เป็นสําหรับการปฏิบัติงานของสมาชิก อปพร.ฯลฯ 
(รหัสบัญชี 320300) 
ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวการรักษาความสงบภายใน (00121)       
 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
หน้าที่  78 ลําดับที่ 2 ""    
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โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสําคัญ จํานวน 45,000 บาท

""เพื่อจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับการดําเนินการโครงการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสําคัญ ในชวงเทศกาลปี
ใหม เทศกาลสงกรานต เชน คาวัสดุอุปกรณ คาอาหารและคา
เครื่องดื่ม คาป้าย และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นสําหรับโครงการ
นี้ ฯลฯ(รหัสบัญชี 320300) 
ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121)         
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
 หน้าที่ 78 ลําดับที่ 1 ""     

โครงการพัฒนาความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย/อุบัติเหตุ

จํานวน 50,000 บาท

""เพื่อจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับการดําเนินโครงการพัฒนาความรู้
ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/อุบัติเหตุ เชน คาวัสดุ
อุปกรณ คาอาหาร คาอาหารวางและคาเครื่องดื่ม คาป้าย คา
สมนาคุณวิทยากร และคาใช้จายอื่นที่จําเป็น ฯลฯ
(รหัสบัญชี 320300) 
ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน  (00121)        
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้าที่  78 ลําดับที่ 3 ""     
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,976,780 บาท

งบบุคลากร รวม 1,612,080 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,612,080 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,389,360 บาท

""เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล  พร้อมเงินปรับปรุง
อัตราเงินเดือนประจําปีตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดและหนังสือสั่ง
การอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  จํานวน 4 อัตรา  ดังนี้ 
- ผู้อํานวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
- นักวิชาการศึกษาชํานาญการ  
- นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ   
- ครู   
(รหัสบัญชี 220100)
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา (00211) ""     

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

""เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของผู้อํานวยการกองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (นักบริหารการศึกษาระดับต้น)   
(รหัสบัญชี 220300)   
ปรากฎในแผนงานบริหารงานการศึกษา (00210) งานบริหาร
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)
""    

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 180,720 บาท

""เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหนง
ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)พร้อมทั้งเงินปรับปรุงคาจ้างจํานวน 1
 อัตรา   (และสมทบในสวนที่เกินจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสนับ
สนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่รัฐจัดสรรให้)
(รหัสบัญชี 220700)
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา (00211) ""     
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งบดําเนินงาน รวม 347,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 87,200 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

""เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานสวนตําบลและลูกจ้างซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
(รหัสบัญชี 310300)  
ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา (00211)
""     

คาเชาบ้าน จํานวน 60,000 บาท

""เพื่อจายเป็นคาเชาบ้าน หรือเป็นคาเชาซื้อบ้านให้แกพนักงาน
สวนตําบล
ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ
(รหัสบัญชี 310400)  
ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา (00211)
""    

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 17,200 บาท

""เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานสวน
ตําบลและลูกจ้างที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
(รหัสบัญชี 310500)  
ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา (00211)
""    
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ค่าใช้สอย รวม 180,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาธรรมเนียม หรือคาลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนาตางๆ จํานวน 50,000 บาท

"" เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียม หรือคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม
สัมมนาตาง ๆ ของพนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง ฯลฯ 
(รหัสบัญชี 320100)
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211 ""     

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

"" เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ เชน คาติดตั้งโทรศัพท คาเย็บ
หนังสือหรือเข้าปกหนังสือคาจ้างเหมาแรงงานราษฎรหรือจ้าง
เหมาแรงงานอื่นๆ คาถายเอกสาร คาจ้างทําความสะอาดศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก และคาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
(รหัสบัญชี 320100)
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา (00211) ""   
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 40,000 บาท

""เพื่อจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
(1)  คาใช้จายด้านราชพิธีและรัฐพิธี     
เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรมในวันสําคัญของ
ชาติ  ได้แก  วันสําคัญทางราชพิธี  และรัฐพิธี  เชน  วันปิยมหา
ราช  วันเฉลิมพระชนมพรรษา  หรือวันสําคัญอื่น หรือวันอันเนื่อง
ในโอกาสสําคัญอื่น  เพื่อการตกแตงประดับประดา
พัสดุ อาคาร  สถานที่  พานพุม ธง เครื่องประดับตกแตงอื่นที่
เกี่ยวข้อง และคาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
(รหัสบัญชี 320200) 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา (00211)

 (2)  คาใช้จายในการเตรียมรับเสด็จฯ     
เพื่อเป็นคาใช้จายในการเตรียมรับเสด็จฯ  ได้แก  ธงชาติ  เสา
ธง  หรือเครื่องประดับตกแตงอื่นที่เกี่ยวข้อง  ฯลฯ 
(รหัสบัญชี 320200) 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา (00211) ""     

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

""เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ  หรือ อบรม
สัมมนา  ของบุคลากรสังกัด  องคการบริหารสวนตําบล
โพธิ์  เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  คาเชาที่พักและคาใช้
จายอื่น ๆ ที่จําเป็น ฯลฯ
(รหัสบัญชี 320300)
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา (00211)""     
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

""เพื่อเป็นคาใช้จายสําหรับการบํารุงรักษาหรือ ซอมแซมทรัพยสิน
ตางๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ขององคการบริหารสวน
ตําบลโพธิ์ เชน เครื่องปรับอากาศ ตู้ โต๊ะ เครื่อง
คอมพิวเตอร เครื่องปริ้นเตอร ฯลฯ
 (รหัสบัญชี 320400) 
ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา (00211)
""     

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

""เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคง
ทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงคาใช้จายที่
ต้องชําระพร้อมกันในการปฏิบัติงานของสวนการศึกษาฯและศูนย
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบล
โพธิ์ เชน  แฟ้ม ลวดเย็บ กระดาษ ตรายาง สมุด
บัญชี ซอง กาว ปากกา ฯลฯ
(รหัสบัญชี 330100)
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา (00211)""    

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

""เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร ในการ
ปฏิบัติงานของสวนการศึกษาฯและศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องคการบริหารสวนตําบลโพธิ์ เชน ไม้อัด กระดาษเขียน
โปสเตอร พูกันและสี ฟิลม รูปสีหรือขาวดํา ที่ได้จากการล้างอัด
ขยายภาพ เทปบันทึกเสียงหรือภาพ และคาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยว
ข้อง ฯลฯ
(รหัสบัญชี 331100) 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา (00211) ""     

วันที่พิมพ : 19/10/2563  13:42:19 หน้า : 36/62



วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

""เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน ตลับหมึก
สําหรับเครื่องพิมพ แผนดิสก แผนหรือจานบันทึก
ข้อมูล แผนกรองแสง เมาส กระดาษตอเนื่อง โปรแกรมและคาใช้
จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ 
 (รหัสบัญชี 331400)      
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา (00211) ""     

ค่าสาธารณูปโภค รวม 30,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 25,000 บาท

""เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหาร
สวนตําบลโพธิ์
(รหัสบัญชี 340100)  
ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา (00211)""     

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 5,000 บาท

""เพื่อจายเป็นคาน้ําประปาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหาร
สวนตําบลโพธิ์
(รหัสบัญญัติชี 340200)  
ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา (00211) ""     
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งบลงทุน รวม 17,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 17,500 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 5,000 บาท

""เพื่อจายเป็นคาใช้จายสําหรับซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 1
 หลัง โดยมีคุณลักษณะสังเขป ดังนี้
1) มีมือจับชนิดบิด
2) มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)
(รหัสบัญชี 410100)
ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา (00211)

ครุภัณฑคอมพิวเตอร
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จัดซื้อเครื่องพิมพ Mutifunction แบบฉีดหมึก จํานวน 7,500 บาท

""เพื่อจายเป็นคาใช้จายสําหรับซื้อเครื่องพิมพ Multifunction 
แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) 
จํานวน 1 เครื่อง
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- เป็นอุปกรณที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner 
และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน
- เป็นเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อย
กวา 27 หน้าตอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพสีสาหรับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา 15
 หน้าตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที (ipm)
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมน้อยกวา 1,200 x 600
 หรือ 600 x 1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถายสําเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดํา
- สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไมน้อยกวา 99 สําเนา
- สามารถยอและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอรเซ็นต
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
น้อยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง หรือ สามารถใช้งานผาน เครือขายไร้สาย Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
- มีถาดใสกระดาษได้ไมน้อยกวา 100 แผน
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ
และระบบคอมพิวเตอร ปี 2563
(รหัสบัญชี 411600)
ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา (00211)
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 5,000 บาท

""เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ เพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ เชน โต๊ะ เก้าอี๊ เครื่องคอมพิวเตอร ตู้เก็บ
เอกสาร เป็นต้น
(รหัสบัญชี 411800)
ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไป (00211)
""  

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 1,322,567 บาท
งบดําเนินงาน รวม 696,567 บาท

ค่าใช้สอย รวม 342,070 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายสําหรับพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูที่สังกัดศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

""เพื่อจายเป็นคาใช้จายสําหรับพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูที่สังกัด
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(รหัสบัญชี 320300)
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับกอนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา (00212)""     

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ จํานวน 40,000 บาท

""เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดงานวันเด็กแหง
ชาติ  เชน  คาของรางวัล  คาอาหาร คาวัสดุ  อุปกรณในการจัด
งานและคาใช้จายตางๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
(รหัสบัญชี 320300) 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับกอนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา (00212)  
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 64 ลําดับที่ 6 "" 
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 292,070 บาท

""เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการสนับสนุนคาใช้จายการ
บริหารสถานศึกษา   
1. เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก 
2. เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาใช้จายในการจัดการศึกษา
สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)
-คาจัดการเรียนการสอน
-คาหนังสือเรียน
-คาอุปกรณการเรียน
-คาเครื่องแบบเรียน
-คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
-ฯลฯ 
(รหัสบัญชี 320300)
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับกอนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา (00212)      
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที่ 62 ลําดับที่ 1 ""    

ค่าวัสดุ รวม 354,497 บาท
คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 354,497 บาท

""เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กนัก
เรียน โรงเรียนบ้านโพธิ์โนนจานอีลอก และโรงเรียนบ้านโนนหุง
หนองหว้าน้ําทวมในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน (สพฐ.) จํานวน 2 แหง และศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
องคกรบริหารสวนตําบลโพธิ์ จํานวน 2 ศูนย
 ทั้งนี้ จะเบิกจายตอเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 
(รหัสบัญชี 330400)
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับกอนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา (00212) ""     
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งบเงินอุดหนุน รวม 626,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 626,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการเรารักศิลปะดนตรีและกีฬา จํานวน 30,000 บาท

""เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้โรงเรียนบ้านโพธิ์โนนจานอีลอก
สําหรับดําเนินโครงการเรารักศิลปะดนตรีและกีฬา ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559
(รหัสบัญชี 610200)
ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210) 
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
หน้าที่ 67 ลําดับที่ 19 ""     

โครงการเลี้ยงไกสงเสริมงานอาชีพสร้างรายได้ในสถานศึกษา จํานวน 20,000 บาท

"" เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้โรงเรียนบ้านโนนหุงหนองหว้าน้ํา
ทวมสําหรับดําเนินโครงการเลี้ยงไกสงเสริมงานอาชีพสร้างรายได้
ในสถานศึกษา 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2569
 (รหัสบัญชี 610200)
ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับกอนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา (00212) 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
หน้าที่ 65 ลําดับที่ 11 ""   
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โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันสําหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. จํานวน 576,000 บาท

"" เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวันโดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
 (รหัสบัญชี 610200)
ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับกอนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา (00212) 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
หน้าที่ 67 ลําดับที่ 19 ""     

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 215,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 215,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 120,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 120,000 บาท

""เพื่อจายเป็นคาใช้จายตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นในการ
ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในระยะยาว ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
(รหัสบัญชี 310500)
ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข (00220)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)
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ค่าใช้สอย รวม 95,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จํานวน 50,000 บาท

""เพื่อจายเป็นคาใช้จายสําหรับการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือด
ออก เชน จัดซื้อยาฆายุงแบบพนหมอกควัน ยากําจัดลูกน้ํายุง
ลาย การรณรงคการป้องกันโรคไข้เลือดออก ฯลฯ
(รหัสบัญชี 320300)  
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธรณสุข (00221) 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 58 ลําดับที่ 2 "" 
    

โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ จํานวน 45,000 บาท

""เพื่อจายเป็นคาใช้จายสําหรับการป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า  เชน จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การรณรงคการ
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในเขตองคการบริหารสวนตําบลโพธิ์ ฯลฯ
(รหัสบัญชี 320300)  
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
สาธารณสุข (00221)   
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่ 58 ลําดับ
ที่ 1 ""     
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 20,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส จํานวน 20,000 บาท

""เพื่อจายเป็นคาใช้จายสําหรับดําเนินโครงการสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส เชน ถุงยังชีพ ฯลฯ
(รหัสบัญชี 320300)
ปรากฎในแผนงานสังคมสงเคราะห (00230)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห (00231) 
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ฉบับเพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้าที่ 6 ลําดับที่ 1 ""

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 2,373,440 บาท

งบบุคลากร รวม 1,128,240 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,128,240 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 924,240 บาท

""เพื่อจายเป็นคาเงินเดือนพนักงานสวนตําบล และการปรับอัตรา
เงินเดือนตามประกาศ ก.อบต.จังหวัด จํานวน 3 อัตรา
 - ผู้อํานวยการกองชาง (นักบริหารงานชาง)  
 - นายชางไฟฟ้าชํานาญงาน   
 - นายชางโยธาปฏิบัติงาน  
(รหัสบัญชี 220100)
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)""     
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 2,580 บาท

""เพื่อจายเป็นคาตอบแทน สวนเงินเพิ่มตางๆ เชน เงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราวให้แกพนักงาน และเงินเพิ่มอื่นๆ ตามประกาศ ก
.อบต.จังหวัด และตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง
(รหัสบัญชี 220200)
ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

""เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงผู้อํานวยการกองชาง 
(นักบริหารงานชาง) เดือนละ 3,500 บาท จํานวน 12 เดือน
(รหัสบัญชี 220300)
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)""     
    

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 156,840 บาท

""เพื่อจายเป็นคาตอบแทนแกพนักงานจ้างภารกิจ 1 อัตรา พร้อม
เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี 
 -ผู้ชวยนายชางโยธา 
(รหัสบัญชี 220700)
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)""     

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 2,580 บาท

"" เพื่อจายเป็นคาตอบแทน สวนเงินเพิ่มตาง ๆ เชน เงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราวให้แกพนักงานจ้างและเงินเพิ่มอื่น ๆ ตาม
ประกาศ ก.อบต.จังหวัด ตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่ง
การอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(รหัสบัญชี 220800)
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) ""     
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งบดําเนินงาน รวม 515,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 65,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

""เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้างซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบ ฯ
(รหัสบัญชี  310300)
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)""     

คาเชาบ้าน จํานวน 30,000 บาท

""เพื่อจายเป็นคาเชาบ้าน หรือเป็นคาเชาซื้อบ้านให้แกพนักงาน
สวนตําบลซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ
(รหัสบัญชี  310400)
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)""     

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท

""เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ให้กับพนักงานสวน
ตําบลซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ
(รหัสบัญชี 310500)
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)""     
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ค่าใช้สอย รวม 85,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาธรรมเนียม หรือคาลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนาตาง ๆ จํานวน 20,000 บาท

""เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม
สัมมนาตาง ๆ เชน คาธรรมเนียมศาล คาธรรมเนียมโอนเงิน
นิติกรรมที่ดิน คาลงทะเบียนฝึกอบรม และคาลงทะเบียนอื่น ๆ
 ของพนักงานสวนตําบลและ พนักงานจ้าง เป็นต้น 
(รหัสบัญชี 320100)
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)""     

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 30,000 บาท

"" เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจ้างเหมาบริการตาง ๆ เชน คา
ดําเนินการรังวัดที่ดิน การจัดทําประกันภัยรถยนตสวนกลาง คา
ล้างอัดรูปภาพ คาถายเอกสาร คาจ้างเหมาบริการอื่น ๆ ที่มีความ
จําเป็น คาจ้างเหมาแรงงานเอกชนหรือบุคคล เพื่อดําเนินการอยาง
ใดอยางหนึ่งตามอํานาจหน้าที่ หรือจ้างเหมาแรงงานอื่น ๆ ตามที่
ได้รับมอบหมาย ฯลฯ
(รหัสบัญชี 320100)
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) ""     

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 15,000 บาท

""เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ  หรือ อบรม
สัมมนา  ของบุคลากรสังกัด  องคการบริหารสวนตําบล
โพธิ์  เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  คาเชาที่พักและคาใช้
จายอื่น ๆ ที่จําเป็น ฯลฯ
(รหัสบัญชี 320100)
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) ""    
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

""เพื่อเป็นคาใช้จายสําหรับการบํารุงรักษาหรือ ซอมแซมทรัพยสิน
ตางๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เชน เครื่องคิดเลข เครื่อง
ถายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ ตู้ โต๊ะ เต็นท เครื่อง
คอมพิวเตอร เครื่องปริ้นเตอร ฯลฯ
 (รหัสบัญชี 320400) 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) ""     

ค่าวัสดุ รวม 365,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

"" เพื่อจายเป็นคาใช้จายสําหรับการจัดหาสิ่งของที่โดยสภาพมี
ลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนานหรือเมื่อนํา
ไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหายไมสามารถซอมแซมให้ใช้การ
ได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคาหรือเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันส้ันไมคง
สภาพเดิม หรือสิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณประกอบหรืออะไหล
สําหรับการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้กลับคืนสภาพดังเดิมที่
มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง เชน คาขน
สง ภาษี คาติดตั้ง กระดาษ หมึก แฟ้ม ดินสอ ปากกา ไม้
บรรทัด เป็นต้น และเพื่อจายเป็นคาซื้อสิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภาพ
และวัสดุคงทนถาวร เชน เครื่องเขียน แบบพิมพ สิ่งพิมพ ได้จาก
การซื้อหรือจ้างพิมพ ฯลฯ (รหัสบัญชี 330100) 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) ""    

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท

"" เพื่อเป็นคาใช้จายสําหรับการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและ
วิทยุ เชน หลอดไฟฟ้า บัลลารต สตารทเตอร 
สายไฟ ฟิวส ปลั๊ก เบรคเกอรไฟ ฯลฯ
(รหัสบัญชี 330200)
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)""    
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วัสดุกอสร้าง จํานวน 200,000 บาท

""เพื่อเป็นคาใช้จายสําหรับการจัดซื้อวัสดุกอสร้าง เชน ปูน
ซีเมนต อิฐ หิน ทราย
เหล็กเส้น ฯลฯ
(รหัสบัญชี 330600)
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับเคหะและชุมชน (00241)""     

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 15,000 บาท

"" เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร
ตางๆ เชน ตลับหมึกสําหรับเครื่องพิมพ แผนดิสก แผนหรือ จาน
บันทึกข้อมูล แผนกรองแสง เมาส กระดาษตอเนื่อง ซอฟแวรฯลฯ
 รวมถึงคาใช้จายที่ต้องชําระพร้อมกัน เชน คาขนสง คาภาษี คา
ประกันภัย คาติดตั้ง เป็นต้น ตลอดจนการจัดหาโปรแกรม
คอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวยหรือตอชุดไมเกิน 20,000
 บาท ฯลฯ
(รหัสบัญชี  331400)
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับเคหะและชุมชน (00241)""     

งบลงทุน รวม 730,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 30,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 30,000 บาท

""เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เชน เครื่องถาย
เอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องปริ้นเตอร ปัมน้ํา เครื่องสูบ
น้ํา ฯลฯ 
(รหัสบัญชี 411800)
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) ""     
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 700,200 บาท
อาคารตาง ๆ

โครงการกอสร้างซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 500,000 บาท

""เพื่อจายเป็นคาใช้จายสําหรับกอสร้างซุ้มประตูเฉลิมพระ
เกียรติ แบบครอมถนน ยาว 8 เมตร ตามแบบของกรมโยธาธิการ
และผังเมือง
(รหัสบัญชี 420700)
ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)""
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ฉบับเพิ่มเติมและเปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 3 หน้าที่ 6 ลําดับที่ 2

โครงการตอเติมอาคารสํานักงาน จํานวน 200,200 บาท

""เพื่อจายเป็นคาใช้จายสําหรับตอเติมอาคารสํานักงานเชื่อม
ระหวางอาคารสํานักงานปลัดและอาคารกองคลัง กองชาง
 ขนาดกว้าง 7 เมตร ยาว 8 เมตร
(รหัสบัญชี 420700)
ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)""
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ฉบับเพิ่มเติมและเปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 3 หน้าที่ 6 ลําดับที่ 1
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 220,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 220,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 220,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดการแขงขันกีฬาต้านยาเสพติด อบต.โพธิ์ จํานวน 50,000 บาท

""เพื่อเป็นคาใช้จายสําหรับการดําเนินโครงการจัดการแขงขันกีฬา
ต้านยาเสพติด อบต.โพธิ์  เชน คาวัสดุอุปกรณในการแขงขัน คา
อาหาร  คาตอบแทนคณะกรรมการ และคาใช้จายอื่นที่เกี่ยว
ข้อง ฯลฯ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
(รหัสบัญชี 320300)
ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  (00250)  งาน
สงเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252)
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) 
ฉบับเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้าที่ 6 ลําดับที่ 2""     

โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาสตรีและครอบครัว จํานวน 30,000 บาท

""เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรมพัฒนาสตรีและครอบ
ครัว เชน คาจัดสถานที่ คาอาหาร คารับรอง คาวัสดุอุปกรณและ
คาใช้จายอื่นที่จําเป็นสําหรับโครงการนี้ ฯลฯ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 2557 
(รหัสบัญชี 320300)
ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  (00250)  งาน
สงเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252)
 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้าที่ 60 ลําดับที่ 2 ""    
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โครงการจัดทําแผนชุมชน จํานวน 10,000 บาท

""เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดประชุมประชาคมหมูบ้าน เพื่อจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาชุมชน เชน คาจัดสถานที่  คาน้ํา
ดื่ม คาวัสดุอุปกรณและคาใช้จายอื่นที่จําเป็นสําหรับโครงการ
นี้ ฯลฯ
(รหัสบัญชี 320300)
ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  (00250)  งาน
สงเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252)
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้าที่ 60 ลําดับที่ 3""     

โครงการเด็กและเยาวชนอาสาทําดีเพื่อพัฒนาสังคม จํานวน 20,000 บาท

""เพื่อเป็นคาใช้จายสําหรับการดําเนินโครงการเด็กและเยาวชน
อาสาทําดีเพื่อพัฒนาสังคม เชน คาวัสดุอุปกรณในการฝึก
อบรม คาอาหาร  คาตอบแทนวิทยากร และคาใช้จายอื่นที่เกี่ยว
ข้อง ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 2557 
(รหัสบัญชี 320300)
ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  (00250)  งาน
สงเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252)
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ฉบับเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้าที่ 5 ลําดับที่ 1 ""     
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โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จํานวน 60,000 บาท

""เพื่อเป็นคาใช้จายสําหรับการดําเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ  เชน คาวัสดุอุปกรณในการฝึกอบรม คาอาหาร  คาตอบ
แทนวิทยากร และคาใช้จายอื่นที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น 2557 
(รหัสบัญชี 320300)
ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  (00250)  งาน
สงเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252)
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้าที่ 62 ลําดับที่ 5 ""     

โครงการสงเสริมหมูบ้านเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 50,000 บาท

""เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมหมูบ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง เชน คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร คาวัสดุ
อุปกรณ ตลอดจนคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนิน
โครงการ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 2557  (รหัส
บัญชี 320300)
ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน  (00250)  งานสง
เสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252)
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้าที่ 53 ลําดับที่ 2 ""    
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 110,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 110,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการจัดกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา จํานวน 30,000 บาท

"" เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรมวันสําคัญทาง
ศาสนา เชน คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณและคาใช้จายอื่นที่จําเป็นสําหรับ
โครงการนี้ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการจัดงานตางๆขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 2555 
(รหัสบัญชี 320300)
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  (00260
)  งานสงเสริมศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263)
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที่ 59 ลําดับที่ 2 ""     

โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ จํานวน 40,000 บาท

"" เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ เชน คาจัด
สถานที่ คารางวัลการประกวด คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาวัสดุอุปกรณและคาใช้จายอื่นที่จําเป็นสําหรับโครงการ
นี้ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงานตางๆขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 2555 
(รหัสบัญชี 320300)
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  (00260
)  งานสงเสริมศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263)
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้าที่ 57 ลําดับที่ 1 ""     
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โครงการประเพณีวันสงกรานตและวันผู้สูงอายุ จํานวน 40,000 บาท

"" เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดงานประเพณีวันสงกรานตและวันผู้
สูงอายุ เชน คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณและคาใช้จายอื่นที่จําเป็นสําหรับ
โครงการนี้ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการจัดงานตางๆขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 2555 
 (รหัสบัญชี 320300)
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  (00260
)  งานสงเสริมศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263)
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) 
หน้าที่ 57 ลําดับที่ 3 ""     

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 1,833,000 บาท

งบลงทุน รวม 1,833,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,833,000 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างถนน คสล.สายแยกบอนไก - หนองบอน บ้านอีลอก 
หมู 2

จํานวน 238,000 บาท

""เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการกอสร้างถนน คสล
. สายแยกบอนไก - หนองบอน บ้านอีลอก หมู 2 กว้าง 3.50
 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมน้อย
กวา 350 ตารางเมตร พร้อมลูกรังไหลทาง ตามแบบแปลน อบต
.โพธิ์ กําหนด 
(รหัสบัญชี 421000)
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565) 
หน้าที่ 73 ลําดับที่ 12 ""
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โครงการกอสร้างถนน คสล.สายเลียบคลองสงน้ํา บ้านโนนจาน หมู 
3

จํานวน 430,000 บาท

""เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการโครงการกอสร้างถนน คสล. สาย
เลียบคลองสงน้ําบ้านโนนจาน หมู 3 กว้าง 5 เมตร ยาว 133
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 679 ตาราง
เมตร พร้อมลูกรังไหลทาง ตามแบบแปลน อบต.โพธิ์ กําหนด
(รหัสบัญชี 421000)
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565) 
หน้าที่ 72 ลําดับที่ 2 ""

     

โครงการกอสร้างถนน คสล.สายเลียบทางรถไฟ บ้านโนนกอง หมู 6 จํานวน 325,000 บาท

""เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการกอสร้างถนน คสล. สายเลียบเลียบ
ทางรถไฟ 
บ้านโนนกอง หมู 6 กว้าง 5 เมตร ยาว 100 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 500 ตารางเมตร พร้อม
ลูกรังไหลทาง ตามแบบแปลน อบต.โพธิ์ กําหนด
(รหัสบัญชี 421000) 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565) 
หน้าที่ 75 ลําดับที่ 19 ""
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โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลทติกคอนกรีต ถนน คสล.
สายบ้านหนองหว้า-ม.เฉลิมกาญจนา

จํานวน 280,000 บาท

""เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลทติก
คอนกรีต ถนน คสล. สายบ้านหนองหว้า - ม.เฉลิมกาญจนา 
บ้านหนองหว้า หมู 5 กว้าง 5 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.04
 เมตร หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 1,000 ตารางเมตร ตามแบบ
แปลน อบต.โพธิ์ กําหนด
(รหัสบัญชี 421000) 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561 - 2565) 
หน้าที่ 72 ลําดับที่ 7 ""

     

โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลทติกคอนกรีต ถนน คสล.
สายแยกโรงเรียนบ้านโนนหุง

จํานวน 280,000 บาท

""เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลทติก
คอนกรีต ถนน คสล. สายแยกโรงเรียนบ้านโนนหุง บ้านโนนหุง
หมู 4 กว้าง 4 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่
ไมน้อยกวา 1,000 ตารางเมตร ตามแบบแปลน อบต
.โพธิ์ กําหนด 
(รหัสบัญชี 421000)
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 - 2565) 
หน้าที่ 74 ลําดับที่ 16 ""
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โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลทติกคอนกรีต ถนน คสล.
สายสี่แยกบ้านโพธิ์-ม.เฉลิมกาญจนา

จํานวน 280,000 บาท

""เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลทติก
คอนกรีต ถนน คสล. สายสี่แยกบ้านโพธิ์-ม.เฉลิมกาญจนา
 บ้านโพธิ์ หมู 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.04
 เมตร หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 1,000 ตารางเมตร ตามแบบ
แปลน อบต.โพธิ์ กําหนด
(รหัสบัญชี 421000) 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
 (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หน้าที่ 73 ลําดับที่ 11 ""

     

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 650,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 650,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรตําบลโพธิ์ จํานวน 50,000 บาท

"" เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพ
เกษตรกรตําบลโพธิ์  เชน  คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร  คา
วัสดุอุปกรณ   และคาใช้จายอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้อง  ฯลฯ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 2557
(รหัสบัญชี 320300)
ปรากฏในแผนงานการเกษตร (00320) 
งานสงเสริมการเกษตร (00321)
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) 
หน้าที่ 53 ลําดับที่ 1 ""     
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 600,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 600,000 บาท

"" เพื่อจายเป็นคาใช้จายคากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าของ
องคการบริหารสวนตําบลโพธิ์ จํานวน 2 แหง 
(รหัสบัญชี 340100) 
ปรากฏในแผนงานการเกษตร (00320) 
งานสงเสริมการเกษตร (00321)     

งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ รวม 100,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการขุดลอกผักตบชวาและวัชพืช จํานวน 50,000 บาท

""เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการขุดลอกผักตบชวาและ
วัชพืช เชน  คาอาหาร คารับรอง คาวัสดุอุปกรณ และคาใช้จาย
อื่นที่จําเป็นสําหรับโครงการนี้ เป็นต้น (รหัสบัญชี 320300)
ปรากฏในแผนงานการเกษตร (00320) งานอนุรักษแหลงน้ําและ
ป่าไม้ (00322)
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้าที่ 69 ลําดับที่ 1""     

โครงการอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "ท้องถิ่น สร้างป่า รักษน้ํา" จํานวน 50,000 บาท

""เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการปลูกป่าเฉลิมพระ
เกียรติ "" ท้องถิ่นสร้างป่า รักน้ํา "" เชน  คาอาหาร คารับรอง คา
วัสดุอุปกรณ คากล้าพันธุไม้
และคาใช้จายอื่นที่จําเป็น เป็นต้น 
(รหัสบัญชี 320300)
ปรากฏในแผนงานการเกษตร (00320) งานอนุรักษแหลงน้ําและ
ป่าไม้ (00322)
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่ 70 ลําดับที่ 1"" 
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 6,341,533 บาท

งบกลาง รวม 6,341,533 บาท
งบกลาง รวม 6,341,533 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 77,400 บาท

""เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง
องคการบริหารสวนตําบลโพธิ์
(รหัสบัญชี 110300) 
ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) 
งานงบกลาง(00411) ""     

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 3,300 บาท

""เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนของพนักงานจ้าง
(รหัสบัญชี 110300) ปรากฎในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบ
กลาง (00411)

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 3,865,200 บาท

""เพื่อจายเป็นคาใช้จายเงินชวยเหลือสงเคราะหเบี้ยยังชีพผู้สูง
อายุ  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑการจายเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ. 2562 
(รหัสบัญชี 110700) 
ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)""    

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 1,344,000 บาท

""เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือสงเคราะหเบี้ยยังชีพผู้พิการ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑการจายเบี้ยยัง
ชีพความพิการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2559
 (รหัสบัญชี 110800) 
ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411) ""    

วันที่พิมพ : 19/10/2563  13:42:20 หน้า : 61/62



เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 24,000 บาท

""เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือสงเคราะหเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการจายเงินสงเคราะหเพื่อ
การยังชีพขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
(รหัสบัญชี 110900) 
ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) 
งานงบกลาง (00411) ""   

สํารองจาย จํานวน 784,633 บาท

""เพื่อจายในกรณีที่จําเป็นตามความเหมาะสม กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
เกี่ยวกับอุบัติภัยและสาธารณภัยตาง ๆ เชน อุทกภัย ภัยแล้ง ภัย
หนาว ตลอดจนกรณีถนนขาด ถนนชํารุดเสียหาย เป็นต้น
(รหัสบัญชี 111000)
ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410)
 งานงบกลาง (00411)""   

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน สปสช. จํานวน 60,000 บาท

"" เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามข้อผูกพันเข้ากองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับพื้นที่หรือท้องถิ่นขององคการบริหารสวนตําบล
โพธิ์
(รหัสบัญชี (111100) 
ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) 
งานงบกลาง (00411)""   

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 183,000 บาท

""เพื่อจายเป็นเงินสมทบ
กองทุนบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการสวนท้องถิ่น (กบท.)
(รหัสบัญชี 120100) 
ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) 
งานงบกลาง (00411)""    
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