
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลโพธิ์

อําเภอเมืองศรีสะเกษ   จังหวัดศรีสะเกษ

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 30,000,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 6,327,644 บาท
งบกลาง รวม 6,327,644 บาท

งบกลาง รวม 6,327,644 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 48,000 บาท

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

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 3,500 บาท

  เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนของพนักงานจ้าง
(รหัสบัญชี 110300) ปรากฎในแผนงานงบกลาง (00410) 
งานงบกลาง (00411)     

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 4,100,400 บาท

  เพื่อจายเป็นคาใช้จายเงินชวยเหลือสงเคราะหเบี้ยยังชีพผู้สูง
อายุ  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑการจายเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ. 2562 
(รหัสบัญชี 110700) 
ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)   
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เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 1,267,200 บาท

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

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 24,000 บาท

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

เงินสํารองจาย จํานวน 458,544 บาท

   เพื่อจายในกรณีที่จําเป็นตามความเหมาะสม กรณีเกิดเหตุฉุก
เฉินเกี่ยวกับอุบัติภัยและสาธารณภัยตาง ๆ เชน อุทกภัย ภัย
แล้ง ภัยหนาว ตลอดจนกรณีถนนขาด ถนนชํารุดเสียหาย ฯลฯ
(รหัสบัญชี 111000)
ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410)
งานงบกลาง (00411)     

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน สปสช. จํานวน 60,000 บาท

  เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามข้อผูกพันเข้ากองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับพื้นที่หรือท้องถิ่นขององคการบริหารสวนตําบล
โพธิ์
(รหัสบัญชี (111100) 
ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) 
งานงบกลาง (00411)    
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 366,000 บาท

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

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 10,732,024 บาท

งบบุคลากร รวม 5,965,024 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,879,920 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 514,080 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายเงินเดือน 
- นายกองคการบริหารสวนตําบล 
- รองนายกองคการบริหารสวนตําบล 
(รหัสบัญชี 210100) 
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) 
งานบริหารทั่วไป (00111)
    

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายเงินคาตอบแทนประจําตําแหนง
- นายกองคการบริหารสวนตําบล 
- รองนายกองคการบริหารสวนตําบล 
 (รหัสบัญชี 210200)
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) 
งานบริหารทั่วไป (00111)
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คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายเงินคาตอบแทนพิเศษ
- นายกองคการบริหารสวนตําบล 
- รองนายกองคการบริหารสวนตําบล 
(รหัสบัญชี 210300)
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) 
งานบริหารทั่วไป (00111)
    

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายคาตอบแทนตําแหนง
-เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล  
(รหัสบัญชี 210400)
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) 
งานบริหารทั่วไป (00111)
    

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 1,195,200 บาท

 เพื่อจายเป็นคาใช้จายคาตอบแทนสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบล 
- ประธานสภา อบต.   
- รองประธานสภา อบต. 
- สมาชิกสภา อบต. 
- เลขานุการสภา อบต. 
(รหัสบัญชี 210600)
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) 
งานบริหารทั่วไป (00111)    
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,085,104 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 2,961,240 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายเงินเดือนพนักงานสวนตําบล พร้อมเงินปรับ
ปรุงอัตราเงินเดือนตามประกาศ ก.อบต.จังหวัด และหนังสือสั่ง
การอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จํานวน 6 อัตรา 
-ปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
-หัวหน้าสํานักปลัด 
-นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 
-นิติกรปฏิบัติการ 
-นักทรัพยากรบุคลชํานาญการ 
-นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
(รหัสบัญชี 220100) 
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) 
งานบริหารทั่วไป (00111)
    

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายเงินเพิ่มคาตอบแทนรายเดือน ปลัดองคการ
บริหารสวนตําบล 
(นักบริหารงานองคการบริหารสวนตําบล) 
(รหัสบัญชี 220200)  
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)
งานบริหารทั่วไป (00111)    

เงินประจําตําแหนง จํานวน 126,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายเงินประจําตําแหนง
-ปลัดองคการบริหารสวนตําบล (นักบริหารงานองคการบริหาร
สวนตําบล)
-หัวหน้าสํานักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป)
(รหัสบัญชี 220300)
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) 
งานบริหารทั่วไป (00111)    
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 874,564 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายคาตอบแทนแกพนักงานจ้าง
-พนักงานจ้างตามภารกิจ 3 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป 3
 อัตรา พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปของพนักงานจ้าง 
(รหัสบัญชี 220700)  
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) 
งานบริหารทั่วไป (00111)    

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 39,300 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทน สวนเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง เชน เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แกพนักงานและเงินเพิ่ม
อื่น ๆ ตามประกาศ ก.อบต.จังหวัด และหนังสือสั่งการอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง
(รหัสบัญชี 220800)  
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) 
งานบริหารทั่วไป (00111)    

งบดําเนินงาน รวม 4,587,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 508,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 300,000 บาท

   เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประเภท   
-คาป่วยการ อปพร. 
-คาสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือกฯ
-คาตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
-คาตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้
บริหารท้องถิ่น ฯลฯ 
(รหัสบัญชี 310100)  
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) 
งานบริหารทั่วไป (00111)     
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบ ฯ
(รหัสบัญชี 310300) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
พ.ศ. 2559  
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)
งานบริหารทั่วไป (00111)     

คาเชาบ้าน จํานวน 168,000 บาท

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

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 30,000 บาท

  เพื่อจายเป็นเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร ให้กับพนักงาน
สวนตําบล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการ
ศึกษาของบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
(รหัสบัญชี 310500) 
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) 
งานบริหารทั่วไป (00111)     
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ค่าใช้สอย รวม 3,160,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการงาน จํานวน 2,010,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจ้างเหมาบริการตาง ๆ เพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการตามอํานาจหน้าที่ขององคการบริการสวนตําบล และเป็น
ไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชนในเขตพื้นที่บริการหรือคาจ้าง
เหมาบริการอื่น ๆ ที่มีความจําเป็น คาจ้างเหมาแรงงานเอกชน
หรือบุคคล หรือจ้างเหมาแรงงานอื่น ๆ เพื่อดําเนินการอยางใด
อยางหนึ่ง ฯลฯ
 (รหัสบัญชี 320100)
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) 
งานบริหารทั่วไป (00111)    

คาเชาพื้นที่ซอมสร้างผิวจราจร (คาจัดทําสัญญาอาศัย) จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเชาพื้นที่
(คาจัดทําสัญญาอาศัย) ของการรถไฟแหงประเทศไทย
(รหัสบัญชี 320100)
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) 
งานบริหารทั่วไป (00111)     

คาธรรมเนียม จํานวน 20,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียม เชน คาธรรมเนียมศาล คาธรรมเนียม
โอนเงินนิติกรรมที่ดิน ฯลฯ 
(รหัสบัญชี 320100)
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) 
งานบริหารทั่วไป (00111)
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 90,000 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)
 งานบริหารทั่วไป (00111)    

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายสําหรับการดําเนินงานในการชวยเหลือ
ประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อน เหลือไมสามารถชวยเหลือตัวเอง
ได้ เพื่อให้สามารถดํารงชีพอยูได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการชวยเหลือประชาชนตาม
อํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2560 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
(รหัสบัญชี 320300) 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110)  
งานบริหารทั่วไป (00111)
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คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ หรืออบรมสัมมนา
ของบุคลากรสังกัดองคการบริหารสวนตําบลโพธิ์ หรือผู้ที่ได้รับคํา
สั่งให้เดินทางไปราชการ  เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่
พัก และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น 2557
(รหัสบัญชี 320300) 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่ว
ไป (00111)
     

คาใช้จายในการเลือกตั้ง จํานวน 350,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้
บริหารท้องถิ่น ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด เชน คา
แบบพิมพ คาโฆษณาและประชาสัมพันธการเลือกตั้ง คาวัสดุ
อุปกรณการเลือกตั้ง คาป้ายประกาศผลคะแนนเลือกตั้ง และคาใช้
จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง ฯลฯ 
(รหัสบัญชี 320300)
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)
งานบริหารทั่วไป (00111)      

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 80,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนาตาง ๆ เชน คา
ลงทะเบียนฝึกอบรม และคาลงทะเบียนอื่น ๆ ของผู้
บริหาร สมาชิกสภา พนักงานสวนตําบลและ พนักงานจ้าง หรือ
บุคคลที่มีคําสั่งให้เข้ารับการฝึกอบรม ฯลฯ 
(รหัสบัญชี 320100)
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) 
งานบริหารทั่วไป (00111)    
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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)  
งานบริหารทั่วไป (00111)
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่ 60 ลําดับที่ 1      

โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ท้องถิ่น

จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายสําหรับการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรของ
องคการบริหารสวนตําบลโพธิ์ เชน ผู้บริหารองคการบริหารสวน
ตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล พนักงานและ
พนักงานจ้างองคการบริหารสวนตําบล และผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยการ
ฝึกอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานที่ ฯลฯ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น 2557 (รหัสบัญชี 320300)
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110)  
งานบริหารทั่วไป (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) 
งานบริหารทั่วไป (00111)
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่ 81 ลําดับที่ 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)  
งานบริหารทั่วไป (00111)
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่ 82 ลําดับที่ 7   
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 150,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายสําหรับการบํารุงรักษาหรือ ซอมแซมทรัพยสิน
ตางๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ขององคการบริหารสวน
ตําบลโพธิ์ เชน เครื่องถายเอกสาร เครื่องปรับ
อากาศ ตู้ โต๊ะ เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องปริ้นเตอร  ฯลฯ
 (รหัสบัญชี 320400) 
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) 
งานบริหารทั่วไป(00111)     

ค่าวัสดุ รวม 650,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายสําหรับการจัดหาสิ่งของซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้
แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือไมคงสภาพเดิม หรือสิ่ง
ของที่มีลักษณะคงทนถาวร  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) 
งานบริหารทั่วไป (00111)     

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 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) 
งานบริหารทั่วไป (00111)
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

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

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 250,000 บาท

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

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายสําหรับจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร เชน ชุดตรวจ
สารเสพติด เวชภัณฑ เคมีภัณฑ ถุงมือ ฯลฯ 
(รหัสบัญชี 330900)    
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) 
งานบริหารทั่วไป (00111)    

วัสดุการเกษตร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายสําหรับวัสดุการเกษตร เชน อาหาร
สัตว พันธุพืช ปุ๋ย จอบ คราด ฯลฯ  (รหัสบัญชี 331000)   
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) 
งานบริหารทั่วไป (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) 
งานบริหารทั่วไป (00111)    

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย เชน เครื่อง
แบบ/ชุดปฏิบัติงาน เครื่องหมายตาง ๆ  ถุงเท้า/ถุง
มือ รองเท้า เสื้อ กางเกง ผ้า เข็มขัด หมวด ผ้าผูกคอ เสื้อ
ชูชีพ ฯลฯ
(รหัสบัญชี 331600)  
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) 
งานบริหารทั่วไป (00111)    
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วัสดุจราจร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อวัสดุจราจร เชน สัญญาณไฟ
กระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร แผงกั้นจราจร 
ป้ายเตือน  ฯลฯ
(รหัสบัญชี 331600)  
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) 
งานบริหารทั่วไป (00111)    

ค่าสาธารณูปโภค รวม 269,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าสําหรับองคการบริหารสวนตําบลโพธิ์ กิจการ
ประปา คาไฟฟ้าสาธารณะขององคการบริหารสวนตําบลโพธิ์
(รหัสบัญชี 340100)  
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) 
งานบริหารทั่วไป (00111)   

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ําประปาขององคการบริหารสวนตําบลโพธิ์
(รหัสบัญญัติชี 340200)  
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) 
งานบริหารทั่วไป (00111)    

คาบริการโทรศัพท จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโทรศัพททางไกลภายในประเทศ คาโทรศัพททาง
ไกลระหวางประเทศ รวมทั้งคูสาย คาโทรศัพทเคลื่อนที่ เป็น
ต้น ขององคการบริหารสวนตําบลโพธิ์
(รหัสบัญชี 340300)  
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่ว
ไป (00111)
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการคมนาคมขององคการบริหารสวนตําบล
โพธิ์ เชน คาเชาเครื่อง คาเชาหมายเลขโทรศัพท คาบํารุงรักษา
สาย รวมถึงคาใช้จายให้ได้มาซึ่งบริการอินเตอรเน็ต ฯลฯ
(รหัสบัญชี 340500)  
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) 
งานบริหารทั่วไป (00111)
    

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

โครงการขอรับการสนับสนุนกิจกรรมบริจาคโลหิตให้กับเหลากาชาด
จังหวัดศรีสะเกษ

จํานวน 15,000 บาท

 เพื่อจายอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเมืองศรีสะเกษสําหรับ
ดําเนินโครงการขอรับการสนับสนุนกิจกรรมบริจาคโลหิตให้กับ
เหลากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ
(รหัสบัญชี 610200) 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110)  
งานบริหารทั่วไป (00111)
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
หน้าที่ 83 ลําดับที่ 10     

โครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณการป้องกัน และแก้ไข
ปัญหายาเสพติดจังหวัดศรีสะเกษ

จํานวน 5,000 บาท

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

จํานวน 20,000 บาท

  เพื่อจายอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเมืองศรีสะเกษ สําหรับ
ดําเนินโครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นอําเภอเมืองศรีสะเกษ
 (รหัสบัญชี 610200) 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110)  
งานบริหารทั่วไป (00111)
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)
 หน้าที่  83 ลําดับที่ 8     

โครงการสงเสริมสนับสนุนการจัดงานเทศกาลประจําปของจังหวัด
งานเทศกาลปใหมสี่เผาไทศรีสะเกษ

จํานวน 15,000 บาท

  เพื่อจายเป็นคาใช้จายอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเมือง
ศรีสะเกษสําหรับดําเนินงานโครงการสงเสริมสนับสนุนการจัดงาน
เทศกาลประจําปของจังหวัดงานเทศกาลปใหมสี่เผาไท
ศรีสะเกษ (รหัสบัญชี 610200) 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110)  
งานบริหารทั่วไป (00111)
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
หน้าที่ 83 ลําดับที่ 9     

โครงการสงเสริมสนับสนุนการจัดงานรัฐพิธีหรือกิจกรรมตามนโยบาย
รัฐบาล

จํานวน 5,000 บาท

  เพื่อจายเป็นคาใช้จายอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเมือง
ศรีสะเกษสําหรับดําเนินงานโครงการสงเสริมสนับสนุนการจัดงาน
รัฐพิธีหรือกิจกรรมตามนโยบายรัฐบาล
(รหัสบัญชี 610200) 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110)  
งานบริหารทั่วไป (00111)
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
ฉบับเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 3 หน้าที่ 8 ลําดับที่ 1     
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เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 120,000 บาท

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

งานบริหารงานคลัง รวม 2,530,000 บาท
งบบุคลากร รวม 1,822,800 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,822,800 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,780,800 บาท

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

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

งบดําเนินงาน รวม 707,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 349,200 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 150,000 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) 
งานบริหารงานคลัง (00113)
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คาเชาบ้าน จํานวน 120,000 บาท

  เพื่อจายเป็นคาเชาบ้าน หรือเป็นคาเชาซื้อบ้านให้แกพนักงาน
สวนตําบลซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ
(รหัสบัญชี 310400)  
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) 
งานบริหารงานคลัง (00113)
    

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 69,200 บาท

  เพื่อจายเป็นเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรให้กับพนักงาน
สวนตําบลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2563
(รหัสบัญชี 310500)  
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) 
งานบริหารงานคลัง (00113)
   

ค่าใช้สอย รวม 248,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจ้างเหมาบริการตางๆ เชน คาล้าง
ฟลม คาถายเอกสาร คาจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่จําเป็นต้องจาย
และ คาจ้างเหมาแรงงานราษฎรหรือจ้างเหมาแรงงานอื่นๆ ฯลฯ 
(รหัสบัญชี 320100)
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) 
งานบริหารงานคลัง (00113)     
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 80,000 บาท

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

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 73,000 บาท

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

โครงการปรับปรุงข้อมูลการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 40,000 บาท

  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดทําหรือปรับปรุงข้อมูลการ
ประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ป้ายประชาสัมพันธภาษีในเขต
พื้นที่องคการบริหารสวนตําบลโพธิ์ และทะเบียน
ทรัพยสิน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ
.2562 หรืออื่น ๆ ที่มีความจําเป็นและเหมาะสม ฯลฯ
(รหัสบัญชี 320300) 
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) 
งานบริหารงานคลัง (00113) 
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้าที่ 81 ลําดับที่ 3
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โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ จํานวน 20,000 บาท

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

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) 
งานบริหารงานคลัง (00113)
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ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 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) 
งานบริหารงานคลัง (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) 
งานบริหารงานคลัง (00113)
    

วันที่พิมพ : 24/12/2564  14:37:54 หน้า : 24/54



ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 10,000 บาท

  เพื่อเป็นคาใช้จายสําหรับคาไปรษณีย คาโทรเลข คาธนาณัติ คา
ซื้อดวงตราไปรษณียยากร คาเชาตู้ ไปรณีย ฯลฯ 
(รหัสบัญชี 340400)
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) 
งานบริหารงานคลัง (00113)    

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 95,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 95,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 95,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสําคัญ จํานวน 45,000 บาท

  เพื่อจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับการดําเนินการโครงการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสําคัญ ในชวงเทศกาลป
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      
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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      

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 2,172,560 บาท

งบบุคลากร รวม 1,698,360 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,698,360 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,463,320 บาท

  เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล  พร้อมเงินปรับปรุง
อัตราเงินเดือนประจําปตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดและหนังสือสั่ง
การอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  จํานวน 4 อัตรา  ดังนี้ 
- ผู้อํานวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
- นักวิชาการศึกษาชํานาญการ  
- นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ   
- ครู   
(รหัสบัญชี 220100)
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา (00211)     
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

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

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 193,040 บาท

  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ    ตําแหนงผู้ดูแลเด็ก 
(ผู้มีทักษะ)พร้อมทั้งเงินปรับปรุงคาจ้างจํานวน 1 อัตรา (และ
สมทบในสวนที่เกินจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสนับสนุนศูนยพัฒนา
เด็กเล็กที่รัฐจัดสรรให้) (รหัสบัญชี 220700)
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา (00211)      

งบดําเนินงาน รวม 474,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 209,200 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 120,000 บาท

  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผ้ัปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น  คาป่วยการอาสาสมัครบริบาลท้อง
ถิ่น 
(รหัสบัญชี 310300)  
ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา (00211)
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานสวนตําบลและลูกจ้างซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
(รหัสบัญชี 310300)  
ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210) 
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)

คาเชาบ้าน จํานวน 60,000 บาท

  เพื่อจายเป็นคาเชาบ้าน หรือเป็นคาเชาซื้อบ้านให้แกพนักงาน
สวนตําบล
ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ
(รหัสบัญชี 310400)  
ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210) 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)
     

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 19,200 บาท

  เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานสวน
ตําบลและลูกจ้างที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
(รหัสบัญชี 310500)  
ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)
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ค่าใช้สอย รวม 185,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

  เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ เชน คาติดตั้งโทรศัพท คาเย็บ
หนังสือหรือเข้าปกหนังสือคาจ้างเหมาแรงงานราษฎรหรือจ้าง
เหมาแรงงานอื่นๆ คาถายเอกสาร คาจ้างทําความสะอาดศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก และคาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
(รหัสบัญชี 320100)
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)     

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 40,000 บาท

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

 (2)  คาใช้จายในการเตรียมรับเสด็จฯ     
เพื่อเป็นคาใช้จายในการเตรียมรับเสด็จฯ  ได้แก  ธงชาติ  เสา
ธง  หรือเครื่องประดับตกแตงอื่นที่เกี่ยวข้อง  ฯลฯ 
(รหัสบัญชี 320200) 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)      
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ  หรือ อบรม
สัมมนา  ของบุคลากรสังกัด  องคการบริหารสวนตําบล
โพธิ์  เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  คาเชาที่พักและคาใช้
จายอื่น ๆ ที่จําเป็น ฯลฯ
(รหัสบัญชี 320300)
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)    

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 50,000 บาท

  เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนาตาง ๆ ของ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง ฯลฯ 
(รหัสบัญชี 320100)
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)    

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 25,000 บาท

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

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

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

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

  เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน ตลับหมึก
สําหรับเครื่องพิมพ แผนดิสก แผนหรือจานบันทึก
ข้อมูล แผนกรองแสง เมาส กระดาษตอเนื่อง โปรแกรมและคาใช้
จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ 
(รหัสบัญชี 331400)      
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)     
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 30,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 25,000 บาท

  เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหาร
สวนตําบลโพธิ์
(รหัสบัญชี 340100)  
ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210) 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)    

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 5,000 บาท

  เพื่อจายเป็นคาน้ําประปาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหาร
สวนตําบลโพธิ์
(รหัสบัญญัติชี 340200)  
ปรากฎในแผนงานการศึกษา (00210) 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)     

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 1,411,412 บาท
งบดําเนินงาน รวม 706,612 บาท

ค่าใช้สอย รวม 352,115 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายสําหรับพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูที่สังกัดศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

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

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 302,115 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     
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ค่าวัสดุ รวม 354,497 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว 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)     

งบเงินอุดหนุน รวม 704,800 บาท
เงินอุดหนุน รวม 704,800 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     
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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      

โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันสําหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. จํานวน 654,800 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     
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 145,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 145,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 145,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จํานวน 50,000 บาท

  เพื่อจายเป็นคาใช้จายสําหรับการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือด
ออก เชน จัดซื้อยาฆายุงแบบพนหมอกควัน ยากําจัดลูกน้ํายุง
ลาย การรณรงคการป้องกันโรคไข้เลือดออก ฯลฯ
(รหัสบัญชี 320300)  
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220)
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (00223) 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 58 ลําดับที่ 2    
 

โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดตออุบัติใหม จํานวน 50,000 บาท

  เพื่อจายเป็นคาใช้จายสําหรับการป้องกันและควบคุมโรคติดตอ
อุบัติใหม เชน จัดซื้อน้ํายาฉีดพนฆาเชื้อ คาเวชภัณฑ คาอุปกรณ
สําหรับป้องกันโรค และคาใช้จายอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ 
(รหัสบัญชี 320300)  
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) 
งานบริสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (00223)   
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
ฉบับเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 3 หน้าที่ 6 ลําดับที่ 1      
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โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ จํานวน 45,000 บาท

  เพื่อจายเป็นคาใช้จายสําหรับการป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า  เชน จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การรณรงคการ
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในเขตองคการบริหารสวนตําบลโพธิ์ ฯลฯ
(รหัสบัญชี 320300)  
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) 
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (00223)   
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่ 58 ลําดับที่ 1   
  

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 20,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส จํานวน 20,000 บาท

  เพื่อจายเป็นคาใช้จายสําหรับดําเนินโครงการสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส เชน ถุงยังชีพ ฯลฯ
(รหัสบัญชี 320300)
ปรากฎในแผนงานสังคมสงเคราะห (00230)
งานสวิสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห (00232) 
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ฉบับเพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 3 หน้าที่ 6 ลําดับที่ 1     
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 1,700,360 บาท

งบบุคลากร รวม 1,142,960 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,142,960 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 928,440 บาท

  เพื่อจายเป็นคาเงินเดือนพนักงานสวนตําบล และการปรับอัตรา
เงินเดือนตามประกาศ ก.อบต.จังหวัด จํานวน 3 อัตรา
 - ผู้อํานวยการกองชาง (นักบริหารงานชาง)  
 - นายชางไฟฟ้าชํานาญงาน   
 - นายชางโยธาปฏิบัติงาน  
(รหัสบัญชี 220100)
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (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 170,120 บาท

  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนแกพนักงานจ้างภารกิจ 1 อัตรา พร้อม
เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป 
 -ผู้ชวยนายชางโยธา 
(รหัสบัญชี 220700)
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)    
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 2,400 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)      

งบดําเนินงาน รวม 513,000 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)    
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 30,000 บาท

  เพื่อจายเป็นเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร ให้กับพนักงาน
สวนตําบลซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2563
(รหัสบัญชี 310500)
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)     

ค่าใช้สอย รวม 183,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 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)     

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 15,000 บาท

  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ  ของบุคลากร
สังกัดองคการบริหารสวนตําบลโพธิ์  เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คา
พาหนะ  คาเชาที่พักและคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็น ฯลฯ
(รหัสบัญชี 320100)
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)     
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 20,000 บาท

  เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนาตาง ๆ เชน คา
ลงทะเบียนฝึกอบรม และคาลงทะเบียนอื่น ๆ ของพนักงานสวน
ตําบลและ พนักงานจ้าง ฯลฯ 
(รหัสบัญชี 320100)
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)     

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 128,000 บาท

  เพื่อเป็นคาใช้จายสําหรับการบํารุงรักษาหรือ ซอมแซมทรัพยสิน
ตางๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เชน เครื่องคิดเลข เครื่อง
ถายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ ตู้ โต๊ะ เต็นท เครื่อง
คอมพิวเตอร เครื่องปริ้นเตอร ถนน 
ระบบระบายน้ํา หอกระจายขาว ฯลฯ
 (รหัสบัญชี 320400) 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)      
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ค่าวัสดุ รวม 265,000 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 ฟวส ปลั๊ก เบรคเกอรไฟ ฯลฯ
(รหัสบัญชี 330200)
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)     

วัสดุกอสร้าง จํานวน 100,000 บาท

  เพื่อเป็นคาใช้จายสําหรับการจัดซื้อวัสดุกอสร้าง เชน ปูน
ซีเมนต อิฐ หิน ทราย
เหล็กเส้น ฯลฯ
(รหัสบัญชี 330600)
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับเคหะและชุมชน (00241)     
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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 44,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 44,400 บาท
ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

คาซื้อรถจักรยานยนต จํานวน 44,400 บาท

  เพื่อเป็นคาจัดซื้อรถจักรยานยนต ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร
ธรรมดา จํานวน 1 คัน โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้
1) ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดปริมาตรกระบอกสูบขั้นต่ํา
(1) กรณีขนาดต่ํากว่ํา ซีซี ที่กําหนดไมเกิน 5 ซีซี หรือขนาด
เกินกว่ํา ซีซี ที่กําหนดไมเกิน 5 ซีซี เป็นรถจักรยานยนตตาม
ขนาด ซีซี ที่กําหนดไว้
(2) ราคาที่กําหนดไมรวมอุปกรณและคาจดทะเบียน
(3) การจัดซื้อรถจักรยานยนต ให้มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ป 2563
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) 
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 840,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 840,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 840,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาธรรมเนียมทิ้งขยะของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ จํานวน 800,000 บาท

  เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมทิ้งและกําจัดขยะและมูลฝอยในสถาน
ที่กําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
 ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 หมวด 3 การจัดการสิ่งปฏิกูลและ
มูลฝอย มาตรา 18
(รหัสบัญชี 320100)
ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (00244)
     

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "ตําบลโพธิ์สะอาด" จํานวน 40,000 บาท

  เพื่อจายเป็นคาใช้จายสําหรับการดําเนินโครงการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยชุมชน "ตําบลโพธิ์สะอาด" เชน คาตอบแทน
วิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุ
อุปกรณ คาใช้จายอื่นที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ 
(รหัสบัญชี 320300)
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมช  (00240)  งานกําจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล (00244)
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้าที่ 56 ลําดับที่ 2     
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 170,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 170,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 170,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

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      

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     
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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     

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      
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โครงการสงเสริมหมูบ้านเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 50,000 บาท

  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมหมูบ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง เชน คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร คาวัสดุ
อุปกรณ ตลอดจนคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนิน
โครงการ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 2557  
(รหัสบัญชี 320300)
ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน  (00250)  งานสง
เสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252)
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้าที่ 53 ลําดับที่ 2     

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 50,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดการแขงขันกีฬาต้านยาเสพติด อบต.โพธิ์ จํานวน 50,000 บาท

 เพื่อเป็นคาใช้จายสําหรับการดําเนินโครงการจัดการแขงขันกีฬา
ต้านยาเสพติด อบต.โพธิ์  เชน คาวัสดุอุปกรณในการแขงขัน คา
อาหาร  คาตอบแทนคณะกรรมการ และคาใช้จายอื่นที่เกี่ยว
ข้อง ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคา
ใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและสงนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
(รหัสบัญชี 320300)
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ  (00260) 
งานกีฬาและนันทนาการ (00262)
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ฉบับเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 3 หน้าที่ 6 ลําดับที่ 2     
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 110,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 110,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

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
งานก่อสร้าง รวม 2,846,000 บาท

งบลงทุน รวม 2,846,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,846,000 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างถนน คสล.สายโนนชาด บ้านโพธิ์ หมู 1 จํานวน 465,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานโครงการกอสร้าง
ถนน คสล. สายโนนชาด บ้านโพธิ์ หมู 1 กว้าง 3.50
 เมตร ยาว 215 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมน้อย
กวา 752.50 ตารางเมตร พร้อมลูกรังไหลทาง ตามแบบแปลน อบ
ต.โพธิ์ กําหนด 
(รหัสบัญชี 421000)
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565) 
หน้าที่ 92 ลําดับที่ 2    
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โครงการกอสร้างถนน คสล.สายโนนยาง บ้านโนนหุง หมู 4 จํานวน 472,000 บาท

  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานโครงการกอสร้าง
ถนน คสล. สายโนนยาง บ้านโนนหุง หมู 4 กว้าง 3.00
 เมตร ยาว 235 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมน้อย
กวา 705 ตารางเมตร พร้อมลูกรังไหลทาง ตามแบบแปลน อบต
.โพธิ์ กําหนด 
(รหัสบัญชี 421000)
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565) 
ฉบับเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้าที่ 8 ลําดับที่ 6   

โครงการกอสร้างถนน คสล.สายแยกบอนไก - หนองบอน บ้านอีลอก 
หมู 2

จํานวน 495,000 บาท

  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานโครงการกอสร้าง
ถนน คสล. สายแยกบอนไก - หนองบอน บ้านอีลอก หมู 2
 กว้าง 3.50 เมตร ยาว 215 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม
น้อยกวา 752.50 ตารางเมตร พร้อมลูกรังไหลทาง ตามแบบ
แปลน อบต.โพธิ์ กําหนด 
(รหัสบัญชี 421000)
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565) 
หน้าที่ 73 ลําดับที่ 12     

โครงการกอสร้างถนน คสล.สายเลียบทางรถไฟ บ้านโนนกอง หมู 6 จํานวน 480,000 บาท

  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการกอสร้างถนน คสล. สายเลียบทาง
รถไฟ บ้านโนนกอง หมู 6 กว้าง 5 เมตร ยาว 150 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 750 ตารางเมตร พร้อม
ลูกรังไหลทาง ตามแบบแปลน อบต.โพธิ์ กําหนด
(รหัสบัญชี 421000) 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565) 
หน้าที่ 73 ลําดับที่ 9    
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โครงการกอสร้างถนน คสล.สายห้วยฝาย บ้านหนองหว้า หมู 5 จํานวน 432,000 บาท

  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานโครงการกอสร้าง
ถนน คสล. สายห้วยฝาย บ้านหนองหว้า หมู 5 กว้าง 3
 เมตร ยาว 215 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมน้อย
กวา 645 ตารางเมตร พร้อมลูกรังไหลทาง ตามแบบแปลน อบต
.โพธิ์ กําหนด 
(รหัสบัญชี 421000)
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565) 
หน้าที่ 73 ลําดับที่ 10     

โครงการกอสร้างโรงจอดรถ จํานวน 360,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานโครงการกอสร้างโรงจอด
รถ  กว้าง 8 เมตร ยาว 12 เมตร ตามแบบแปลน อบต
.โพธิ์ กําหนด 
(รหัสบัญชี 421000)
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
ฉบับเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้าที่ 9 ลําดับที่ 7  

โครงการธนาคารน้ําใต้ดิน (ระบบปด) ถนนสายทาง บ้านโนนจาน - 
แมน้ํามูล

จํานวน 142,000 บาท

  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานโครงการธนาคารน้ําใต้
ดิน (ระบบปด) ถนนสายทาง บ้านโนนจาน - แมน้ํามูล หมู 3
 กว้าง 0.50 เมตร ยาว 322 เมตร ลึก 0.60 เมตร ตามแบบ
แปลน อบต.โพธิ์ กําหนด 
(รหัสบัญชี 421000)
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565) 
หน้าที่ 74  ลําดับที่ 17    
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 700,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 700,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

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  
     

ค่าสาธารณูปโภค รวม 650,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 650,000 บาท

  เพื่อจายเป็นคาใช้จายคากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าของ
องคการบริหารสวนตําบลโพธิ์ จํานวน 2 แหง 
(รหัสบัญชี 340100) 
ปรากฏในแผนงานการเกษตร (00320) 
งานสงเสริมการเกษตร (00321)     
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งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 150,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคล เชน  คาอาหาร คารับรอง คาวัสดุ
อุปกรณ คากล้าพันธุไม้
และคาใช้จายอื่นที่จําเป็น ฯลฯ 
(รหัสบัญชี 320300)
ปรากฏในแผนงานการเกษตร (00320) 
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ (00322)
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
หน้าที่ 70 ลําดับที่ 1     

โครงการลอกผักตบชวาและวัชพืช จํานวน 50,000 บาท

  เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการลอกผักตบชวาและ
วัชพืช เชน  คาอาหาร คารับรอง คาวัสดุอุปกรณ และคาใช้จาย
อื่นที่จําเป็นสําหรับโครงการนี้ ฯลฯ 
(รหัสบัญชี 320300)
ปรากฏในแผนงานการเกษตร (00320) 
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ (00322)
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้าที่ 69 ลําดับที่ 1     
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โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จํานวน 50,000 บาท

  เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี เชน  คาป้ายชื่อต้นไม้ คาวัสดุอุปกรณ คากล้าพันธุ
ไม้ และคาใช้จายอื่นที่จําเป็น ฯลฯ 
(รหัสบัญชี 320300)
ปรากฏในแผนงานการเกษตร (00320) 
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
 (00322)
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)      
ฉบับเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3
หน้าที่ 9 ลําดับที่ 1    
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