
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลศรีมหาโพธิ

อําเภอศรีมหาโพธิ   จังหวัดปราจีนบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 60,844,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 18,501,280 บาท
งบกลาง รวม 18,501,280 บาท

งบกลาง รวม 18,501,280 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 250,000 บาท

(คําชี้แจงงบประมาณ)   
- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง ใน
สวนที่นายจ้างสมทบ    (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
  ข้อ  15 หน้า 91 )      

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 22,000 บาท

(คําชี้แจงงบประมาณ)
-เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนทดแทนเพื่อให้ความคุ้มครองแก
พนักงานจ้างเป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้อง
ถิ่น ดวนที่สุดที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๔๑๗๒ ลว ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 13,164,000 บาท

(คําชี้แจงงบประมาณ)
-เพื่อจายเป็นเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุในเขตรับผิดชอบของ
องคการบริหารสวนตําบลศรีมหาโพธิ(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
.2561-2565  ข้อ  1 หน้า 59 )
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เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 2,863,200 บาท

(คําชี้แจงงบประมาณ)
-เพื่อจายเป็นเบี้ยยังชีพให้กับคนพิการในเขตรับผิดชอบของ
องคการบริหารสวนตําบลศรีมหาโพธิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
.2561-2565  ข้อ  1 หน้า 59 )

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 60,000 บาท

(คําชี้แจงงบประมาณ)
-เพื่อจายเป็นเบี้ยยังชีพให้กับผู้ผู้ป่วยเอดสในเขตรับผิดชอบของ
องคการบริหารสวนตําบลศรีมหาโพธิ(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
.2561-2565  ข้อ  1 หน้า 59 )

เงินสํารองจาย จํานวน 955,200 บาท

(คําชี้แจงงบประมาณ)      
- เพื่อจายเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลศรีมหา
โพธิ เชน คาอาหาร คาน้ําดื่ม เงินชวยเหลือชดเชยความเสียหาย
จากวาตภัย อุทกภัย อัคคีภัย ภัยธรรมชาติ ฯลฯ

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 766,880 บาท

(คําชี้แจงงบประมาณ)      
- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนโดยหักเงินรายได้สมทบเข้ากอง
ทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น(กบท.) ในอัตราร้อยละ
สองของงบประมาณรายได้ ที่นํามาคํานวณโดยไมรวมเงินกู้ เงินที่
มีผู้อุทิศให้ เงินอุดหนุน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565
) หน้า  12  ข้อ   91  )          
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เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน จํานวน 50,000 บาท

(คําชี้แจงงบประมาณ)
-เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ในเขตรับผิดชอบ
ขององคการบริหารสวนตําบลศรีมหาโพธิ โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว2502 ลงวัน
ที่ 20 สิงหาคม 2553(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ข้อ 4
 หน้า 59)

เงินสมทบเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น จํานวน 240,000 บาท

 (คําชี้แจงงบประมาณ)      
- เงินสมทบเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น(คิดจาก
ยอดจํานวนประชากรทั้งหมด 10,529 คน x 45 บาท  และ อบต
.ต้องตั้งเงินสมทบไมน้อยกวา  ร้อยละ 50)      
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  ข้อ  52 หน้า 68)      

เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทําศพข้าราชการ/พนักงาน จํานวน 50,000 บาท

(คําชี้แจงงบประมาณ)
-เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือพิเศษเกี่ยวกับศพ, เงินทําขวัญข้า
ราชการหรือพนักงานสวนท้องถิ่น ซึ่งได้รับอันตรายหรือเจ็บป่วย
เพราะการปฏิบัติหน้าที่

เงินชวยคาทําศพพนักงานจ้าง จํานวน 50,000 บาท

(คําชี้แจงงบประมาณ)
-เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือพิเศษเกี่ยวกับศพ, เงินทําขวัญพนักงาน
จ้าง ซึ่งได้รับอันตรายหรือเจ็บป่วยเพราะการปฏิบัติหน้าที่

เงินชวยคาทําศพลูกจ้างประจํา จํานวน 30,000 บาท

(คําชี้แจงงบประมาณ)
-เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือพิเศษเกี่ยวกับศพ, เงินทําขวัญลูกจ้าง
ประจําซึ่งได้รับอันตรายหรือเจ็บป่วยเพราะการปฏิบัติหน้าที่
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 15,925,060 บาท

งบบุคลากร รวม 9,679,360 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 5,049,720 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 532,080 บาท

(คําชี้แจงงบประมาณ)   
- เพื่อจายเป็นเงินเดือนนายก อบต.  
- เพื่อจายเป็นเงินเดือนรองนายก อบต. 

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท

(คําชี้แจงงบประมาณ)   
- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจําตําแหนง นายก อบต.   
- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจําตําแหนง รองนายก อบต
. จํานวน 2 คน   

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท

(คําชี้แจงงบประมาณ)   
- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษ นายก อบต.   
- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษ รองนายก อบต. จํานวน 2 คน   

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 90,720 บาท

(คําชี้แจงงบประมาณ)  
 - เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเลขานุการนายก อบต.

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 4,245,000 บาท

(คําชี้แจงงบประมาณ)
เพื่อจายเป็นคาตอบแทน   
- ประธานสภา อบต.   
- รองประธานสภา อบต.    
- สมาชิกสภา อบต.   
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คาตอบแทนอื่น จํานวน 90,720 บาท

(คําชี้แจงงบประมาณ)  
 - เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเลขานุการสภา อบต.  

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,629,640 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 2,939,860 บาท

(คําชี้แจงงบประมาณ)
เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล ดังนี้
- ตําแหนงนักบริหารงาน อบต .ระดับกลาง (ปลัด อบต.)  
- ตําแหนงนักบริหารงาน อบต. ระดับต้น (รองปลัด อบต.)  
- ตําแหนงนักบริหารงานทั่วไประดับ ต้น ( หัวหน้าสํานักปลัด อบ
ต.)
- ตําแหนงนิติกรชํานาญการ  
- ตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ  
- ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคล ชํานาญการ  
- ตําแหนงนักพัฒนาชุมชน ปฎิบัติการ   
- ตําแหนงเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ  
- ตําแหนงเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสารธารณภัย ปง/ชง.  
ฯลฯ

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 156,660 บาท

(คําชี้แจงงบประมาณ)
-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนพนักงานสวนตําบลตําแหนงนัก
บริหารงาน อบต.ระดับกลาง (ปลัด อบต.)
ฯลฯ
 

เงินประจําตําแหนง จํานวน 168,000 บาท

(คําชี้แจงงบประมาณ)   
 - เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของปลัด อบต.   
 - เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของรองปลัด อบต.   
 - เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของหัวหน้าสํานักปลัด อบต.   
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,293,120 บาท

 (คําชี้แจงงบประมาณ) 
เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง  
 - คาจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหนง ผู้ชวยนักวิเคราะหฯ 
 - คาจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหนง ผู้ชวยนักพัฒนาชุมชน
 - คาจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหนง ผู้ชวยนิติกร
 - คาจ้างพนักงานจ้างทั่วไป ตําแหนงพนักงานขับรถยนต   
 - คาจ้างพนักงานจ้างทั่วไป ตําแหนงนักการภารโรง   
 - คาจ้างพนักงานจ้างทั่วไป ตําแหนงพนักงานขับรถบรรทุกน้ํา
 - คาจ้างพนักงานจ้างทั่วไป ตําแหนงพนักงานประจํารถบรรทุกน้ํา
 - คาจ้างพนักงานจ้างทั่วไป ตําแหนงพนักงานขับรถดับเพลิง
 - คาจ้างพนักงานจ้างทั่วไป ตําแหนงพนักงานประจํารถดับเพลิง  
ฯลฯ

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 72,000 บาท

(คําชี้แจงงบประมาณ)
 เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างทั่วไป   
 - ตําแหนงพนักงานขับรถยนต   
 - ตําแหนงนักการภารโรง   
 - ตําแหนงพนักงานขับรถบรรทุกน้ํา
 - ตําแหนงพนักงานประจํารถบรรทุกน้ํา
 - ตําแหนงพนักงานขับรถดับเพลิง
 - ตําแหนงพนักงานประจํารถดับเพลิง
ฯลฯ

งบดําเนินงาน รวม 5,543,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 1,822,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 1,372,000 บาท

 (คําชี้แจงงบประมาณ)     
- เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษฯ ให้กับ
พนักงานสวนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ฯลฯ    
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 100,000 บาท

 (คําชี้แจงงบประมาณ)    
- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และ
ในวันหยุดราชการ สําหรับพนักงานสวนตําบลและพนักงาน
จ้าง    

คาเชาบ้าน จํานวน 300,000 บาท

(คําชี้แจงงบประมาณ)    
- เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิเบิกได้
ตามระเบียบฯ      

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 50,000 บาท

(คําชี้แจงงบประมาณ)   
- เพื่อจายเป็นเงินคาธรรมเนียมการศึกษาบุตรให้แกพนักงานสวน

ค่าใช้สอย รวม 2,841,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการคนงานทําความสะอาดและรักษาความปลอดภัย 
อบต.ศรีมหาโพธิ

จํานวน 240,000 บาท

 (คําชี้แจงงบประมาณ)   
- เพื่อจายเป็นเงินคาจ้างเหมาบริการคนงานทําความสะอาดและ
คนงานรักษาความปลอดภัย อบต.ศรีมหาโพธิ      
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คาจ้างเหมาบริการตางๆ จํานวน 200,000 บาท

(คําชี้แจงงบประมาณ)
- คาจ้างเหมาพนหมอกควัน ตัดหญ้า ปลูกต้นไม้ ฯลฯ   
- คาจ้างพิมพเอกสาร ถายเอกสาร เข้าเลมเอกสาร ฯลฯ     
- คาจ้างเหมาบริการระบบหนังสืออิเล็คทรอนิกส
- คาจ้างจัดทําสื่อโฆษณาและเผยแพรข้อมูลขาวสารของอบต.
- คาเชาพื้นที่เว็ปไซต ตออายุโดเมนเนม คาปรับปรุงเว็ปไซต 
  อบต.ศรีมหาโพธิ
-คาจ้างหมาบริการจัดทําป้ายบอกทางที่ทําการองคการบริหาร
สวนตําบลศรีมหาโพธิ
- อื่นๆ ฯลฯ 

คาเชาเครื่องถายเอกสาร จํานวน 58,000 บาท

(คําชี้แจงงบประมาณ)   
- เพื่อจายเป็นคาเชาเครื่องถายเอกสาร จํานวน 1 เครื่อง

คาเชาที่ดินอาคารที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลศรีมหาโพธิ(หลัง
เกา)และศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านสัมพันธ

จํานวน 3,000 บาท

(คําชี้แจงงบประมาณ)   
- เพื่อจายเป็นคาเชาที่ดินอาคารที่ทําการ อบต.ศรีมหาโพธิ หลัง
เกา และคาเชาที่ดินศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านสัมพันธ

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 50,000 บาท

 (คําชี้แจงงบประมาณ)     
- เพื่อจายเป็นคาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น, คาเลี้ยง
ต้อนรับบุคคล และเลี้ยงรับรองผู้มาติดตอราชการ ฯลฯ สําหรับจัด
ซื้ออาหาร อาหารวาง เครื่องดื่ม น้ําดื่มฯลฯ       

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาชดใช้คาเสียหาย หรือคาสินไหมทดแทน จํานวน 30,000 บาท

(คําชี้แจงงบประมาณ)
- เพื่อจายเป็นคาชดใช้คาเสียหายหรือคาสินใหมทดแทนตางๆฯลฯ
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คาใช้จายในการดําเนินการเลือกตั้งนายกและสมาชิกอบต. จํานวน 1,350,000 บาท

(คําชี้แจงงบประมาณ)     
- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการเลือกตั้งนายก และ
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล (กรณีครบวาระ  กรณีเลือก
ตั้งซอม  และกรณียุบสภา ฯลฯ) เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการ
จัดการเลือกตั้ง  คาวัสดุ อุปกรณ แบบพิมพตางๆ และคาใช้จาย
อื่นๆ ฯลฯ           

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน
ฝึกอบรม

จํานวน 150,000 บาท

(คําชี้แจงงบประมาณ) 
-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ  คาธรรมเนียม
และคาลงทะเบียนฝึกอบรมและสัมมนารายการตาง ๆ  คาเบี้ย
เลี้ยง คาพาหนะ คาที่พัก และคาใช้จายอื่นๆ ฯลฯ ของพนักงาน
สวนตําบล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานจ้าง และ
บุคคลอื่ที่เกี่ยวข้องฯลฯ      

คาใช้จายสําหรับพิธีการและงานสําคัญตางๆ จํานวน 50,000 บาท

 (คําชี้แจงงบประมาณ)
-เพื่อจายเป็นคาพวงมาลัย ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวง
มาลา ฯลฯ ในพิธีวันสําคัญตาง ๆ             

คาธรรมเนียมตางๆ จํานวน 100,000 บาท

(คําชี้แจงงบประมาณ)
-เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมเชาที่สาธารณประโยชนตาม
มาตรา 9/1 และคาธรรมเนียม รังวัดที่ดินสาธารณะ (รังวัดวาง
หลักหมุดที่สาธารณะหรือที่นสล.ตางๆ) ในเขตพื้นที่ อบต.ศรีมหา
โพธิ ฯลฯ            

คารับวารสาร จํานวน 10,000 บาท

 (คําชี้แจงงบประมาณ)
-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อหนังสือพิมพ วารสาร และเอกสาร
ตางๆ ฯลฯ        

วันที่พิมพ : 29/12/2564  15:22:05 หน้า : 9/55



โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล จํานวน 50,000 บาท

 (คําชี้แจงงบประมาณ)   
- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาล เชน คาอาหาร อาหารวาง คาตอบแทน
วิทยากร คาวัสดุุอุปกรณฯลฯ
(แผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.2561-2565 ข้อ 3 หน้า 89)      

โครงการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณรอบๆอาคารสํานักงานองคการ
บริหารสวนตําบลศรีมหาโพธิ

จํานวน 300,000 บาท

(คําชี้แจงงบประมาณ)   
- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน
บริเวณรอบ ๆ อาคารสํานักงาน อบต.ศรีมหาโพธิ เชนคาถม
ดิน คาจัดซื้อไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ผล คาพืชผักสวนครัว ฯลฯ(แผน
พัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.2561-2565 ข้อ 16 หน้า 91)      

โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น จํานวน 50,000 บาท

(คําชี้แจงงบประมาณ)
-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานโครงการสงเสริมและ
พัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น เชน คาอาหาร อาหารวาง คา
ตอบแทนวิทยากร คาวัสดุอุปกรณฯลฯ(แผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ
.2561-2565 ข้อ 5 หน้า 89)

โครงการอบรมความรู้ด้านระเบียบกฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร สมาชิก
สภาท้องถิ่น พนักงานสวนตําบล และประชาชน

จํานวน 50,000 บาท

 (คําชี้แจงงบประมาณ)
-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานโครงการอบรมความรู้
ด้านกฎหมายท้องถิ่นให้กับ ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงาน
สวนตําบลและประชาชน เชน คาอาหาร อาหารวาง คาตอบแทน
วิทยากร คาวัสดุอุปกรณฯลฯ(แผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.2561-2565
 ข้อ 7 หน้า 90)      
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โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแกผู้บริหาร สมาชิกสภา และ
พนักงานของ อบต.ศรีมหาโพธิ

จํานวน 50,000 บาท

(คําชี้แจงงบประมาณ)
-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานโครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงาน ของอบต.ศรี
มหาโพธิ(แผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.2561-2565 ข้อ 4 หน้า 89)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

(คําชี้แจงงบประมาณ)    
- เพื่อเป็นคาบํารุงรักษาซอมแซมวัสดุ ครุภัณฑ เชน รถยนต รถ
จักรยานยนต เครื่องพิพมดีด เครื่องถายเอกสาร เครื่อง
คอมพิวเตอร เครื่องตัดหญ้า เครื่องพนหมอกควัน  เครื่องปรับ
อากาศ โตะ เครื่องอัดสําเนา วิทยุ  ฯลฯ 

ค่าวัสดุ รวม 570,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

 (คําชี้แจงงบประมาณ)     
- เพื่อจายเป็นคาสิ่งของเครื่องใช้ตาง ๆ เชน
กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ลวดเสียบ แบบพิมพตางๆตรา
ยาง ซอง ธงชาติ กระดาษคารบอน สมุดประวัติข้าราชการ  ฯลฯ
     

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 30,000 บาท

(คําชี้แจงงบประมาณ)       
- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อหลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า สวิตชไฟฟ้า เทป
พันสายไฟ เบรกเกอร อุปกรณตางๆ ฯลฯเพื่อใช้ในการซอมแซม
ไฟฟ้ารบริเวณรั้วสํานักงาน และภายในสํานักงานองคการบริหาร
สวนตําบลศรีมหาโพธิ       

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 80,000 บาท

(คําชี้แจงงบประมาณ)
-เพื่อจายเป็นคาสิ่งของเครื่องใช้ตาง ๆ เชน แปรง ไม้กวาด ผงซัก
ฟอก แก้วน้ํา ถ้วย ช้อน ชาม ถังขยะฯลฯ      
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 100,000 บาท

(คําชี้แจงงบประมาณ)      
- เพื่อจายเป็นคาแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล หัว
เทียน ฯลฯ สําหรับรถยนต รถจักรยานยนต ฯลฯ      

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 200,000 บาท

(คําชี้แจงงบประมาณ)     
- เพื่อจายเป็นคาน้ํามันเบนซิน น้ํามันดีเซล น้ํามันเครื่องออโต้ลูป
 น้ํามันจารบี ฯลฯ  สําหรับรถยนต รถจักรยานยนต เครื่องตัด
หญ้า เครื่องจักรที่ยืมมาจากหนวยงานอื่น ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 30,000 บาท

 (คําชี้แจงงบประมาณ)   
- เพื่อจายเป็นคากระดาษเขียน โปสเตอร  ผ้า  พูกัน  สี  ฟิลม   
 ถานแฟ็กซ  ไม้อัด ฯลฯ         

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

(คําชี้แจงงบประมาณ)    
- เพื่อจายเป็นคาแผนหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัว
พิมพตลับผงหมึก แผงแป้นอักษร หรือแป้นพิมพ เม้าส และ
อุปกรณเพิ่มเติม ฯลฯ            

ค่าสาธารณูปโภค รวม 310,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 230,000 บาท

 (คําชี้แจงงบประมาณ)    
- เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าสําหรับที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล
ศรีมหาโพธิ         

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 10,000 บาท

 (คําชี้แจงงบประมาณ)    
- เพื่อจายเป็นคาน้ําประปาสําหรับที่ทําการองคการบริหารสวน
ตําบลศรีมหาโพธิ      
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คาบริการโทรศัพท จํานวน 10,000 บาท

(คําชี้แจงงบประมาณ)    
- เพื่อจายเป็นคาโทรศัพทสําหรับที่ทําการองคการบริหารสวน
ตําบลศรีมหาโพธิ      

คาบริการไปรษณีย จํานวน 40,000 บาท

(คําชี้แจงงบประมาณ)
- เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย ธนาณัติ ดวงตราไปรษณีย คาจัดสง
เอกสาร ฯลฯ          

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 20,000 บาท

 (คําชี้แจงงบประมาณ)      
- เพื่อจายเป็นคาเชาใช้คูสายในอัตราเหมาจายเลขหมายใช้ระบบ
อินเตอรเน็ต คาธรรมเนียมในการใช้บริการ ฯลฯ   

งบลงทุน รวม 702,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 502,700 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร จํานวน 35,400 บาท

(คําชี้แจงงบประมาณ)
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอสารแบบ 2 บาน  จํานวน 6 ตู้
คุณลักษณะสังเขป ดังนี้
1.มีมือจับชนิดบิด
2.มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น 
3.คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม(มอก.)
ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ พ.ศ.2563

จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานกระจก จํานวน 20,000 บาท

(คําชี้แจงงบประมาณ)
-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก  จํานวน   4   ตู้  ราคา
ตามท้องตลาด
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จัดซื้อโตะและเก้าอี้สํานักงาน จํานวน 35,000 บาท

(คําชี้แจงงบประมาณ)
-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโตะทํางานระดับ 1-2
จํานวน  1  ตัว  ราคาตามท้องตลาด
-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน ระดับ 1-2 จํานวน  5
  ตัว   ราคาตามท้องตลาด

จัดซื้อโตะหมูบูชา จํานวน 8,400 บาท

(คําชี้แจงงบประมาณ)
-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโตะหมูบูชา  จํานวน  1 ชุด
คุณลักษณะสังเขป ดังนี้
1.ทําด้วยไม้สัก
2.มีโตะหมูบูชา 9 ตัว ความกว้างตัวละ 9 นิ้ว
3.มีฐานรองโตะหมู
ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ พ.ศ.2563

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

จัดซื้อรถจักรยานยนต จํานวน 51,600 บาท

(คําชี้แจงงบประมาณ)
-เพื่อจัดซื้อรถจักรยานยนต จํานวน  1 คัน
รถจักรยานยนต
ขนาด 110ซีซี แบบเกียรอัตโนมัติ    จํานวน 51,600 บาท
1) ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดปริมาตรกระบอกสูบขั้นต่ํา
 (1) กรณีขนาดต่ํากวาซีซีที่กําหนดไมเกิน 5 ซีซีหรือขนาดเกินกวา
ซีซีที่กําหนดไมเกิน 5 ซีซีเป็นรถจักรยานยนตตามขนาดซีซีที่
กําหนดไว้
 (2) ราคาที่กําหนดไมรวมอุปกรณและคาจดทะเบียน 
(3) การจัดซื้อรถจักรยานยนตให้มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
ราคาราตามมาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ พ.ศ.2563
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ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

จัดซื้อชุดเครื่องเสียง จํานวน 65,000 บาท

(คําชี้แจงงบประมาณ)
เพื่อจายเป๋นคาจัดซื้อชุดเครื่องเสียงจํานวน 1 ชุด  รายละเอียดดัง
นี้
1. ตู้ลําโพง 15 นิ้ว 2 ทาง  มีแอมป์ในตัว 2  ชาแนล กําลังขับไม
ต่ํากวา 1,000 วัตต พร้อมขาตั้งลําโพง  จํานวน  2 ชุด  ตั้ง
ไว้   50,000 บาท
2. มิกเซอร เครื่องผสมสัญญาณเสียง 12 ชอง  จํานวน  1
  ตัว  รายละเอียดดังนี้
- เอฟเฟ็กแท้ 16 โปรแกรม 
-อินพุต 12 MONO 
-2 AUX 
- 2 SUB GROUP OUT 
- Bluetooth -USB Media Player
ตั้งไว้  10,000  บาท 
3. ไมคลอยมือถือคู  คลื่นUHF คลื่นใหม  ใช้ถาน AA จํานวน   1
  คู  ตั้งไว้  5,000 บาท
ราคาตามท้องตลาด

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ ให้ใช้งานได้ตามปกติ จํานวน 287,300 บาท

(คําชี้แจงงบประมาณ)
- เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑตางๆให้ใช้งาน
ได้ตามปกติ เชน รถบรรทุกน้ําเอนกประสงค รถยนตสวนกลางฯ
ลฯ
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 200,000 บาท
คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงอาคารสํานักงานองคการบริหารสวน
ตําบลศรีมหาโพธิและอาคารอื่นๆ

จํานวน 200,000 บาท

(คําชี้แจงงบประมาณ)
- เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงอาคารสํานักงานองคการ
บริหารสวนตําบลศรีมหาโพธิ ฯลฯ( แผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.2561-
2565 ข้อ    19 หน้า   93     )

งานบริหารงานคลัง รวม 2,629,660 บาท
งบบุคลากร รวม 2,089,660 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,089,660 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,401,900 บาท

(คําชี้แจงงบประมาณ)  
เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล ดังนี้
- ตําแหนงผู้อํานวยการกองคลัง   
- ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ/ชํานาญการ 
- ตําแหนงนักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ/ชํานาญการ  
- ตําแหนงเจ้าพนักงานพัสดุ ปง/ชง       ฯลฯ

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 24,000 บาท

(คําชี้แจงงบประมาณ)
-เพื่อจายเป็นคาครองชีพของพนักงานสวนตําบลตําแหนงเจ้า
พนักงานพัสดุ ปง/ปช ฯลฯ

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

(คําชี้แจงงบประมาณ)   
- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงผู้อํานวยการกอง
คลัง ระดับ ต้น     

คาจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 288,960 บาท

 (คําชี้แจงงบประมาณ)   
 เพื่อจายเป็นเงินคาจ้างลูกจ้างประจํา     
 - ตําแหนงเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี   
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 320,800 บาท

 (คําชี้แจงงบประมาณ) 
- เพื่อจายเป็นคาจ้างพนักงจ้างตามภารกิจ(ตําแหนงผช.นวก.จัด
เก็บรายได้)  
- เพื่อจายเป็นคาจ้างพนักงานจ้างทั่วไป(ตําแหนงคนงานทั่วไป)    

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

(คําชี้แจงงบประมาณ)   
 เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างทั่วไป  
 - ตําแหนงคนงานทั่วไป   
- ฯลฯ      

งบดําเนินงาน รวม 540,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 160,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

(คําชี้แจงงบประมาณ)  
เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานสวนตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง ฯลฯ

คาเชาบ้าน จํานวน 120,000 บาท

(คําชี้แจงงบประมาณ)  
-เพื่อจายเป็นเงินเชาบ้านพนักงานสวนตําบลที่เบิกได้ตามสิทธิแหง
ระเบียบการเบิกจายคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 20,000 บาท

(คําชี้แจงงบประมาณ)  
-เพื่อจายเป็นเงินคาธรรมเนียมการศึกษาบุตรพนักงานสวนตําบล
และลูกจ้างประจํา ที่เบิกได้ตามสิทธิ
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ค่าใช้สอย รวม 320,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน
ฝึกอบรม

จํานวน 100,000 บาท

(คําชี้แจงงบประมาณ) 
-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ  คาธรรมเนียม
และคาลงทะเบียนฝึกอบรมและสัมมนารายการตาง ๆ  คาเบี้ย
เลี้ยง คาพาหนะ คาที่พัก และคาใช้จายอื่นๆ ฯลฯ ของพนักงาน
สวนตําบล พนักงานจ้าง และบุคคลอื่ที่เกี่ยวข้องฯลฯ       

โครงการจัดทํา ปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน จํานวน 200,000 บาท

(คําชี้แจงงบประมาณ)
-เพื่อจายเป็นคาจัดทํา ปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสินฯลฯ
(แผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ. 2561-2565  ข้อ  14  หน้า  91 )      

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

 (คําชี้แจงงบประมาณ)    
- เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน
ตางๆ เชน เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องพิมพดีด ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

(คําชี้แจงงบประมาณ)     
- เพื่อจายเป็นคาสิ่งของเครื่องใช้ตางๆ เชน
กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ลวดเสียบ แบบพิมพตางๆตรา
ยาง ซอง ธงชาติ กระดาษคารบอน สมุดประวัติข้าราชการ เก้าอี้
สํานักงาน ฯลฯ           
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

(คําชี้แจงงบประมาณ)    
- เพื่อจายเป็นคาแผนหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัว
พิมพตลับผงหมึก แผงแป้นอักษร หรือแป้นพิมพ เม้าส และ
อุปกรณเพิ่มเติม ฯลฯ            

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 100,000 บาท
งบบุคลากร รวม 100,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 100,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 100,000 บาท

(คําชี้แจงงบประมาณ)
เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล
ตําแหนงนักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 70,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 70,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลตางๆ จํานวน 40,000 บาท

(คําชี้แจงงบประมาณ)
-เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาทําอาหาร คาน้ําดื่ม อุปกรณตางๆ ใน
เทศกาลสงกรานต เทศกาลปีใหม ฯลฯ มุงเน้นเพื่อป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุ ให้ประชาชนเกิดความตระหนักในการปฏิบัติตาม
กฎหมายจราจร   
(แผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.2561-2565  ข้อ  64   หน้า   70 )        
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โครงการรณรงคสวมหมวกนิรภัยและสร้างจิตสํานึกเพื่อป้องกันภัย
ทางถนนแกประชาชน

จํานวน 30,000 บาท

(คําชี้แจงงบประมาณ)
-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานโครงการรณรงคสวม
หมวกนิรภัยและสร้างจิตสํานึกเพื่อการป้องกันภัยทางถนนแก
ประชาชน เชน คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุ คาอาหาร อาหาร
วางและเครื่องดื่ม คาที่พัก คาพาหนะ ฯลฯ
(แผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.2561-2565  ข้อ  61   หน้า   70 )   

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 685,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 685,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 535,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนหลักสูตรจัดตั้ง จํานวน 400,000 บาท

(คําชี้แจงงบประมาณ)
-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานโครงการฝึกอบรมอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่านพลเรือนหลักสูตรจัดตั้ง เชน คา
อาหาร อาหารวาง คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุอุปกรณฯลฯ(แผน
พัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.2561-2565 ข้อ 63 หน้า 70)

โครงการเสริมสร้างการรับรู้เยาวชนด้านการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

จํานวน 135,000 บาท

(คําชี้แจงงบประมณ)
(คําชี้แจงงบประมาณ)
-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานโครงการเสริมสร้างการ
เรียนรู้เยาวชนด้านการป้องกันและบรรเทาสารณภัย เชน คา
อาหาร อาหารวาง คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุอุปกรณฯลฯ(แผน
พัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ.2561-2565 ข้อ 3  หน้า 6 )
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ค่าวัสดุ รวม 120,000 บาท
วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 100,000 บาท

(คําชี้แจงงบประมาณ)
-เพื่อจายเป็นคาจัดหาชุดเครื่องแตงกายอาสาสมัครป้องกันภันฝ่าย
พลเรือน เชน เสื้อ กางเกง รองเท้า หมวกฯลฯ      
-ชุดประดาน้ําจํานวน 4 ชุด

วัสดุอื่น จํานวน 20,000 บาท

แผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 5,945,380 บาท

งบบุคลากร รวม 1,420,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,420,600 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 941,920 บาท

(คําชี้แจงงบประมาณ)  
เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล ดังนี้
- ตําแหนงผู้อํานวยการกองการศึกษา   
- ตําแหนงนักวิชาการศึกษาฎิบัติการ/ชํานาญการ  
- ตําแหนงครูผู้ดูแลเด็ก  
-ฯลฯ
        

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

(คําชี้แจงงบประมาณ)
-เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงผู้อํานวยการกองการศึกษา        

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 412,680 บาท

(คําชี้แจงงบประมาณ) 
- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงาน
จ้างทั่วไป       
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

(คําชี้แจงงบประมาณ)      
- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างทั่ว
ไป จํานวน 2 อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 2,269,480 บาท
ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 20,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 937,980 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 144,000 บาท

(คําชี้แจงงบประมาณ)
-เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก ฯลฯ

คาจ้างเหมาบริการอื่น ๆ จํานวน 50,000 บาท

(คําชี้แจงงบประมาณ)
-เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ เชน จ้างถายเอกสาร เข้าเลม คา
ดูดสิ่งปฏิกูล ฯลฯ ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหอย และ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านสัมพันธ 

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

(คําชี้แจงงบประมาณ)
เพื่อจายเป็นคาเลี้ยงรับรองในการประชุมคณะกกรมการการศึกษ
 เลี้ยงรับรองบุคคล ผู้มาติดตอราชการฯลฯ
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการและคาลงทะเบียนฝึกอบรม จํานวน 100,000 บาท

(คําชี้แจงงบประมาณ)
-เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมลงทะเบียนฝึกอบรม คาใช้จายในการ
เดินทางไป(คาพาหนะ คาที่พัก คาเบี้ยเลี้ยง ฯลฯ) ของราชการ
ของพนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง ครูผู้ดูแลเด็ก

โครงการจัดงานกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ จํานวน 30,000 บาท

(คําชี้แจงงบประมาณ)      
-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดงานกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ และ
คาใช้จายในกิจกรรมพัฒนาความรู้ของเด็กนักเรียน ฯลฯ เชน คา
อาหาร เครื่องดื่ม ของรางวัล เงินรางวัล ฯลฯ             
(แผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.2561-2565  ข้อ  10  หน้า  72 )

โครงการทัศนศึกษา จํานวน 50,000 บาท

(คําชี้แจงงบประมาณ)
-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดโครงการทัศนศึกษานอกสถานที่
ให้กับเด็กกอนวัยเรียนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหอยและ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดสัมพันธ เชน คาพาหนะ คาอาหาร อาหาร
วาง น้ําดื่ม วัสดุ ฯลฯ(แผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.2561-2565  ข้อ   6ุ
  หน้า  72 )

โครงการปรับภูมิทัศนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 50,000 บาท

(คําชี้แจงงบประมาณ)
-เพื่อจายเป็นคาดําเนินงานโครงการปรับปรุงภูมิทัศนของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหอยและศูนยพัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ(แผน
พัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.2561-2565  ข้อ  8  หน้า  74 )

วันที่พิมพ : 29/12/2564  15:22:05 หน้า : 23/55



โครงการปลูกจิตสํานึกประชาธิปไตยในโรงเรียน จํานวน 30,000 บาท

(คําชี้แจงงบประมาณ)
-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดํานินโครงการปลูกจิตสํานึกรัก
ประชาธิปไตยในโรงเรียนในเขตรับผิดชอบขององคการบริหาร
สวนตําบลศรีมหาโพธิ เชน คาตอบแทนวิทยากร คา
อาหาร อาหารวางน้ําดื่ม วัสดุ คาสถานที่ ฯลฯ(แผนพัฒนาท้องถิ่น
พ.ศ.2561-2565  ข้อ  14  หน้า  73 )

โครงการป้องกันอัคคีภัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 5,000 บาท

(คําชี้แจงงบประมาณ)
-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดํานินโครงการป้องกันอัคคีภัยใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เชน คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร อาหาร
วางน้ําดื่ม วัสดุ คาสถานที่ ฯลฯ(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-
2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 4  ข้อ  4  หน้า  6 )

โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน จํานวน 2,000 บาท

(คําชี้แจงงบประมาณ)
-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานโครงการเยี่ยมบ้านนัก
เรียน สํารวจความเป็นอยูของนักเรียนและผู้ปกครอง ศูนยพัฒนา
เด็กเด็กบ้านหนองหอยและศูนยพัฒนเด็กเล็กสัมพันธ (แผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.2561-256  ข้อ 15 หน้า  73 )

โครงการสงเสริมการจัดทําเศรษฐกิจพอเพียงในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 10,000 บาท

(คําชี้แจงงบประมาณ)
-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมการจัดทํา
เศรษฐกิจพอเพียงในศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหอยและศูนย
พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ เชน คาจัดหาพันธุพืชผัก คาปุ๋ย คา
วัสดุ อุปกรณ ฯลฯ(แผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.2561-2565  ข้อ  10
  หน้า  72 )
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการบริหารสถานศึกษา จํานวน 412,900 บาท

(คําชี้แจงงบประมาณ)
1.เพื่อจายเป็นคาจัดหาอาหารกลางวันสําหรับเด็กกอนวัยเรียน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหอยและศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัด
สัมพันธอัตราคนละ 21 บาท/วัน 
2.เพื่อจายเป็นคาจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก(ราย
หัว)ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหอยและศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัด
สัมพันธ
3.เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบ้านหนองหอยและศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดสัมพันธ (3-5 ปี)

โครงการสายใยรักครอบครัวอบอุน จํานวน 20,000 บาท

(คําชี้แจงงบประมาณ)
-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดํานินโครงการสายใยรักครอบครัว
อบอุน เชน คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร อาหารวางน้ํา
ดื่ม วัสดุ คาสถานที่ ฯลฯ(แผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.2561-2565
  ข้อ  10  หน้า  72 )

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 24,080 บาท

(คําชี้แจงงบประมาณ)
-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการซอมแซมบํารุงรักษา
วัสดุ ครุภัณฑ ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กและกองการศึกษา ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 1,166,500 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 52,500 บาท

(คําชี้แจงงบประมาณ)     
- เพื่อจายเป็นคาสิ่งของเครื่องใช้ตางๆ เชน
กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ลวดเสียบ แบบพิมพตางๆตรา
ยาง ซอง ธงชาติ กระดาษคารบอน สมุดประวัติข้าราชการ เก้าอี้
สํานักงาน ฯลฯ     

วันที่พิมพ : 29/12/2564  15:22:05 หน้า : 25/55



วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 1,114,000 บาท

(คําชี้แจงงบประมาณ)
-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเครื่องใช้ เชน ไม้กวาด แปรง สบู ยาสี
ฟน ผงซักฟอก น้ํายาล้างห้องน้ํา แป้ง ฯลฯ สําหรับเด็กกอนวัย
เรียนในศูนยพัฒนาเด็กเล็กจํานวน 2 ศูนย                   
 - คาจัดซื้ออาหารเสริม(นม)สําหรับเด็กนักเรียนจํานวน 5โรงเรียน
ในเขต อบต.ศรีมหาโพธิ (แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561-2565
  ข้อ  3  หน้า  71 )
-คาจัดซื้ออาหารเสริม(นม)สําหรับ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดสัมพันธ
และศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหอย 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561-2565  ข้อ  1  หน้า  71 )

ค่าสาธารณูปโภค รวม 145,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 60,000 บาท

(คําชี้แจงงบประมาณ)    
- เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดสัมพันธ และ
บ้านหนองหอย            

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 30,000 บาท

(คําชี้แจงงบประมาณ)     
- เพื่อจายเป็นคาน้ําประปาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัด
สัมพันธ และบ้านหนองหอย       

คาบริการโทรศัพท จํานวน 10,000 บาท

(คําชี้แจงงบประมาณ)
-เพื่อจายเป็นคาบริการโทรศัพทรายเดือน ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหนองหอย และศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านสัมพันธ ฯลฯ

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 45,000 บาท

(คําชี้แจงงบประมาณ)
-เพื่อจายเป็นคาบริการอินเตอรเน็ตและอื่นๆ ของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบ้านหนองหอย และศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านสัมพันธ ฯลฯ
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งบลงทุน รวม 155,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 155,300 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อชั้นวางของ จํานวน 30,000 บาท

(คําชี้แจงงบประมาณ)
-เพื่อจายเป็นคาชั้นวางของเอนกประสงค 3 ชั้น จํานวน 10 ชุด
-ชั้นคว่ําถ้วยชามอลูมิเนียมแบบวางพื้น 4 ชั้น(ตัวใหญ)
-ชั้นวางของเอนกประสงค 5 ชั้น จํานวน 2 ชุด
-ชั้นวางหนังสือ จํานวน 1 ชุด
ราคาตามท้องตลาด

จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร จํานวน 50,000 บาท

(คําชี้แจงงบประมาณ)
-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบ 2 บาน เปิด
กระจก จํานวน 1 หลัง
-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เก็บแบบฟอรม 10 ลิ้นชัก จํานวน 2 หลัง
-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบ 2 บาน เปิด
กระจก จํานวน 1 หลัง
-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบตู้ลิ้นชัก สําหรับติดป้าย
เก็บเอกสารนักเรียน)จํานวน 1 หลัง
ราคาตามท้องตลาด

จัดซื้อโตะนักเรียน จํานวน 3,200 บาท

(คําชี้แจงงบประมาณ)
-เพื่อจัดซื้อโตะนักเรียนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ จํานวน 2
 ชุด
ราคาตามท้องตลาด

จัดซื้อโตะพับ จํานวน 2,100 บาท

(คําชี้แจงงบประมาณ)
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโตะพับ จํานวน 3 โตะ
ราคาตามท้องตลาด
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จัดซื้อโตะวางคอมพิวเตอรพร้อมเก้าอี้ จํานวน 8,000 บาท

(คําชี้แจงงบประมาณ)
-เพื่อจัดซื้อโตะวางคอมพิวเอตและเก้าอี้จํานวน 1  ชุด
ราคาตามท้องตลาด

จัดซื้อพัดลมติดผนัง จํานวน 9,000 บาท

(คําชี้แจงงบประมาณ)
-เพื่อจัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาดไมน้อยกวา 16 นิ้ว ปรับระดับ
ความแรงลมได้ไมน้อยกวา 3 ระดับ สามารถปรับให้หยุดสาย
ได้ ได้รับฉลากประหยัดไฟเบอร 5 จํานวน 3 ตัว
ราคาตามท้องตลาด

ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย

จัดซื้อเตียงพยาบาลสําหรับเด็ก จํานวน 8,600 บาท

(คําชี้แจงงบประมาณ)
-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเตียงพยาบาลสําหรับเด็กเพื่อใช้ในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2 ศูนย จํานวน 2 เตียง
ราคาตามท้องตลาด

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

จัดซื้อเครื่องทําน้ําเย็น จํานวน 13,400 บาท

(คําชี้แจงงบประมาณ)
-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องทําน้ําเย็น 
แบบตอทอประปาขนาด 1 กอก 
คุณลักษณะสังเขปพื้นฐานดังนี้
1) ตัวเครื่องทั้งภายนอกและภายในทําด้วยวัสดุหรือโลหะไมเป็น
สนิม
 2) ถังบรรจุน้ําภายในทําด้วยสแตนเลส เกรด 304 ไร้สารตะกั่ว
 3) มีอุปกรณควบคุมการเปิด-ปิดน้ํา 
4) มีระบบตัดไฟอัตโนมัติ 
5) ใช้ไฟฟ้า AC 220 โวลต 50 เฮิรตซ
6) ราคาไมรวมคาติดตั้งอุปกรณการติดตั้ง เชน เบรคเกอรกันดูด
และไมรวมเครื่องกรองน้ํา
เกณฑราคากลางตามมาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณปี พ
.ศ. 2563
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ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 16,000 บาท

(คําชี้แจงงบประมาณ)
-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุ้ค จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะสังเขปพื้นฐาน ดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 2 แกน
หลัก (2 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม    น้อย
กวา 1.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่
ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน
  ขนาดไมน้อยกวา 4 MB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไม
น้อยกวา 4 GB
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State
  Drive ขนาดความจุไมน้อยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมน้อยกวา 1,366 x 768 Pixel 
และมีขนาดไมน้อยกวา 12 นิ้ว
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง
- มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน
  ไมน้อยกวา 1 ชอง
- สามารถใช้งานได้ไมน้อยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะสังเขปพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ประจําปี พ.ศ.2563 ของกระทรวงดิจิตอลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม)
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จัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer)

จํานวน 15,000 บาท

(คําชี้แจงงบประมาณ)
-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 2 เครื่อง 
มีคุณลักษณะสังเขปพื้นฐาน ดังนี้
-เป็นอุปกรณที่มีความสามารถเป็น Printer ,Copier,Scanner 
และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน
-เป็นเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
-มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 1,200 x 1,200 dpi
-มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา 27
 หน้าตอนาที (ppm) หรือ 8 ภาพตอนาที (ipm)
-มีความเร็วในการพิมพสีหรับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา 15 หน้าตอ
นาที (ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที (ipm)
-สามารถสแกนเอกสารขนาด A4(ขาวดํา-สี)ได้
-มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมน้อยกวา 1,200 x 600 dpi
-มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
-สามารถถายสําเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดํา
-สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไมน้อยกวา 99 สําเนา
-สามารถยอและขยายได้ 25 ถึง 400  เปอรเซนต
-มีชองเชื่อมตอ(Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
น้อยกวา 1 ชอง
-มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย(Network Interface)
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง หรือ
สามารถใช้งานฝ่านเครือขายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b,g,n) 
ได้
-มีถาดใสกระดาษได้ไมน้อยกวา 100 แผน 
-สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และ Custom
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
ประจําปี 2563 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม      
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งบเงินอุดหนุน รวม 2,100,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,100,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน จํานวน 2,100,000 บาท

(คําชี้แจงงบประมาณ)      
 - เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนคาจัดหาอาหารกลางวันสําหรับเด็กกอน
วัยเรียนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จํานวน 5 โรงเรียน ในอัตราคน
ละ 21บาท/วัน/จํานวน 200  วัน (แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561 -
 2565 หน้า  71  ข้อ   4  )            

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 2,872,720 บาท

งบบุคลากร รวม 2,552,720 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,552,720 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 568,760 บาท

(คําชี้แจงงบประมาณ)   
- เพื่อจายเป็นเงินเดือนตําแหนงผู้อํานวยการกองสาธารณสุขฯ
- เพื่อจายเป็นเงินเดือนตําแหนงนักวิชาการสุขาภิบาล ปก/ชก
- เพื่อจายเป็นเงินเดือนตําแหนงเจ้าพนักงานสาธารณสุข ปง/ชง  
ฯลฯ

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 21,960 บาท

(คําชี้แจงงบประมาณ)
-เพื่อจายเป็นเพิ่มตางๆของพนักงานสวนตําบล ฯลฯ

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

(คําชี้แจงงบประมาณ)
-เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง ผอ.กองสาธารณสุขฯ      
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,728,000 บาท

(คําชี้แจงงบประมาณ)
เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป
-ตําแหนงพนักงานขับรถบรรทุกขยะ
-ตําแหนงพนักงานประจํารถบรรทุกขยะ
ฯลฯ

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 192,000 บาท

(คําชี้แจงงบประมาณ)
เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างทั่วไป
-ตําแหนงพนักงานขับรถบรรทุกขยะ
-ตําแหนงพนักงานประจํารถบรรทุกขยะ      

งบดําเนินงาน รวม 320,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 150,000 บาท

(คําชี้แจงงบประมาณ)
เพื่อจายเป็นรายจายเพื่อบํารุงรักษาและซอมแซม
ทรัพยสิน เชน รถบรรทุกขยะฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 170,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 170,000 บาท

(คําชี้แจงงบประมาณ)
-เพื่อจายคายางนอกยางใน แบตเตอรี่ สายไมล หัวเทียน ฯลฯ รถ
บรรทุกขยะ
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 1,160,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 550,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 460,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทางตามหลัก 3Rs
(Reduce,Reuse,Recycle)

จํานวน 60,000 บาท

(คําชี้แจงงบประมาณ)
-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนิงานโครงการคัดแยกขยะมูล
ฝอยตามหลัก 3 Rs(Reduce,Reuse,Recycle)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  ข้อ  57   หน้า  69  ) 

โครงการรณรงคคัดแยกขยะในชุมชน จํานวน 40,000 บาท

(คําชี้แจงงบประมาณ)
-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานโครงการรณรงคคัดแยก
ขยะในชุมชนเขตรับผิดชอบของ อบต.ศรีมหาโพธิ เชน คาตอบ
แทนวิทยากร คาอาหารวาง น้ําดื่ม อาหาร วัสดุ ป้ายประชา
สัมพันธ ฯลฯ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  ข้อ  54
   หน้า   69 )  

โครงการรณรงคประชาสัมพันธให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรค
เอดส

จํานวน 50,000 บาท

(คําชี้แจงงบประมาณ)
-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานโครงการรณรงคประชา
สัมพันธให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคเอดส เชน คาตอบแทน
วิทยากร คาอาหารวาง น้ําดื่ม อาหาร วัสดุ ป้ายประชา
สัมพันธ ฯลฯ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  ข้อ  51
  หน้า   68 )       
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โครงการรณรงคและแก้ไขปญหาโรคไข้เลือดออก จํานวน 140,000 บาท

(คําชี้แจงงบประมาณ)
-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานโครงการรณรงคและแก้
ปญหาโรคไข้เลือดออก เชน คาจัดซื้อทรายอะเบท น้ํายาพนหมอก
ควัน น้ํามันเชื้อเพลิง คาอาหารวาง น้ําดื่ม อาหาร วัสดุ ป้าย
ประชาสัมพันธ ฯลฯ  (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
  ข้อ  49   หน้า   68 )       

โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี

จํานวน 170,000 บาท

(คําชี้แจงงบประมาณ)
-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงาน
โครงการฯ เชน การอบรมให้ความรู้ให้กับประชาชนในพื้นที่ การ
จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การจัดซื้อยาคุมกําเนิดสุนัข
และแมว คาสํารวจข้อมูุลสุนัขและแมวในพื้นที่ ฯลฯ(แผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  ข้อ  48   หน้า   68 ) 

ค่าวัสดุ รวม 90,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 90,000 บาท

(คําชี้แจงงบประมาณ)
-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทยเพื่อใช้ใน
การป้องกัน หรือระงับโรคติดตอ เชน ถุงมือยาง เจลแอลกอฮอล 
 ฯลฯ

งบลงทุน รวม 150,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 150,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงโครงสร้างครุภัณฑ จํานวน 150,000 บาท

(คําชี้แจงงบประมาณ)
เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงในสวนที่เป็นโครงสร้าง
ครุภัณฑ เชน รถบรรทุกขยะฯลฯ
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งบเงินอุดหนุน รวม 460,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 460,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข

จํานวน 460,000 บาท

(คําชี้แจงงบประมาณ)
-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 23 หมูบ้าน แหงละ 20,000
  บาท
เป็นไปตามหนังสือที่ มท ๐๘๐๘/ว๓๘๘๖ ลว ๒๘ 
มิถุนายน ๒๕๖๒ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายประจําปี พ.ศ.๒๕๖๓ ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น(แผน
พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565  หน้า  58 ข้อ  69  )      

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 3,077,200 บาท

งบบุคลากร รวม 1,878,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,878,200 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,041,600 บาท

(คําชี้แจงงบประมาณ)   
เพื่อจายเป็นเงินเดือนของพนักงานสวนตําบล     
 - ตําแหนงนักบริหารงานชาง/ผู้อํานวยการกองชาง   
 - ตําแหนงวิศวกรโยธา
 - นายชางสํารวจปฎิบัติการ 
ฯลฯ
  

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 42,600 บาท

(คําชี้แจงงบประมาณ)
-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆของพนักงานสวนตําบลฯลฯ

วันที่พิมพ : 29/12/2564  15:22:05 หน้า : 35/55



เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

(คําชี้แจงงบประมาณ)    
- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงผู้อํานายการกองชาง ระดับต้น   
   

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 728,000 บาท

(คําชี้แจงงบประมาณ) 
เพื่อจายเป็นคาจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่ว
ไป  
 - พนักงานจ้างตามภารกิจตําแหนงผู้ชวยชางไฟฟ้า 2 อัตรา   
 - พนักงานจ้างตามภารกิจตําแหนงผู้ชวยเจ้าหน้าที่ธุรการ   
 - พนักงานจ้างตามภารกิจตําแหนงผู้ชวยนายชางโยธา
 - พนักงานจ้างทั่วไปตําแหนงพนักงานขับรถกระเช้าไฟฟ้า
- ฯลฯ

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

(คําชี้แจงงบประมาณ) 
เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป  

งบดําเนินงาน รวม 1,165,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 425,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 300,000 บาท

(คําชี้แจงงบประมาณ)     
- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนคณะกรรมการที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะ
กรรมการจัดซื้อจัดจ้าง เชน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ, คณะ
กรรมการกําหนดราคากลาง, คณะกรรมการพิจารณาผลฯ,ชางผู้
ควบคุมงาน ฯลฯ     
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 55,000 บาท

(คําชี้แจงงบประมาณ)     
- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง  พนักงาน
จ้างผู้ปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ

คาเชาบ้าน จํานวน 60,000 บาท

(คําชี้แจงงบประมาณ)    
- เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิเบิกได้
ตามระเบียบฯ            

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 10,000 บาท

(คําชี้แจงงบประมาณ)
-เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานสวนตําบล
ที่มีสิทธิเบิกตามระเบียบ

ค่าใช้สอย รวม 160,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการตางๆ จํานวน 10,000 บาท

(คําชี้แจงงบประมาณ)
-เพื่อจายเป็นคาคาจ้างเหมาบริการถายเอกสารแบบแปลนแปลน
ตางๆและคาพิมพเขียวฯลฯ      

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน
ฝึกอบรมสัมมนาตางๆ

จํานวน 50,000 บาท

(คําชี้แจงงบประมาณ) 
-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ  คาธรรมเนียม
และคาลงทะเบียนฝึกอบรมและสัมมนารายการตาง ๆ  คาเบี้ย
เลี้ยง คาพาหนะ คาที่พัก และคาใช้จายอื่นๆ ฯลฯ ของพนักงาน
สวนตําบล  พนักงานจ้าง และบุคคลอื่ที่เกี่ยวข้องฯลฯ    
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

(คําชี้แจงงบประมาณ)
เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซม รถยนต เครื่อง
คอมพิวเตอรฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 580,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

(คําชี้แจงงบประมาณ)    
- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อกระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ กระดาษ
คารบอน  กระดาษเขียนแบบ  แบบพิมพตางๆ ฯลฯ     

วัสดุกอสร้าง จํานวน 50,000 บาท

(คําชี้แจงงบประมาณ)   
- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อไม้ตางๆ น้ํามันทาไม้ ทินเนอร ตะปู ฆ้อน
 คีม   ชะแลง จอบ เสียม สิ่ว ขวาน สวาน เลื่อย ยางมะตอย ฯลฯ
    

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 80,000 บาท

(คําชี้แจงงบประมาณ)    
- เพื่อจายเป็นคาแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล หัว
เทียน ฯลฯ   สําหรับบรรทุกขยะ  รถไถฟารมแทรคเตอร ฯลฯ    

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 400,000 บาท

(คําชี้แจงงบประมาณ)     
- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อน้ํามันเบนซิน น้ํามันดีเซล น้ํามันเครื่องออ
โต้ลูป น้ํามันจารบี ฯลฯ  สําหรับรถบรรทุกน้ํา รถบรรทุกขยะ รถ
กระเช้าไฟฟ้า รถไถฟารมแทรคเตอร ฯลฯ     

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

(คําชี้แจงงบประมาณ)    
- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อแผนดิสก แผนซีดี หมึกเครื่องพิมพ แผน
โปรแกรม ฯลฯ     
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งบลงทุน รวม 34,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 34,000 บาท
ครุภัณฑสํารวจ

จัดซื้อล้อวัดระยะทาง จํานวน 4,500 บาท

(คําชี้แจงงบประมาณ)
เพื่อจัดซื้อล้อวัดระยะทางจํานวน  1 ชุด 
-โครงสร้างล้อทําด้วยวัสดุพลาสติกแข็งขอบวงหุ้มด้วยยางมีเส้น
รอบวง 1 เมตร
-โครงด้ามทําด้วยวัสดุโลหะพับเก็บได้ 2 ทอนพร้อมตัวล้อคยึดเพื่อ
ความสะดวกในการจัดเก็บ
-มีระบบเบรคควบคุมที่มือจับพร้อมหูหิ้ววงล้อ
-มีขาตั้งผลิตจากเหล็กคุณภาพพับเก็บได้
-มีแผนยางป้องกันเศษวัสดุติดวงล้อ
-สามารถแสดงผลการวัดระยะทางได้ 9999.9 เมตร
-มาตรวัดแสดงผลเป็นหนวยเมตร,แสดงคาระยะทางละเอียด
ทุกๆ 10 เซนติเมตร
ราคาตามท้องตลาด

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส
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จัดซื้อเครื่องMultifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ(Ink Tank Printer)

จํานวน 7,500 บาท

(คําชี้แจงงบประมาณ)
-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 1 เครื่อง 
คุณลักษณะพื้นฐาน
- 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 ภาพ
  ตอนาที (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 จํานวนไมน้อย
  กวา 1 ชอง หรือ สามารถใช้งานผาน เครือขายไร้สาย Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
- มีถาดใสกระดาษได้ไมน้อยกวา 100 แผน
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
ประจําปี 2563 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
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จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จํานวน 22,000 บาท

(คําชี้แจงงบประมาณ)
-เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผลแบบที่ 1
 (จอขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว) จํานวน  1 เครื่อง 
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 6 แกน
หลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม      
  น้อยกวา 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ใน
กรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผล 
  สูง จํานวน 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน
  ขนาดไมน้อยกวา 9 MB
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
    1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวย
ความจํา ขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ
    2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphic Processing  Unit ที่สามารถใช้
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ
    3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการ
ใช้หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาด    ไมน้อยกวา 2 GB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
น้อยกวา 4 GB
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 1 TB หรือชนิด Solid State
  Drive ขนาดความจุไมน้อยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน
  ไมน้อยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง
- มีแป้นพิมพและเมาส
- มีจอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
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เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
ประจําปี 2563 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม      

งานไฟฟ้าและประปา รวม 700,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 200,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 200,000 บาท

(คําชี้แจงงบประมาณ)
-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า เชน หลอดไฟ โคมไฟถนน สาย
ไฟฟ้า เบรกเกอร บัลลาต สตารทเตอร  ปลั๊ก สวิตซ เพื่อใช้ในการ
ซอมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ฯลฯ

งบลงทุน รวม 300,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 200,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงหอกระจายขาวและเสียงตามสาย จํานวน 200,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ)      
- เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงหอกระจายขาว และ
เสียงตามสายภายในเขตองคการบริหารสวนตําบลศรีมหา
โพธิ   ให้อยูในสภาพที่ใช้งานได้ตามปกติ   (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ
.ศ.2561-2565 ข้อ 1 หน้า 61)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 100,000 บาท
คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาบํารุงรักษาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง จํานวน 100,000 บาท

(คําชี้แจงงบประมาณ)เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาปรับปรุงครุภัณฑ
ที่ดินอละสิ่งกอสร้าง เชน ประปา ฯลฯ

งบเงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

โครงการอุดหนุนงบประมาณเพื่อชวยเหลือระบบประปาหมูบ้าน จํานวน 200,000 บาท
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(คําชี้แจงงบประมาณ)
-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนกิจการประปาหมูบ้านในเขตรับผิดชอบ
ขององคการบริหารสวนตําบลศรีมหาโพธิ(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
.2561-2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 3 ข้อ 1 หน้า 4)

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 454,800 บาท
งบดําเนินงาน รวม 454,800 บาท

ค่าใช้สอย รวม 274,800 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการตางๆ จํานวน 274,800 บาท

(คําชี้แจงงบประมาณ)     
- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการคนเฝ้าบอขยะ คาปรับเกรดและ
ขุดฝงกลบบอขยะ อบต.ศรีมหาโพธิ ฯลฯ    

ค่าวัสดุ รวม 180,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 150,000 บาท

(คําชี้แจงงบประมาณ)     
- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อถังขยะ ไม้กวาดขยะ อุปกรณทําความ
สะอาดรถขยะ ฯลฯ            

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 30,000 บาท

 (คําชี้แจงงบประมาณ)   
- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อถุงมือ รองเท้า ถุงเท้า เสื้อ กางเกง ฯลฯ
    สําหรับเจ้าหน้าที่เก็บขยะมูลฝอย   
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 790,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 720,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 720,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น จํานวน 30,000 บาท

(คําชี้แจงงบประมาณ)
- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อสง
เสริมสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชนและกิจกรรมสนับสนุนการจัด
ประชุมประชาคมแผนชุมชนในการนําข้อมูลมาจัดทําแผนพัฒนา
ท้องถิ่นและจัดเวทีประชาคมเพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น เชน คาอาหารวาง
เครื่องดื่ม ป้ายประชาสัมพันธ ฯลฯ(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-
2565  ข้อ 17 หน้า  93)      

โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชนในเขตองคการบริหารสวน
ตําบลศรีมหาโพธิ

จํานวน 80,000 บาท

(คําชี้แจงงบประมาณ)
 -เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานโครงการฝึกอบรมอาชีพ
ตาง ๆ ให้กับประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลศรีมหา
โพธิ เพื่อเป็นรายได้เสริมให้กับครอบครัว เชน คาตอบแทน
วิทยากร คาอาหาร อาหารวางน้ําแข็งน้ําดื่ม คาวัสดุ อุปกรณ ป้าย
ประชาสัมพันธ ฯลฯ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
  ข้อ 28 หน้า  65 )
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โครงการศึกษาดูงานและฝึกอบรม จํานวน 550,000 บาท

(คําชี้แจงงบประมาณ)
- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการศึกษาดูงานและฝึกอบรมของ
พนักงานสวนตําบล คณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงานจ้าง ผู้
นําชุมชน บุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ โดยเป็นคาฝึกอบรม คายาน
พาหนะ คาเบี้ยเลี้ยง วัสดุอุปกรณตางๆ คาจัดสถานที่ ฯลฯ (แผน
พัฒนท้องถิ่น  พ.ศ.2561-2565  ข้อ  6 หน้า 90 )
     

โครงการสงเสริมวัฒนธรรมรักการอานหนังสือ"ท้องถิ่นรักการอาน" จํานวน 30,000 บาท

(คําชี้แจงงบประมาณ)
-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานโครงการสงเสริม
วัฒนธรรมรักการอานหนังสือ"ท้องถิ่นรักการอาน"เชนการจัดหา
หนังสือ การจัดกิจกรรม เชิญชวนให้ประชาชนสนใจการอาน
หนังสือฯลฯ(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561-2565  ข้อ  13
  หน้า  73  )

โครงการเสริมสร้างคุณธรรมนําสังคมไทยเข้มแข็งพาลูกจูงหลานเข้า
วัด

จํานวน 30,000 บาท

(คําชี้แจงงบประมาณ)
 -เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานโครงการเสริมสร้าง
คุณธรรมนําสังคมไทยเข้มแข็งพาลูกจูงหลานเข้าวัด เชน คาตอบ
แทนวิทยากร คาอาหาร อาหารวางน้ําแข็งน้ําดื่ม คา
วัสดุ อุปกรณ ป้ายประชาสัมพันธ ฯลฯ(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
.2561-2565 ข้อ 30  หน้า 66 )
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งบเงินอุดหนุน รวม 70,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 70,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการป้องกันและแก้ไขปญหายาเสพติดอําเภอศรีมหาโพธิ จํานวน 50,000 บาท

(คําชี้แจงงบประมาณ)
-อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอศรีมหาโพธิเพื่อสนับสนุน
โครงการป้องกันและแก้ไขปญหายาเสพติด ปีงบประมาณ 2563
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  ข้อ 4 หน้า 85)

โครงการเลนกีฬาออกกําลังกายเพื่อสุขภาพและป้องกันแก้ไขปญหา
ยาเสพติด อําเภอศรีมหาโพธิ

จํานวน 20,000 บาท

(คําชี้แจงงบประมาณ)
อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอศรีมหาโพธ เพื่อเป็นคาใช้จายใน
โครงการเลนกีฬาออกกําลังกายเพื่อสุขภาพและป้องกันแก้ไข
ปญหายาเสพติด อําเภอศรีมหาโพธิ(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561
-2565  ข้อ 10 หน้า 88)

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 105,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 5,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 5,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 5,000 บาท

(คําชี้แจงงบประมาณ)
-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออุปกรณกีฬา เพื่อให้คณะผู้บริหาร พนักงาน
สวนตําบล พนักงานจ้างและประชาชนทั่วไป ใช้เลนกีฬาเพื่อ
สุขภาพ และเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธอันดีในองคกรฯลฯ
 เชน จัดซื้อ ลูกฟุตบอล ลูกบาสเกตบอล ลูกวอลเลยบอล ไม้แบ
ตมินตันฯลฯ
ราคาตามท้องตลาด
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งบลงทุน รวม 100,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 100,000 บาท
ครุภัณฑกีฬา

โครงการจัดซื้อเสาบาสเกตบอล จํานวน 100,000 บาท

(คําชี้แจงงบประมาณ)
-เพื่อจัดซื้อเสาบาสเก็ตบอลแบบมีล้อเลื่อนและอุปกรณครบ
ชุด พร้อมติดตั้ง จํานวน 2 ชุด  ราคาตามท้องตลาด

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 75,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดงานตางๆที่เป็นวันสําคัญของทางราชการ จํานวน 30,000 บาท

(คําชี้แจงงบประมาณ)   
- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดงานตาง ๆ  
 ที่เป็นวันสําคัญของทางราชการเชน คาอาหาร อาหารวาง คา
ตอบแทนวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ คาป้ายพระบรมฉายาลักษณฯ
ลฯ

งบเงินอุดหนุน รวม 45,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 45,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการจัดงานรัฐพิธี และงานพิธีของสถาบันหลักสําคัญของชาติ 
อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

จํานวน 45,000 บาท

(คําชี้แจงงบประมาณ)
 -เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับที่ทําการปกครองอําเภอศรีมหา
โพธิเพื่อสนับสนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีและงานพิธีของสถาบัน
หลักสําคัญของชาติ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ข้อ 26
 หน้า 75)
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง รวม 7,529,900 บาท

งบลงทุน รวม 7,529,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 591,000 บาท
ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะแบบโซลาเซล จํานวน 200,000 บาท

(คําชี้แจงงบประมาณ)
ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะแบบโซลาเซล หมู 5 ตําบลบางกุ้ง อําเภอศรี
มหาโพธิ 
จังหวัดปราจีนบุรี
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  ข้อ 3  หน้า 28 )

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด จํานวน 391,000 บาท

(คําชี้แจงงบประมาณ)
ติดตั้งกล้องวงจรปิดหมูบ้านทาหิน หมูที่ 5 ต.ศรีมหาโพธิ อ.ศรี
มหาโพธิ  จ.ปราจีนบุรี
ปริมาณงาน  ติดตั้งกล้องโทรทัศนวงจรปิดชนิดเครือขายแบบติด
ตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 8 ตัว
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  ข้อ  1  หน้า   85 )

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 6,938,900 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างถนน คสล. จากบ้านนางอารมณไปทางถนนทางเข้า
หมูบ้าน หมู 8 ตําบลศรีมหาโพธิ

จํานวน 435,300 บาท

(คําชี้แจงงบประมาณ)
กอสร้างถนน คสล. จากบ้านนางอารมณไปทางถนนทางเข้าหมู
บ้าน (เททับของเดิม) หมูที่ 8 
ต.ศรีมหาโพธิ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
ปริมาณงาน  ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00
 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 800.00 ตาราง
เมตร ไหลทางดินลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร บดอัด
แนน พร้อมป้ายโครงการตามแบบที่อบต.ศรีมหาโพธิ
กําหนด (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  ข้อ 89  หน้า 43)
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โครงการกอสร้างถนน คสล. หน้าบ้านนายบรรหาญ ถึงบ้าน อ
.สมบูรณ หมู 1 ตําบลศรีมหาโพธิ

จํานวน 113,100 บาท

(คําชี้แจงงบประมาณ)
ปริมาณงาน   ผิวจราจร กว้าง 3.60 เมตร ยาว 58.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 208.80 ตาราง
เมตร ไหลทางดินลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.10 เมตร บดอัดแนน
พร้อมป้ายโครงการตามแบบที่อบต.ศรีมหาโพธิกําหนด (แผน
พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  ข้อ 58  หน้า  38  )

โครงการกอสร้างถนน คสล.สายคลองโพธิ์ไปคลองทอง(ตอจาก คสล
.เดิม) หมูที่ 3  ตําบลสัมพันธ

จํานวน 474,700 บาท

(คําชี้แจงงบประมาณ)
กอสร้างถนน คสล.สายคลองโพธิ์ไปคลองทอง(ตอจากของเดิม)
ปริมาณงาน   ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 800.00 ตารางเมตร ไหล
ทางดินลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.10 เมตร บดอัดแนน  พร้อมป้าย
โครงการตามแบบที่อบต.ศรีมหาโพธิกําหนด (แผนพัฒนาท้อง
ถิ่น พ.ศ.2561-2565  ข้อ 34  หน้า  39 )

โครงการกอสร้างถนน คสล.สายบ้านอินทนิล หมู 7 ตําบลสัมพันธ จํานวน 424,000 บาท

(คําชี้แจงงบประมาณ)
กอสร้างถนน คสล. สายบ้านอินทนิน (เททับของเดิม) หมูที่ 7 ต
.สัมพันธ อ.ศรีมหาโพธิ  จ.ปราจีนบุรีปริมาณงาน ผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ไมน้อยกวา        800.00 ตารางเมตร ไหลทางดินลูกรังเฉลี่ยข้าง
ละ 0.10 เมตร บดอัดแนนพร้อมป้ายโครงการตามแบบที่อบต.ศรี
มหาโพธิกําหนด (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  ข้อ 146
  หน้า  52  )
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โครงการกอสร้างถนนคสล.สายจากหมู 7 ไปหมู 6 (ผานบริษัทเท็ม
มะ)  หมู 7 ตําบลศรีมหาโพธิ

จํานวน 308,100 บาท

(คําชี้แจงงบประมาณ)
กอสร้างถนน คสล. สายจาก หมูที่ 7 ไป หมูที่ 6 (ผาน บ.เท็ม
มะ) หมูที่ 7 ต.ศรีมหาโพธิ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
ปริมาณ  ขยายผิวจราจรกว้าง 1.00 เมตร ยาว 500.00
 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร จากความกว้างเดิม      หรือมีพื้นที่
ไมน้อยกวา 500.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการตามแบบที่
อบต.ศรีมหาโพธิกําหนด (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
  ข้อ 75  หน้า  40  )

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองโขน หมู 10 
ตําบลศรีมหาโพธิ (ตอจากของเดิม)

จํานวน 473,600 บาท

(คําชี้แจงงบประมาณ)
กอสร้างถนน คสล. บ้านหนองโขน (ตอของเติม) หมูที่ 10 ต.ศรี
มหาโพธิ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรีปริมาณงาน  ผิวจราจร
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 160.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ไมน้อยกวา 800.00 ตารางเมตร ไหลทางดินลูกรังเฉลี่ยข้าง
ละ 0.30 เมตร บดอัดแนน พร้อมป้ายโครงการตามแบบที่อบต.ศรี
มหาโพธิกําหนด (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  ข้อ 112
  หน้า  47  )

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองกระเบา 
หมูที่ 6 ตําบลสัมพันธ

จํานวน 417,700 บาท

(คําชี้แจงงบประมาณ)
กอสร้างถนน คสล. สายบ้านหนองกระเบา หมูที่ 6 ต.สัมพันธ อ
.ศรีมหาโพธิ  จ.ปราจีนบุรี
ปริมาณงาน  ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา   700.00 ตาราง
เมตร ไหลทางดินลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.10 เมตร บดอัดแนน พร้อม
ป้ายโครงการตามแบบที่อบต.ศรีมหาโพธิกําหนด (แผนพัฒนาท้อง
ถิ่นเพิ่มเติม ฉบับที่  4  พ.ศ.2561-2565  ข้อ 2 หน้า  4)
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 1 ตําบลบางกุ้งจาก
ประปาไปทางบ้านนายสมาน  จรรยา

จํานวน 80,400 บาท

(คําชี้แจงงบประมาณ)
กอสร้างถนน คสล. จากประปาไปบ้านนายสมาน จรรยา หมูที่ 1
 ต.บางกุ้ง อ.ศรีมหาโพธิ  จ.ปราจีนบุรี
ปริมาณงาน   ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 45.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 135.00 ตาราง
เมตร ไหลทางดินลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.30 เมตร บดอัด
แนน พร้อมป้ายโครงการตามแบบที่อบต.ศรีมหาโพธิ
กําหนด (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  ข้อ  130
 หน้า 50 )

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 11 ตําบลศรีมหาโพธิ 
สายบ้านนายสมใจ สละวิเศษ(ตอจากของเดิม)

จํานวน 472,100 บาท

(คําชี้แจงงบประมาณ)
กอสร้างถนน คสล. สายบ้านนายสมใจ สระวิเศษ (ตอ คสล
.เดิม) หมูที่ 11ต.ศรีมหาโพธิ อ.ศรีมหาโพธิ  จ.ปราจีนบุรี
ปริมาณงาน  ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา        800.00 ตาราง
เมตร ไหลทางดินลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.10 เมตร บดอัดแนน พร้อม
ป้ายโครงการตามแบบที่อบต.ศรีมหาโพธิกําหนด (แผนพัฒนาท้อง
ถิ่น พ.ศ.2561-2565  ข้อ  120 หน้า 48   )

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 12 ตําบลศรีมหาโพธิ 
สายบ้านมาบป่าตอง(ตอจากของเดิม)

จํานวน 475,500 บาท

(คําชี้แจงงบประมาณ)
กอสร้างถนน คสล.สายมาบป่าตอง (ตอ คสล.เดิม) หมูที่ 12 ต.ศรี
มหาโพธิ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรีปริมาณงาน  ผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ไมน้อยกวา 800.00 ตารางเมตร ไหลทางดินลูกรังเฉลี่ยข้าง
ละ 0.30 เมตร บดอัดแนน พร้อมป้ายโครงการตามแบบที่อบต.ศรี
มหาโพธิกําหนด (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  ข้อ 125
 หน้า 49   )
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 2 ตําบลสัมพันธ สาย
ทางเข้าหมูบ้าน(ตอจากของเดิม)

จํานวน 436,500 บาท

(คําชี้แจงงบประมาณ)
ปริมาณงาน   ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา  800.00 ตาราง
เมตร ไหลทางดินลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.10 เมตร บดอัดแนน พร้อม
ป้ายโครงการตามแบบที่อบต.ศรีมหาโพธิกําหนด (แผนพัฒนาท้อง
ถิ่น พ.ศ.2561-2565  ข้อ 139  หน้า  51  )

โครงการดาดคอนกรีตคลองทาตะคร้อ หมู 4 ตําบลศรีมหาโพธิ จํานวน 314,900 บาท

(คําชี้แจงงบประมาณ)
ดาดคอนกรีตคลองทาตะคล้อ หมูที่4 (คลองข้างบ้านผู้ใหญ
หนอง) ตําบลศรีมหาโพธิ อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
สภาพเดิม  เป็นคลอง ยาว 282.00 เมตร กว้างเฉลี่ย 4.00
 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.50 เมตร
สภาพใหม  ดาด คสล. ก้นคลองและด้านข้างคลองทั้ง 2
 ข้าง สูง 2.50 เมตร ยาว 100.00 เมตร คสล. หนา 0.10
 เมตร ก้นคลองกว้างเฉลี่ย 2.00 เมตร พร้อมป้ายโครงการตาม
แบบที่อบต.ศรีมหาโพธิกําหนด (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-
2565  ข้อ 3  หน้า  77 )

โครงการถมดิน(คลองลอยหมู 9 ไปหมู 7) หมู 9 ตําบลศรีมหาโพธิ จํานวน 442,800 บาท

(คําชี้แจงงบประมาณ)
ถมดิน (คลองลอย) หมูที่ 9 (คลองลอย หมูที่ 9 ไปหมูที่ 7)  ตําบล
ศรีมหาโพธิ อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 
สภาพเดิม เป็นคลองสงน้ํา ยาว 2000.00 เมตร กว้างเฉลี่ย 3.00
 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.70 เมตร
สภาพใหม  ถมดินยาว 1,000.00 เมตร สูงเฉลี่ยจากดินเดิม 0.30
 เมตร กว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร หรือปริมาณดินไมน้อย
กวา 5,122.00 ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการ  ตามแบบที่ อบต.ศรี
มหาโพธิกําหนด(แผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ.2561-
2565  ข้อ 5  หน้า  5 )
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โครงการถมดินสร้างลานกีฬา จํานวน 443,400 บาท

(คําชี้แจงงบประมาณ)
ถมดินสร้างลานกีฬา หมูที่ 4 ตําบลบางกุ้ง อําเภอศรีมหา
โพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
สภาพเดิม เป็นพื้นที่โลง โดยเฉลี่ย กว้าง 134 เมตร ยาว 75
 เมตร สูง 0.40 เมตร หนือมีปริมาณงานไมน้อยกวา 5226.00
 ลบ.ม.
พร้อมป้ายโครงการตามแบบที่อบต.ศรีมหาโพธิกําหนด (แผน
พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  ข้อ 6  หน้า  88 )

โครงการวางทอระบายน้ําบริเวณคลองหนองลาด  หมู 5 ตําบลบาง
กุ้ง

จํานวน 181,000 บาท

(คําชี้แจงงบประมาณ)
วางทอระบายน้ําบริเวณคลองหนองลาด หมูที่ 5 (คลองหนอง
ลาด)  ตําบลบางกุ้ง อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
สภาพเดิม  ถนนลูกรัง กว้าง 4.00 เมตร ไมมีทอระบายน้ํา
 สภาพใหม   ถนนดินลูกรัง มี่ทอระบายน้ํา 8 จุด
พร้อมป้ายโครงการตามแบบที่อบต.ศรีมหาโพธิกําหนด (แผน
พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  ข้อ  166 หน้า 56 )

โครงการวางทอระบายน้ําพร้อมถมดินบริเวณคลองหนองลาด หมู 2 
ตําบลบางกุ้ง

จํานวน 493,800 บาท

(คําชี้แจงงบประมาณ)
วางทอระบายน้ําบริเวณคลองหนองลาด หมูที่2 (คลองหนอง
ลาด)  ตําบลบางกุ้ง อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
สภาพเดิม เป็นคลองระบายน้ํา
สภาพใหม  ถนนดินลูกรังกว้าง 6.00 เมตร ยาว 65.00
 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 390.00    ตร.ม
. พร้อมวางทอระบายน้ํา คสล. ขนาด 1.00x1.00
 เมตร จํานวน 60 ทอน และบอพัก คสล. สําเร็จรูป ขนาด 1
 เมตร พร้อมฝาปิด จํานวน 6 ชุด
พร้อมป้ายโครงการตามแบบที่อบต.ศรีมหาโพธิกําหนด (แผน
พัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ.2561-2565  ข้อ 1
  หน้า  6 )
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โครงกาารกอสร้างถนน คสล.สายบ้านนางดาวเรือง ไปทางบ้านนาย
ละเอียด หมู 5 ตําบลสัมพันธ

จํานวน 436,100 บาท

(คําชี้แจงงบประมาณ)
กอสร้างถนน คสล.สายบ้านนางดาวเรือง ไปทางบ้านนาย
ละเอียด หมูที่ 5 ตําบลสัมพันธ อําเภอ ศรีมหาโพธิ จังหวัด
ปราจีนบุรี
ปริมาณงาน  ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 800.00 ตาราง
เมตร  ไหลทางดินลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.10 เมตร บดอัด
แนน พร้อมป้ายโครงการตามแบบที่ อบต.ศรีมหาโพธิ
กําหนด(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ข้อ 143 หน้า 52 )

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง ถนนคสล., ถนนลาดยาง ระบบประปา 
ฯลฯ

จํานวน 515,900 บาท

(คําชี้แจงงบประมาณ)
-เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงระบบระบายน้ํา ระบบ
ประปา ถนนลูกรัง บอบาดาล ถนนลาดยาง และสิ่งปลูกสร้าง
อื่น ๆ ฯลฯ

แผนงานการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 223,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 223,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 223,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการกําจัดผักตบชวาและวัชพืช จํานวน 200,000 บาท

(คําชี้แจงงบประมาณ)
-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการกําจัดผักตบชวาและ
วัชพืช บริเวณคลองในพื้นที่รับผิดชอบขององคการบริหารสวน
ตําบลศรีมหาโพธิ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561-2565  ข้อ  45 หน้า   84 )      
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โครงการจิตอาสา สร้างป่า รักษน้ํา จํานวน 3,000 บาท

(คําชี้แจงงบประมาณ)
-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจิตอาสา สร้าง
ป่า รักษน้ํา เชน คาน้ําดื่ม น้ําแข็ง (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-
2565  ข้อ  40 หน้า   83  )       

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จํานวน 20,000 บาท

(คําชี้แจงงบประมาณ)
เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานโครงการอนุรักพันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯเพื่อสร้างความเข้าใจ และทําให้
ตระหนักถึงความสําคัญของพันธุกรรมพืชตางๆ ที่มีอยูในประเทศ
ไทย กอให้เกิดกิจกรรมเพื่อให้มีการรวมคิด รวมปฏิบัติที่นําผล
ประโยชนมาถึงประชาชนชาวไทย ตลอดจนให้มีการจัดทําระบบ
ข้อมูลพันธุกรรมพืช ให้แพรหลายสามารถสื่อถึงกันได้ทั่วประเทศฯ
ลฯ(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561-2565  ข้อ  44  หน้า  84  ) 
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