
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตําบลนาโพธิ
อําเภอ นาโพธิ   จังหวัดบุรีรัมย์

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 31,200,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 7,370,060 บาท
งบบุคลากร รวม 4,414,060 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,879,920 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท
 เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่นายกองค์การบริหารส่วนตําบลและรองนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล  

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งของนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบลและรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลและรอง
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของเลขานุการนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,195,200 บาท
  เพือจ่ายเป็น ค่าตอบแทนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาและ
เลขานุการสภาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  รองประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  เลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล (ฉบับที 2) พ.ศ.2557 

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,534,140 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,278,480 บาท
 เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถินในสังกัด
จํานวน 11  อัตรา 

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 87,660 บาท
เพือจ่ายเป็น เงินเพิมค่าตอบแทนรายเดือนของนักบริหารงานองค์การ
บริหารส่วนตําบล และเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวของพนักงานส่วนตําบล

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 168,000 บาท
เพือจ่ายเป็น เงินประจําตําแหน่งของนักบริหารงานองค์การบริหารส่วน
ตําบลและหัวหน้าส่วนราชการ
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งบดําเนินงาน รวม 2,898,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 417,600 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็น 1.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจงานจ้าง
จํานวน  30,000  บาท 
     -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิน  พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับ 9)  พ.ศ
.2553  
           1.2 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าทีในการเลือกตัง จํานวน 20,000
  บาท        

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการสําหรับข้า
ราชการส่วนท้องถินและพนักงาน จ้างทีได้รับคําสังให้ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ และวันหยุดราชการ 
   -ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยทีมท 0808.4/ว1562  ลงวันที  15 พ
.ค.2550   เรือง  การ เบิกจ่ายค่าตอบแทนในการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 327,600 บาท
 เพือจ่ายเป็น ค่าเช่าบ้านสําหรับผู้มีสิทธิได้รับ
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิน  พ.ศ.2548  และแก้ไขเพิมเติม

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็น เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับ
  -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรพนักงานส่วนท้องถิน  พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิมเติม , ตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง  ด่วนทีสุด ที กค 0422.3/ว257     ลงวันที  28
  มิถุนายน 2559  เรืองประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่า
เรียน

ค่าใช้สอย รวม 1,662,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 800,000 บาท
เพือจ่ายเป็น - ค่าถ่ายเอกสาร
                  - ค่าเย็บหนังสือ, เข้าปกหนังสือ, และข้อบัญญัติต่าง ๆ 
   - ค่าจัดทําเอกสารเผยแพร่สิงพิมพ์ 
- ค่าจัดทําป้ายประกาศ, ป้ายประชาสัมพันธ์, ป้ายรณรงค์ ป้ายบอกเขต 
- ค่าล้าง อัด ขยายภาพ, ค่าจัดทําป้ายหรือตัวหนังสือในการจัดงานต่างๆ
- ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงาน, ค่าจ้างรถขนส่งฯลฯ
- ค่าติดตังระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ต    
- ค่าธรรมเนียม, ค่าลงทะเบียน และ ค่าใช้อืน ๆ ทีเข้าประเภทรายจ่ายนี

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 50,000 บาท
(3.1)  ค่าเลียงรับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคล  จํานวน   20,000    บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าเลียงรับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคล, พิธีเปิดอาคาร,พิธีทางศาสนา,รัฐพิธี
(3.2)  ค่าเลียงรับรองในการประชุมสภา  จํานวน   30,000     บาท
           เพือจ่ายเป็นค่าเลียงรับรองในการประชุมสภา  
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ   การประกวด  และการแข่งขันต่างๆ 
ค่าพวงมาลา  ช่อดอกไม้ในวันสําคัญหรือในโอกาสทีจําเป็นและมีความสําคัญ 
ค่าของขวัญ ของรางวัลหรือเงินรางวัลในกิจกรรมต่างๆทีจําเป็นและเหมาะสม

จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ การประกวด และการ
แข่งขันต่างๆ ค่าพวงมาลา ช่อดอกไม้ในวันสําคัญหรือในโอกาสทีจําเป็น
และมีความสําคัญ ค่าของขวัญ ของรางวัลหรือเงินรางวัลในกิจกรรมต่างๆ
ทีจําเป็นและเหมาะสม 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าเบียเลียง,ค่าพาหนะ,ค่าเช่าทีพัก,ค่าธรรมเนียม/ค่าลง
ทะเบียนการอบรม ประชุมสัมมนาของคณะผู้บริหาร สภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบล พนักงานส่วนตําบลและ พนักงานจ้าง  

ค่าใช้จ่ายในการรับเสด็จ จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรับเสด็จ  
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตัง จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตัง
โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๘๙ พรรษามหา
ราชา

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่
หัว 89 พรรษามหาราชา 
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์  พระบรมราชินีนาท ๘๕  
พรรษา มหาราชินี

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริ
กิต์ พระบรมราชินีนาท 85 พรรษา มหาราชินี 
โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างของ อบต.นาโพธิ 
ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม ในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดี
เด่นประจําปี 2560

จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตําบลและ
พนักงานจ้างของ อบต.นาโพธิ ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม ในการปฏิบัติ
ราชการและให้บริการประชาชนดีเด่นประจําปี 2560 )
โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้านเพือจัดทําแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – 
๒๕๖๓)  ขององค์การบริหารส่วนตําบลนาโพธิ

จํานวน 2,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการประชุมประชาคมหมู่บ้านเพือจัดทําแผน
พัฒนาสามปี (พ.ศ.2561 – 2563) ขององค์การบริหารส่วนตําบลนาโพธิ
โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล  พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วน
ตําบลนาโพธิ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๐

จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม คณะผู้
บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พนักงานส่วนตําบลและ
พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตําบลนาโพธิ ประจําปีงบ
ประมาณ 2560 
โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพือเสริมสร้างศักยภาพของคณะผู้
บริหาร,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล, พนักงานส่วนตําบลและ
พนักงานจ้าง  ประจําปีงบประมาณ  2560

จํานวน 250,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพือเสริม
สร้างศักยภาพของคณะผู้บริหาร,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล, พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง ประจําปีงบประมาณ 2560
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โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนตําบล

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา หรือซ่อมแซมครุภัณฑ์สํานักงานเช่น   ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  เครืองปรับอากาศ  โต๊ะ เก้าอี ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 350,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนมากที มท  0808.2/ว
  1134  ลงวันที  9  มิถุนายน  2558  เรือง  การปรับปรุงการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
 -ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนมากที มท  0808.2/ว
  ๑๒๔๘  ลงวันที  ๒๗  มิถุนายน  ๒๕๕๙  เรือง แนวทางการพิจารณาสิง
ของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งเช่นแบตเตอรี, เพลา, นํามัน
เบรก, หัวเทียน,นอตและ สกรู, ยาง, ไขควง, แม่แรง, กุญแจปากตาย, คีม
ล็อค ฯลฯ  
 -ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนมากที มท  0808.2/ว
  1134  ลงวันที  9   มิถุนายน  2558  เรือง  การปรับปรุงการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิน
    -ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนมากที มท  0808.2
/ว  ๑๒๔๘  ลงวันที  ๒๗  มิถุนายน  ๒๕๕๙  เรือง แนวทางการพิจารณา
สิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิง เช่น นํามันดีเซล,นํามันเบนซิน, นํามันจาร
บี,นํามันเครืองและอืน ๆ สําหรับ รถยนต์, รถจักรยานยนต์,เครืองตัด
หญ้า เป็นต้น
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนมากที มท  0808.2/ว
  ๑๒๔๘  ลงวันที  ๒๗  มิถุนายน  ๒๕๕๙  เรือง แนวทางการพิจารณาสิง
ของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล กระดาษไขหัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ สําหรับเครืองคอมพิวเตอร์ ผ้า
หมึกพิมพ์  ฯลฯ
 -ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนมากที มท  0808.2/ว
  1134  ลงวันที  9   มิถุนายน  2558  เรือง  การปรับปรุงการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
 -ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนมากที มท  0808.2/ว
  ๑๒๔๘  ลงวันที  ๒๗  มิถุนายน  ๒๕๕๙  เรือง แนวทางการพิจารณาสิง
ของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ

วันทีพิมพ์ : 6/6/2561  13:34:18 หน้า : 4/35



ค่าสาธารณูปโภค รวม 469,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 264,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับทีทําการองค์การบริหารส่วนตําบล, และ
บริเวณอืน ๆในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลนาโพธิ  

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สําหรับทีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลนาโพธิ
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์, ค่าโทรเลข,ค่าธนาณัติ, ค่าดวงตรา
ไปรษณียากร,ค่าจดหมายลงทะเบียน 

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอินเตอร์เนตรวมถึงอินเตอร์เนต
การ์ดและค่าสือสารอืน ๆ

งบลงทุน รวม 47,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 47,400 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าตู้เหล็กเก็บเอกสาร  ๒  บานเลือน  จํานวน  ๔  ตู้ ๆ ละ   ๖,๒๐๐  บาท จํานวน 24,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตู้เหล็กเก็บเอกสาร  2  บานเลือน  จํานวน  4  ตู้ ๆ
 ละ   6,200  บาท จํานวน  24,800  บาท
       -อยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)  ยุทธศาสตร์ที 7 การ
พัฒนาด้านการบริหาร  จัดการทีดี ฯ  หน้า   60 ข้อ  3

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าคอมพิวเตอร์สํานักงาน   เครืองละ 16,000  บาท    จํานวน  ๑ เครือง จํานวน 16,000 บาท
  เพือจ่ายเป็นค่า  คอมพิวเตอร์สํานักงาน   เครืองละ 16,000
  บาท    จํานวน  1 เครือง  
       - ขนาดหน้าจอไม่น้อยกว่า 18.5 นิว
       - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า  2  แกน
หลัก          (2 core)  มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 3.3 GHz 
หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
       - มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่
น้อยกว่า 4 GB
        - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือ ดี
กว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือมี 
          Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 100 GB จํานวน 1
 หน่วย
       - มี DVD – RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
       - มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (network interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-t หรือดีกว่า 
          จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
   -มีแป้นพิมพ์และเมาส์
         -มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า    
         18.5  นิว จํานวน 1 หน่วย
         ฐานอํานาจ  ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  ประจําปีงบประมาณ  2559  ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือสาร
         อยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)  หน้า 60 ข้อ 3

วันทีพิมพ์ : 6/6/2561  13:34:18 หน้า : 5/35



ค่าเครืองพิมพ์  ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED  ขาวดํา  เครืองละ  ๓,๓๐๐ บาท 
จํานวน  2  เครือง

จํานวน 6,600 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเครืองพิมพ์  ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED  ขาวดํา  เครือง
ละ  3,300 บาท จํานวน  2  เครือง           
                        - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อย
กว่า  600x600 dpi
                        - มีความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า  18 หน้าต่อนาที
                        - มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB
                        - มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ  parallel 
หรือ USB 2.0 หรือดีกว่าจํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
                         - สามารถใช้ได้กับ A4,letter,legal และ Custom 
โดยมีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น  
          ฐานอํานาจ  ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  ประจําปีงบประมาณ  2559  ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือสาร
         อยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)  หน้า 60  ข้อ  3

งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 10,000 บาท
อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอนาโพธิ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและการ
จัดงานรัฐพิธี  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  2560

งานบริหารงานคลัง รวม 2,322,860 บาท
งบบุคลากร รวม 1,194,060 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,194,060 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,152,060 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิน  จํานวน  5  อัตรา
เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของหัวหน้าส่วนราชการ
งบดําเนินงาน รวม 1,054,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 558,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 475,000 บาท

(1.1) ค่าตอบแทนเพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ
ประจําปี  พนักงานส่วนตําบล และ พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้าง
ทัวไป  จํานวน  450,000 บาท
    -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันเป็นรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิน
ให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
 (1.2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซือจัดจ้างและคณะกรรมการตรวจ
การจ้าง จํานวน  25,000  บาท
    -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิน  พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับ 9)  พ.ศ
.2553  
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้ข้าราชการ
ส่วนท้องถินทีได้รับคําสัง ให้ปฏิบัติงานนอกเวลา หรือในวันหยุดราชการ
หรือในกรณีทีมีความจําเป็นเร่งด่วนต้องรีบดําเนินการ และกรณีอืน ๆ
 ตามกฎหมายกําหนด
   -ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยทีมท 0808.4/ว1562  ลงวันที  15 พ
.ค.2550  เรืองการเบิกจ่ายค่าตอบแทนในการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 78,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านสําหรับผู้มีสิทธิได้รับ
 -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิน  พ.ศ.2548  และแก้ไขเพิมเติม

ค่าใช้สอย รวม 376,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงาน  ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าเย็บเล่ม  ทําปก  ค่าล้าง อัดภาพ  ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าเบียเลียง,ค่าพาหนะ,ค่าเช่าทีพัก,ค่าธรรมเนียม/ค่าลง
ทะเบียนการอบรม ประชุมสัมมนาค่าใช้จ่ายอืน ๆ ในการเดินทางไป
ราชการของ  พนักงานส่วนตําบลและ พนักงานจ้าง  

โครงการจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วน
ตําบลนาโพธิ

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของ
องค์การบริหารส่วนตําบลนาโพธิ  
โครงการหน้าทีพลเมืองทีดีในการเสียภาษีสร้างชาติ จํานวน 6,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการหน้าทีพลเมืองทีดีในการเสียภาษีสร้างชาติ  
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา หรือซ่อมแซมครุภัณฑ์สํานักงานเช่น   ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  เครืองปรับอากาศ  โต๊ะ เก้าอี ฯลฯ 

ค่าวัสดุ รวม 120,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือสิงของเครืองใช้ต่างๆ  เช่น กระดาษ แฟ้ม ตรา
ยาง ปากกา 
ดินสอ แบบพิมพ์ต่าง ๆ หนังสือพิมพ์ วารสาร ฯลฯ
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนมากที มท  0808.2/ว
  ๑๒๔๘  ลงวันที  ๒๗  มิถุนายน  ๒๕๕๙  เรือง แนวทางการพิจารณาสิง
ของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือสิงของเครืองใช้ต่างๆ  เช่น นํายาล้างห้องนํา นํายาเช็ด
กระจก  ไม้กวาด  แก้วนํา จานรอง วารสาร ฯลฯ
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนมากที มท  0808.2/ว
  ๑๒๔๘  ลงวันที  ๒๗  มิถุนายน  ๒๕๕๙  เรือง แนวทางการพิจารณาสิง
ของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล กระดาษไขหัวพิมพ์หรือ แถบพิมพ์ สําหรับเครืองคอมพิวเตอร์ ผ้า
หมึกพิมพ์  
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนมากที มท  0808.2/ว
  ๑๒๔๘  ลงวันที  ๒๗  มิถุนายน  ๒๕๕๙  เรือง แนวทางการพิจารณาสิง
ของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ

งบลงทุน รวม 74,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 74,800 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าตู้เหล็กเก็บเอกสาร  ๒  บานเปิด  จํานวน  ๕  หลังๆละ   ๖,๒๐๐  บาท จํานวน 31,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปิด จํานวน 5 หลังๆละ 6,200
 บาท 
-อยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)  ยุทธศาสตร์ที 7 การพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการทีดี ฯ  หน้า   60 ข้อ  3

ค่าตู้เหล็กเก็บเอกสาร  ๒  บานเลือน  จํานวน  ๕  หลังๆละ   ๖,๒๐๐  บาท จํานวน 31,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเลือน จํานวน 5 หลังๆละ 6,200
 บาท 
-อยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)  ยุทธศาสตร์ที 7 การพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการทีดี ฯ  หน้า   60 ข้อ  3

ค่าตู้เหล็กเก็บเอกสาร  แบบ  ๔๐  ช่อง  จํานวน  ๒  หลังๆละ  ๖,๔๐๐  บาท จํานวน 12,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 40 ช่อง จํานวน 2 หลังๆ
ละ 6,400 บาท 
-อยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)  ยุทธศาสตร์ที 7 การพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการทีดี ฯ  หน้า   60 ข้อ  3

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 721,780 บาท
งบบุคลากร รวม 470,780 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 470,780 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 458,900 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิน  จํานวน  2  อัตรา
เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 11,880 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวของพนักงานส่วนตําบล
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งบดําเนินงาน รวม 251,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 46,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซือจัดจ้างและคณะกรรมการ
ตรวจการจ้าง 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิน  พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับ 9)  พ.ศ
.2553    

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้ข้าราชการ
ส่วนท้องถินทีได้รับคําสังให้ปฏิบัติงานนอกเวลา หรือในวันหยุดราชการ
หรือในกรณีทีมีความจําเป็นเร่งด่วนต้องรีบดําเนินการ และกรณีอืน ๆ
 ตามกฎหมายกําหนด
 -ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยทีมท 0808.4/ว1562  ลงวันที  15 พ.ค
.2550  เรืองการเบิกจ่ายค่าตอบแทนในการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านสําหรับผู้มีสิทธิได้รับ
  -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิน  พ.ศ.2548  และแก้ไขเพิมเติม

ค่าใช้สอย รวม 105,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงาน  ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าเย็บเล่ม  ทําปก  ค่าล้าง อัดภาพ  ค่าจ้างรถขนส่ง  ค่า
ธรรมเนียมต่าง ๆ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียง,ค่าพาหนะ,ค่าเช่าทีพัก,ค่าธรรมเนียม/ค่าลง
ทะเบียนอบรมของ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนทีได้รับเข้าคําสังให้
ปฏิบัติหน้าที รวมทังพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างผู้ได้รับคําสังให้
ปฏิบัติหน้าที

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา หรือซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง การบํารุง
รักษาหรือซ่อมแซมภาชนะกักเก็บนําสาธารณะ  วัสดุหรือครุภัณฑ์ซึงใช้ใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 100,000 บาท
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนมากที มท  0808.2/ว
  ๑๒๔๘  ลงวันที  ๒๗  มิถุนายน  ๒๕๕๙  เรือง แนวทางการพิจารณาสิง
ของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 979,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 979,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 649,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 204,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงาน  ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าเย็บเล่ม   ทําปก  ค่าล้าง อัดภาพ  ค่าจ้างรถขนส่ง  ค่า
ธรรมเนียมต่าง ๆ
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ที  มท  0808.2/ว1657
  ลงวันที  16  กรกฎาคม  2556  เรืองรูปแบบและการจําแนกตําแหน่ง
รายรับ-รายจ่ายประจําปี

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียง,ค่าพาหนะ,ค่าเช่าทีพักของอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนทีได้รับคําสังให้เข้าปฏิบัติหน้าทีปฏิบัติการประจํารถบริการ
ทางการแพทย์ฉุกเฉิน,การระมัดระวังในจุดเสียงจราจร รวมทังพนักงาน
ส่วนตําบลและพนักงาน จ้างผู้ได้รับคําสังให้ปฏิบัติหน้าที

โครงการดําเนินงานระบบการแพทย์ฉุกเฉิน  หน่วยกู้ชีพ-กู้ภัยเพือให้การ
บริการผู้ป่วยฉุกเฉินก่อนถึงโรงพยาบาล

จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการดําเนินงานระบบการแพทย์ฉุกเฉิน  หน่วย
กู้ชีพ-กู้ภัยเพือให้การบริการผู้ป่วยฉุกเฉินก่อนถึงโรงพยาบาล 

โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยลดอุบัติเหตุจากการเดินทางใน
เทศกาลปีใหม่ ประจําปี 2560

จํานวน 45,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยลดอุบัติเหตุ
จากการเดินทางในเทศกาลปีใหม่   ประจําปี 2560

โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยลดอุบัติเหตุจากการเดินทางใน
เทศกาลสงกรานต์ ประจําปี 2560

จํานวน 45,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยลดอุบัติเหตุ
จากการเดินทางในเทศกาลสงกรานต์   ประจําปี 2560  

โครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยในชุมชน  ประจําปี 2560 จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยใน
ชุมชน ประจําปี 2560  
โครงการฝึกอบรมและทบทวนหลักสูตร อปพร.ของสมาชิก อปพร.อบต.นา
โพธิ 
ประจําปี  2560

จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมและทบทวนหลักสูตร อปพร.ของ
สมาชิก อปพร. อบต.นาโพธิ  ประจําปี  2560  

โครงการฝึกอบรมและทบทวนหลักสูตรทีมกู้ชีพกู้ภัย อบต.นาโพธิ  ประจําปี 
2560

จํานวน 25,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมและทบทวนหลักสูตรทีมกู้ชีพกู้
ภัย    อบต.นาโพธิ  ประจําปี  2560
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ค่าวัสดุ รวม 330,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี,หัว
เทียน,นอต,ยาง,ไขควง,แม่แรง,สัญญาณไฟฉุกเฉิน 
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนมากที มท  0808.2/ว
  ๑๒๔๘  ลงวันที  ๒๗  มิถุนายน  ๒๕๕๙  เรือง แนวทางการพิจารณาสิง
ของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิง เช่น นํามันดีเซล,นํามันเบนซิน, นํามันจาร
บี,นํามันเครือง และอืนๆ สําหรับรถยนต์,  รถจักรยานยนต์, เครืองตัด
หญ้า เป็นต้น
    -ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนมากที มท  0808.2
/ว  ๑๒๔๘  ลงวันที  ๒๗  มิถุนายน  ๒๕๕๙  เรือง แนวทางการพิจารณา
สิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเครืองแต่งกายชุดฝึก อปพร.หรือชุดปฏิบัติการ อป
พร. หรือเสือกักสะท้อนแสง  หรือชุดปฏิบัติการกู้ชีพ
    -ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนมากที มท  0808.2
/ว  ๑๒๔๘  ลงวันที  ๒๗  มิถุนายน  ๒๕๕๙  เรือง แนวทางการพิจารณา
สิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ

วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านํายาเคมีเครืองดับเพลิง, เครืองดับเพลิง เพือใช้ประจํารถ
บรรทุกนํารถกู้ชีพ,และอาคารต่างๆขององค์การบริหารส่วนตําบล
    -ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนมากที มท  0808.2
/ว  ๑๒๔๘  ลงวันที  ๒๗  มิถุนายน  ๒๕๕๙  เรือง แนวทางการพิจารณา
สิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 1,649,700 บาท
งบบุคลากร รวม 1,082,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,082,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 900,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถินจํานวน  ๓  อัตรา
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 182,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างรายเดือนสําหรับพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  จํานวน 1 อัตรา
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งบดําเนินงาน รวม 534,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 66,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซือจัดจ้างและคณะกรรมการ
ตรวจการจ้าง  
 -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิน พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับ 9)  พ.ศ
.2553   

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้ข้าราชการ
ส่วนท้องถินทีได้รับคําสังให้ปฏิบัติงานนอกเวลา หรือในวันหยุดราชการ
หรือในกรณีทีมีความจําเป็นเร่งด่วนต้องรีบดําเนินการ และกรณีอืน ๆ
 ตามกฎหมายกําหนด
 -ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยทีมท 0808.4/ว1562  ลงวันที  15 พ.ค
.2550  เรืองการเบิกจ่ายค่าตอบแทนในการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านสําหรับผู้มีสิทธิได้รับ
  -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิน  พ.ศ.2548  และแก้ไขเพิมเติม

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับ
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรพนักงานส่วนท้องถิน  พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิมเติม , ตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง  ด่วนทีสุด ที กค 0422.3/ว257     ลงวันที  28
  มิถุนายน 2559  เรืองประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่า
เรียน

ค่าใช้สอย รวม 300,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงาน  ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าเย็บเล่ม   ทําปก  ค่าล้าง อัดภาพ  ค่าจ้างรถขนส่ง  ค่า
ธรรมเนียมต่าง ๆ ฯลฯ
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ที  มท  0808.2/ว1657
  ลงวันที  16  กรกฎาคม  2556  เรืองรูปแบบและการจําแนกตําแหน่ง
รายรับ-รายจ่ายประจําปี

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเบียเลียง,ค่าพาหนะ,ค่า
เช่าทีพัก ,ค่าธรรมเนียม/ค่าลงทะเบียนการอบรม การประชุมสัมมนาค่าใช้
จ่ายอืน ๆ ในการเดินทางไปราชการ
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ค่าวัสดุ รวม 168,500 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือสิงของเครืองใช้ต่างๆ  เช่น กระดาษ แฟ้ม ตรา
ยาง ปากกา 
 ดินสอ แบบพิมพ์ต่าง ๆ หนังสือพิมพ์ วารสาร ฯลฯ
 -ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนมากที มท  0808.2/ว
  ๑๒๔๘  ลงวันที  ๒๗  มิถุนายน  ๒๕๕๙  เรือง แนวทางการพิจารณาสิง
ของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 25,000 บาท
เพือใช้จ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของใช้ต่างๆ เช่น นํายาล้างจาน นํายาล้างห้อง
นํา  ไม้กวาด แปรง ชาม  ถ้วย ช้อน-ส้อม แก้วนํา  ถ้วย จาน  ไม้ถู
พืน  และอืนๆ    -ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนมาก
ที มท  0808.2/ว  ๑๒๔๘  ลงวันที  ๒๗  มิถุนายน  ๒๕๕๙  เรือง แนวทาง
การพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล กระดาษไขหัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ สําหรับเครืองคอมพิวเตอร์ ผ้า
หมึกพิมพ์  
   -ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนมากที มท  0808.2
/ว  ๑๒๔๘  ลงวันที  ๒๗  มิถุนายน  ๒๕๕๙  เรือง แนวทางการพิจารณา
สิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ

วัสดุการศึกษา จํานวน 93,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุการศึกษา สือการเรียนการสอน หุ่น หนังสือ และ
อืน ๆให้กับศูนย์พัฒนาเด็กตามระเบียบ/หนังสือสังการที มท 0893.4/ ว
 3009 ลงวันที  6  พฤศจิกายน  2555 เรือง การจัดสรรงบประมาณเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจําปีงบประมาณ  2556

งบลงทุน รวม 33,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 33,200 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่ากระดานไวท์บอร์ด  ชนิด  ๒  หน้า  ขาตังล้อเลือน  ขนาด  ๑.๒๐ x ๑.๕๐ 
เมตร  ขาเหล็ก  กรอบอลูมิเนียม  จํานวน  ๒  แผ่น ๆ ละ  ๕,๐๐๐  บาท

จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่ากระดานไวท์บอร์ด  ชนิด  2  หน้า  ขาตังล้อ
เลือน  ขนาด  1.20 x 1.50 เมตร  ขาเหล็ก  กรอบอลูมิเนียม  จํานวน  2
  แผ่น ๆ ละ  5,000  บาท  
       -อยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)  ยุทธศาสตร์ที 7 การ
พัฒนาด้านการบริหารจัดการทีดี ฯ  หน้า  60  ข้อ 3

ค่าตู้เหล็กเก็บเอกสาร  ๒  บานเลือน  จํานวน  ๑  หลัง จํานวน 6,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตู้เหล็กเก็บเอกสาร  2  บานเลือน  จํานวน  1
 หลัง  จํานวน  6,200  บาท
    -อยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)  ยุทธศาสตร์ที 7 การ
พัฒนาด้านการบริหารจัดการทีดี ฯ  หน้า   60 ข้อ  3
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ค่าบอร์ดติดประกาศตู้กระจกรางหนีบ  ขนาด  ๑.๒๐ x ๑.๕๐  เมตร  พืน
กํามะหยี   ขอบอลูมิเนียม จํานวน ๑  บอร์ด

จํานวน 9,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบอร์ดติดประกาศตู้กระจกรางหนีบ  ขนาด  1.20 x 1.50
   เมตร  พืนกํามะหยี  ขอบอลูมิเนียม  1 บอร์ด  เป็นเงิน  9,000  บาท
       -อยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)  ยุทธศาสตร์ที 7 การ
พัฒนาด้านการบริหารจัดการทีดี ฯ  หน้า   60 ข้อ 3

ครุภัณฑ์โรงงาน
ค่าเครืองเป่าลม  จํานวน  1  เครือง จํานวน 8,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเครืองเป่าลม  จํานวน  1  เครือง จํานวน  8,000  บาท
    - ความจุถังลม  25  ลิตร  กระแสไฟ  220 โวล  ใช้กับอุปกรณ์ลม  

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 1,845,953 บาท
งบดําเนินงาน รวม 981,953 บาท
ค่าใช้สอย รวม 443,500 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียนและเยาวชน 
ประจําปีงบประมาณ 2560

จํานวน 60,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นัก
เรียนและเยาวชนประจําปีงบประมาณ  2560    

โครงการเยียมบ้านยามเย็น จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเยียมบ้านยามเย็น เป็นโครงการพบปะแลก
เปลียนความคิดเห็นระหว่างผู้ปกครองเด็กกับครูผู้ดูแลเด็กในเดือน
แรก เดือนทีสามของทุกภาคเรียนเพือเป็นการส่งเสริมหรือแก้ไขปัญหา
เด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวันเด็กแห่งชาติ    
โครงการส่งเสริมทักษะและความสามารถให้เด็ก จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมทักษะและความสามารถให้
เด็ก    เป็นโครงการพัฒนาทักษะเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็ก โดยผ่าน
กิจกรรมการแข่งขัน การประกวด 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ประจําปีงบประมาณ  
2560

จํานวน 318,500 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา ประจําปีงบประมาณ  2560  เป็นค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นา
โพธิ  จํานวน  65  คน  จํานวน  245  วัน 
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ค่าวัสดุ รวม 538,453 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 538,453 บาท
              (1.1) โรงเรียนวัดท่าเรียบจํานวน 208,866 บาทเพือเป็นค่า
อาหารเสริม (นม) สําหรับเด็กอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที 6  จํานวน 109
 คน  จํานวน 260 วัน 
              (1.2) โรงเรียนวัดบุปผาราม จํานวน 99,643 บาท เพือเป็นค่า
อาหารเสริม (นม) สําหรับเด็กอนุบาลถึงระดับประถมศึกษาปีที6
 จํานวน 52 คน  จํานวน 260 วัน
              (1.3) โรงเรียนบ้านโศกกฐินจํานวน 105,391 บาทเพือเป็นค่า
อาหารเสริม (นม) สําหรับเด็กอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที  6  จํานวน  55
  คน จํานวน 260 วัน
              (1.4) ศูนย์พัฒนาเด็ก อบต.นาโพธิจํานวน  124,553 บาทเพือ
เป็นค่าอาหารเสริม (นม) สําหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็ก อบต.นาโพธิ
จํานวน 65 คน จํานวน 260 วัน
        -ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที  มท  0893.3/ว
 3149  ลงวันที  5  มิถุนายน 2558   เรืองซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กร
ปกครองท้องถิน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559
 -ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที  มท
  0816.4/ว 1507  ลงวันที 3  สิงหาคม 2559   เรืองซักซ้อมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2560
รายการเงินอุดหนุนทัวไป  เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  รายการเงินอุดหนุนทัวไปสําหรับสนับสนุนอาหาร
เสริม (นม)   สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และรายการเงินอุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนอาหารกลางวันสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    

งบเงินอุดหนุน รวม 864,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 864,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 864,000 บาท
        (2.1) อุดหนุนโรงเรียนวัดท่าเรียบ ตังไว้ 436,000 บาท  เพือเป็น
ค่าอาหารอาหารกลางวันสําหรับเด็กอนุบาล–ประถมศึกษาปีที 6
  จํานวน  109 คน จํานวน 200 วัน 
        (2.2) อุดหนุนโรงเรียนวัดบุปผาราม  ตังไว้  208,000 บาท เพือ
เป็นค่าอาหารกลางวันสําหรับเด็กอนุบาล–ประถมศึกษาปีที 6  จํานวน 52
  คน จํานวน 200 วัน
 (2.3) อุดหนุนโรงเรียนบ้านโศกกฐินตั งไว้ 220,000  บาท เพือเป็นค่า
อาหารกลางวันสําหรับเด็กอนุบาล–ประถมศึกษาปีที 6  จํานวน 55
 คน จํานวน 200 วัน
 -ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที  มท  0893.3/ว 3149
  ลงวันที  5  มิถุนายน 2558   เรืองซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กร
ปกครองท้องถิน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 345,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 300,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 300,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงาน  ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าเย็บเล่ม   ทําปก  ค่าล้าง อัดภาพ  ค่าจ้างรถขนส่ง  ค่า
ธรรมเนียมต่าง ๆ
    -ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ที  มท  0808.2/ว1657
   ลงวันที  16  กรกฎาคม   2556  เรืองรูปแบบและการจําแนกตําแหน่ง
รายรับ-รายจ่ายประจําปี

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการตรวจสุขภาพพนักงานส่วนตําบลองค์การบริหารส่วนตําบลนาโพธิ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการตรวจสุขภาพพนักงานส่วนตําบลองค์การ
บริหารส่วนตําบลนาโพธิ  
โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคระบาดอืน ๆ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคระบาด
อืน ๆ  
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและการทําหมันสุนัขและแมว จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและการทําหมันสุนัข
และแมว  
โครงการรณรงค์ให้ความรู้ด้านการสาธารณสุขเพือการป้องกันโรค จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ให้ความรู้ด้านการสาธารณสุขเพือ
การป้องกันโรค    
โครงการสานสายใยใส่ใจสุขภาพแม่และเด็กผู้ด้อยโอกาส จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสานสายใยใส่ใจสุขภาพแม่และเด็กผู้ด้อย
โอกาส

งบเงินอุดหนุน รวม 45,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 45,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 45,000 บาท
 (1)  อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.)(610400
)   จํานวน  45,000    บาท 
     เพือจ่ายให้เป็นเงินอุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อ
สม.) จํานวน 6 หมู่บ้าน ในโครงการสนับสนุนการบริการสาธารณสุข  หมู่
บ้านละ  7,500   บาท 

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,185,860 บาท
งบบุคลากร รวม 544,860 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 544,860 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 502,860 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิน จํานวน  2   อัตรา
เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพือจ่ายเป็น เงินประจําตําแหน่งของหัวหน้าส่วนราชการ
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งบดําเนินงาน รวม 597,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 92,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 5,000 บาท

(1.1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซือจัดจ้างและคณะกรรมการตรวจ
การจ้าง   
     -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับ 9)  พ.ศ
.2553   

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการสําหรับข้า
ราชการส่วนท้องถิน และพนักงานจ้างที ได้รับคําสังให้ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ และวันหยุดราชการ 
  -ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยทีมท 0808.4/ว1562  ลงวันที  15 พ
.ค.2550   เรืองการเบิกจ่ายค่าตอบแทนในการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 72,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าเช่าบ้านสําหรับผู้มีสิทธิได้รับ 
     -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิน  พ.ศ.2548  และแก้ไข เพิมเติม

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็น เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับ
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรพนักงานส่วนท้องถิน  พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิมเติม , ตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง  ด่วนทีสุด ที กค 0422.3/ว257  ลงวันที  28
 มิถุนายน 2559  เรืองประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่า
เรียน

ค่าใช้สอย รวม 465,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดทําเอกสารเผยแพร่สิงพิมพ์, ค่าจัดทําป้ายประกาศ, ป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าล้าง อัด ขยาย ภาพ, ค่าจัดทําป้ายหรือตัวหนังสือในการ
จัดงาน ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ที  มท  0808.2/ว1657
  ลงวันที  16  กรกฎาคม  2556  เรืองรูปแบบและการจําแนกตําแหน่ง
รายรับ-รายจ่ายประจําปี

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเบียเลียง,ค่า
พาหนะ,ค่า เช่าทีพัก,ค่าธรรมเนียม/ค่าลงทะเบียนการอบรม การประชุม
สัมมนา 

โครงการกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลนาโพธิ จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลนาโพธิ  
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ,ผู้สูงอายุ จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ,ผู้สูงอายุ      
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โครงการรณรงค์ลดความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัว จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ลดความรุนแรงต่อเด็กสตรีและ
บุคคลในครอบครัว
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตําบลนาโพธิ จํานวน 10,000 บาท

 เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตําบลนาโพธิ    
โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนตําบลนาโพธิ จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนตําบลนาโพธิ
โครงการสํารวจข้อมูลพืนฐานของประชากรในเขต อบต.นาโพธิ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสํารวจข้อมูลพืนฐานของประชากรใน
เขต อบต.นาโพธิ  
โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์รดนําดําหัวผู้สูงอายุ จํานวน 90,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์รดนําดําหัวผู้
สูงอายุ     
โครงการอมรมสัมมนาเพิมประสิทธิภาพเครือข่ายองค์กรชุมชน เพือความ
ปรองดองและสร้างความสุขแบบยังยืน

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอมรมสัมมนาเพิมประสิทธิภาพเครือข่าย
องค์กรชุมชน เพือความปรองดองและสร้างความสุขแบบยังยืน
โครงการอยู่อย่างไรกับวัยผู้สูงอายุ จํานวน 50,000 บาท

 เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอยู่อย่างไรกับวัยผู้สูงอายุ
ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท
 -ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนมากที มท  0808.2/ว
  ๑๒๔๘  ลงวันที  ๒๗  มิถุนายน  ๒๕๕๙  เรือง แนวทางการพิจารณาสิง
ของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
 -ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนมากที มท  0808.2/ว
  ๑๒๔๘  ลงวันที  ๒๗  มิถุนายน  ๒๕๕๙  เรือง แนวทางการพิจารณาสิง
ของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
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งบลงทุน รวม 34,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 34,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าเครืองคอมพิวเตอร์  สําหรับงานประมวลผล  แบบที  1  (จอขนาดไม่น้อย
กว่า  18.5  นิว)    จํานวน  ๑ เครือง

จํานวน 22,000 บาท

  เพือจ่ายเป็นค่าเครืองคอมพิวเตอร์  สําหรับงานประมวลผล  แบบที  1
  (จอขนาดไม่น้อยกว่า  18.5  นิว)    จํานวน  1 เครือง  
           คุณลักษณะพืนฐาน
         -มีหน่วยความจําประมวลกลาง (cpu) ไม่น้อยกว่า  4  แกน
หลัก ( 4 core ) หรือ 8 แกนเสมือน (8 thread) โดยมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า  2.7 GHZ จํานวน 1 หน่วย
          -มีหน่วยประมวลผลกลาง ( CPU ) มีหน่วยความจํา
แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 6 mb
          -มีหน่วยแสดงผลเพือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึง หรือดีกว่า ดังนี
          1)เป็นแผงวงจรเพือแสดงภาพแยกจากวงจรหลักทีมีหน่วยความจํา
ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
          2)มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่ภายในหน่วยประมวล
ผลกลาง แบบ Graphics  Processing Unit ทีสามารถใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
           3)มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่บนแผงวงจรหลัก
แบบ onboard graphics ทีมีความสามารถในการใช่หน่วยความจําหลัก
ในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
            -มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาด
ไม่น้อยกว่า 4 GB
            -มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด Sata หรือดี
กว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จํานวน 1 หน่วย
             -มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
             -มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Bbase-T หรือดีกว่า จํานวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
             -มีแป้นพิมพ์และเมาส์
             -มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิว จํานวน 1 หน่วย
           ฐานอํานาจ  ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  ประจําปีงบประมาณ  2559  ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือสาร 
          อยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)  )  ยุทธศาสตร์ที 7
 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทีดี ฯ หน้า 60  ข้อ  3
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ค่าเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สีแบบ Network จํานวน  ๑  เครือง จํานวน 12,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สีแบบ Network 
จํานวน  1  เครือง  
        คุณลักษณะพืนฐาน
        -มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า  600x600 dpi
        -มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อ
นาที (ppm)
        -มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
        -มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
        -สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
        -มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดี
กว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
        -มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (network Interface) 
แบบ 10/100 Basw-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1
 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (WI-FI) ได้
        -สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และ Custom โดยมีถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
           ฐานอํานาจ  ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  ประจําปีงบประมาณ  2559  ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือสาร 
          อยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที 7 การ
พัฒนาด้านการบริหารจัดการทีดี ฯ
 หน้า 60  ข้อ  3

งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 10,000 บาท

(1)  อุดหนุนสํานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์  จํานวน  10,000
   บาท
      เพือจ่ายให้เป็นเงินอุดหนุนสํานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ใน
โครงการจัดหารายได้เพือจัดกิจกรรมสาธารณกุศล และให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์  ประจําปีงบ
ประมาณ  2560

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 50,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์เพือการยังชีพสงเคราะห์ช่วยเหลือคนพิการ
ของ อบต.นาโพธิ

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์เพือการยังชีพ
สงเคราะห์ช่วยเหลือคนพิการของ อบต.นาโพธิ
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 1,608,320 บาท
งบบุคลากร รวม 967,320 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 967,320 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 877,320 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิน จํานวน  5  อัตรา
เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 48,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวของพนักงานส่วนตําบล
เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพือจ่ายเป็น เงินประจําตําแหน่งของหัวหน้าส่วนราชการ
งบดําเนินงาน รวม 641,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 96,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 5,000 บาท

(1.1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซือจัดจ้างและคณะกรรมการตรวจ
การจ้าง  
      -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิน  พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับ 9)  พ
.ศ.2553   

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้ข้าราชการ
ส่วนท้องถินทีได้รับคําสังให้ปฏิบัติงานนอกเวลา หรือในวันหยุดราชการ
หรือในกรณีทีมีความจําเป็นเร่งด่วนต้องรีบดําเนินการ และกรณีอืน ๆ
 ตามกฎหมายกําหนด
  -ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยทีมท 0808.4/ว1562  ลงวันที  15 พ
.ค.2550 เรืองการเบิกจ่ายค่าตอบแทนในการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 66,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิน
      -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิน  พ.ศ.2548  และแก้ไข เพิมเติม

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็น เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับ 
 -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรพนักงานส่วนท้องถิน  พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิมเติม , ตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง  ด่วนทีสุด ที กค   0422.3/ว257  ลงวันที  28
  มิถุนายน  2559  เรืองประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่า
เรียน
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ค่าใช้สอย รวม 280,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดทําป้ายประกาศ, ป้ายประชาสัมพันธ์, ป้ายบอกเขต ค่า
ล้าง อัด ขยายภาพ ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงาน, ค่า
จ้างรถขนส่ง,ค่าถ่ายเอกสาร  ฯลฯ
         -ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ที  มท  0808.2
/ว1657  ลงวันที  16  กรกฎาคม  2556  เรืองรูปแบบและการจําแนก
ตําแหน่งรายรับ-รายจ่ายประจําปี

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเบียเลียง,ค่าพาหนะ,ค่า
เช่าทีพัก ,ค่าธรรมเนียม/ค่าลงทะเบียนการอบรม การประชุมสัมมนา 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา หรือซ่อมแซมครุภัณฑ์สํานักงาน ,ค่าจ้างเหมา
ในการบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมไฟฟ้าบ่อโยกบ่อบาดาล, ค่าบํารุงรักษา
หรือซ่อมแซมหอกระจายข่าวประจําหมู่บ้าน, บํารุงรักษา หรือซ่อมแซม
โคมไฟฟ้าสาธารณะหรือทรัพย์สินอืนๆขององค์การบริหารส่วน
ตําบล                        

ค่าวัสดุ รวม 265,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือสิงของเครืองใช้ต่างๆ  เช่น กระดาษ แฟ้ม ตรา
ยาง ปากกา 
ดินสอ แบบพิมพ์ต่าง ๆ หนังสือพิมพ์ วารสาร ฯลฯ
    -ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนมากที มท  0808.2
/ว  ๑๒๔๘  ลงวันที  ๒๗  มิถุนายน  ๒๕๕๙  เรือง แนวทางการพิจารณา
สิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ สายไฟ ฯลฯ
 -ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนมากที มท  0808.2/ว
  ๑๒๔๘  ลงวันที  ๒๗  มิถุนายน  ๒๕๕๙  เรือง แนวทางการพิจารณาสิง
ของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 10,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่น ปูน ไม้ อิฐ หิน ฯลฯ
                          -ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วน
มากที มท  0808.2/ว  ๑๒๔๘  ลงวันที  ๒๗  มิถุนายน  ๒๕๕๙  
เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
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วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันดีเซล นํามัน
เครือง ฯลฯ
  -ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนมากที มท  0808.2
/ว  ๑๒๔๘  ลงวันที  ๒๗  มิถุนายน  ๒๕๕๙  เรือง แนวทางการพิจารณา
สิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล กระดาษไขหัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ สําหรับเครืองคอมพิวเตอร์ ผ้า
หมึกพิมพ์  
 -ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนมากที มท  0808.2/ว
  ๑๒๔๘  ลงวันที  ๒๗  มิถุนายน  ๒๕๕๙  เรือง แนวทางการพิจารณาสิง
ของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ

งานไฟฟ้าถนน รวม 3,489,800 บาท
งบลงทุน รวม 3,489,800 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 3,489,800 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ
โครงการก่อสร้างต่อเติมห้องเก็บเอกสารสํานักงาน อบต.นาโพธิ จํานวน 200,000 บาท
             รายละเอียด         - ขนาดอาคาร กว้าง 6.00 ม. ยาว 6.00 ม
. สูง 3.00 เมตร พืนทีใช้สอย36 ตร.ม.
       
                                         - ป้ายแสดงรายละเอียดงานระหว่างดําเนิน
การก่อสร้าง จํานวน 1 ชุด
                                         - ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จํานวน 1
 ป้าย
                                - รายละเอียดตามแบบแปลนก่อสร้างขององค์การ
บริหารส่วนตําบลนาโพธิกําหนด
                        (อยู่ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562  ยุทธศาสตร์
ที  7  ด้าน  การบริหารจัดการทีดีฯ   ข้อ  10 หน้า 61   )

โครงการก่อสร้างโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาโพธิ ,ทีแปรงฟัน 
พร้อมต่อเติมหลังคากันสาด

จํานวน 270,000 บาท

รายละเอียด  - ขนาด กว้าง 4.5 ม. ยาว 18 ม. พืนที 81 ตร.ม.
                        - ต่อเติมหลังคากันสาด ขนาด กว้าง 4 ม. ยาว 6 ม
. พืนที 24 ตร.ม.
                        - ป้ายแสดงรายละเอียดงานระหว่างดําเนินการก่อ
สร้าง จํานวน 1 ชุด
                         - ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จํานวน 1 ป้าย
                 - รายละเอียดตามแบบแปลนก่อสร้างขององค์การบริหารส่วน
ตําบลนาโพธิกําหนด
                        (อยู่ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562  ยุทธศาสตร์
ที 3   ด้านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม ข้อ 37  หน้า 39 )
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ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายข้างบ้านนายณรงค์ หมู่ที 10 
-  บ้านหนองหว้า)

จํานวน 142,000 บาท

            รายละเอียด     -ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร  ยาว 95.00
 เมตร  หนาเฉลีย 0.15 เมตร หรือมีพืนที คอนกรีตไม่น้อยกว่า 285.00
 ตร.ม. พร้อมงานดินถมขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 95 เมตรสูงเฉลีย 0.50
 เมตร ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 142.50 ลบ.ม. 
                               -  ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจํานวน  1  ป้าย
                               -  ป้ายแสดงรายละเอียดงานระหว่างดําเนินการก่อ
สร้าง จํานวน  1  ชุด
                   -  รายละเอียดตามแบบแปลนก่อสร้างขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลนาโพธิกําหนด
             (อยู่ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562  ยุทธศาสตร์ที 1
 ด้านการคมนาคม ข้อ 46  หน้า 22   )

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านจอก - หนองเหล็ก )  หมู่ 
3 บ้านจอก

จํานวน 108,000 บาท

รายละเอียด         -ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร  ยาว 48.00
 เมตร  หนาเฉลีย 0.15 เมตร หรือมีพืนทีคอนกรีตไม่น้อยกว่า  192
  ตารางเมตร
                         -  ป้ายแสดงรายละเอียดงานระหว่างดําเนินการก่อ
สร้าง จํานวน  1  ชุด
              -  ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจํานวน  1  ป้าย
                         -  รายละเอียดตามแบบแปลนก่อสร้างขององค์การ
บริหารส่วนตําบลนาโพธิกําหนด
                     (อยู่ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562  ยุทธศาสตร์
ที 1 ด้านการคมนาคม ข้อ 4 หน้า 15   

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านหนองต่อ–ตาปู่-ที
สาธารณะบ่อทิงขยะ ) หมู่ ๘ บ้านหนองต่อ

จํานวน 221,000 บาท

     รายละเอียด      -ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร  ยาว 100
 เมตร      หนาเฉลีย 0.15 เมตร หรือมีพืนทีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 400 ตร
.ม.พร้อมท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง   0.40 เมตร จํานวน 5
 ท่อน ( 1 จุด ) พร้อมยาแนวและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจํานวน 1
 ป้าย
                            -  ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจํานวน  1  ป้าย
                           -  ป้ายแสดงรายละเอียดงานระหว่างดําเนินการก่อ
สร้าง จํานวน  1  ชุด
                -  รายละเอียดตามแบบแปลนก่อสร้างขององค์การบริหารส่วน
ตําบลนาโพธิกําหนด
                    (อยู่ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562  ยุทธศาสตร์
ที 1 ด้านการคมนาคม ข้อ 26 หน้า 19  )
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายโรงเรียน  - ร้านค้าชุมชน  
หมู่ 11 บ้านหนองหว้า)

จํานวน 265,000 บาท

              รายละเอียด     -ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00
 เมตร  ยาว 120.00 เมตร  หนาเฉลีย 0.15 เมตร หรือมีพืนที คอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 480.00 ตร. 
                               -  ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจํานวน  1  ป้าย
                               -  ป้ายแสดงรายละเอียดงานระหว่างดําเนินการก่อ
สร้าง จํานวน  1  ชุด
                   -  รายละเอียดตามแบบแปลนก่อสร้างขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลนาโพธิกําหนด
                     (อยู่ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์
ที 1 ด้านการคมนาคม ข้อ 70  หน้า 24 )

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหน้าบ้านนายทัศชา หมู่ที 
10)

จํานวน 222,000 บาท

รายละเอียด     -ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร  ยาว 100.00
 เมตร  หนาเฉลีย 0.15 เมตร หรือมีพืนที คอนกรีตไม่น้อยกว่า 400.00
 ตร.ม. 
                     -  ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจํานวน  1  ป้าย
                     -  ป้ายแสดงรายละเอียดงานระหว่างดําเนินการก่อ
สร้าง จํานวน  1  ชุด
                      -  รายละเอียดตามแบบแปลนก่อสร้างขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลนาโพธิกําหนด
            (อยู่ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562  ยุทธศาสตร์ที 1 ด้าน
การคมนาคม ข้อ  50 หน้า 22)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย  (สายบ้านจอก –  บ้านหนอง
หว้า)  หมู่3 บ้านจอก

จํานวน 500,000 บาท

รายละเอียด        - ขนาดผิวจราจร กว้าง 7.00 เมตร  ยาว 130
 เมตร  หนาเฉลีย 0.15 เมตร หรือมีพืนทีคอนกรีตไม่น้อยกว่า  910
  ตารางเมตร
                        -  ป้ายแสดงรายละเอียดงานระหว่างดําเนินการก่อ
สร้าง จํานวน  1  ชุด
             -  ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจํานวน  1  ป้าย
                        -  รายละเอียดตามแบบแปลนก่อสร้างขององค์การ
บริหารส่วนตําบลนาโพธิกําหนด
          (อยู่ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562  ยุทธศาสตร์ที 1 ด้าน
การคมนาคม ข้อ 12 หน้า 16)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย (สายกลางหมู่บ้าน – หน้าบ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 11 บ้านหนองหว้า)

จํานวน 500,000 บาท

      รายละเอียด        -ขนาดผิวจราจร กว้าง 7.00 เมตร  ยาว 130.00
 เมตร  หนาเฉลีย 0.15 เมตร หรือมีพืนที คอนกรีตไม่น้อยกว่า 910.00
 ตร.ม. 
                               -  ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจํานวน  1  ป้าย
                               -  ป้ายแสดงรายละเอียดงานระหว่างดําเนินการก่อ
สร้าง จํานวน  1  ชุด
                   -  รายละเอียดตามแบบแปลนก่อสร้างขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลนาโพธิกําหนด
               (อยู่ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562  ยุทธศาสตร์ที 1
 ด้านการคมนาคม ข้อ 57 หน้า 23 )
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โครงการก่อสร้างถนนดิน (สาย นานายวุฒิชัย -นานายสอน  หมู่ที 10  บ้าน
หนองหว้า)

จํานวน 118,000 บาท

       รายละเอียด    -งานถนนดิน ขนาด กว้าง 5.00  เมตร  ยาว 340.00
 เมตร สูงเฉลีย ๑ เมตร หรือมีปริมาตรดินขึนรูปทางไม่น้อยกว่า 2,040
 ลบ.ม.   
                            -  ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจํานวน  1  ป้าย
                            -  ป้ายแสดงรายละเอียดงานระหว่างดําเนินการก่อ
สร้าง จํานวน  1  ชุด
                   -  รายละเอียดตามแบบแปลนก่อสร้างขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลนาโพธิกําหนด
           (อยู่ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562  ยุทธศาสตร์ที 1 ด้าน
การคมนาคม ข้อ 55   หน้า 23 )

โครงการก่อสร้างถนนดิน (สายหนองต่อ – บ้านหนองไผ่)  หมู่ที 8 บ้านหนอง
ต่อ

จํานวน 173,000 บาท

รายละเอียด          - งานถนนดิน ขนาด กว้าง 5.00  เมตร  ยาว 480.00
 เมตร สูงเฉลีย 1 เมตร หรือ   ปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 2880 ลบ.ม
. พร้อมท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จํานวน 2 จุดๆละ 7
 ท่อน พร้อมยาแนว 
                           -  ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจํานวน  1  ป้าย
                           -  ป้ายแสดงรายละเอียดงานระหว่างดําเนินการก่อ
สร้าง จํานวน  1  ชุด
                -  รายละเอียดตามแบบแปลนก่อสร้างขององค์การบริหารส่วน
ตําบลนาโพธิกําหนด
                    (อยู่ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562  ยุทธศาสตร์
ที 1 ด้านการคมนาคม ข้อ 26 หน้า 19)

โครงการก่อสร้างถนนดิน สายด้านทิศตะวันตกหมู่บ้าน ถึง หน้าวัด  หมู่ที 9 
บ้านหนองหญ้ารังกา

จํานวน 78,000 บาท

รายละเอียด         -งานถนนดิน ขนาด กว้าง 6.00  เมตร  ยาว 200.00
 เมตร ดินตัด-ขึนรูปทาง 1.0 เมตร หรือมีปริมาตรดินขึนรูปทางไม่น้อย
กว่า 1,400  ลบ.ม. 
                          -  ป้ายแสดงรายละเอียดงานระหว่างดําเนินการก่อ
สร้าง จํานวน  1  ชุด
               -  รายละเอียดตามแบบแปลนก่อสร้างขององค์การบริหารส่วน
ตําบลนาโพธิกําหนด
                (อยู่ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562  ยุทธศาสตร์ที 1
 ด้านการคมนาคม ข้อ 37 หน้า ๒๐ )
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โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุก (สายทิศเหนือวัด)  หมู่ 3  บ้าน
จอก

จํานวน 39,300 บาท

รายละเอียด         - งานถนนดิน ขนาด กว้าง 4.00 เมตร  ยาว 95.00
 เมตร สูงเฉลีย 1.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า  475  ลบ.ม
.  
                         - ลงหินคลุก ขนาด กว้าง 4.00 เมตร  ยาว 95.00
 เมตร  หนาเฉลีย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า  38
  ลบ.ม.
                          - พร้อมท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40
 เมตร จํานวน 2  จุด ๆ ละ 7 ท่อน
                          -  ป้ายแสดงรายละเอียดงานระหว่างดําเนินการก่อ
สร้าง จํานวน  1  ชุด
               -  รายละเอียดตามแบบแปลนก่อสร้างขององค์การบริหารส่วน
ตําบลนาโพธิกําหนด
                     (อยู่ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์
ที 1 ด้านการคมนาคม ข้อ 15  หน้า 16   
โครงการก่อสร้างถังเก็บนําคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 9  บ้านหนองหญ้ารังกา จํานวน 133,000 บาท
รายละเอียด          -ก่อสร้างถังเก็บนํา คอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดเเส้นผ่า
ศูนย์กลาง  2.00 เมตร สูงเฉลีย 5.70 เมตร    หนา 0.10
 เมตร    จํานวน 2  ถัง ขนาดความจุรวม 35.79 ลูกบาศก์เมตร พร้อม
ระบบเดินท่อ                           -ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจํานวน  1
  ป้าย
                              -  ป้ายแสดงรายละเอียดงานระหว่างดําเนินการก่อ
สร้าง จํานวน  1  ชุด
                   -  รายละเอียดตามแบบแปลนก่อสร้างขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลนาโพธิกําหนด
                     (อยู่ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562  ยุทธศาสตร์
ที 5   ด้าน แหล่งนํา    ข้อ 5  หน้า 47   )

โครงการขุดลอกโนนวัดเก่า หมู่ที 9 บ้านหนองหญ้ารังกา จํานวน 172,000 บาท
  รายละเอียด    -งานขุดลอก  ขนาดปากบนกว้าง 8.00 . เมตร 
                         – ขนาดปากล่างกว้าง 2 เมตร     ยาว 300 ม. ลึก
เฉลีย 3.00 ม.ลาดเอียง 1 ต่อ 1 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อย กว่า 4,500
  ลบ.ม.พร้อมงานกรุยทางถากถางป่า 
                          -  ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจํานวน  1  ป้าย
                          -  ป้ายแสดงรายละเอียดงานระหว่างดําเนินการก่อ
สร้าง จํานวน  1  ชุด
               -  รายละเอียดตามแบบแปลนก่อสร้างขององค์การบริหารส่วน
ตําบลนาโพธิกําหนด
                    (อยู่ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562  ยุทธศาสตร์
ที 5 ด้าน แหล่งนํา ข้อ 19  หน้า 50   )
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โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก สายบ้านพ่อสิงห์  หมู่ที 7  บ้าน
โศกกะฐิน

จํานวน 16,800 บาท

รายละเอียด         
    - งานหินคลุก ขนาด กว้าง 3.00  เมตร  ยาว 80.00 เมตร หนา
เฉลีย 0.10  เมตร   หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 24.00 ลบ.ม.
    -  ป้ายแสดงรายละเอียดงานระหว่างดําเนินการก่อสร้าง จํานวน  1  ชุด
              -  รายละเอียดตามแบบแปลนก่อสร้างขององค์การบริหารส่วน
ตําบลนาโพธิกําหนด
                (อยู่ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562  ยุทธศาสตร์ที 1
 ด้านการคมนาคม ข้อ  22 หน้า 18   )

โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก สายทิศตะวันออกหมู่บ้าน  หมู่ที 9 บ้าน
หนองหญ้ารังกา

จํานวน 186,000 บาท

           รายละเอียด    -งานปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก ขนาด กว้าง 4.00
  เมตร  ยาว 650.00 เมตร หนาเฉลีย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรดินขึน
รูปทางไม่น้อยกว่า 260.00 ลบ.ม.
                                -  ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจํานวน  1  ป้าย
                                -  ป้ายแสดงรายละเอียดงานระหว่างดําเนินการก่อ
สร้าง จํานวน  1  ชุด
               -  รายละเอียดตามแบบแปลนก่อสร้างขององค์การบริหารส่วน
ตําบลนาโพธิกําหนด
                  (อยู่ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562  ยุทธศาสตร์ที 1
 ด้านการคมนาคม ข้อ 31 หน้า 20)

โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก สายบ้านแม่สงค์กา หมู่ที 7  บ้าน โศก
กะฐิน

จํานวน 24,300 บาท

    รายละเอียด         -ลงหินคลุกขนาด กว้าง 3.00  เมตร  ยาว 95.00
 เมตร  หนาเฉลีย 0.10 เมตรหรือมีพืนทีหินคลุกไม่น้อยกว่า 28.50 ตร.ม
. พร้อมท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จํานวน 6 ท่อน ( 1
 จุด )  และยาแนว 
                       -  ป้ายแสดงรายละเอียดงานระหว่างดําเนินการก่อ
สร้าง จํานวน  1  ชุด
                   -  รายละเอียดตามแบบแปลนก่อสร้างขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลนาโพธิกําหนด
                  (อยู่ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562  ยุทธศาสตร์ที 1
 ด้านการคมนาคม ข้อ 19 หน้า 17 )
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โครงการวางท่อระบายนํา คสล.ปากลินราง  ชัน 3  Dia.0.40 เมตร ยาวรวม 
16.00 เมตรพร้อมบ่อพักจํานวน 2 บ่อ ( สายหน้าอู่อานนท์ ) หมู่ที  7  บ้าน
โศกกะฐิน

จํานวน 38,500 บาท

รายละเอียด       -งานดิน ขนาดความ กว้าง 0.60 เมตร  ยาว  14.60
 เมตร ลึก 0.80 ม.หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 7.04  ลบ.ม. 
                -งานว่างท่อกลม คสล. ชัน 3  Dia.0.40 เมตร ยาว 14.60
  เมตร จํานวน  15.00 ท่อน พร้อมยาแนวท่อ 
          -งานบ่อพัก คสล. ในรางวี  ขนาด 0.70 x 0.70 เมตร ลึก 0.85
 เมตร พร้อมฝาปิด คสล.  
    -  ป้ายแสดงรายละเอียดงานระหว่างดําเนินการก่อสร้าง จํานวน  1  ชุด
              -  รายละเอียดตามแบบแปลนก่อสร้างขององค์การบริหารส่วน
ตําบลนาโพธิกําหนด
                     (อยู่ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562  ยุทธศาสตร์
ที  4  ด้าน สิงแวดล้อม  ข้อ 6 หน้า  42  )

โครงการวางท่อระบายนํา คสล.ปากลินราง ชัน 3  Dia.0.40 เมตร ยาว 90 
เมตร   พร้อมบ่อพักจํานวน 2 บ่อ    (สายเชือมหนองต่อ)  หมู่ที  8  บ้าน
หนองต่อ

จํานวน 82,900 บาท

รายละเอียด          -งานดิน ขนาด กว้าง 0.50 เมตร  ยาว  90.00
 เมตร ลึก 0.80  เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 36.00  ลบ.ม. 
            -งานว่างท่อกลม คสล. ชัน 3  Dia.0.40 เมตร ยาว 90
 เมตร  จํานวน 90.00 ท่อน พร้อมยาแนวท่อ 
                          - งานบ่อพัก คสล. ในรางวี  ขนาด 0.70 x 0.70
 เมตร ลึก 0.85 เมตร พร้อม  ฝาปิด คสล. จํานวน 2 บ่อ
                          -  ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจํานวน  1  ป้าย
                          -  ป้ายแสดงรายละเอียดงานระหว่างดําเนินการก่อ
สร้าง จํานวน  1  ชุด
                 -  รายละเอียดตามแบบแปลนก่อสร้างขององค์การบริหารส่วน
ตําบลนาโพธิกําหนด
                     (อยู่ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์
ที 4 ด้าน สิงแวดล้อม  ข้อ 9  หน้า 43 )

งานสวนสาธารณะ รวม 100,000 บาท
งบลงทุน รวม 100,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 100,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ทําสวนย่อมพร้อมก่อสร้างเสาธงชาติ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.นาโพธิ

จํานวน 100,000 บาท

รายละเอียด         - ขนาดเสาธง สูง 5 ม. พร้อมฐานเสา
                         - พืนทีปรับปรุงภูมิทัศน์ไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม.
                         - ป้ายแสดงรายละเอียดงานระหว่างดําเนินการก่อ
สร้าง จํานวน 1 ชุด
                          - ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จํานวน 1 ป้าย
                   - รายละเอียดตามแบบแปลนก่อสร้างขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลนาโพธิกําหนด
                        (อยู่ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562  ยุทธศาสตร์
ที 3   ด้าน การศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม  ข้อ 33  หน้า  38  )
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 51,000 บาท
งบลงทุน รวม 51,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 51,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการขุดบ่อทิงสิงปฏิกูล  หมู่ 11   บ้านหนองหว้า จํานวน 51,000 บาท
    รายละเอียด        -ขนาดความ กว้าง 22 เมตร  ยาว 50 เมตร  ลึก
เฉลีย 2 เมตรปริมาตรดินขุดไม่น้อย    กว่า 1,912 ลบ.ม.พร้อมตกแต่ง
คันคูและเก็บรายละเอียด
                            - ป้ายแสดงรายละเอียดงานระหว่างดําเนินการก่อ
สร้าง จํานวน 1 ชุด
                             - รายละเอียดตามแบบแปลนก่อสร้างขององค์การ
บริหารส่วนตําบลนาโพธิกําหนด
                        (อยู่ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562  ยุทธศาสตร์
ที 4   ด้านสิงแวดล้อม ข้อ 5  หน้า    46)

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 73,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับนักเรียนและเยาวชน 
ประจําปีงบประมาณ 2560

จํานวน 40,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับนัก
เรียนและเยาวชน ประจําปีงบประมาณ 2560    

งบเงินอุดหนุน รวม 33,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 33,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 33,000 บาท
      (1)  อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอําเภอนา
โพธิ จํานวน 20,000
 บาท                                                                                 
       เพือจ่ายให้เป็นเงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพ
ติดอําเภอนาโพธิในโครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะ
ยาเสพติดอําเภอนาโพธิ จังหวัดบุรีรัมย์
      (๒)  อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอําเภอนา
โพธิ จํานวน 13,000
บาท                                                                                 
       เพือจ่ายให้เป็นเงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพ
ติดอําเภอนาโพธิในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 385,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 280,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 180,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดเพือสร้างความปรองดอง จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดเพือสร้างความ
ปรองดอง  เป็นโครงการร่วมกันระหว่างองค์การบริหารส่วนตําบลนา
โพธิ สถานศึกษาในพืนที ชุมชนและกลุ่มองค์กร ต่างๆในพืนที เพือ
ป้องกันปัญหายาเสพติดและสร้างความปรองดอง

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกียวกับการออกกําลังกาย  กติกาการเล่นและ
นันทนาการ

จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกียวกับการออกกําลัง
กาย  กติกาการเล่นและนันทนาการ  ให้เด็กเยาวชนและประชาชนทัวไปมี
ความรู้ในการออกกําลังกายได้ถูกวิธี

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬาประจําหมู่บ้านจํานวน  6  ชุด  เป็นเงิน  100,000
  บาท
 -ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนมากที มท  0808.2/ว
  ๑๒๔๘  ลงวันที  ๒๗  มิถุนายน  ๒๕๕๙  เรือง แนวทางการพิจารณาสิง
ของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ

งบลงทุน รวม 100,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 100,000 บาท
ครุภัณฑ์กีฬา
ค่าเครืองออกกําลังกายพร้อมติดตัง จํานวน  10  ชุด จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเครืองออกกําลังกายพร้อมติดตัง จํานวน 10 ชุด
งบเงินอุดหนุน รวม 5,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 5,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 5,000 บาท
 อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอนาโพธิ จํานวน  5,000  บาท
      เพือเป็นเงินอุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอนาโพธิในโครงการแข่ง
ขันฟุตบอลประเพณีจังหวัดบุรีรัมย์ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอร
สาธิราชสยามมงกุฎราชกุมาร ครังที  26   ประจําปี 2560

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 45,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา จํานวน 30,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา
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งบเงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 15,000 บาท
 (1)  อุดหนุนทีทําการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์  จํานวน  10,000
   บาท            
       เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในโครงการประเพณีขึนเขาพนม
รุ้ง ประจําปี  2560
 (2)  อุดหนุนสํานักงานจังหวัดบุรีรัมย์   จํานวน    5,000   บาท            
       เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในโครงการจัดงานอนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมเมืองบุรีรัมย์  (งานวันสถาปณาเมืองแปะ)

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 538,240 บาท
งบบุคลากร รวม 245,340 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 245,340 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 245,340 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถินจํานวน  1  อัตรา
งบดําเนินงาน รวม 290,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 5,000 บาท

(1.1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซือจัดจ้างและคณะกรรมการตรวจ
การจ้าง  
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิน  พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับ 9)  พ.ศ
.2553   

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้ข้าราชการ
ส่วนท้องถินทีได้รับคําสังให้ปฏิบัติงานนอกเวลา หรือในวันหยุดราชการ
หรือในกรณีทีมีความจําเป็นเร่งด่วนต้องรีบดําเนินการและกรณีอืน ๆ ตาม
กฎหมายกําหนด
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยทีมท 0808.4/ว1562  ลงวันที  15 พ.ค
.2550    เรืองการเบิกจ่ายค่าตอบแทนในการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

ค่าใช้สอย รวม 220,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดทําป้ายประกาศ, ป้ายประชาสัมพันธ์, ป้ายบอกเขต ค่า
ล้าง อัด ขยายภาพ ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงาน, ค่า
จ้างรถขนส่งฯลฯ
 -ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ที  มท  0808.2/ว1657
  ลงวันที  16  กรกฎาคม  2556  เรืองรูปแบบและการจําแนกตําแหน่ง
รายรับ-รายจ่ายประจําปี
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าเบียเลียง,ค่าพาหนะ,ค่าเช่าทีพัก,ค่าธรรมเนียม/ค่าลง
ทะเบียนการอบรม การประชุมสัมมนา ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ในการเดินทางไป
ราชการ  

โครงการฝึกอบรมพัฒนาด้านการเกษตร  เกษตรทฤษฎีใหม่ตามพระราช
ดําริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมพัฒนาด้านการเกษตร  เกษตร
ทฤษฎีใหม่ตามพระราชดําริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โครงการลดขยะ  ลดภาระของชาวนาโพธิ จํานวน 25,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการลดขยะ  ลดภาระของชาวนาโพธิ   
โครงการอนุรักษ์พันธ์ปลาแหล่งนําสาธารณของชุมชน”ความมันคง  มังคัง  
ยังยืน”

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย โครงการอนุรักษ์พันธ์ปลาแหล่งนําสาธารณของ
ชุมชน”ความมันคง  มังคัง  ยังยืน”    
ส่งเสริมวิถีชีวิต  เศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายส่งเสริมวิถีชีวิต  เศรษฐกิจพอเพียง       
ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าซือสิงของเครืองใช้ต่างๆ  เช่น กระดาษ แฟ้ม ตรา
ยาง ปากกา 
 ดินสอ แบบพิมพ์ต่าง ๆ หนังสือพิมพ์ วารสาร ฯลฯ
 -ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนมากที มท  0808.2/ว
  ๑๒๔๘  ลงวันที  ๒๗  มิถุนายน  ๒๕๕๙  เรือง แนวทางการพิจารณาสิง
ของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ

วัสดุการเกษตร จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรู
พืช  ปุ๋ย  พันธ์พืช วัสดุเพาะ  ชํา  อุปกรณ์ในการขยายพันธ์พืช ฯลฯ
    -ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนมากที มท  0808.2
/ว  ๑๒๔๘  ลงวันที  ๒๗  มิถุนายน  ๒๕๕๙  เรือง แนวทางการพิจารณา
สิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล กระดาษไขหัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ สําหรับเครืองคอมพิวเตอร์ ผ้า
หมึกพิมพ์ ฯลฯ
 -ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนมากที มท  0808.2/ว
  ๑๒๔๘  ลงวันที  ๒๗  มิถุนายน  ๒๕๕๙  เรือง แนวทางการพิจารณาสิง
ของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
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งบลงทุน รวม 2,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 2,900 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร
ค่ารถเข็นล้อคู่  (ปูน-ทราย) จํานวน  1  คัน จํานวน 2,900 บาท
รายละเอียด   - ความหนากระบะ  1  มิลลิเมตร  ขนาดบรรจุ
ทราย  4  ลูกบาศก์ฟุต  ขนาดล้อ  12 นิว  ชนิดล้อ ล้อแม็กซ์ยางตัน  ฟังก์
ชันล้อหมุนได้  360  องศา  จํานวน
ล้อ 2  ล้อ  นําหนัก  14  กิโลกรัม  สูง  70  เซนติเมตร  กว้าง  77  เซ็นติ
เมตร  วัสดุเหล็ก

งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ รวม 100,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการ คลองสวย   นําใส  นาโพธิมีสุข จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ คลองสวย   นําใส  นาโพธิมีสุข   
โครงการรณรงค์กําจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งนําสาธารณะ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย โครงการรณรงค์กําจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่ง
นําสาธารณะ   
โครงการรักนํา   รักป่า   รักแผ่นดิน จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการรักนํา  รักป่า  รักแผ่นดิน  
โครงการอนุรักษ์พืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ
อย่างยังยืน

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย โครงการอนุรักษ์พืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยังยืน   

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 8,339,427 บาท
งบกลาง รวม 8,339,427 บาท
งบกลาง รวม 8,339,427 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 9,100 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา อบต.นา
โพธิ

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 4,758,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ จํานวน 605  คน ตามภารกิจถ่าย
โอนการสงเคราะห์เบียยังชีพผู้สูงอายุ ให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน(จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน พ.ศ 2552

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 2,342,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียยังชีพให้แก่ผู้พิการจํานวน  229 คน ตามภารกิจถ่าย
โอนการสงเคราะห์เบียยังชีพผู้พิการ ให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน(จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ
.ศ 2553 และ(ฉบับที 2)  พ.ศ. 2559
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เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียยังชีพให้แก่ ผู้ป่วยติดเชือ  HIV จํานวน 10  คน  ตาม
ภารกิจถ่ายโอนการสงเคราะห์เบียยังชีพผู้ป่วย ติดเชือ  HIV ให้แก่ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน(จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพือการยังชีพขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ 2548

สํารองจ่าย จํานวน 732,787 บาท
รายจ่ายทีตังไว้เพือใช้จ่ายในกรณีทีจําเป็นเพือป้องกันและบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนทีเกิดจากสาธารณภัยต่างๆเช่นการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาอุทกภัยนําป่าไหลหลากแผ่นดินถล่ม  ภัยแล้ง  ภัย
หนาว  อัคคีภัยและไฟป่าฯลฯ

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 60,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลนาโพธิ 
เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 177,140 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบ
ท.)
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