
รายการ งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ

1.เงินเดือนนายยก อบต. / รองนายยก  อบต. 514,080.00                ต.ค.61 - ก.ย.62

2.เงินค่าตอบแทนประจ าต  าแหน่งนายก  อบต. / รองนายก  อบต. 42,120.00                  ต.ค.61 - ก.ย.62

3.ค่าตอบแทนพิเศษนายก  อบต. / รองนายก  อบต. 42,120.00                  ต.ค.61 - ก.ย.62

4.เงินค่าตอบแทนรายเดือน  เลขานุการนายก 86,400.00                  ต.ค.61 - ก.ย.62

5.ค่าตอบแทนประธานสภา  /  รองประธานสภา  /  สมาชิกสภา  เลขานุการสภา  อบต. 1,195,200.00             ต.ค.61 - ก.ย.62

แผนการใช้จ่ายเงนิ  ประจ าปีงบประมาณ 2562

ส านักปลดั

หมวด   เงนิเดอืน (ฝ่ายการเมือง)



รายการ งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ

1.เงินเดือนพนกังาน 2,691,480.00             ต.ค.61 - ก.ย.62

2.เงินเพ่ิมต่างๆ  ของพนกังาน 86,000.00                  ต.ค.61 - ก.ย.62

3.เงินประจ าต  าแหน่ง 168,000.00                ต.ค.61 - ก.ย.62

แผนการใช้จ่ายเงนิ  ประจ าปีงบประมาณ  2562

ส านักปลดั

หมวดค่าตอบแทน  เงนิเดอืน  (ฝ่ายประจ า)



รายการ งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ

1.ค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 312,000.00                ต.ค.61 - ก.ย.62

2.ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ 10,000.00                  ต.ค.61 - ก.ย.62

3.ค่าเช่าบา้น 238,400.00                ต.ค.61 - ก.ย.62

4.เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 30,000.00                  ต.ค.60 - ก.ย.61

แผนการใช้จ่ายเงนิ  ประจ าปีงบประมาณ  2562

ส านักปลดั

หมวด ค่าตอบแทน



รายการ งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ

1.รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ 1,030,000.00             ต.ค.61 - ก.ย.62
2.รายจ่ายเก่ียวกบัการรับรองและพิธีการ
*ค่าเล้ียงรับรองในการตอ้นรับบุคคลหรือคณะบุคคล 20,000.00                  ต.ค.61 - ก.ย.62
*ค่าเล้ียงรับรองในการประชุมสภา 20,000.00                  ต.ค.61 - ก.ย.62
3.ค่าใชจ่้ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ
*ค่าใชจ่้ายในการจดังาน จดันิทรรศการ การประกวด และการแข่งขนัต่างๆ 10,000.00                  ต.ค.61 - ก.ย.62
*ค่าเดินทางไปราชการ 2,300,000.00             ต.ค.61 - ก.ย.62
*ค่าใชจ่้ายในการรับเสด็จ 10,000.00                  ต.ค.61 - ก.ย.62
*ค่าใชจ่้ายในการเลือกตั้งซ่อมแทนต าแหน่งท่ีว่าง 200,000.00                ต.ค.61 - ก.ย.62
*โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั มหาวชิราลงกรณ์ 67 พรรษามหาราชา 5,000.00                    ต.ค.61 - ก.ย.62
*โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนางเจา้สิริกิตพ์ระบรมราชินีนาท ในราชการท่ี 9 5,000.00                    ต.ค.61 - ก.ย.62
*โครงการเชิดชูเกียรติพนกังานส่วนต าบลและพนกังานจา้งของ อบต. 5,000.00                    ต.ค.61 - ก.ย.62
*โครงการประชุมประชาคมหมู่บา้นเพ่ือจดัท าแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2561-2564) ของ อบต.นาโพธ์ิ 2,000.00                    ต.ค.61 - ก.ย.62
*โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม คณะผูบ้ริหาร สมาชิกสภา พนกังานส่วนต าบลและพนกังานจา้ง 10,000.00                  ต.ค.61 - ก.ย.62
*โครงการศึกษาดูงานเพ่ือเสริมสร้างศกัยภาพผูบ้ริหาร สมาชิกสภา พนกังานส่วนต าบล พนกังานจา้ง 200,000.00                ต.ค.61 - ก.ย.62
*โครงการพฒันาประสิทธิภาพในการให้บริการขององคก์ารบริหารส่วนต าบล 15,000.00                  ต.ค.61 - ก.ย.62
*โครงการสร้างพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย 10,000.00                  ต.ค.61 - ก.ย.62
*ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 90,000.00                  ต.ค.61 - ก.ย.62

หมวด ค่าใช้สอย
ส านกัปลดั

แผนการใช้จ่ายเงิน  ประจ าปีงบประมาณ  2562



รายการ งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ

1.ค่าวสัดุส านกังาน 100,000.00                ต.ค.61 - ก.ย.62

2.ค่าวสัดุยานพาหนะและขนส่ง 50,000.00                  ต.ค.61 - ก.ย.62

3.ค่าวสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 97,200 ต.ค.61 - ก.ย.62

4.ค่าวสัดุคอมพิวเตอร์ 50,000 ต.ค.61 - ก.ย.62

แผนการใช้จ่ายเงนิ  ประจ าปีงบประมาณ  2562

ส านักปลดั

หมวด ค่าวสัดุ



รายการ งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ

1.ค่าไฟฟ้า 264,000.00                ต.ค.61 - ก.ย.62

2.ค่าโทรศพัท์ 100,000.00                ต.ค.61 - ก.ย.62

3.ค่าไปรษณี 5,000.00                    ต.ค.61 - ก.ย.62

4.ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 100,000.00 ต.ค.61 - ก.ย.62

ส านักปลดั

หมวด ค่าสาธารณูปโภค

แผนการใช้จ่ายเงนิ  ประจ าปีงบประมาณ  2562



รายการ งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ

1.ค่าตูเ้หล็กเก็บเอกสาร 2 บานเล่ือน จ านวน 4 ตู ้ตูล้ะ 6,500 บาท 26,000.00                  ต.ค.61 - ก.ย.62
2.ค่าครุภณัฑไ์ฟฟ้าวิทยเุคร่ืองเสียงพร้อมล าโพง จ านวน  ชุด 109,000.00                ต.ค.61 - ก.ย.62
3.ค่าครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) จ านวน 2 เคร่ืองๆละ 16,000 บาท 16,000.00                  ต.ค.61 - ก.ย.62
4.ค่าครุภณัฑเ์คร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊ ส าหรับพนกังาน จ านวน 1 เคร่ือง 16,000.00                  ต.ค.61 - ก.ย.62

รายการ งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ

เงินอุดหนุนราชการ 60,000.00                  ต.ค.61 - ก.ย.62
1.โครงการขอรับการสนบัสนุนการด าเนินงานศูนยป์ฎิบติัการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน 50,000.00                  ต.ค.61 - ก.ย.62
2.โครงการจดักิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและการจดังานรัฐพิธี ประจ างบประมาณ 2562 10,000.00                  ต.ค.61 - ก.ย.62

แผนการใช้จ่ายเงนิ  ประจ าปีงบประมาณ  2562

หมวด ค่าครุภณัฑ์

ส านักปลดั

แผนการใช้จ่ายเงนิ  ประจ าปีงบประมาณ  2562

ส านักปลดั

หมวด เงนิอุดหนุน  



รายการ งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ

1.เงินเดือนพนกังาน 603,100.00                ต.ค.61 - ก.ย.62

รายการ งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ

1.ค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ค่าตอบแทนเพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชนืตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ ประจ าปี พนกังานส่วนต าบล 53,000.00                  ต.ค.61 - ก.ย.62
ค่าตอบแทนคณะกรรมการจดัซ้ือจดัจา้ง 5,000.00                    
2.ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ 5,000.00                    ต.ค.61 - ก.ย.62

3.ค่าเช่าบา้น 36,000.00                  ต.ค.61 - ก.ย.62

4.เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 10,000.00                  ต.ค.61 - ก.ย.62

แผนการใช้จ่ายเงนิ  ประจ าปีงบประมาณ  2562

ส านักปลดั  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

หมวด  เงนิเดอืน  

แผนการใช้จ่ายเงนิ  ประจ าปีงบประมาณ  2562

ส านักปลดั แผนงานรักษาความสงบภายใน

หมวด ค่าตอบแทน



รายการ งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ

รายจ่ายเพือให้ไดม้าซ่ึงบริการ
1.ค่าจดัท าป้ายประกาศ ป้ายประชาสมัพนัธ์ ป้ายรณรงค ์ป้ายบอกเขต 5,000.00                    ต.ค.61 - ก.ย.62
2.ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีเขา้ข่ายประเภทรายจ่ายน้ี 6,000.00                    ต.ค.61 - ก.ย.62
3.ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเยบ็เล่ม ค่าท าปก 2,000.00                    ต.ค.61 - ก.ย.62
4.ค่าลา้ง อดั ขยายภาพ 2,000.00                    ต.ค.61 - ก.ย.62
2.ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ 50,000.00                  ต.ค.61 - ก.ย.62

3.ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 62,800.00                  ต.ค.61 - ก.ย.62

หมวด ค่าใช้สอย

แผนการใช้จ่ายเงนิ  ประจ าปีงบประมาณ  2562

ส านักปลดั แผนงานรักษาความสงบภายใน



รายการ งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ

1.รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ 108,000.00 ต.ค.61 - ก.ย.62
2.ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ 40,000.00                  ต.ค.61 - ก.ย.62
3.โครงการด าเนินงานระบบแพทยฉุ์กเฉินหน่วยกูชี้พ-กูภ้ยั เพ่ือบริการผูป่้วยฉุกเฉินก่อนถึงโรงพยาบาล 200,000.00                ต.ค.61 - ก.ย.62
4.โครงการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัลดอุบติัเหตุจากการเดินทางในเทศกาลปีใหม่ ประจ าปี 2562 5,000.00                    ต.ค.61 - ก.ย.62

4.โครงการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัลดอุบติัเหตุจากการเดินทางในเทศกาลสงกรานต ์ปี 2562 5,000.00                    ต.ค.61 - ก.ย.62

5.โครงการฝึกอบรมป้องกนัและระงบัอคัคีภยั ประจ าปีงบประมาณ 2562 30,000.00                  ต.ค.61 - ก.ย.62

6.โครงการฝึกอบรมและทบทวนหลกัสูตร อปพร.ของสมาชิก อปพร. อบต.นาโพธ์ิ ประจ าปี 2562 100,000.00                ต.ค.61 - ก.ย.62

4.โครงการฝึกอบรมและทบทวนหลกัสูตรทีมกูชี้พกูภ้ยั อบต.นาโพธ์ิ  ประจ าปี 2562 25,000.00                  ต.ค.61 - ก.ย.62

แผนการใช้จ่ายเงนิ  ประจ าปีงบประมาณ  2562

ส านักปลดั แผนงานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงบัอคัคภียั

หมวด ค่าใช้สอย



รายการ งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ

1.ค่าวสัดุยานพาหนะและขนส่ง 70,000.00                  ต.ค.61 - ก.ย.62

2.ค่าวสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 96,700.00                  ต.ค.61 - ก.ย.62

3.ค่าวสัดุเคร่ืองแต่งกาย 80,000.00                  ต.ค.61 - ก.ย.62

4.ค่าวสัดุเคร่ืองดบัเพลิง 80,000.00                  ต.ค.61 - ก.ย.62

หมวด ค่าวสัดุ

แผนการใช้จ่ายเงนิ  ประจ าปีงบประมาณ  2562

ส านักปลดั แผนงานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงบัอคัคภียั


