
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลนาโพธิ
อําเภอ นาโพธิ   จังหวัดบุรีรัมย์

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 34,700,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 7,444,700 บาท
งบบุคลากร รวม 4,825,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,879,920 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท
 เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่นายกองค์การบริหารส่วนตําบลรองนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล  

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งของนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบลและรองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของนายกองค์การส่วนตําบลและรองนายก 
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  พ.ศ.2554 และทีแก้ไขเพิมเติม

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,945,480 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,691,480 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถินในสังกัด
จํานวน   10 อัตรา 

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 86,000 บาท
เพือจ่ายเป็น เงินเพิมค่าตอบแทนรายเดือนของนักบริหารงานองค์การ
บริหารส่วนตําบล และเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวของพนักงานส่วนตําบล

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 168,000 บาท
 เพือจ่ายเป็น เงินประจําตําแหน่งของนักบริหารงานองค์การบริหารส่วน
ตําบลและหัวหน้าส่วนราชการ
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งบดําเนินงาน รวม 2,387,100 บาท
ค่าตอบแทน รวม 590,900 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 312,500 บาท
  (1.1) ค่าตอบแทนเพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ
ประจําปี  พนักงานส่วนตําบล และ พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้าง
ทัวไป  จํานวน 232,500 บาท
 -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบ
แทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันเป็นรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้
เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
(1.2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจงานจ้างจํานวน  30,000  บาท 
(1.3) ค่าตอบแทนเจ้าหน้าทีในการเลือกตัง จํานวน  50,000 บาท        

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการสําหรับข้า
ราชการส่วนท้องถินและพนักงานจ้างทีได้รับคําสังให้ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ และวันหยุดราชการ 
 -ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยทีมท 0808.4/ว1562ลงวันที
15พ.ค.2550 เรือง การเบิกจ่ายค่าตอบแทนในการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 238,400 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าเช่าบ้านสําหรับผู้มีสิทธิได้รับ
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิน  พ.ศ.2548  และ แก้ไขเพิมเติม

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็น เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับ
 -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิมเติม 

ค่าใช้สอย รวม 1,030,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าจัดทําป้ายประกาศ, ป้ายประชาสัมพันธ์, ป้ายรณรงค์ ป้ายบอกเขต จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดทําป้ายประกาศ,ป้ายประชาสัมพันธ์,ป้ายรณรงค์,ป้าย
บอกเขต 
ค่าจัดทําป้ายหรือตัวหนังสือในการจัดงานต่างๆ จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดทําป้ายหรือตัวหนังสือในการจัดงานต่างๆ 
ค่าจัดทําเอกสารเผยแพร่สิงพิมพ์ จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดทําเอกสารเผยแพร่สิงพิมพ์ 
ค่าจ้างเหมาบริการแม่บ้านทําความสะอาดทีทําการอบต.นาโพธิ จํานวน  1  
อัตรา

จํานวน 60,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการแม่บ้านทําความสะอาดทีทําการอบต.
นาโพธิ จํานวน 1 อัตรา 
ค่าจ้างเหมาบริการยามรักษาความปลอดภัยทีทําการอบต.นาโพธิ จํานวน  1  
อัตรา

จํานวน 108,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการยามรักษาความปลอดภัยทีทําการอบต.
นาโพธิ จํานวน 1 อัตรา 
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ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเข้าประเภทรายจ่ายนี จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเข้าประเภทรายจ่ายนี 
ค่าติดตังระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ต จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าติดตังระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ต 
ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือ, เข้าปกหนังสือ, และข้อบัญญัติต่าง ๆ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ,เข้าปกหนังสือ,และข้อบัญญัติ
ต่าง ๆ 
ค่าธรรมเนียม, ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม, ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ
ค่าล้าง อัด ขยายภาพ จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าล้าง อัด ขยายภาพ 
รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 40,000 บาท

(3.1) ค่าเลียงรับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคล จํานวน  20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเลียงรับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล, พิธีเปิด
อาคาร,พิธีทางศาสนา ,รัฐพิธี
(3.2) ค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาท้องถินหรือคณะกรรมการหรือ
อนุกรรมการทีได้รับแต่งตังตามกฎหมายหรือตามระเบียบหรือหนังสือสัง
การของกระทรวงมหาดไทย จํานวน  20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาท้องถินหรือคณะกรรมการ
หรืออนุกรรมการทีได้รับแต่งตังตามกฎหมายหรือตามระเบียบหรือหนังสือ
สังการของกระทรวงมหาดไทย  

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 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าเบียเลียง,ค่าพาหนะ,ค่าเช่าทีพัก,ค่าธรรมเนียม/ค่าลง
ทะเบียนการอบรม ประชุมสัมมนาของคณะผู้บริหาร สภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบล พนักงานส่วนตําบลและ พนักงานจ้าง  
ค่าใช้จ่ายในการรับเสด็จ จํานวน 10,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรับเสด็จ  
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.2561-2564)   หน้า  118
   ลําดับ 3 

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตัง จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตังแทนตําแหน่งทีว่างตามทีกฎหมาย
กําหนด
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โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดิน
ทรเทพยวรางกูร  เนืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  67 พรรษา

จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหา
วชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนืองในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 67 พรรษา เช่น ค่าจัดซือธงชาติ ค่าจัดทําป้ายไวนิล ฯลฯ  
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  
การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559                             
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.2561-2564)หน้า 81 ลําดับ  1

โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์  พระบรมราชินีนาท ใน
รัชการที 9   เนืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  87  พรรษา

จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริ
กิต์  พระบรมราชินีนาท
ในรัชกาลที 9 เนืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  87 พรรษา เช่น 
ค่าจัดซือธงชาติ ค่าป้ายไวนิล ฯลฯ
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 81ลําดับ 2

โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างของ อบต.นาโพธิ 
ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม ในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดี
เด่นประจําปี 2562

จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตําบลและ
พนักงานจ้างของ อบต.นาโพธิ  ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม ในการปฏิบัติ
ราชการและให้บริการประชาชนดีเด่นประจําปี 2562
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน  การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.2561-2564)  หน้า 118
 ลําดับ  4

โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้านเพือทบทวนแผนพัฒนาท้องถินสีปี 
(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์การบริหารส่วนตําบลนาโพธิ

จํานวน 2,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการประชุมประชาคมหมู่บ้านเพือทบทวนแผน
พัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561–2564) ขององค์การบริหารส่วนตําบลนา
โพธิ เช่น ค่าป้ายไวนิล ฯลฯ
 -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน  การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559                             
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า120
 ลําดับ  12
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โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล  พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วน
ตําบลนาโพธิ ประจําปีงบประมาณ   2562

จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม คณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พนักงานส่วนตําบลและ
พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตําบลนาโพธิ ประจําปีงบประมาณ 2562
 เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง  ค่าป้ายไวนิล ฯลฯ
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.2561-2564) หน้า 82 ลําดับ 3

โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพือเสริมสร้างศักยภาพของผู้บริหาร  สมาชิก
สภา  พนักงานส่วนตําบล  พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตําบลนาโพธิ  
ประจําปี 2562

จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช่จ่ายโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพือเสริมสร้าง
ศักยภาพของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง
องค์การบริหารส่วนตําบลนาโพธิ ประจําปี 2562 เช่น ค่าอาหาร   
ค่าอาหารกลางวัน ค่าป้ายไวนิล ฯลฯ
 -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.2561-2564) หน้า 118
 ลําดับ 1
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนตําบล เช่น ค่าจ้างสํารวจความพึงพอใจของผู้รับ
บริการ
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า119 ลําดับ 7

โครงการสร้างพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ สร้างพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย เช่น 
ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าป้ายไวนิล ฯลฯ
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม
(ฉบับที1) หน้า 59 ลําดับ  1  

โครงการให้ความรู้ด้านกฎหมายในชีวิตประจําวันแก่ประชาชนองค์การ
บริหารส่วนตําบลนาโพธิ ประจําปี  2562

จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการให้ความรู้ด้านกฎหมายในชีวิตประจําวันแก่
ประชาชนองค์การบริหารส่วนตําบลนาโพธิ ประจําปี 2562
เช่น  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง  ค่าป้ายไวนิล ฯลฯ
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม
(ฉบับที 3) หน้า72 ลําดับ 1 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 90,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา หรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์สํานักงาน
เช่น   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครืองปรับอากาศ โต๊ะ เก้าอี ฯลฯ ซึงหมาย
รวมถึงค่าซ่อมปรกติหรือค่าซ่อมกลางรถยนต์ส่วนกลางจํานวน 1  คัน /รถ
จักรยานยนต์จํานวน 1 คัน
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ค่าวัสดุ รวม 297,200 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือสิงของเครืองใช้ต่างๆ  เช่น กระดาษ แฟ้ม 
ตรายาง ปากกา ดินสอ  แบบพิมพ์ต่าง ๆ หนังสือพิมพ์ วารสาร ฯลฯ
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนมากที มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559  เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งเช่นแบตเตอรี,เพลา,นํามัน
เบรก, หัวเทียน,นอตและ สกรู,ยาง,ไขควง,แม่แรง,กุญแจปากตาย, 
คีมล็อค ฯลฯ  
 -ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนมากที มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที 27มิถุนายน  2559  เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 97,200 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิง เช่นนํามันดีเซล,นํามันเบนซิน,นํามันจารบี
นํามันเครือง และอืน ๆ สําหรับรถยนต์,รถจักรยานยนต์,
เครืองตัดหญ้า ฯลฯ
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559  เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล กระดาษไขหัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ สําหรับเครืองคอมพิวเตอร์ 
ผ้าหมึกพิมพ์  ฯลฯ
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรืองแนวทางการพิจารณาสิงของ
ทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ

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
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งบลงทุน รวม 172,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 172,200 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าตู้เหล็กเก็บเอกสาร  ๒  บานเลือน  จํานวน  ๔  ตู้ ๆ ละ   ๖,๕๐๐  บาท จํานวน 26,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2บานเลือนจํานวน 4 ตู้ๆละ 
6,500 บาท 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท0808.2
/ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)บัญชี
ครุภัณฑ์ หน้า135 ลําดับ 1    

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ค่าเครืองเสียงพร้อมลําโพง  จํานวน  1  ชุด จํานวน 109,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเครืองเสียงพร้อมลําโพง จํานวน 1 ชุด
รายละเอียด - เครืองขยายเสียง 2 เครือง ขนาด1200w,1600w
                 -ตู้ลําโพงซับ ขนาด 18 นิว 4 ตู้
                 -ครอสโอเวอร์ 3 ทาง
                 -มิกเซอร์  8 ช่อง
                 -อีควอไรเซอร์  60 แบน
                 -ตู้ลําโพงเสียงกลางขนาด 15 นิว 4 ตู้
                 -เพาเวอร์เบรกเกอร์ แบบ 10 ช่อง
                 -ตู้แร็คใส่อุปกรณ์ขนาด 14 ยู
                 -ไมโครโฟน ย่านความถี UHF จํานวน 1 ชุด
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถินทีมท 0808.2
/ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม 
(ฉบับที 3)บัญชีครุภัณฑ์ หน้า 78 ลําดับ 7
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าคอมพิวเตอร์สํานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว)  เครืองละ 16,000  
บาท    จํานวน  2 เครือง

จํานวน 16,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าคอมพิวเตอร์สํานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า19 นิว)      
 เครืองละ 16,000 บาท จํานวน 2 เครือง         
       - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกน
หลัก (2 core)   มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 3.5 GHz หรือ
ดีกว่าจํานวน 1 หน่วย
       - มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่
น้อยกว่า 4 GB
        - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล(Hard Disk)ชนิด SATA หรือดีกว่าขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า1TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย
       - มี DVD–RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
       - มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (network interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-t หรือดีกว่าจํานวนไม่น้อยกว่า 1ช่อง
       - มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง
        - มีแป้นพิมพ์และเมาส์
         -มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว จํานวน 1 หน่วย
         ฐานอํานาจ  ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  ประจําปีงบประมาณ  2561 ของกระทรวงดิจิทัลเพือ
เศรษฐกิจและสังคม
         -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.2561-2564) บัญชี
ครุภัณฑ์  หน้า 135 ลําดับ 2
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ค่าเครืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค   สําหรับสํานักงาน จํานวน  1  เครือง จํานวน 16,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเครืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สําหรับสํานักงาน 
จํานวน 1 เครือง
คุณลักษณะพืนฐาน  
            -มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)ไม่น้อยกว่า 2 แกน
หลัก (2 core) จํานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึง หรือ
ดีกว่า ดังนี     
           1) ในกรณีทีมีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาด
ไม่น้อยกว่า 2 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อย
กว่า 2.5 GHz และมีหน่วยประเมินผลด้าน
กราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 6 แกน หรือ
          2) ในกรณีทีมีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาด
ไม่น้อยกว่า 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐาน
ไม่น้อยกว่า 2.4 GHz
           -มีหน่วยความจําหลัก (Ram) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาด
ไม่น้อยกว่า 4 GB
           -มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 1 MB หรือชนิด Soiid State Drive ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย
           -มีจอภาพรองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366X768 pixel 
และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิว
           -มี DVD –RW หรือดีกว่าแบบติดตังภายใน (Internal) หรือภาย
นอก (Txternal)จํานวน 1 หน่วย
           -มีช่องเชือมต่อ (InterFace) แบบUSB 2.0 หรือดีกว่า
ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
           -มีช่องเชือมต่อแบบ IIDMI หรือ VGA ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
           -มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network  Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
           -สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า WI-FI (IEEE802.11b,g,n,ac) 
และ Bluetooth ฐานอํานาจ  ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน
ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปีงบประมาณ  2561 ของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร 
           -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.256-2564)
เพิมเติม(ฉบับที 3)บัญชีครุภัณฑ์ หน้า78 ลําดับ 8
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ค่าเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (18 หน้าต่อนาที) จํานวน  2  
เครือง

จํานวน 5,200 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา 
(18 หน้าต่อนาที) จํานวน 1 เครือง เป็นเงิน 2,600  บาท
        คุณลักษณะพืนฐาน
        -มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
        -มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
        -มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
        -มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า 
จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
        -สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และ Custom 
-มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
           ฐานอํานาจ  ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  ประจําปีงบประมาณ  2561 ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือสาร 
          เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) บัญชี
ครุภัณฑ์  หน้า 135  ลําดับ 3 

งบเงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการขอรับการสนับสนุนการดําเนินงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วย
เหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  อําเภอนาโพธิ  จังหวัด
บุรีรัมย์  ประจําปีงบประมาณ  2562

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการขอรับการสนับสนุนการดําเนินงานศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน อําเภอนาโพธิ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจําปีงบประมาณ 2562
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม 
(ฉบับที 3) หน้า 74 ลําดับ 1
โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและการจัดงานรัฐพิธี  ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.  2562

จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและการ
จัดงานรัฐพิธีประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 124
 ลําดับ 1

งานบริหารงานคลัง รวม 2,128,320 บาท
งบบุคลากร รวม 1,328,520 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,328,520 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,286,520 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิน  จํานวน  5  อัตรา
เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพือจ่ายเป็น เงินประจําตําแหน่งของหัวหน้าส่วนราชการ
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งบดําเนินงาน รวม 781,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 233,200 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 130,000 บาท
     (1.1) ค่าตอบแทนเพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณี
พิเศษประจําปี พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน 105,000 บาท
 -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบ
แทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันเป็นรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้
เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
     (1.2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซือจัดจ้างและคณะกรรมการ
ตรวจการจ้าง จํานวน  25,000  บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้ข้าราชการ
ส่วนท้องถินทีได้รับคําสัง ให้ปฏิบัติงานนอกเวลา หรือในวันหยุดราชการ
หรือในกรณีทีมีความจําเป็นเร่งด่วนต้องรีบดําเนินการ และกรณีอืน ๆ
 ตามกฎหมายกําหนด
   -ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยทีมท 0808.4/ว1562ลงวันที
15พ.ค.2550 เรืองการเบิกจ่ายค่าตอบแทนในการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 78,200 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านสําหรับผู้มีสิทธิได้รับ
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิน  พ.ศ.2548  และแก้ไขเพิมเติม

เงินช่วยเหลือบุตร จํานวน 20,000 บาท
 เพือจ่ายเป็น เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับ
 -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรพนักงานส่วนท้องถิน  พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิมเติม 

ค่าใช้สอย รวม 408,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเข้าข่ายประเภทรายจ่ายนี จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเข้าข่ายประเภทรายจ่ายนี 
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บเล่ม   ทําปก   และข้อบัญญัติต่างๆ จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บเล่ม ทําปก และข้อบัญญัติต่างๆ 
ค่าธรรมเนียม  ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ 
ค่าล้าง อัด  ขยายภาพ จํานวน 2,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าล้าง อัด ขยายภาพ 
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท
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โครงการจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วน
ตําบลนาโพธิ

จํานวน 250,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของ
องค์การบริหารส่วนตําบลนาโพธิ  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.2561-2564)  หน้า 120
 ลําดับ  9

โครงการหน้าทีพลเมืองทีดีในการเสียภาษีสร้างชาติ จํานวน 6,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการหน้าทีพลเมืองทีดีในการเสียภาษีสร้างชาติ  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)หน้า120
 ลําดับ 10

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

ค่าวัสดุ รวม 140,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือสิงของเครืองใช้ต่างๆ  เช่น กระดาษ แฟ้ม 
ตรายาง ปากกา ดินสอ แบบพิมพ์ต่าง ๆ หนังสือพิมพ์ วารสาร ฯลฯ
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท  0808.2
/ว1248ลงวันที 27 มิถุนายน 2559  เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือสิงของเครืองใช้ต่างๆ เช่น นํายาล้างห้องนํา นํายาเช็ด
กระจกไม้กวาด แก้วนํา จานรอง ฯลฯ
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่าย            
 ตามงบประมาณ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล
กระดาษไขหัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ สําหรับเครืองคอมพิวเตอร์ ผ้าหมึก
พิมพ์ ฯลฯ
                                                                                                   
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท 0808.2
/ว1248ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่าย   ตามงบ
ประมาณ
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งบลงทุน รวม 18,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 18,600 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าคอมพิวเตอร์สํานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว)  เครืองละ 16,000  
บาท    จํานวน  1 เครือง

จํานวน 16,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าคอมพิวเตอร์สํานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า19นิว)
เครืองละ 16,000 บาท จํานวน 1 เครือง         
       - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกน
หลัก (2core) 
มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 3.5 GHz หรือ
ดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
       - มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาด
ไม่น้อยกว่า 4 GB
       - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย
       - มี DVD – RW หรือดีกว่า จํานวน1 หน่วย
       - มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (network interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-t หรือดีกว่าจํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
       - มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า
ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
       - มีแป้นพิมพ์และเมาส์
       - มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio 
ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว จํานวน 1 หน่วย
         ฐานอํานาจ  ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  ประจําปีงบประมาณ 2561ของกระทรวงดิจิทัลเพือ
เศรษฐกิจและสังคม
         เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)บัญชี
ครุภัณฑ์ หน้า136 ลําดับ 2  

ค่าเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (18 หน้าต่อนาที) จํานวน  1  
เครือง

จํานวน 2,600 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LEDขาวดํา 
(18 หน้าต่อนาที)จํานวน 1  เครือง  
        คุณลักษณะพืนฐาน
        -มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600X600 dpi
        -มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
        -มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
         -มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า 
จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
        -สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และ Custom 
-มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
          ฐานอํานาจ  ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปีงบประมาณ 2561 ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือสาร
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) บัญชี
ครุภัณฑ์ หน้า 136 ลําดับ 3
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 969,900 บาท
งบบุคลากร รวม 603,100 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 603,100 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 581,500 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิน  จํานวน  2  อัตรา
เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 21,600 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวของพนักงานส่วนตําบล
งบดําเนินงาน รวม 366,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 109,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 58,000 บาท

(1.1) ค่าตอบแทนเพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ
ประจําปี พนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน 53,000 บาท
 -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบ
แทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันเป็นรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้
เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
(1.2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซือจัดจ้างและคณะกรรมการตรวจ
การจ้าง จํานวน 5,000 บาท

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

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

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
 เพือจ่ายเป็น เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับ
 -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรพนักงานส่วนท้องถิน  พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิมเติม 

ค่าใช้สอย รวม 127,800 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าจัดทําป้ายประกาศ, ป้ายประชาสัมพันธ์, ป้ายรณรงค์ ป้ายบอกเขต จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดทําป้ายประกาศ, ป้ายประชาสัมพันธ์, ป้ายรณรงค์ ป้าย
บอกเขต 
ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเข้าข่ายประเภทรายจ่ายนี จํานวน 6,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเข้าข่ายประเภทรายจ่ายนี 
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บเล่ม   ทําปก จํานวน 2,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บเล่ม ทําปก 
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ค่าล้าง อัด  ขยายภาพ จํานวน 2,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าล้าง อัด ขยายภาพ 
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียง,ค่าพาหนะ,ค่าเช่าทีพัก,ค่าธรรมเนียม/
ค่าลงทะเบียนอบรมของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนทีได้รับเข้าคํา
สังให้ปฏิบัติหน้าที รวมทังพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างผู้ได้รับคํา
สังให้ปฏิบัติหน้าที

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 62,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา หรือซ่อมแซมทรัพย์สิน  ยานพาหนะและขน
ส่ง การบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมภาชนะกักเก็บนําสาธารณะ  วัสดุหรือ
ครุภัณฑ์ซึงใช้ในงาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึงหมายรวมถึงค่า
ซ่อมปรกติหรือค่าซ่อมกลางรถยนต์จํานวน  1  คัน

ค่าวัสดุ รวม 130,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือสิงของเครืองใช้ต่างๆ  เช่น กระดาษ แฟ้ม ตรา
ยาง ปากกาดินสอ แบบพิมพ์ต่าง ๆ หนังสือพิมพ์ วารสาร ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งเช่นแบตเตอรี,เพลา,นํามัน
เบรก, หัวเทียน,นอต,สกรู,ยาง,ไขควง,แม่แรง,กุญแจปากตาย,
คีมล็อค ฯลฯ  
 -ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท 0808.2/ว
  1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 1,121,700 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,121,700 บาท
ค่าตอบแทน รวม 60,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 60,000 บาท
1.1  เพือจ่ายเป็นค่าป่วยการชดเชยให้แก่อาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนทีได้
รับคําสังให้ปฏิบัติหน้าทีเกียวกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือ
การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 

ค่าใช้สอย รวม 735,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการขับรถนําเอนกประสงค์  จํานวน  1  อัตรา จํานวน 108,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการขับรถนําเอนกประสงค์ 
จํานวน 1 อัตรา
ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถกู้ชีพ (ช่วงเวลา  06.00-18.00)  จํานวน  
1  อัตรา

จํานวน 108,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถกู้ชีพ
(ช่วงเวลา06.00-18.00) จํานวน 1 อัตรา
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ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานประจําจุดรับแจ้งเหตุกู้ชีพ - กู้ภัย และเหตุ
สาธารณภัย    และประชาสัมพันธ์งานกู้ชีพ -กู้ภัย งานป้องกันบรรเทา
สาธารณภัย อบต.นาโพธิ จํานวน 1  อัตรา

จํานวน 108,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการพนักงานประจําจุดรับแจ้งเหตุ
กู้ชีพ-กู้ภัย และเหตุสาธารณภัย และประชาสัมพันธ์งานกู้ชีพ -กู้ภัย 
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย อบต.นาโพธิ จํานวน 1 อัตรา
ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเข้าข่ายประเภทรายจ่ายนี จํานวน 2,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเข้าข่ายประเภทรายจ่ายนี 
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บเล่ม   ทําปก จํานวน 2,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บเล่ม ทําปก 
ค่าล้าง อัด  ขยายภาพ จํานวน 2,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าล้าง อัด ขยายภาพ 
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียง,ค่าพาหนะ,ค่าเช่าทีพักของอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนทีได้รับคําสังให้เข้าปฏิบัติหน้าทีปฏิบัติการประจํารถบริการ
ทางการแพทย์ฉุกเฉิน,การระมัดระวังในจุดเสียงจราจร รวมทังพนักงาน
ส่วนตําบลและพนักงาน จ้างผู้ได้รับคําสังให้ปฏิบัติหน้าที

โครงการดําเนินงานระบบการแพทย์ฉุกเฉิน หน่วยกู้ชีพ-กู้ภัยเพือให้การ
บริการผู้ป่วยฉุกเฉินก่อนถึงโรงพยาบาล

จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการดําเนินการระบบการแพทย์ฉุกเฉินหน่วย
กู้ชีพ-กู้ภัยเพือให้การบริการผู้ป่วยฉุกเฉินก่อนถึงโรงพยาบาล  
-เป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า116
 ลําดับ 4 

โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยลดอุบัติเหตุจากการเดินทางใน
เทศกาลปีใหม่  ประจําปี  2562

จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยลดอุบัติเหตุ
จากการเดินทางในเทศกาลปีใหม่ ประจําปี  2562 เช่น  ค่าป้าย ฯลฯ 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า75 ลําดับ 3

โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยลดอุบัติเหตุจากการเดินทางใน
เทศกาลสงกรานต์  ประจําปี  2562

จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยลดอุบัติเหตุ
จากการเดินทาง ในเทศกาลสงกรานต์  ประจําปี 2562  เช่นค่าป้าย ฯลฯ
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)  หน้า 75 ลําดับ 4

โครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย  ประจําปี 2562 จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับ
อัคคีภัย ประจําปี 2562 เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง 
ค่าป้ายโครงการ  ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม  และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.2561-2564) หน้า 116
 ลําดับ 3
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โครงการฝึกอบรมและทบทวนหลักสูตร อปพร.ของสมาชิก อปพร.อบต.นา
โพธิ 
 ประจําปี  2562

จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมและทบทวนหลักสูตร อปพร.ของ
สมาชิกอปพร.อบต.นาโพธิ ประจําปี 2562 เช่น ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่าง  ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม  และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ.2557  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.2561-2564) หน้า116
 ลําดับ  1

โครงการฝึกอบรมและทบทวนหลักสูตรทีมกู้ชีพกู้ภัย อบต.นาโพธิ  ประจําปี 
2562

จํานวน 25,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมและทบทวนหลักสูตรทีมกู้ชีพกู้
ภัย อบต.นาโพธิ ประจําปี  2562 เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง  ค่าป้าย
โครงการ  ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม  และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ.2557
-เป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 116
 ลําดับ  2

ค่าวัสดุ รวม 326,700 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี,หัวเทียน,น็อต
,ยาง,ไขควง,แม่แรง,สัญญาณไฟฉุกเฉิน 
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนมากที มท  0808.2/ว
  1248  ลงวันที  27  มิถุนายน  2559  เรือง แนวทางการพิจารณาสิง
ของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 96,700 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงเช่นนํามันดีเซล,นํามันเบนซิน,นํามันจารบี,
นํามันเครือง และอืนๆ สําหรับรถยนต์, รถจักรยานยนต์, เครืองตัด
หญ้า ฯลฯ
    -ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนมากที มท  0808.2
/ว  1248  ลงวันที 27 มิถุนายน  2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิง
ของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเครืองแต่งกายชุดฝึก อปพร.หรือชุดปฏิบัติการอปพร.หรือ
เสือกักสะท้อนแสง หรือชุดปฏิบัติการกู้ชีพ
  -ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559  เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
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วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านํายาเคมีเครืองดับเพลิง, เครืองดับเพลิง เพือใช้ประจํารถ
บรรทุกนํารถกู้ชีพ,และอาคารต่างๆขององค์การบริหารส่วนตําบล
  -ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท 0808.2/ว
  1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 2,306,580 บาท
งบบุคลากร รวม 1,222,080 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,222,080 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 857,040 บาท

 เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถินจํานวน  3  อัตรา
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 365,040 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างรายเดือนสําหรับพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  จํานวน 2 อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 790,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 204,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 107,000 บาท

(1.1) ค่าตอบแทนเพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ
ประจําปี พนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน102,000 บาท
 -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบ
แทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันเป็นรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้
เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
(1.2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซือจัดจ้างและคณะกรรมการตรวจ
การจ้างจํานวน  5,000 บาท  

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้ข้าราชการ
ส่วนท้องถินทีได้รับคําสังให้ปฏิบัติงานนอกเวลา หรือในวันหยุดราชการ
หรือในกรณีทีมีความจําเป็นเร่งด่วนต้องรีบดําเนินการ และกรณีอืน ๆ
 ตามกฎหมายกําหนด
 -ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยทีมท 0808.4/ว1562ลงวันท1ี5พ.ค
.2550เรืองการเบิกจ่ายค่าตอบแทนในการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 72,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านสําหรับผู้มีสิทธิได้รับ
 -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิน  พ.ศ.2548  และแก้ไขเพิมเติม

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับ
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรพนักงานส่วนท้องถิน  พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิมเติม 
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ค่าใช้สอย รวม 501,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการงานธุรการ  จํานวน  1 อัตรา จํานวน 108,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา 
ค่าจ้างเหมาบริการงานสอนและดูแลเด็ก  จํานวน  1 อัตรา จํานวน 108,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการงานสอนและดูแลเด็ก จํานวน 1 อัตรา 
ค่าจ้างเหมาบริการนักการภารโรง  จํานวน  1 อัตรา จํานวน 108,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการนักการภารโรง จํานวน 1 อัตรา 
ค่าจ้างเหมาแม่บ้านทําความสะอาดและประกอบอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตําบลนาโพธิ  จํานวน  ๑  อัตรา

จํานวน 108,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแม่บ้านทําความสะอาดและประกอบอาหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลนาโพธิ จํานวน 1 อัตรา

ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเข้าข่ายประเภทรายจ่ายนี จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเข้าข่ายประเภทรายจ่ายนี 
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บเล่ม   ทําปกหนังสือ จํานวน 2,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บเล่ม ทําปกหนังสือ 
ค่าล้าง อัด  ขายภาพ จํานวน 2,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าล้าง อัด ขายภาพ 
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเบียเลียง,ค่าพาหนะ,ค่า
เช่าทีพัก,ค่าธรรมเนียม/ค่าลงทะเบียนการอบรม การประชุมสัมมนาค่าใช้
จ่ายอืน ๆ ในการเดินทางไปราชการ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา หรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์สํานักงาน
เช่น   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครืองปรับอากาศ  โต๊ะ เก้าอี ฯลฯ 

ค่าวัสดุ รวม 85,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท
  เพือจ่ายเป็นค่าซือสิงของเครืองใช้ต่างๆ  เช่น กระดาษ แฟ้ม 
ตรายาง ปากกา  ดินสอ แบบพิมพ์ต่าง ๆ หนังสือพิมพ์ วารสาร ฯลฯ
  -ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนมากที มท  0808.2
/ว  1248  ลงวันที  27  มิถุนายน  2559  เรือง แนวทางการพิจารณาสิง
ของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 35,000 บาท
เพือใช้จ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของใช้ต่างๆ เช่น นํายาล้างจาน นํายาล้างห้อง
นํา ไม้กวาด แปรงถูพืน ชาม ถ้วย จาน ช้อน-ส้อม แก้วนํา ไม้ถูพืน และ
อืนๆ  
  -ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท 0808.2
/ว1248ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์เช่นแผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล กระดาษไขหัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ สําหรับเครืองคอมพิวเตอร์ ผ้า
หมึกพิมพ์ ฯลฯ 
   -ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนมากที มท  0808.2
/ว  1248  ลงวันที  27  มิถุนายน  2559  เรือง แนวทางการพิจารณาสิง
ของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ  

งบลงทุน รวม 294,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 34,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าโต๊ะโรงอาหารเด็ก  พร้อมม้านังยาวชุด  8  ทีนัง  ไม่ระแนง  หน้า 4  นิว  
โต๊ะขนาด  60 x 150 x 50  ซม.  ม้านังยาวขนาด 30 x 150 x 30  ซม. 
จํานวน  8  ชุดๆ ละ  4,000  บาท

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าโต๊ะโรงอาหารเด็ก พร้อมม้านังยาวชุด 8 ทีนังไม้ระแนง 
   หนา 4 นิว โต๊ะขนาด 60x150x50ซม. 
   ม้านังยาวขนาด 30 x150x 30 ซม. จํานวน 8 ชุดๆ ละ 4,000
 บาท เป็นเงิน 20,000 บาท
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม 
(ฉบับที 3) บัญชีครุภัณฑ์ หน้า 75ลําดับ 1     

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ค่าตู้เย็น  ขนาด 5  คิวบิกฟุต  จํานวน  1  ตู้ ๆ ละ  6,500  บาท จํานวน 6,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตู้เย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต จํานวน 1 ตู้ๆ ละ 6,500  บาท  
เป็นเงิน 6,500  บาท
    คุณลักษณะ
    1.ขนาดทีกําหนดเป็นความจุภายในขันตํา
    2.ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 5 คิวบิกฟุต เป็นรุ่นทีได้รับฉลาก
ประสิทธิภาพเบอร์ 5  ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
    -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถินที มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม
(ฉบับที 3) บัญชีครุภัณฑ์ หน้า 75 ข้อ 2    

ครุภัณฑ์โรงงาน
ค่าเครืองเป่าลม  พร้อมอุปกรณ์ลม  ความจุถังลม  25  ลิตร  กระแสไฟ  220 
 โวลล์  จํานวน  1  เครือง

จํานวน 8,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเครืองเป่าลม พร้อมอุปกรณ์ลม ความจุถังลม 25 ลิตร  
กระแสไฟ  220 โวลล์  จํานวน 1 เครือง
   -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9  มิถุนายน 2558
   -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)เพิมเติม 
(ฉบับที 3) บัญชีครุภัณฑ์  หน้า 75  ข้อ  3  
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ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 260,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ
โครงการก่อสร้างศาลาพักผ่อนสําหรับผู้ปกครอง จํานวน 70,000 บาท
รายละเอียด
  ก่อสร้างศาลาพักผ่อนสําหรับผู้ปกครอง  ทางด้านทิศเหนือนอกรัว
ศูนย์ฯ  ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 6 เมตร สูง 2.50 เมตร ยกพืนสูง 0.15
 เมตร ด้านหลังมีบอร์ดสําหรับติดประกาศ ด้านข้างมีเก้าอีแถวสีทีนัง 
2 ชุด 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537 และทีแก้ไขเพิมเติมถึงปัจจุบัน
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม 
 (ฉบับที 3) หน้า 65 ข้อ 3 

โครงการก่อสร้างห้องนําสําหรับครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาโพธิ จํานวน 90,000 บาท
รายละเอียด  
ห้องนําชาย  1  ห้อง  ห้องนําหญิง  1  ห้อง
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.2561-2564)  เพิมเติม 
(ฉบับที 3)  หน้า  64 ลําดับ 1  

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์  ทําสวนหย่อมพร้อมสร้างเสาธงชาติศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก    อบต.นาโพธิ

จํานวน 100,000 บาท

รายละเอียด
ขนาดเสาธงสูง  5  เมตร พร้อมฐานเสา พืนทีปรับปรุงภูมิทัศน์ไม่น้อย
กว่า  400  ตร.ม.  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ.2537 และทีแก้ไขเพิมเติมถึงปัจจุบัน
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม 
(ฉบับที 3)   หน้า  64 ลําดับ 2      

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 2,346,874 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,306,874 บาท
ค่าใช้สอย รวม 635,900 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการฝึกอบรมเพิมทักษะการว่ายนําขันพืนฐานเพือป้องกันการจมนําแก่
นักเรียน

จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเพิมทักษะการว่ายนําขันพืนฐาน
เพือป้องกันการจมนําแก่นักเรียน  เช่น    ค่าอาหาร   ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร   ค่าป้ายโครงการ  ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม  และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.2561-2564)  เพิมเติม  
(ฉบับที 3)  หน้า 66  ลําดับ 5
โครงการเพียวเลิฟ  (Pure  Love)   “รักบริสุทธิ  หยุดปัญหา  พัฒนาสังคม" จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเพียวเลิฟ (Pure Love) “รักบริสุทธิหยุด
ปัญหาพัฒนาสังคม" เช่น ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม
(ฉบับที 3) หน้า 66 ลําดับ 4 
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โครงการวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 50,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวันเด็กแห่งชาติ  เช่น ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม  ค่าป้ายโครงการ  ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.2561-2564) หน้า 85
 ลําดับ  8

โครงการส่งเสริมทักษะและความสามารถให้เด็ก จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมทักษะและความสามารถให้
เด็ก เป็นโครงการพัฒนาทักษะเด็กของศูนย์พัฒนาเด็ก โดยผ่านกิจกรรม
การแข่งขัน การประกวด เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครือง
ดืม   ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 85 ลําดับ 9

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ประจําปีงบประมาณ  
2562

จํานวน 495,900 บาท

 เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา ประจําปีงบประมาณ 2562  
     -เป็นค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นา
โพธิ จํานวน 70 คน จํานวน 245 วัน จํานวน 343,000 บาท 
     -เป็นค่าสือการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครืองเล่นพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย(รายหัวๆละ1,700บาท) จํานวน 119,000 บาท
     -เป็นค่าหนังสือเรียน  ค่าอุปกรณ์การเรียน  ค่าเครืองแบบนัก
เรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (3-5 ปี) จํานวน 33,900 บาท

    -ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3274 ลง
วันที 19 มิถุนายน 2561 เรืองซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองท้อง
ถิน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
   -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 87
ลําดับ 16

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียนและเยาวชน  ประจําปีงบ
ประมาณ  2562

จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียน
และเยาวชน ประจําปีงบประมาณ 2562 เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม  และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 86
 ลําดับ14 
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ค่าวัสดุ รวม 670,974 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 670,974 บาท

(1.1) โรงเรียนวัดท่าเรียบจํานวน 243,984 บาทเพือเป็นค่าอาหาร
เสริม (นม) สําหรับเด็กอนุบาล -ประถมศึกษาปีที 6 จํานวน 
120 คน  จํานวน 260 วัน 
(1.2) โรงเรียนวัดบุปผาราม จํานวน 142,324 บาท เพือเป็นค่าอาหาร
เสริม (นม) สําหรับเด็กอนุบาล-ประถมศึกษาปีที 6 จํานวน 
70 คน จํานวน 260 วัน
(1.3) โรงเรียนบ้านโศกกฐินจํานวน 142,324 บาทเพือเป็นค่าอาหาร
เสริม (นม) สําหรับเด็กอนุบาล –ประถมศึกษาปีที 6 จํานวน 
70 คน จํานวน 260 วัน
(1.4) ศูนย์พัฒนาเด็ก อบต.นาโพธิจํานวน 142,324 บาทเพือเป็นค่า
อาหารเสริม (นม) สําหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็ก อบต.นาโพธิจํานวน
70 คน จํานวน 260 วัน  
 -ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3274 ลง
วันที 19 มิถุนายน 2561 เรืองซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองท้อง
ถิน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

งบเงินอุดหนุน รวม 1,040,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,040,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนอาหารกลางวัน จํานวน 1,040,000 บาท
 (1) อุดหนุนโรงเรียนวัดท่าเรียบ ตังไว้ 480,000  บาทเพือเป็นค่าอาหาร
อาหารกลางวันสําหรับเด็กอนุบาล–ประถมศึกษาปีที 6  จํานวน  
120 คน จํานวน 200 วัน 
 (2) อุดหนุนโรงเรียนวัดบุปผาราม  ตังไว้  280,000 บาท เพือเป็นค่า
อาหารกลางวันสําหรับเด็กอนุบาล–ประถมศึกษาปีที 6  จํานวน 
70  คน จํานวน 200 วัน
 (3) อุดหนุนโรงเรียนบ้านโศกกฐินตังไว้ 280,000  บาท เพือเป็นค่า
อาหารกลางวันสําหรับเด็กอนุบาล–ประถมศึกษาปีที 6  จํานวน 
70 คน จํานวน 200 วัน
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที  มท  0816.2/ว 3274  
ลงวันที 19 มิถุนายน  2561 เรืองซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองท้อง
ถิน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 330,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 210,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเข้าข่ายประเภทรายจ่ายนี จํานวน 3,000 บาท

 เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเข้าข่ายประเภทรายจ่ายนี 
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บเล่ม   ทําปกหนังสือ และข้อบัญญัติต่างๆ จํานวน 2,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บเล่ม ทําปกหนังสือ และข้อบัญญัติต่างๆ 
ค่าล้าง อัด  ขยายภาพ จํานวน 2,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าล้าง อัด ขยายภาพ
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ค่าสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึนทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธานศาสตรจารณ์  ดร.สมเด็จพระเจ้า
ลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี

จํานวน 3,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึนทะเบียนสัตว์ตามโครงการ
สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธานศาสตร
จารณ์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคระบาดอืน ๆ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคระบาด
อืน ๆ   เช่น ค่านํายาพ่นหมอกควัน ค่าทรายอะเบท ฯลฯ
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า109 ลําดับ 1

โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและการทําหมันสุนัขและแมว จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและการทําหมันสุนัข
และแมว เช่น ค่าวัคซีน ค่าป้ายโครงการ  ฯลฯ
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า109
 ลําดับ 2

โครงการรณรงค์ให้ความรู้ด้านการสาธารณสุขเพือการป้องกันโรค จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ให้ความรู้ด้านการสาธารณสุขเพือ
การป้องกันโรค เช่น ค่าวัสดุอุปรณ์  ค่าป้ายโครงการ  ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.2561-2564) หน้า 111
 ลําดับ  9

โครงการส่งเสริมดูแลสุขภาพให้กับประชาชนตําบลนาโพธิ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมดูแลสุขภาพให้กับประชาชนตําบล
นาโพธิ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร  ค่าป้ายโครงการ  ฯลฯ
  -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม  และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ.2557
  -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม
(ฉบับที 1) หน้า 57 ลําดับ 2 

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพให้กับแกนนําสุขภาพ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพให้กับ
แกนนําสุขภาพ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าป้ายโครงการ  ฯลฯ
  -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
  -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)เพิมเติม
(ฉบับที 1) หน้า 57 ลําดับ 1
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โครงการอบรมให้ความรู้เรืองเอดส์แก่เยาวชนตําบลนาโพธิ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย โครงการอบรมให้ความรู้เรืองเอดส์แก่เยาวชนตําบล
นาโพธิ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ
  -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม  และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
  -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม
(ฉบับที 1) หน้า 57 ลําดับ 3

ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น สําลี ผ้าพัน
แผล เวชภัณฑ์  แอลกอฮอล์  เคมีภัณฑ์ นํายาต่างๆ ถุงมือ  ฯลฯ
  -ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด  ที มท  0810.5
/ว 1745 ลงวันที  31 สิงหาคม  2560  
  -ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท  0808.2/ว
 1248 ลงวันที  27 มิถุนายน 2559  เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ

งบเงินอุดหนุน รวม 120,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 120,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านจอก  หมู่ที 3   ในโครงการการปรับปรุง
ภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารี  
 (หมู่ ๓)

จํานวน 7,000 บาท

เพือจ่ายให้เป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านจอก หมู่ที 3 ใน
โครงการการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (หมู่ 3) 
   -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
   -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม 
(ฉบับที 2) หน้า 58 ลําดับ 2
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านจอก  หมู่ที 3   ในโครงการการส่งเสริม
สุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารี (หมู่ ๓)

จํานวน 7,000 บาท

เพือจ่ายให้เป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านจอก หมู่ที 3 ใน
โครงการการส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (หมู่ 3)
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม 
(ฉบับที 2) หน้า 59 ลําดับ 3
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อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านจอก  หมู่ที 3   ในโครงการควบคุมโรค
ขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  
(หมู่ ๓ )

จํานวน 6,000 บาท

เพือจ่ายให้เป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านจอก หมู่ที 3 ใน
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (หมู่ 3 )
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)เพิมเติม 
(ฉบับที 2) หน้า 58 ลําดับ 1
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านโศกกะฐิน  หมู่ที 7   ในโครงการควบคุม
โรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี 
 (หมู่ ๗)

จํานวน 6,000 บาท

เพือจ่ายให้เป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านโศกกะฐิน หมู่ที 7
 ในโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (หมู่ 7) 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม 
(ฉบับที 2) หน้า 59 ลําดับ 5
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านโศกกะฐิน  หมู่ที 7   ในโครงการรณรงค์
และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพือนใจวัยรุ่นใน
ชุมชน/หมู่บ้าน)      ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณ
วดี    (หมู่ ๗)

จํานวน 7,000 บาท

  เพือจ่ายให้เป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านโศกกะฐิน หมู่ที 7
 ในโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one 
(ศูนย์เพือนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราช
กัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี 
(หมู่ 7)  
   -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ.2559
   -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม 
(ฉบับที 2) หน้า 60  ลําดับ 6
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านโศกกะฐิน  หมู่ที 7   ในโครงการสืบ
สานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม (หมู่ ๗)

จํานวน 7,000 บาท

   เพือจ่ายให้เป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านโศกกะฐิน 
หมู่ที 7 ในโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้า
นม (หมู่ 7)
    -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม 
(ฉบับที 2) หน้า 59 ลําดับ 4
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อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหนองต่อ  หมู่ที 8  ในโครงการการปรับ
ปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารี  
 (หมู่ ๘)

จํานวน 7,000 บาท

เพือจ่ายให้เป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหนองต่อ หมู่ที 8
     ในโครงการการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (หมู่ 8) 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม
(ฉบับที 2) หน้า 61 ลําดับ 8
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหนองต่อ  หมู่ที 8  ในโครงการการส่ง
เสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารี (หมู่ ๘)

จํานวน 7,000 บาท

เพือจ่ายให้เป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหนองต่อ หมู่ที 8
 ในโครงการการส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (หมู่ 8)
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม 
(ฉบับที 2) หน้า 61ลําดับ 9
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหนองต่อ  หมู่ที 8  ในโครงการควบคุม
โรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี 
 (หมู่ ๘)

จํานวน 6,000 บาท

เพือจ่ายให้เป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหนองต่อ หมู่ที 8
 ในโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (หมู่ 8) 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม
(ฉบับที 2) หน้า 60 ลําดับ 7 
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหนองหญ้ารังกา  หมู่ที 9  ในโครงการ
การปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯสยามบรมราชกุมารี  
 (หมู่ ๙)

จํานวน 7,000 บาท

เพือจ่ายให้เป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหนองหญ้า
รังกา หมู่ที 9 ในโครงการการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (หมู่ 9)
  -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ.2559
  -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม 
(ฉบับที 2)หน้า 62 ลําดับ 11
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหนองหญ้ารังกา  หมู่ที 9  ในโครงการ
การส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี    (หมู่ 9)

จํานวน 7,000 บาท

เพือจ่ายให้เป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหนองหญ้า
รังกา หมู่ที 9 ในโครงการการส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (หมู่ 9)
  -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
  -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม 
(ฉบับที 2) หน้า 63 ลําดับ 12
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อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหนองหญ้ารังกา  หมู่ที 9  ในโครงการ
ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรม
ราชกุมารี  (หมู่ ๙)

จํานวน 6,000 บาท

เพือจ่ายให้เป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหนองหญ้า
รังกา หมู่ที 9 ในโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (หมู่ 9) 
  -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ.2559
  -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม 
(ฉบับที 2) หน้า 62 ลําดับ 10
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหนองหว้า หมู่ที 10  ในโครงการการ
ปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี  
 (หมู่ ๑๐)

จํานวน 6,000 บาท

เพือจ่ายให้เป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหนองหว้า 
หมู่ที 10 ในโครงการการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (หมู่ 10) 
  -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
  -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม
(ฉบับที 2) หน้า 64 ลําดับ 14
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหนองหว้า หมู่ที 10  ในโครงการควบ
คุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราช
กุมารี  (หมู่ ๑๐)

จํานวน 8,000 บาท

เพือจ่ายให้เป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหนองหว้า 
หมู่ที 10 ในโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (หมู่ 10) 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.2561-2564)  เพิมเติม
(ฉบับที 2) หน้า 64 ลําดับ 15
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหนองหว้า หมู่ที 10  ในโครงการสืบ
สานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม (หมู่ ๑๐)

จํานวน 6,000 บาท

เพือจ่ายให้เป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหนองหว้า 
หมู่ที 10 ในโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้า
นม (หมู่ 10) 
  -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
  -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม
(ฉบับที 2) หน้า 63 ลําดับ 13
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหนองหว้า หมู่ที 11 ในโครงการควบคุม
โรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี 
 (หมู่ ๑๑)

จํานวน 6,000 บาท

 เพือจ่ายให้เป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหนองหว้า 
หมู่ที 11 ในโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (หมู่ 11)
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม
(ฉบับที 2) หน้า 65 ลําดับ 16 
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อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหนองหว้า หมู่ที 11 ในโครงการตรวจ
สุขภาพเคลือนที สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราช
กุมารี (หมู่ ๑๑)

จํานวน 7,000 บาท

เพือจ่ายให้เป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหนองหว้า 
หมู่ที 11 ในโครงการตรวจสุขภาพเคลือนที สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า
จุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี (หมู่ 11) 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)เพิมเติม
(ฉบับที 2) หน้า 65 ลําดับ 17
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหนองหว้า หมู่ที 11 ในโครงการรณรงค์
และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพือนใจวัยรุ่นใน
ชุมชน/หมู่บ้าน)ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี    
(หมู่ ๑๑)

จํานวน 7,000 บาท

 เพือจ่ายให้เป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหนองหว้า 
หมู่ที 11 ในโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด To be number one (ศูนย์เพือนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน)ทูล
กระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี (หมู่ 11)
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)เพิมเติม
(ฉบับที 2) หน้า 65 ลําดับ 18

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,550,660 บาท
งบบุคลากร รวม 609,360 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 609,360 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 567,360 บาท

 เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิน จํานวน  2   อัตรา
เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

 เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของหัวหน้าส่วนราชการ
งบดําเนินงาน รวม 738,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 142,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 55,000 บาท

(1.1) ค่าตอบแทนเพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ
ประจําปี  พนักงานส่วนตําบล   และ พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน  50,000   บาท
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบ
แทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันเป็นรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้
เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
(1.2)  ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซือจัดจ้างและคณะกรรมการตรวจ
การจ้าง  จํานวน 5,000 บาท 
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการสําหรับข้า
ราชการส่วนท้องถิน และพนักงานจ้างทีได้รับคําสังให้ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ และวันหยุดราชการ 
  -ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยทีมท 0808.4/ว1562 ลงวันที
15 พ.ค.2550 เรืองการเบิกจ่ายค่าตอบแทนในการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

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 

ค่าใช้สอย รวม 516,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเข้าข่ายประเภทรายจ่ายนี จํานวน 2,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเข้าข่ายประเภทรายจ่ายนี 
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บเล่ม   ทําปกหนังสือ จํานวน 2,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บเล่ม ทําปกหนังสือ 
ค่าล้าง อัด ขยายภาพ จํานวน 2,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าล้าง อัด ขยายภาพ 
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเบียเลียง,ค่า
พาหนะ,ค่า เช่าทีพัก,ค่าธรรมเนียม/ค่าลงทะเบียนการอบรม การประชุม
สัมมนา 

โครงการจัดทําฐานข้อมูลทะเบียนและยกย่องเชิดชูปราชญ์ท้องถินอบต.นา
โพธิ

จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดทําฐานข้อมูลทะเบียนและยกย่องเชิดชู
ปราชญ์ท้องถินอบต.นาโพธิ
โครงการป้องกันรณรงค์ลดความรุนแรงต่อเด็กและสตรี จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันรณรงค์ลดความรุนแรงต่อเด็กและ
สตรี   เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม  และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า113 ลําดับ 7
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โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการและผู้ดูแลคน
พิการ   เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม  และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า112
 ลําดับ 2

โครงการโรงเรียนผ้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตําบลนาโพธิ จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการโรงเรียนผ้สูงอายุองค์การบริหารส่วน
ตําบล  นาโพธิ  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม  และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม          
 (ฉบับที  3 ) หน้า70 ลําดับ 2
โครงการสงเคราะห์และเยียมบ้านเด็ก  ผู้สูงอายุ  ผู้ด้อยโอกาส จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสงเคราะห์และเยียมบ้านเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้
ด้อยโอกาส เช่น ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าป้าย
โครงการ  ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)  เพิมเติม        
 (ฉบับที 3 ) หน้า 70  ลําดับ 3 
โครงการส่งเสริมอาชีพนวดแผนไทย จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายส่งเสริมอาชีพนวดแผนไทย เช่น ค่าอาหาร   
ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม  และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 76 ลําดับ 5

โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์รดนําดําหัวผู้สูงอายุ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์รดนําดํา
หัว       
 ผู้สูงอายุ เช่น ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าป้ายโครงการ  ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 91ลําดับ 1

โครงการอบรมอาชีพให้กับประชาชนตําบลนาโพธิ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมอาชีพให้กับประชาชนตําบลนาโพธิ
เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าป้าย
โครงการ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม  และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.2561-2564) หน้า 76
 ลําดับ  2
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โครงการอยู่อย่างไรกับวัยผู้สูงอายุ จํานวน 50,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอยู่อย่างไรกับวัยผู้สูงอายุเช่น  
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้าย
โครงการ  ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม  และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 112
 ลําดับ 3

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา หรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์สํานักงาน
เช่น   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครืองปรับอากาศ  โต๊ะ เก้าอี ฯลฯ 

ค่าวัสดุ รวม 80,000 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
  1248  ลงวันที  27  มิถุนายน  2559  เรือง แนวทางการพิจารณาสิง
ของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล กระดาษไขหัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ สําหรับเครืองคอมพิวเตอร์ ผ้า
หมึกพิมพ์  ฯลฯ
 -ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนมากที มท  0808.2/ว
  1248  ลงวันที  27  มิถุนายน  2559  เรือง แนวทางการพิจารณาสิง
ของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ

งบลงทุน รวม 33,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 33,300 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าตู้เหล็กเก็บเอกสาร  ๒  บานเลือน  จํานวน  ๒  หลัง ๆ ละ  ๖,๕๐๐  บาท จํานวน 13,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเลือน จํานวน 2 หลังๆ ละ      
 6,500  บาท 
  -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9  มิถุนายน 2558
  -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) บัญชี
ครุภัณฑ์  หน้า138 ลําดับ 1    
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าคอมพิวเตอร์สํานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว)  เครืองละ 16,000  
บาท    จํานวน  1 เครือง

จํานวน 16,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่า คอมพิวเตอร์สํานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิว)  เครืองละ 16,000 บาท  จํานวน  1 เครือง  
       - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า  2  แกนหลัก 
(2 core)  มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 3.5 GHz หรือดี
กว่า จํานวน 1 หน่วย
       - มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาด
ไม่น้อยกว่า 4 GB
       - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย
       - มี DVD – RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
       - มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (network interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-t หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
       - มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0  หรือดีกว่า
ไม่น้อยกว่า 3  ช่อง 
        - มีแป้นพิมพ์และเมาส์
        -มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio 
ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19  นิว จํานวน 1 หน่วย
         ฐานอํานาจ  ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  ประจําปีงบประมาณ  2561  ของกระทรวงดิจิทัลเพือ
เศรษฐกิจและสังคม
         เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)  บัญชี
ครุภัณฑ์  หน้า  139 ลําดับ   2

ค่าเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึกพิมพ์ (Ink  Tank  Printer)  
จํานวน  1 เครือง

จํานวน 4,300 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึกพิมพ์             
 (Ink Tank Printer) จํานวน 1 เครือง
      คุณลักษณะพืนฐาน
        -เป็นเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank  Printer) โรงงานผู้ผลิต
        -มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
        -มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อ
นาที (ppm) หรือ 8.8  ภาพต่อนาที (ipm)
        -มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อนาที (ppm)  
หรือ 4.8 ภาพต่อนาที (ipm)
         -มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
        -สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และ Custom 

      ฐานอํานาจ  ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปีงบประมาณ  2561 ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือสาร 
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม       
 (ฉบับที 3) บัญชีครุภัณฑ์  หน้า 78 ลําดับ  5
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งบเงินอุดหนุน รวม 170,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 170,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน
อุดหนุนกลุ่มอาชีพ กลุ่มเจียระไนพลอย  บ้านหนองต่อ หมู่ 8 จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกลุ่มอาชีพ กลุ่มเจียระไนพลอย บ้านหนอง
ต่อ หมู่ 8
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม
(ฉบับที 1) หน้า 60 ลําดับ 3
อุดหนุนกลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร บ้านโศกกะฐิน  หมู่ 7 จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร บ้านโศกกะฐิน
 หมู่ 7
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม 
(ฉบับที 1) หน้า 60  ลําดับ  2
อุดหนุนกลุ่มอาชีพกลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ บ้านหนองหว้า  หมู่ 10 จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกลุ่มอาชีพกลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ บ้านหนอง
หว้า หมู่ 10
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564)เพิมเติม
(ฉบับที 1) หน้า 62 ลําดับ10
อุดหนุนกลุ่มอาชีพกลุ่มตีมีด  บ้านหนองต่อ  หมู่ 8 จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกลุ่มอาชีพกลุ่มตีมีด บ้านหนองต่อ หมู่ 8         
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม
(ฉบับที1) หน้า 61 ลําดับ 5
อุดหนุนกลุ่มอาชีพกลุ่มทอผ้าไหม  บ้านหนองต่อ  หมู่ 8 จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกลุ่มอาชีพกลุ่มทอผ้าไหม บ้านหนองต่อ หมู่ 8
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564)เพิมเติม
(ฉบับที 1) หน้า 61ลําดับ 6
อุดหนุนกลุ่มอาชีพกลุ่มทอผ้าไหม  บ้านหนองหว้า  หมู่ 10 จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกลุ่มอาชีพกลุ่มทอผ้าไหม บ้านหนองหว้า หมู่ 10
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564)เพิมเติม 
(ฉบับที 1)หน้า 62 ลําดับ 9
อุดหนุนกลุ่มอาชีพกลุ่มทอผ้าไหม บ้านหนองหว้า  หมู่ 11 จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกลุ่มอาชีพกลุ่มทอผ้าไหม บ้านหนองหว้า หมู่ 11
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม
(ฉบับที 1) หน้า 62 ลําดับ 11 
อุดหนุนกลุ่มอาชีพกลุ่มทอผ้าไหม หมู่ 9 จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกลุ่มอาชีพกลุ่มทอผ้าไหม หมู่ 9
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม 
(ฉบับที 1) หน้า 61 ลําดับ 8
อุดหนุนกลุ่มอาชีพกลุ่มปลูกหม่อนเลียงไหม บ้านหนองต่อ หมู่ 8 จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกลุ่มอาชีพกลุ่มปลูกหม่อนเลียงไหม บ้านหนอง
ต่อ หมู่ 8
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)เพิมเติม 
(ฉบับที 1) หน้า 60 ลําดับ 4
อุดหนุนกลุ่มอาชีพกลุ่มเลียงโค  บ้านจอก  หมู่ 3 จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกลุ่มอาชีพกลุ่มเลียงโค บ้านจอก หมู่ 3
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม
(ฉบับที 1) หน้า 63 ลําดับ 12
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อุดหนุนกลุ่มอาชีพกลุ่มเลียงโค  บ้านหนองต่อ  หมู่ 8 จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกลุ่มอาชีพกลุ่มเลียงโค บ้านหนองต่อ หมู่ 8
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม
(ฉบับที 1) หน้า 63 ลําดับ 13
อุดหนุนกลุ่มอาชีพกลุ่มเลียงโค  บ้านหนองหญ้ารังกา  หมู่ 9 จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกลุ่มอาชีพกลุ่มเลียงโค บ้านหนองหญ้ารังกา หมู่ 9
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม 
(ฉบับที 1) หน้า 63 ลําดับ 14
อุดหนุนกลุ่มอาชีพกลุ่มเลียงโค  บ้านหนองหว้า  หมู่ 10 จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกลุ่มอาชีพกลุ่มเลียงโค บ้านหนองหว้า หมู่ 10
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม
(ฉบับที 1)หน้า 63 ลําดับ 15
อุดหนุนกลุ่มอาชีพกลุ่มสมุนไพรจินตนา  บ้านหนองต่อ  หมู่ 8 จํานวน 10,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกลุ่มอาชีพกลุ่มสมุนไพรจินตนา บ้านหนอง
ต่อ หมู่ 8
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564)เพิมเติม
(ฉบับที 1) หน้า 61ลําดับ 7
อุดหนุนกลุ่มอาชีพอัดเม็ดปุ๋ยอินทรีย์  บ้านจอก  หมู่ ๓ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกลุ่มอาชีพอัดเม็ดปุ๋ยอินทรีย์ บ้านจอก หมู่ 3
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564)เพิมเติม 
(ฉบับที 1) หน้า 60 ลําดับ 1

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์
โครงการจัดหารายได้เพือจัดกิจกรรมสาธารณกุศล และให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์  ประจําปีงบประมาณ  
2562

จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายให้เป็นเงินอุดหนุนสํานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ใน
โครงการจัดหารายได้เพือจัดกิจกรรมสาธารณกุศล และให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ ประจําปี  
งบประมาณ  2562
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า130 ลําดับ 1

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 2,272,740 บาท
งบบุคลากร รวม 1,318,740 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,318,740 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,239,540 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิน จํานวน  5  อัตรา
เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 37,200 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวของพนักงานส่วนตําบล
เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพือจ่ายเป็น เงินประจําตําแหน่งของหัวหน้าส่วนราชการ
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งบดําเนินงาน รวม 925,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 192,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 105,000 บาท

1) ค่าตอบแทนเพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ
ประจําปี  พนักงานส่วนตําบล   และ พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน    100,000   บาท
 -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบ
แทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันเป็นรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้
เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซือจัดจ้างและคณะกรรมการตรวจการ
จ้าง จํานวน   5,000   บาท

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 62,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิน
  -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิน  พ.ศ.2548  และแก้ไข เพิมเติม

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็น เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับ 
 -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรพนักงานส่วนท้องถิน  พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิมเติม 

ค่าใช้สอย รวม 578,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าจ้างเหมาปฏิบัติหน้าทีผู้ช่วยนายช่างโยธา จํานวน  1  อัตรา จํานวน 108,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปฏิบัติหน้าทีผู้ช่วยนายช่างโยธา จํานวน 1 อัตรา

ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเข้าข่ายประเภทรายจ่ายนี จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเข้าข่ายประเภทรายจ่ายนี 
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บเล่ม   ทําปกหนังสือ จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บเล่ม ทําปกหนังสือ 
ค่าล้าง อัด  ขยายภาพ จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าล้าง อัด ขยายภาพ 
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเบียเลียง,ค่า
พาหนะ,ค่า เช่าทีพัก,ค่าธรรมเนียม/ค่าลงทะเบียนการอบรม การประชุม
สัมมนา 
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 400,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา หรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ ,ค่าจ้างเหมา
ในการ บํารุงรักษาหรือซ่อมแซมไฟฟ้าบ่อโยกบ่อบาดาล, ค่าบํารุงรักษา
หรือซ่อมแซมหอกระจายข่าวประจําหมู่บ้าน, บํารุงรักษา หรือซ่อมแซม
โคมไฟฟ้าสาธารณะหรือทรัพย์สินอืนๆขององค์การบริหารส่วน
ตําบล                        

ค่าวัสดุ รวม 155,000 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  1248  ลงวันที  27  มิถุนายน  2559  เรือง แนวทางการพิจารณาสิง
ของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 80,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ สายไฟ ฯลฯ
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนมากที มท  0808.2/ว
  1248  ลงวันที  27  มิถุนายน  2559  เรือง แนวทางการพิจารณาสิง
ของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่น ปูน ไม้ อิฐ หิน ฯลฯ
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนมากที มท  0808.2/ว
  1248  ลงวันที  27  มิถุนายน  2559  เรือง แนวทางการพิจารณาสิง
ของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ  

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันดีเซล นํามัน
เครือง ฯลฯ
  -ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนมากที มท  0808.2
/ว  1248  ลงวันที  27  มิถุนายน  2559  เรือง แนวทางการพิจารณาสิง
ของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล กระดาษไขหัวพิมพ์หรือ แถบพิมพ์ สําหรับเครืองคอมพิวเตอร์ ผ้า
หมึกพิมพ์  ฯลฯ
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนมากที มท  0808.2/ว
  1248  ลงวันที 27 มิถุนายน 2559  เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
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งบลงทุน รวม 29,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 29,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าตู้เหล็กเก็บเอกสาร  2  บานเลือน  จํานวน  2  ตู้ ๆ ละ   ๖,๕๐๐  บาท จํานวน 13,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเลือน จํานวน 2 ตู้ ๆ ละ
6,500บาท         
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ที มท 0808.2
/ ว1134 ลงวันที 9  มิถุนายน 2558
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
บัญชีครุภัณฑ์  หน้า 137 ลําดับ 1     

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าคอมพิวเตอร์สํานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว)  เครืองละ 16,000  
บาท    จํานวน  1 เครือง

จํานวน 16,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าคอมพิวเตอร์สํานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19
 นิว)  เครืองละ 
16,000 บาท จํานวน 1 เครือง จํานวน 16,000 บาท
       - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า  2 แกน
หลัก (2 core)  มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 3.5 GHz หรือดี
กว่า จํานวน 1 หน่วย
       - มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาด
ไม่น้อยกว่า 4 GB
        - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือ ดี
กว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาด
ความจุ
ไม่น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย
       - มี DVD–RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
       - มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (network interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-t หรือดีกว่าจํานวนไม่น้อยกว่า1ช่อง      
       - มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า
ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง  
        - มีแป้นพิมพ์และเมาส์
         -มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio 
ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19  นิว จํานวน 1 หน่วย
         ฐานอํานาจ ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  ประจําปีงบประมาณ  2561  ของกระทรวงดิจิทัลเพือ
เศรษฐกิจและสังคม
         เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.2561-2564)  บัญชี
ครุภัณฑ์  หน้า 137 ลําดับ  2
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งานไฟฟ้าถนน รวม 4,135,000 บาท
งบลงทุน รวม 4,135,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 4,135,000 บาท
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก
ปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์อบต.นาโพธิ จํานวน 500,000 บาท
รายละเอียด    
       -  ปรับปรุงอาคารขนาด 9 x 9  เมตร พร้อมปรับปรุงซ่อมแซมเวที
       -  ป้ายแสดงรายละเอียดงานระหว่างดําเนินการ
ก่อสร้าง จํานวน 1 ชุด
       -  ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจํานวน  1 ป้าย
       -  รายละเอียดตามแบบแปลนก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตําบล
นาโพธิกําหนด
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2561-2564 เพิมเติม 
(ฉบับที 3) หน้า  73  ลําดับ 1  

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  (สายโรงนําดืมไปทีทําการอบต
.นาโพธิ  ) บ้านหนองหว้า  หมู่ 11

จํานวน 500,000 บาท

    รายละเอียด    - ขนาดผิวจราจร กว้าง 7 เมตร  ยาว 130
  เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนทีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 910 ตาราง
เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.20  เมตร
                        -  ป้ายแสดงรายละเอียดงานระหว่างดําเนินการก่อ
สร้าง จํานวน 1 ชุด
                        -  ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจํานวน 1 ป้าย
                        -  รายละเอียดตามแบบแปลนก่อสร้างขององค์การ
บริหารส่วนตําบลนาโพธิกําหนด
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  
พ.ศ.2537 และทีแก้ไขเพิมเติมถึงปัจจุบัน
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2561-2564 เพิมเติม 
(ฉบับที 3) หน้า 60 ลําดับ 17  

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  (สายลานค้าชุมชนไปรร.วัดท่า
เรียบ  ) บ้านหนองหว้า  หมู่ 11

จํานวน 200,000 บาท

รายละเอียด        - ขนาดผิวจราจร กว้าง  4  เมตร  ยาว    95
  เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือมีพืนทีคอนกรีตไม่น้อยกว่า  380  ตาราง
เมตร  ไหล่ทางข้างละ 0.20  เมตร
                        -  ป้ายแสดงรายละเอียดงานระหว่างดําเนินการก่อ
สร้าง จํานวน  1  ชุด
             -  ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจํานวน  1  ป้าย
                        -  รายละเอียดตามแบบแปลนก่อสร้างขององค์การ
บริหารส่วนตําบลนาโพธิกําหนด
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  
พ.ศ.2537 และทีแก้ไขเพิมเติมถึงปัจจุบัน
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2561-2564 เพิมเติม 
(ฉบับที 3) หน้า 59  ลําดับ 16 
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  (สายหนองนําสาธารณะ  ) บ้าน
หนองหญ้ารังกา  หมู่ 9

จํานวน 390,000 บาท

รายละเอียด        - ขนาดผิวจราจร กว้าง  4  เมตร  ยาว 175
   เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนทีคอนกรีตไม่น้อยกว่า  700  ตาราง
เมตร
                        -  ป้ายแสดงรายละเอียดงานระหว่างดําเนินการก่อ
สร้าง จํานวน  1  ชุด
                    -  ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจํานวน  1  ป้าย
                        -  รายละเอียดตามแบบแปลนก่อสร้างขององค์การ
บริหารส่วนตําบลนาโพธิกําหนด
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล    
พ.ศ.2537 และทีแก้ไขเพิมเติมถึงปัจจุบัน
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2561-2564 เพิมเติม 
(ฉบับที 3) หน้า 57 ลําดับ  9

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  (สายหน้าบ้านนายเลิศไปบ้าน
นายพัชชา  ) บ้านหนองหว้า  หมู่ 10

จํานวน 215,000 บาท

    รายละเอียด   - ขนาดผิวจราจร กว้าง  4   เมตร  ยาว  100
  เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือมีพืนทีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 400  ตาราง
เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.20  เมตร
                       -  ป้ายแสดงรายละเอียดงานระหว่างดําเนินการก่อ
สร้าง จํานวน  1  ชุด
                       -  ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจํานวน  1  ป้าย
                       -  รายละเอียดตามแบบแปลนก่อสร้างขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลนาโพธิกําหนด
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล    
พ.ศ.2537 และทีแก้ไขเพิมเติมถึงปัจจุบัน
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2561-2564 เพิมเติม 
(ฉบับที 3) หน้า 62  ลําดับ  22 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายคลองบึงช้าง) บ้านจอก หมู่3 จํานวน 130,000 บาท
    รายละเอียด        - ขนาดผิวจราจร กว้าง   4    เมตร  ยาว  60
 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนทีคอนกรีตไม่น้อยกว่า  240  ตาราง
เมตร
                            -  ป้ายแสดงรายละเอียดงานระหว่างดําเนินการก่อ
สร้าง จํานวน  1  ชุด
                -  ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจํานวน  1  ป้าย
                           -  รายละเอียดตามแบบแปลนก่อสร้างขององค์การ
บริหารส่วนตําบลนาโพธิกําหนด
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล     
พ.ศ.2537 และทีแก้ไขเพิมเติมถึงปัจจุบัน
  -เป็นไปตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2561-2564 เพิมเติม 
(ฉบับที 3) หน้า 60 ลําดับ  20 
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายสีแยกบ้านนายสุทัศน์ไปถนน
ลาดยาง พุทไธสง)   บ้านโศกกะฐิน  หมู่ 7

จํานวน 500,000 บาท

รายละเอียด        - ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 185
 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนทีคอนกรีตไม่น้อยกว่า  925 ตาราง
เมตร
                 - วางท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40  เมตร จํานวน  9
  ท่อน
                        -  ป้ายแสดงรายละเอียดงานระหว่างดําเนินการก่อ
สร้าง จํานวน  1  ชุด
                    -  ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจํานวน 1 ป้าย
                        -  รายละเอียดตามแบบแปลนก่อสร้างขององค์การ
บริหารส่วนตําบลนาโพธิกําหนด
  -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล    
พ.ศ.2537 และทีแก้ไขเพิมเติมถึงปัจจุบัน
  -เป็นไปตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2561-2564 เพิมเติม 
(ฉบับที 3) หน้า 61ลําดับ 21  

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย  (สายกลางหมู่บ้าน)  หมู่3 
บ้านจอก

จํานวน 500,000 บาท

รายละเอียด        - ขนาดผิวจราจร กว้าง  5   เมตร  ยาว 190
  เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือมีพืนทีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 950 ตาราง
เมตร
                        -  ป้ายแสดงรายละเอียดงานระหว่างดําเนินการก่อ
สร้าง จํานวน  1  ชุด
                         -  ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจํานวน  1  ป้าย
                         - รายละเอียดตามแบบแปลนก่อสร้างขององค์การ
บริหารส่วนตําบลนาโพธิกําหนด
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล    
พ.ศ.2537 และทีแก้ไขเพิมเติมถึงปัจจุบัน
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2561-2564 เพิมเติม 
(ฉบับที 3) หน้า 60 ลําดับ 19 

โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมวางท่อระบายนํา (สายบ้านพ่อรอดไป
โนนกระยอม) บ้านหนองหว้า  หมู่ 11

จํานวน 500,000 บาท

รายละเอียด   - ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ยาว1,900 เมตร สูง 1.00
 เมตร หรือมีปริมาตรดินถม ไม่น้อยกว่า 9,500 ลูกบาศก์เมตร
                  - วางท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40  เมตร รวมทุกจุด
จํานวน 30  ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อ
                  -  ป้ายแสดงรายละเอียดงานระหว่างดําเนินการก่อ
สร้าง จํานวน  1  ชุด
              -  ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจํานวน 1 ป้าย
                  -  รายละเอียดตามแบบแปลนก่อสร้างขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลนาโพธิกําหนด
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  
พ.ศ.2537 และทีแก้ไขเพิมเติมถึงปัจจุบัน
  -เป็นไปตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2561-2564 เพิมเติม 
(ฉบับที 3) หน้า 60 ลําดับ 18  
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โครงการก่อสร้างร่องระบายนํา (สายบริเวณหน้าบ้านนายยวนไปทีทําการ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที 8) บ้านหนองต่อ   หมู่ 8

จํานวน 450,000 บาท

    รายละเอียด   - ร่องระบายนําขนาดยาว  210 เมตร  พร้อมบ่อพัก
                       - ป้ายแสดงรายละเอียดงานระหว่างดําเนินการก่อ
สร้าง จํานวน  1  ชุด
                   - ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจํานวน  1  ป้าย
                       -รายละเอียดตามแบบแปลนก่อสร้างขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลนาโพธิกําหนด
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล    
พ.ศ.2537 และทีแก้ไขเพิมเติมถึงปัจจุบัน
  -เป็นไปตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2561-2564 เพิมเติม 
(ฉบับที 3) หน้า  69  ลําดับ 1  

โครงการลงหินคลุกถนนดิน  (สายนานายหันไปทางขวาง ) บ้านหนองหว้า  
หมู่ 10

จํานวน 100,000 บาท

    รายละเอียด  - ขนาดผิวจราจร กว้าง 3 เมตร  ยาว 550
 เมตร หนา  0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 165
  ลูกบาศก์เมตร
                      -  ป้ายแสดงรายละเอียดงานระหว่างดําเนินการก่อ
สร้าง จํานวน  1  ชุด
                      -  ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจํานวน 1  ป้าย
                      -  รายละเอียดตามแบบแปลนก่อสร้างขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลนาโพธิกําหนด
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล   
พ.ศ.2537 และทีแก้ไขเพิมเติมถึงปัจจุบัน
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2561-2564 เพิมเติม 
(ฉบับที 3) หน้า 62 ลําดับ  24 

โครงการลงหินคลุกถนนดิน  (สายนาพ่อสอนไปนานายเลียม ) บ้านหนอง
หว้า  หมู่ 10

จํานวน 100,000 บาท

    รายละเอียด   - ขนาดผิวจราจร กว้าง  3 เมตร  ยาว 550
 เมตร  หนา  0.10 เมตร  หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า  165
  ลูกบาศก์เมตร
                       - ป้ายแสดงรายละเอียดงานระหว่างดําเนินการก่อ
สร้าง จํานวน  1  ชุด
                        - ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจํานวน 1 ป้าย
                        - รายละเอียดตามแบบแปลนก่อสร้างขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลนาโพธิกําหนด   
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล    
พ.ศ.2537 และทีแก้ไขเพิมเติมถึงปัจจุบัน
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2561-2564 เพิมเติม 
(ฉบับที 3) หน้า  62 ลําดับ 23  

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานทีจ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพือ
ให้ได้มาซึงสิงก่อสร้าง
ค่าจ้างออกแบบ  ค่าควบคุมงานก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตําบลนาโพธิ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างออกแบบ ค่าควบคุมงานก่อสร้างขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลนาโพธิ
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 45,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 25,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 25,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการครอบครัวอบอุ่น  ชุมชนเข้มแข็ง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม  และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.2561-2564)  เพิมเติม   
(ฉบับที 3) หน้า 71 ลําดับ 1
โครงการถนนสะอาด  ปราศจากอุบัติเหตุ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการถนนสะอาด ปราศจากอุบัติเหตุ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม
 (ฉบับที 3)  หน้า 71 ลําดับ 2

งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอําเภอนา
โพธิ จังหวัดบุรีรัมย์

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายให้เป็นเงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพ
ติดอําเภอนาโพธิในโครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบ
ปรามยาเสพติดอําเภอนาโพธิ จังหวัดบุรีรัมย์
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.2561-2564) หน้า 113
 ลําดับ 1

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 610,800 บาท
งบดําเนินงาน รวม 180,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการแข่งกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.นาโพธิ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการแข่งกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.     
นาโพธิ เช่น ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าอุปกรณ์กีฬา  ค่าป้าย
โครงการ  ฯลฯ  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ.2559
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม  
(ฉบับที 3) หน้า 67 ลําดับ 1
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โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดเพือสร้างความปรองดอง จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดเพือสร้างความ
ปรองดองเป็นโครงการร่วมกันระหว่างองค์การบริหารส่วนตําบลนาโพธิ
สถานศึกษาในพืนที ชุมชนและกลุ่มองค์กร ต่างๆในพืนที เพือป้องกัน
ปัญหายาเสพติดและสร้างความปรองดอง  เช่น  ค่าอาหารว่างและเครือง
ดืม  ค่าของรางวัล  ค่าป้ายโครงการ  ฯลฯ
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ.2559
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.2561-2564)    หน้า 89
 ลําดับ  5

โครงการปันจักรยานเพือสุขภาพ  กราบพระชมภาพวาดมรดกทาง
วัฒนธรรม

จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปันจักรยานเพือสุขภาพ กราบพระชมภาพ
วาดมรดกทางวัฒนธรรม  เช่น ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าป้าย
โครงการ  ฯลฯ
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ.2559
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.2561-2564)   
เพิมเติม  (ฉบับที 3) หน้า  67  ลําดับ  2

ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุและอุปกรณ์กีฬาสําหรับให้ประชาชนยืมในการเล่น
กีฬาของประชาชนในพืนที  เป็นเงิน  60,000  บาท
   -ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนมากที มท  0808.2
/ว  1248  ลงวันที  27  มิถุนายน  2559  เรือง แนวทางการพิจารณาสิง
ของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
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งบลงทุน รวม 430,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 430,800 บาท
ครุภัณฑ์กีฬา
ค่าครุภัณฑ์กีฬาสําหรับให้ประชาชนทุกหมู่บ้านได้ใช้ออกกําลังกาย  จํานวน  
6  ชุด ๆ ละ 71,800 บาท

จํานวน 430,800 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์กีฬาสําหรับให้ประชาชนทุกหมู่บ้านได้ใช้ออก
กําลังกาย จํานวน 6 ชุด ๆ ละ 71,800 บาท 
1  ชุดมีจํานวน   8  เครือง รวมจํานวน  71,800 บาท  ดังนี  
      1.เครืองบริหารเอว-สะโพก  จํานวน 1  ตัว ๆละ  5,500   บาท  
      2.เครืองโยกแขน-ขา –สะโพก  จํานวน 1 ตัว ๆละ  10,000   บาท 
      3.เครืองบริหารข้อเข่า-ข้อขา  จํานวน 1 ตัว ๆละ  7,500   บาท
      4.เครืองบริหารหน้าท้อง-ขา แบบดึงตัว  จํานวน 1 ตัว ๆละ  
9,500   บาท
      5.เครืองบริหารแขน-หัวไหล่ ตัวลอยเดียว จํานวน1 ตัว ๆ
ละ  12,500   บาท
      6.เครืองก้าวเหวียงขา  จํานวน 1  ตัว ๆละ  9,800   บาท
      7.เครืองบริหารหน้าท้องแบบขาลอย จํานวน 1 ตัว ๆละ  
9,500   บาท
      8 .เครืองบริหารหัวไหล่  จํานวน 1 ตัว ๆละ 7,500  บาท)
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ที มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที 9  มิถุนายน 2558
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.2561-2564)  เพิมเติม  
(ฉบับที 3)  หน้า  76  ลําดับ 4

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 220,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 110,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการประเพณีบุญบังไฟ  ประจําปี  2562 จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการประเพณีบุญบังไฟ ประจําปี 2562
เช่น   ค่ารางวัล  ค่าป้ายโครงการ  ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ.2559
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม 
 (ฉบับที 3) หน้า  67   ลําดับ  3  
โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันเข้าพรรษา จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันเข้าพรรษา
เช่น  ค่าป้ายโครงการ  ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.2561-2564)  หน้า  90
  ลําดับ  9 
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งบเงินอุดหนุน รวม 110,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 110,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการจัดงานเทศกาลไหมนาโพธิ ประจําปี  2562 จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอนาโพธิ ในโครงการจัด
งานเทศกาลไหมนาโพธิ ประจําปี  2562
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม 
(ฉบับที 2 ) หน้า 57 ลําดับ 1 

โครงการประเพณีขึนเขาพนมรุ้ง ประจําปี  2562 จํานวน 10,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนทีทําการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการ
ประเพณีขึนเขาพนมรุ้ง ประจําปี  2562
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.2561-2564) หน้า 128
 ลําดับ  2

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 827,900 บาท
งบบุคลากร รวม 282,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 282,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 282,600 บาท

 เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถินจํานวน  1  อัตรา
งบดําเนินงาน รวม 541,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 35,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 30,000 บาท

1) ค่าตอบแทนเพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ
ประจําปี  พนักงานส่วนตําบล   จํานวน  25,000 บาท
 -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบ
แทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันเป็นรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้
เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซือจัดจ้างและคณะกรรมการตรวจการ
จ้าง  จํานวน  5,000 บาท  

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้ข้าราชการ
ส่วนท้องถินทีได้รับคําสังให้ปฏิบัติงานนอกเวลา หรือในวันหยุดราชการ
หรือในกรณีทีมีความจําเป็นเร่งด่วนต้องรีบดําเนินการและกรณีอืน ๆ ตาม
กฎหมายกําหนด
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยทีมท 0808.4/ว1562  ลงวันที  
15 พ.ค.2550 เรืองการเบิกจ่ายค่าตอบแทนในการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
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ค่าใช้สอย รวม 436,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเข้าข่ายประเภทรายจ่ายนี จํานวน 2,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเข้าข่ายประเภทรายจ่ายนี 
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บเล่ม   ทําปกหนังสือ จํานวน 2,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บเล่ม ทําปกหนังสือ 
ค่าล้าง อัด  ขยายภาพ จํานวน 2,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าล้าง อัด ขยายภาพ 
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าเบียเลียง, ค่าพาหนะ,ค่าเช่าทีพัก,ค่าธรรมเนียม/ค่าลง
ทะเบียนการอบรม การประชุมสัมมนา ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ในการเดินทางไป
ราชการ 

โครงการ คลองสวย   นําใส  นาโพธิมีสุข จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ คลองสวย   นําใส  นาโพธิมีสุข    
เช่น  ค่าอาหาร   ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าป้ายโครงการ  ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ.2559
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.2561-2564)  หน้า 94
 ลําดับ  4

โครงการนาโพธิสะอาดชุมชนน่าอยู่ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการนาโพธิสะอาดชุมชนน่าอยู่  
เช่น  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร   
ค่าป้ายโครงการ  ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม  และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ.2557
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.2561-2564)  หน้า  94
 ลําดับ  5

โครงการนําร่องปลูกปุ๋ยพืชสด  ปอเทือง  บํารุงดิน  ประจําปี  2562 จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการนําร่องปลูกปุ๋ยพืชสด ปอเทือง บํารุง
ดิน ประจําปี 2562  เช่นค่า  ปอเทือง  ค่าป้ายโครงการ  ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.2561-2564)  เพิมเติม 
(ฉบับที 3)  หน้า 63 ลําดับ  1
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โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานคณะกรรมการกองทุน
ธนาคารขยะทุกหมู่บ้าน อบต.นาโพธิ

จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดู
งานคณะกรรมการกองทุนธนาคารขยะทุกหมู่บ้าน อบต.นาโพธิ
เช่น  ค่าอาหาร   ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร   ค่า
ป้ายโครงการ  ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม  และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.2561-2564)  เพิมเติม  
(ฉบับที 3) หน้า  68 ลําดับ  2
โครงการรณรงค์กําจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งนําสาธารณะ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย โครงการรณรงค์กําจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่ง
นําสาธารณะ  เช่น  ค่าอาหาร   ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  
ค่าป้ายโครงการ  ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.2561-2564) หน้า 93 ลําดับ 3

โครงการรักนํา  รักป่า  รักแผ่นดิน จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการรักนํา  รักป่า  รักแผ่นดินเช่น  ค่าต้นไม้
ค่าป้ายโครงการ  ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.2561-2564)   หน้า 93
 ลําดับ 1

โครงการอนุรักษ์พันธ์ปลาแหล่งนําสาธารณของชุมชน”ความมันคง  มังคัง  
ยังยืน”

จํานวน 15,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย โครงการอนุรักษ์พันธ์ปลาแหล่งนําสาธารณของ
ชุมชน”ความมันคง  มังคัง  ยังยืน” เช่น  ค่าจัดซือปลา  ค่าป้าย
โครงการ  ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.2561-2564) หน้า 80
 ลําดับ  12

ส่งเสริมวิถีชีวิต  เศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายส่งเสริมวิถีชีวิต  เศรษฐกิจพอเพียง   เช่น  
ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  
ค่าป้ายโครงการ  ฯลฯ   
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม  และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พศ.2557  
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.2561-2564) หน้า 79
 ลําดับ  10

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา หรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์สํานักงาน
เช่น   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครืองปรับอากาศ  โต๊ะ เก้าอี ฯลฯ 
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ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือสิงของเครืองใช้ต่างๆ  เช่น กระดาษ แฟ้ม ตรา
ยาง ปากกา ดินสอ แบบพิมพ์ต่าง ๆ หนังสือพิมพ์ วารสาร ฯลฯ
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนมากที มท  0808.2/ว
  1248  ลงวันที  27  มิถุนายน  2559  เรือง แนวทางการพิจารณาสิง
ของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ  

วัสดุการเกษตร จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรู
พืช  ปุ๋ย  พันธ์พืช วัสดุเพาะ  ชํา  อุปกรณ์ในการขยายพันธ์พืช
    -ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนมากที มท  0808.2
/ว  1248  ลงวันที  27  มิถุนายน  2559  เรือง แนวทางการพิจารณาสิง
ของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล กระดาษไขหัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ สําหรับเครืองคอมพิวเตอร์ ผ้า
หมึกพิมพ์ 
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนมากที มท  0808.2/ว
  1248  ลงวันที  27  มิถุนายน  2559  เรือง แนวทางการพิจารณาสิง
ของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ

งบลงทุน รวม 4,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 4,300 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึกพิมพ์ (Ink  Tank  Printer)  
จํานวน  1  เครือง

จํานวน 4,300 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึกพิมพ์
 (Ink Tank Printer) จํานวน 1 เครือง
        คุณลักษณะพืนฐาน
        -เป็นเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึก
พิมพ์  (Ink  Tank  Printer)  โรงงานผู้ผลิต
        -มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า  1,200?1,200 dpi
        -มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อ
นาที (ppm)  หรือ  8.8  ภาพต่อนาที (ipm)
         -มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อนาที (ppm)  
หรือ  4.8  ภาพต่อนาที (ipm)
         -มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ  USB 2.0 หรือดีกว่า 
จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
        -สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และ Custom 

         ฐานอํานาจ  ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  ประจําปีงบประมาณ  2561  ของกระทรวงดิจิทัลเพือ
เศรษฐกิจและสังคม
  -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.2561-2564)เพิมเติม 
(ฉบับที 3)  บัญชีครุภัณฑ์  หน้า 78  ลําดับ 6  
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 8,389,826 บาท
งบกลาง รวม 8,389,826 บาท
งบกลาง รวม 8,389,826 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 19,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 5,515,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ  ตามภารกิจถ่ายโอนการ
สงเคราะห์เบียยังชีพผู้สูงอายุ ให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
(จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลัก
เกณฑ์การจ่ายเงินเบียยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
 2552 และทีแก้ไขเพิมเติม

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 2,256,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียยังชีพให้แก่ผู้พิการ ตามภารกิจถ่ายโอนการสงเคราะห์
เบียยังชีพผู้พิการ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน (จ่ายจากเงินอุดหนุน
ทัวไป)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบีย
ความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ 2553 และ
(ฉบับที 2)  พ.ศ. 2559

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 96,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียยังชีพให้แก่ ผู้ป่วยติดเชือ  HIV จํานวน 10  คน  ตาม
ภารกิจถ่ายโอนการสงเคราะห์เบียยังชีพผู้ป่วย ติดเชือ  HIV ให้แก่ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน(จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)  ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพือการยังชีพขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ 2548

สํารองจ่าย จํานวน 200,576 บาท
รายจ่ายทีตังไว้เพือใช้จ่ายในกรณีทีจําเป็นเพือป้องกันและบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนทีเกิดจากสาธารณภัยต่างๆเช่นการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาอุทกภัยนําป่าไหลหลากแผ่นดินถล่มภัยแล้ง ภัยหนาว
อัคคีภัย  ไฟป่าและหมอกควัน  โรคติดต่อ ฯลฯ

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
เงินสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลนาโพธิ จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลนาโพธิ 
เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 203,050 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน
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