
รายการ งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ

1.เงินเดือนพนกังานส่วนต าบล 1,239,540.00              ต.ค.61 - ก.ย.62

2.เงินเพ่ิมต่างๆพนกังาน 37,200.00                   ต.ค.61 - ก.ย.62

3.เงินประจ าต  าแหน่ง 42,000.00                   ต.ค.61 - ก.ย.62

รายการ งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ

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

2.ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ 5,000.00                     ต.ค.61 - ก.ย.62

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

4.เงินช่วยเหลือค่าศึกษาบุตร 20,000.00                   ต.ค.61 - ก.ย.62

หมวด ค่าตอบแทน

แผนการใช้จ่ายเงนิ  ประจ าปีงบประมาณ  2562
ส่วนโยธา  แผนงานเคหะและชุมชน

หมวด  เงนิเดอืน

แผนการใช้จ่ายเงนิ  ประจ าปีงบประมาณ  2561
ส่วนโยธา  แผนงานเคหะและชุมชน



รายการ งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ

1.รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าวซ่ึงบริการ
*ค่าจา้งเหมาผูป้ฏิบติัหน้าท่ีผูช่้วยนายช่างโยธา 108,000.00                 ต.ค.61 - ก.ย.62
*ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีเขา้ข่ายประเภทรายจ่ายน้ี 10,000.00                   ต.ค.61 - ก.ย.62
*ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเยบ็เล่ม ท าปกหนงัสือ 5,000.00                     ต.ค.61 - ก.ย.62
*ค่าลา้ง อดั ขยายภาพ 5,000.00                     ต.ค.61 - ก.ย.62

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

3.ค่าบ ารุงรักษา  และซ่อมแซม 400,000.00                 ต.ค.61 - ก.ย.62

แผนการใช้จ่ายเงนิ  ประจ าปีงบประมาณ  2561

หมวด ค่าใช้สอย

ส่วนโยธา  แผนงานเคหะและชุมชน



รายการ งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ

1.ค่าวสัดุส านกังาน 30,000.00                   ต.ค.61 - ก.ย.62

2.ค่าวสัดุไฟฟ้าและวิทยุ 80,000.00                   ต.ค.61 - ก.ย.62

3.ค่าวสัดุก่อสร้าง 10,000.00                   ต.ค.61 - ก.ย.62

4.ค่าวสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 5,000.00                     ต.ค.61 - ก.ย.62

5.ค่าวสัดุคอมพิวเตอร์ 30,000.00                   ต.ค.61 - ก.ย.62

หมวดค่าวสัดุ

แผนการใช้จ่ายเงนิ  ประจ าปีงบประมาณ  2562

ส่วนโยธา  แผนงานเคหะและชุมชน



รายการ งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ

ครุภณัฑส์ านกังาน
1.ค่าตูเ้หล็กเก็บเอกสาร 2 บานเล่ือน  จ  านวน  2 ตู้ๆ ละ 6,500 บาท 13,000.00                   ต.ค.61 - ก.ย.62
2.ค่าครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) เคร่ืองละ 16,000 บาท จ านวน 1 เคร่ือง 16,000.00                   ต.ค.61 - ก.ย.62

แผนการใช้จ่ายเงนิ  ประจ าปีงบประมาณ  2562

ส่วนโยธา  แผนงานเคหะและชุมชน

หมวด ค่าครุภณัฑ์



รายการ งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ

1.ปรับปรังต่อเติมอาคารอเนกประสงค ์อบต.นาโพธ์ิ 500,000.00                 ต.ค.61 - ก.ย.62
2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายโรงน ้าด่ืมไปท่ีท าการ อบต. นาโพธ์ิ) บา้นหนองหวา้ หมู่ท่ี 11 500,000.00                 ต.ค.61 - ก.ย.62
3.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายร้านค่าชุมชนไปโรงเรียนวดัท่าเรียบ) บา้นหนองหวา้ หมู่ท่ี 11 200,000.00                 ต.ค.61 - ก.ย.62
4.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหนองน ้าสาธารณะ) บา้นหนองหญา้รังกา หมู่ท่ี 9 390,000.00                 ต.ค.61 - ก.ย.62
5.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหน้าบา้นนายเลิศไปบา้นนายพชัชา) บา้นหนองหวา้ หมู่ท่ี 10 215,000.00                 ต.ค.61 - ก.ย.62
6.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายคลองบึงชา้ง) บา้นจอก หมู่ท่ี 3 130,000.00                 ต.ค.61 - ก.ย.62
7.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายส่ีแยกบา้นนายสุทศัน์ไปถนนลาดยางพุทไธสง) หมู่ท่ี 7 500,000.00                 ต.ค.61 - ก.ย.62
8.โครงการก่อสร้างถนนดิน (สายกลางหมู่บา้น)   หมู่ท่ี 3 บา้นจอก 500,000.00                 ต.ค.61 - ก.ย.62
9.โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมวางท่อระบายน ้า (สายบา้นพ่อรอดไปโนนพะยอม) บา้นหนองหวา้ หมู่ท่ี 11 500,000.00                 ต.ค.61 - ก.ย.62
10.โครงการก่อสร้างร่องระบายน ้า(สายบริเวณหน้าบา้นนายยวนไปท่ีท าการผูใ้หญ่บา้น หมู่ท่ี 8) บา้นหนองต่อ 450,000.00                 ต.ค.61 - ก.ย.62
11.โครงการลงหินคลุกถนนดิน (สายนานายหนัไปทางขวาง) บา้นหนองหวา้ หมู่ท่ี 10 100,000.00                 ต.ค.61 - ก.ย.62
12.โครงการลงหินคลุกถนนดิน (สายนาพ่อสอนไปนานายเล่ียม) บา้นหนองหวา้ หมู่ท่ี 10 100,000.00                 ต.ค.61- ก.ย.62
13.ค่ออกแบบค่าตวคุมงานก่อสร้างขององคก์ารบริหารส่วนต าบลนาโพธ์ิ 50,000.00                   ต.ค.61 - ก.ย.62

หมวดค่าที่ดนิและส่ิงก่อสร้าง

แผนการใช้จ่ายเงนิ  ประจ าปีงบประมาณ   2562
ส่วนโยธา  แผนงานเคหะและชุมชน



รายการ งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ

1.รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ
*โครงการครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเขม้แขง็ 20,000.00                   ต.ค.61 - ก.ย.62
*โครงการถนนสะอาด ปราศจากอุบติัเหตุ 5,000.00                     ต.ค.61 - ก.ย.62

รายการ งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ

เงนิอุดหนุนส่วนราชการ

1.อุดหนุนศูนยป์ฏิบติัการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดอเภอนาโพธ์ิ 20,000.00                   ต.ค.61 - ก.ย.62

แผนการใช้จ่ายเงนิ  ประจ าปีงบประมาณ  2562

ส่วนโยธา  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

หมวด ค่าใช้สอย

หมวด เงนิอุดหนุน

แผนการใช้จ่ายเงนิ  ประจ าปีงบประมาณ   2562

ส่วนโยธา  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน


