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ของ 

องคการบริหารสวนตําบลนาโพธ์ิ 

อําเภอนาโพธ์ิ จังหวัดบุรีรัมย 



องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์
เขต/อําเภอ นาโพธิ์    จังหวัดบุรีรัมย

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-  ซอย-  ถนน-  แขวง/ตําบล -
  เขต/อําเภอ นาโพธิ์  จังหวัดบุรีรัมย  31230

พื้นที่ 38.50 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด 3,525 คน
ชาย 1,708 คน

หญิง 1,817 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2565



ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

องคการบริหารส่วนตําบลนาโพธิ์
อําเภอนาโพธิ์  จังหวัดบุรีรัมย



จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

งบลงทุน จํานวน 2,219,830.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 4,422,798.25 บาท

งบบุคลากร จํานวน 8,223,150.59 บาท

2.3 รายจายจริง จํานวน 24,318,062.30 บาท ประกอบดวย
งบกลาง จํานวน 8,545,593.46 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 12,588,719.44 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 1,039,984.00 บาท

หมวดรายไดจากทุน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร 14,808,824.41 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย 0.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 24,430.00 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต 7,710.10 บาท

หมวดรายไดจากทรัพยสิน 72,273.16 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. 2564
2.1 รายรับจริง จํานวน 27,513,416.70 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร 11,459.59 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 3,909,990.18 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 13,590,299.18 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 5,691,940.66 บาท

           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผูบริหารทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ จะไดเสนอรางขอบัญญัติงบประมาณ

รายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผูบริหารทองถิ่นองคการ

บริหารสวนตําบลนาโพธิ์ จึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการ

และแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมี

สถานะการเงิน ดังนี้

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์



2.7 รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท

2.4 รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 39,984 บาท

2.5 มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ จํานวน 0.00 บาท

2.6 รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 0.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 906,690.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์
อําเภอนาโพธิ์  จังหวัดบุรีรัมย

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2564

ประมาณการ
ปี 2565

ประมาณการ
ปี 2566

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 11,459.59 117,000.00 120,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

7,710.10 47,000.00 47,000.00

หมวดรายได้จากทรัพยสิน 72,273.16 130,000.00 130,000.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และ
กิจการพาณิชย

0.00 20,000.00 0.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 24,430.00 490,000.00 55,000.00

หมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00 10,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 115,872.85 804,000.00 362,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 14,808,824.41 18,950,000.00 18,950,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

14,808,824.41 18,950,000.00 18,950,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุน 12,588,719.44 14,946,000.00 15,388,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

12,588,719.44 14,946,000.00 15,388,000.00

รวม 27,513,416.70 34,700,000.00 34,700,000.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์
อําเภอนาโพธิ์  จังหวัดบุรีรัมย

2. รายจาย

รายจาย
รายจายจริง
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

ประมาณการ
ป 2566

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 8,545,593.46 8,684,680.00 9,409,840.00

งบบุคลากร 8,223,150.59 11,802,960.00 11,031,042.00

งบดําเนินงาน 4,422,798.25 8,806,260.00 9,414,618.00

งบลงทุน 2,219,830.00 4,177,100.00 3,736,500.00

งบเงินอุดหนุน 906,690.00 1,229,000.00 1,108,000.00

รวมจายจากงบประมาณ 24,318,062.30 34,700,000.00 34,700,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ
องคการบริหารส่วนตําบลนาโพธิ์
อําเภอนาโพธิ์  จังหวัดบุรีรัมย



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององคการบริหารส่วนตําบลนาโพธิ์
อําเภอนาโพธิ์  จังหวัดบุรีรัมย

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 10,092,997

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,825,010

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 4,060,658

แผนงานสาธารณสุข 554,000

แผนงานสังคมสงเคราะห 1,288,090

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 470,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 440,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 5,912,565

แผนงานการเกษตร 646,840

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 9,409,840

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 34,700,000



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์
อําเภอนาโพธิ์  จังหวัดบุรีรัมย

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 9,409,840 9,409,840
    งบกลาง 9,409,840 9,409,840

หน้า : 1/9



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง
งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รวม

งบบุคลากร 4,828,618 1,848,184 200,000 6,876,802
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 1,361,520 0 0 1,361,520

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,467,098 1,848,184 200,000 5,515,282

งบดําเนินงาน 2,179,270 876,425 40,000 3,095,695
    คาตอบแทน 545,270 302,425 40,000 887,695

    คาใช้สอย 1,034,000 434,000 0 1,468,000

    คาวัสดุ 255,000 140,000 0 395,000

    คาสาธารณูปโภค 345,000 0 0 345,000

งบลงทุน 31,500 44,000 0 75,500
    คาครุภัณฑ 31,500 44,000 0 75,500

งบเงินอุดหนุน 45,000 0 0 45,000
    เงินอุดหนุน 45,000 0 0 45,000

รวม 7,084,388 2,768,609 240,000 10,092,997

หน้า : 2/9



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการรักษาความสงบ

ภายใน

งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

รวม

งบบุคลากร 429,240 0 429,240
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 429,240 0 429,240

งบดําเนินงาน 250,770 1,145,000 1,395,770
    คาตอบแทน 75,770 100,000 175,770

    คาใช้สอย 115,000 755,000 870,000

    คาวัสดุ 60,000 290,000 350,000

รวม 680,010 1,145,000 1,825,010

หน้า : 3/9



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 670,860 683,560 1,354,420
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 670,860 683,560 1,354,420

งบดําเนินงาน 683,230 979,208 1,662,438
    คาตอบแทน 77,230 79,470 156,700

    คาใช้สอย 561,000 387,275 948,275

    คาวัสดุ 45,000 512,463 557,463

งบลงทุน 22,000 118,800 140,800
    คาครุภัณฑ 22,000 118,800 140,800

งบเงินอุดหนุน 0 903,000 903,000
    เงินอุดหนุน 0 903,000 903,000

รวม 1,376,090 2,684,568 4,060,658

หน้า : 4/9



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบดําเนินงาน 434,000 434,000
    คาตอบแทน 120,000 120,000

    คาใช้สอย 284,000 284,000

    คาวัสดุ 30,000 30,000

งบเงินอุดหนุน 120,000 120,000
    เงินอุดหนุน 120,000 120,000

รวม 554,000 554,000

หน้า : 5/9



แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์

รวม

งบบุคลากร 749,160 0 749,160
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 749,160 0 749,160

งบดําเนินงาน 378,930 150,000 528,930
    คาตอบแทน 144,930 0 144,930

    คาใช้สอย 184,000 150,000 334,000

    คาวัสดุ 50,000 0 50,000

งบเงินอุดหนุน 0 10,000 10,000
    เงินอุดหนุน 0 10,000 10,000

รวม 1,128,090 160,000 1,288,090

หน้า : 6/9



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบดําเนินงาน 450,000 450,000
    คาใช้สอย 450,000 450,000

งบเงินอุดหนุน 20,000 20,000
    เงินอุดหนุน 20,000 20,000

รวม 470,000 470,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดําเนินงาน 260,000 170,000 430,000
    คาใช้สอย 210,000 170,000 380,000

    คาวัสดุ 50,000 0 50,000

งบเงินอุดหนุน 0 10,000 10,000
    เงินอุดหนุน 0 10,000 10,000

รวม 260,000 180,000 440,000

หน้า : 7/9



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมและ

การโยธา
งานก่อสร้าง รวม

งบบุคลากร 1,265,260 0 1,265,260
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,265,260 0 1,265,260

งบดําเนินงาน 1,127,105 0 1,127,105
    คาตอบแทน 191,105 0 191,105

    คาใช้สอย 776,000 0 776,000

    คาวัสดุ 160,000 0 160,000

งบลงทุน 20,000 3,500,200 3,520,200
    คาครุภัณฑ 20,000 0 20,000

    คาที่ดินและสิ่งกอสร้าง 0 3,500,200 3,500,200

รวม 2,412,365 3,500,200 5,912,565

หน้า : 8/9



แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

รวม

งบบุคลากร 356,160 0 356,160
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 356,160 0 356,160

งบดําเนินงาน 240,680 50,000 290,680
    คาตอบแทน 44,680 0 44,680

    คาใช้สอย 166,000 50,000 216,000

    คาวัสดุ 30,000 0 30,000

รวม 596,840 50,000 646,840

หน้า : 9/9







รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2566
องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์
อําเภอนาโพธิ์  จังหวัดบุรีรัมย

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566
หมวดภาษีอากร
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2,149.82 1,810.59 110,000.00 0.00 % 110,000.00
     ภาษีป้าย 8,200.00 9,649.00 7,000.00 42.86 % 10,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 10,349.82 11,459.59 117,000.00 120,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 523.80 320.10 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     คาธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล 0.00 3,500.00 4,000.00 0.00 % 4,000.00
     คาปรับการผิดสัญญา 0.00 0.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00
     คาปรับอื่น ๆ 0.00 0.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00
     คาใบอนุญาตรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 3,500.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     คาใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

4,590.00 3,890.00 30,000.00 0.00 % 30,000.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 8,613.80 7,710.10 47,000.00 47,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ดอกเบี้ย 90,215.92 72,273.16 130,000.00 0.00 % 130,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 90,215.92 72,273.16 130,000.00 130,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์
     รายได้จากประปา 0.00 0.00 20,000.00 -100.00 % 0.00

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ 0.00 0.00 20,000.00 0.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง 3,000.00 0.00 450,000.00 -100.00 % 0.00
     คารับรองสําเนาและถายเอกสาร 0.00 0.00 0.00 100.00 % 5,000.00
     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 21,901.60 24,430.00 40,000.00 25.00 % 50,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 24,901.60 24,430.00 490,000.00 55,000.00
หมวดรายได้จากทุน
     คาขายทอดตลาดทรัพยสิน 0.00 0.00 0.00 100.00 % 10,000.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00 0.00 10,000.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีรถยนต 238,866.52 245,094.50 350,000.00 0.00 % 350,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 8,961,915.49 9,696,040.41 12,580,000.00 0.00 % 12,580,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 1,436,012.02 1,520,332.86 1,800,000.00 0.00 % 1,800,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 25,785.88 31,765.17 50,000.00 0.00 % 50,000.00
     ภาษีสรรพสามิต 2,905,428.08 2,921,695.43 3,500,000.00 0.00 % 3,500,000.00
     คาภาคหลวงแร 31,598.27 32,149.00 50,000.00 0.00 % 50,000.00
     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 25,819.98 16,191.04 70,000.00 0.00 % 70,000.00
     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

478,305.00 345,556.00 550,000.00 0.00 % 550,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 14,103,731.24 14,808,824.41 18,950,000.00 18,950,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
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หมวดเงินอุดหนุน
     เงินอุดหนุนทั่วไป 11,491,097.00 12,588,719.44 14,946,000.00 2.96 % 15,388,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุน 11,491,097.00 12,588,719.44 14,946,000.00 15,388,000.00
รวมทุกหมวด 25,728,909.38 27,513,416.70 34,700,000.00 34,700,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์

อําเภอนาโพธิ์  จังหวัดบุรีรัมย

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 34,700,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 120,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 110,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมาเนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บได้เทา
เดิม

ภาษีป้าย จํานวน 10,000 บาท

ประมาณการไว้มากกวาปที่ผานมาเนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บได้
มากกวาเดิม

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 47,000 บาท
คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมาเนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บได้เทา
เดิม

คาธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล จํานวน 4,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมาเนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บได้เทา
เดิม

คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 10,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมาเนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บได้เทา
เดิม

คาปรับอื่น ๆ จํานวน 2,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมาเนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บได้เทา
เดิม

คาใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

จํานวน 30,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมาเนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บได้เทา
เดิม
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หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 130,000 บาท
ดอกเบี้ย จํานวน 130,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมาเนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บได้เทา
เดิม

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 55,000 บาท
คารับรองสําเนาและถายเอกสาร จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการไว้มากกวาปที่ผานมาเนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บได้
มากกวาเดิม

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จํานวน 50,000 บาท

ประมาณการไว้มากกวาปที่ผานมาเนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บได้
มากกวาเดิม

หมวดรายได้จากทุน รวม 10,000 บาท
คาขายทอดตลาดทรัพยสิน จํานวน 10,000 บาท

ประมาณการไว้มากกวาปที่ผานมาเนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บได้
มากกวาเดิม

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 18,950,000 บาท
ภาษีรถยนต จํานวน 350,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมาเนื่องจากคาดวาจะได้รับการจัด
สรรเทาเดิม

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 12,580,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมาเนื่องจากคาดวาจะได้รับการจัด
สรรเทาเดิม

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 1,800,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมาเนื่องจากคาดวาจะได้รับการจัด
สรรเทาเดิม

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 50,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมาเนื่องจากคาดวาจะได้รับการจัด
สรรเทาเดิม
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ภาษีสรรพสามิต จํานวน 3,500,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมาเนื่องจากคาดวาจะได้รับการจัด
สรรเทาเดิม

คาภาคหลวงแร จํานวน 50,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมาเนื่องจากคาดวาจะได้รับการจัด
สรรเทาเดิม

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 70,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมาเนื่องจากคาดวาจะได้รับการจัด
สรรเทาเดิม

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 550,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมาเนื่องจากคาดวาจะได้รับการจัด
สรรเทาเดิม

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุน รวม 15,388,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 15,388,000 บาท

ประมาณการไว้มากกวาปที่ผานมาเนื่องจากคาดวาจะได้รับการ
จัดสรรมากกวาเดิม
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 23,550 17,100 28,000 0 % 28,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 1,164 1,080 2,000 0 % 2,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 5,240,600 5,453,900 5,533,200 16.44 % 6,442,800

เบี้ยยังชีพความพิการ 1,992,800 1,918,200 2,066,400 3.6 % 2,140,800

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 26,500 30,000 60,000 0 % 60,000

เงินสํารองจาย 289,340 630,233.46 500,000 -50 % 250,000

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

0 0 395,080 -2.24 % 386,240

เงินสนับสนุนกองทุนระบบหลักประกัน
สุขภาพองค์การบริหารสวนตําบลนาโพธิ์

0 0 100,000 0 % 100,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารสวนตําบลนาโพธิ์
อําเภอนาโพธิ์    จังหวัดบุรีรัมย์
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เงินสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ตําบลนาโพธิ์  

100,000 100,000 0 0 % 0

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

197,540 395,080 0 0 % 0

รวมงบกลาง 7,871,494 8,545,593.46 8,684,680 9,409,840
รวมงบกลาง 7,871,494 8,545,593.46 8,684,680 9,409,840
รวมงบกลาง 7,871,494 8,545,593.46 8,684,680 9,409,840

รวมแผนงานงบกลาง 7,871,494 8,545,593.46 8,684,680 9,409,840
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

514,080 514,080 0 0 % 0

คาตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 514,080 0 % 514,080

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 42,120 42,120 42,120 0 % 42,120

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 42,120 42,120 42,120 0 % 42,120

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารสวนตําบล

86,400 85,935.54 86,400 0 % 86,400
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

1,022,400 1,080,696 1,195,200 -43.37 % 676,800

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 1,707,120 1,764,951.54 1,879,920 1,361,520
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 1,986,940 2,066,107.06 2,760,400 16.47 % 3,215,098

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 70,000 84,000 0 % 84,000

เงินประจําตําแหนง 84,000 113,580 168,000 0 % 168,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,070,940 2,249,687.06 3,012,400 3,467,098
รวมงบบุคลากร 3,778,060 4,014,638.6 4,892,320 4,828,618

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

57,450 12,300 573,200 -44.02 % 320,870

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 50,000 -40 % 30,000

คาเชาบ้าน 62,400 90,000 114,800 43.21 % 164,400
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 35,000 -14.29 % 30,000

รวมค่าตอบแทน 153,850 111,750 773,000 545,270
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจัดทําป้ายประกาศ ป้ายประชาสัมพันธ์ 
ป้ายรณรงค์ ป้ายบอกเขต

0 0 5,000 0 % 5,000

คาจัดทําป้ายประกาศ, ป้ายประชาสัมพันธ์, 
ป้ายรณรงค์ ป้ายบอกเขต 

3,269 785 0 0 % 0

คาจัดทําป้ายหรือตัวหนังสือในการจัดงาน
ตาง ๆ

0 0 5,000 0 % 5,000

คาจัดทําเอกสารเผยแพรสิ่งพิมพ์ 0 0 5,000 0 % 5,000

คาจ้างเหมาบริการคนสวน 0 0 0 100 % 108,000

คาจ้างเหมาบริการคนสวน จํานวน 1 อัตรา 108,000 108,000 108,000 -100 % 0

คาจ้างเหมาบริการแมบ้านทําความสะอาดที่
ทําการ อบต.นาโพธิ์

0 0 0 100 % 108,000

คาจ้างเหมาบริการแมบ้านทําความสะอาดที่
ทําการอบต.นาโพธิ์ จํานวน  1  อัตรา  

108,000 108,000 0 0 % 0
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คาจ้างเหมาบริการแมบ้านทําความสะอาดที่
ทําการอบต.นาโพธิ์ จํานวน 1 อัตรา

0 0 108,000 -100 % 0

คาจ้างเหมาบริการยามรักษาความปลอดภัย
ที่ทําการอบต.นาโพธิ์ จํานวน  1  อัตรา  

90,000 0 0 0 % 0

คาเชาเครื่องถายเอกสาร 0 0 0 100 % 30,000

คาใช้จายอื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจายนี้ 14,500 3,400 10,000 0 % 10,000

คาถายเอกสาร  คาเย็บหนังสือ, เข้าปก
หนังสือ, และข้อบัญญัติตาง ๆ

2,260 3,400 20,000 0 % 20,000

คาล้าง อัด ขยายภาพ 0 0 5,000 0 % 5,000

จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์สวน
กลาง

0 0 0 100 % 108,000

จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์สวน
กลาง จํานวน 1  อัตรา

0 72,000 0 0 % 0

จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์สวน
กลาง จํานวน 1 อัตรา

0 0 108,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 11,730 13,675 40,000 0 % 40,000
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ   
การประกวด  และการแขงขันตางๆ คาพวง
มาลา  ชอดอกไม้ในวันสําคัญหรือในโอกาส
ที่จําเป็นและมีความสําคัญ คาของขวัญ ของ
รางวัลหรือเงินรางวัลในกิจกรรมตางๆที่จํา
เป็นและเหมาะสม

2,000 3,000 10,000 0 % 10,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 168,089 199,752 150,000 0 % 150,000

คาใช้จายในการรับเสด็จ 0 0 10,000 0 % 10,000

คาใช้จายในการเลือกตั้ง 0 0 200,000 -95 % 10,000

คาลงทะเบียน 0 0 180,000 -16.67 % 150,000

โครงการ อบต.เคลื่อนที่ให้บริการประชาชน
พร้อมประชาสัมพันธ์ข้อมูลขาวสารและผล
การดําเนินงานขององค์การบริหารสวน
ตําบลนาโพธิ์

0 0 14,000 -28.57 % 10,000

โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูหัว  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา   68 พรรษา      

6,250 0 0 0 % 0
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โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิรา
ลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยูหัว เนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

0 7,200 16,000 -100 % 0

โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิต์  พระบรมราชินีนาท พระบรมราช
ชนนีพันปหลวง  เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา       

0 6,600 0 0 % 0

โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิต์ พระบรมราชินีนาท พระบรมราช
ชนนีพันปหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา

0 0 10,000 -100 % 0

โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาท พระบรมราช
ชนนีพันปหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา  88  พรรษา    

9,650 0 0 0 % 0

โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า
สุทิดา  พัชรสุธาพิมลลักษณ  พระบรมราชินี 
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา      
 

0 4,400 0 0 % 0
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โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า
สุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

0 0 10,000 -100 % 0

โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า
สุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  42
  พรรษา    

6,950 0 0 0 % 0

โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานสวนตําบล
และพนักงานจ้างของ อบต.นาโพธิ์ ผู้มี
คุณธรรมและจริยธรรม ในการปฏิบัติ
ราชการและให้บริการประชาชนดีเดน

0 0 5,000 0 % 5,000

โครงการฝึกอบรมการสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมบุคลากรขององค์การบริหารสวน
ตําบลนาโพธิ์เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กรสุจริต

0 0 0 100 % 10,000

โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม คณะผู้
บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารสวน
ตําบล พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง
องค์การบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ 
ประจําปงบประมาณ 2563

7,910 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 5/9/2565  14:00 หน้า : 8/67



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม คณะผู้
บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารสวน
ตําบล พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง
องค์การบริหารสวนตําบลนาโพธิ์

0 0 10,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้าง
ศักยภาพของผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น 
พนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง องค์การ
บริหารสวนตําบลนาโพธิ์

0 0 0 100 % 100,000

โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 
สําหรับบุคลากรขององค์การบริหารสวน
ตําบลนาโพธิ์ ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้อง
ถิ่น

0 0 0 100 % 10,000

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการให้
บริการขององค์การบริหารสวนตําบล

0 0 15,000 0 % 15,000

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการให้
บริการขององค์การบริหารสวนตําบล 

15,000 15,000 0 0 % 0

โครงการสร้างพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย 9,840 9,840 5,000 100 % 10,000

โครงการให้ความรู้ด้านกฎหมายในชีวิต
ประจําวันแกประชาชนองค์การบริหารสวน
ตําบลนาโพธิ์

10,000 0 10,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 27,690 92,525.6 108,350 -7.71 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 601,138 647,577.6 1,167,350 1,034,000
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ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 0 39,477 80,000 -37.5 % 50,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 30,000 -100 % 0

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 50,000 0 % 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 61,600 72,290 97,200 2.88 % 100,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 28,100 26,690 50,000 0 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 89,700 138,457 312,200 255,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 219,591.01 203,037.58 264,000 -12.88 % 230,000

คาบริการโทรศัพท์ 3,155.43 2,933.94 10,000 0 % 10,000

คาบริการไปรษณีย์ 709 697 5,000 0 % 5,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 89,751.61 97,751.6 100,000 0 % 100,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 313,207.05 304,420.12 379,000 345,000
รวมงบดําเนินงาน 1,157,895.05 1,202,204.72 2,631,550 2,179,270

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาจัดซื้อโต๊ะทํางาน 0 0 5,000 -100 % 0
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คาตู้เหล็กเก็บเอกสาร  2  บานเลื่อน  
จํานวน  1  ตู้ จํานวน  5,500  บาท

0 5,000 0 0 % 0

คาตู้เหล็กเก็บเอกสาร  ๒  บานเลื่อน  
จํานวน  ๔  ตู้ ๆ ละ   ๖,๕๐๐  บาท 

24,000 0 0 0 % 0

คาเต็นท์ทรงจั่ว จํานวน 4 เต็นท์ๆ ละ 
22000 บาท

88,000 0 0 0 % 0

คาโต๊ะพับอเนกประสงค์ แบบพื้นโต๊ะ
พลาสติก โครงเหล็ก จํานวน 10 ตัวๆ ละ 
2,500 บาท 

25,000 0 0 0 % 0

คาโต๊ะหมูบูชาไม้สัก หมู 7  หน้า 7 จํานวน 
1  ชุด

0 4,800 0 0 % 0

คาพัดลมตั้งพื้นอุตสาหกรรม ขนาดใบพัด 
25 นิ้ว จํานวน 8 เครื่องๆ ละ 3000.-บาท

24,000 0 0 0 % 0

เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด 
24,000 บีทียู จํานวน 3 เครื่องๆ ละ 
36,400 บาท 0 108,900 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง 
(ระบบ Inverter) 

0 0 27,900 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 
12,000 บีทียู

0 0 16,800 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 5/9/2565  14:00 หน้า : 11/67



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

จัดซื้อรถยนต์สวนกลาง 0 0 854,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 0 0 10,000 -5 % 9,500

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คอมพิวเตอร์สํานักงาน (จอขนาดไมน้อย
กวา 19 นิ้ว) เครื่องละ 17,000.-บาท 
จํานวน 2 เครื่อง 

34,000 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาว
ดํา 

0 0 2,600 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล

0 0 0 100 % 22,000

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา (18 
หน้าตอนาที) จํานวน 3 เครื่องๆ ละ 2600 
บาท

7,800 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

0 0 7,500 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 202,800 118,700 923,800 31,500
รวมงบลงทุน 202,800 118,700 923,800 31,500
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการขอรับการสนับสนุนการดําเนินงาน
ศูนย์ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น  
อําเภอนาโพธิ์  จังหวัดบุรีรัมย์  ประจําปงบ
ประมาณ  พ.ศ.2564

0 25,000 0 0 % 0

โครงการขอรับการสนับสนุนการดําเนินงาน
ศูนย์ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
อําเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

0 0 25,000 0 % 25,000

โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและ
การจัดงานรัฐพิธี

0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและ
การจัดงานรัฐพิธี ประจําปงบประมาณ 
2564

0 20,000 0 0 % 0

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอนาโพธิ์ 
จํานวน 20,000.-บาท

20,000 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 20,000 45,000 45,000 45,000
รวมงบเงินอุดหนุน 20,000 45,000 45,000 45,000

รวมงานบริหารทั่วไป 5,158,755.05 5,380,543.32 8,492,670 7,084,388
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งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 1,140,060 1,229,056.25 1,734,060 4.16 % 1,806,184

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 3,000 -100 % 0

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,182,060 1,271,056.25 1,779,060 1,848,184
รวมงบบุคลากร 1,182,060 1,271,056.25 1,779,060 1,848,184

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 180,630 -10.08 % 162,425

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 30,000 0 % 30,000

คาเชาบ้าน 66,000 57,000 85,000 17.65 % 100,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 15,000 -33.33 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 66,000 57,000 310,630 302,425
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการผู้ชวยเจ้าพนักงานพัสดุ 
จํานวน 1 อัตรา

108,000 120,000 108,000 -100 % 0

คาจ้างเหมาบริการผู้ชวยเจ้าหน้าที่จัดเก็บ
รายได้

0 0 0 100 % 108,000

คาจ้างเหมาบริการผู้ชวยเจ้าหน้าที่จัดเก็บ
รายได้ จํานวน 1 อัตรา

108,000 110,000 108,000 -100 % 0

คาจ้างเหมาบริการผู้ชวยพัสดุ 0 0 0 100 % 108,000

คาจ้างเหมาบริการพนักงานจ้างทั่วไป 
จํานวน 1 อัตรา

0 0 36,000 -100 % 0

คาจ้างเหมาบริการพนักงานธุรการกองคลัง 
จํานวน 1 อัตรา

0 0 54,000 -100 % 0

คาใช้จายอื่นๆ ที่เข้าขายประเภทรายจายนี้ 9,500 1,500 5,000 0 % 5,000

คาถายเอกสาร คาเย็บเลม ทําปก และข้อ
บัญญัติตางๆ

0 0 10,000 0 % 10,000

คาธรรมเนียม คาลงทะเบียนตาง ๆ 0 0 10,000 0 % 10,000

คาล้าง อัด ขยายภาพ 0 0 2,000 0 % 2,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 55,738 79,468 70,000 0 % 70,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาลงทะเบียน 0 0 40,000 25 % 50,000

โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและ
ทรัพย์สิน ตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สร้าง พ.ศ.2562 องค์การบริหารสวนตําบล
นาโพธิ์ อําเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

190,000 0 0 0 % 0

โครงการหน้าที่พลเมืองที่ดีในการเสียภาษี
สร้างชาติ

0 0 6,000 0 % 6,000

โครงการอบรมให้ความรู้ในการเสียภาษีให้
กับประชาชน  อบต.นาโพธิ์

17,740 0 10,000 50 % 15,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 12,200 9,000 30,000 66.67 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 501,178 319,968 489,000 434,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 139,434 89,053 60,000 0 % 60,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 53,943 32,211 0 100 % 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 58,960 27,520 30,000 66.67 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 252,337 148,784 90,000 140,000
รวมงบดําเนินงาน 819,515 525,752 889,630 876,425
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาตู้เก็บแฟ้มฎีกา 40 ชอง มีล้อเลื่อน 
จํานวน 1 ตู้  

0 4,900 0 0 % 0

คาโต๊ะทํางานระดับ 3  จํานวน 2 ตัว ๆ ละ 
5,000 บาท    

0 10,000 0 0 % 0

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร  2  บานเลื่อน  จํานวน  
1  ตู้    

0 5,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

คาเตาแก๊สฟู่ จํานวน 1 เตา 0 4,940 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คาเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาว
ดํา (18 หน้าตอนาที) จํานวน  1  เครื่อง  

2,600 0 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล

0 0 22,000 100 % 44,000

เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง

0 22,000 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คสําหรับสํานักงาน 
 จํานวน  1  เครื่อง

16,000 0 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์สํานักงาน (จอขนาดไม
น้อยกวา 19 นิ้ว)  จํานวน  1  เครื่อง

17,000 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

0 0 7,500 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 35,600 46,840 29,500 44,000
รวมงบลงทุน 35,600 46,840 29,500 44,000

รวมงานบริหารงานคลัง 2,037,175 1,843,648.25 2,698,190 2,768,609
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 315,000 -36.51 % 200,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 315,000 200,000
รวมงบบุคลากร 0 0 315,000 200,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 35,000 0 % 35,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 40,000 40,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 40,000 40,000

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0 0 355,000 240,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 7,195,930.05 7,224,191.57 11,545,860 10,092,997
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 345,780 372,780 402,720 6.59 % 429,240

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 345,780 372,780 402,720 429,240
รวมงบบุคลากร 345,780 372,780 402,720 429,240

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 1,850 38,560 5.73 % 40,770

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 0 % 5,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 30,000 0 % 30,000

รวมค่าตอบแทน 15,800 28,450 73,560 75,770
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจัดทําป้ายประกาศ ป้ายประชาสัมพันธ์ 
ป้ายรณรงค์ ป้ายบอกเขต

0 0 5,000 0 % 5,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาจัดทําป้ายประกาศ, ป้ายประชาสัมพันธ์, 
ป้ายรณรงค์ ป้ายบอกเขต  

0 360 0 0 % 0

คาใช้จายอื่นๆ ที่เข้าขายประเภทรายจายนี้ 0 0 6,000 0 % 6,000

คาถายเอกสาร คาเย็บเลม ทําปก 0 0 2,000 0 % 2,000

คาล้าง อัด ขยายภาพ 0 0 2,000 0 % 2,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 3,060 1,200 30,000 -16.67 % 25,000

คาลงทะเบียน 0 0 20,000 25 % 25,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 18,732.95 16,984.43 50,000 0 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 21,792.95 18,544.43 115,000 115,000
ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนสง 13,500 0 50,000 0 % 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 13,500 0 50,000 60,000
รวมงบดําเนินงาน 51,092.95 46,994.43 238,560 250,770

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน 0 0 4,300 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 
18,000 บีทียู

0 0 21,500 -100 % 0

จัดซื้อโต๊ะทํางาน 0 0 5,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

คาตู้เย็น  ขนาด 5  คิวบิกฟุต  จํานวน  1  
ตู้   

0 5,990 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับ
งานประมวลผล

0 0 22,000 -100 % 0

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาว
ดํา

0 0 2,600 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 5,990 55,400 0
รวมงบลงทุน 0 5,990 55,400 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 396,872.95 425,764.43 696,680 680,010
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

135,000 87,600 150,000 -33.33 % 100,000

รวมค่าตอบแทน 135,000 87,600 150,000 100,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการขับรถน้ําเอนกประสงค์ 0 0 0 100 % 108,000

คาจ้างเหมาบริการขับรถน้ําเอนกประสงค์  
จํานวน  1  อัตรา

108,000 108,000 0 0 % 0

คาจ้างเหมาบริการขับรถน้ําเอนกประสงค์ 
จํานวน 1 อัตรา

0 0 108,000 -100 % 0

คาจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป 0 0 27,000 300 % 108,000

คาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถกู้ชีพกู้ภัย 0 0 0 100 % 108,000

คาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถกู้ชีพกู้ภัย 
จํานว น 1 อัตรา 

0 108,000 0 0 % 0

คาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถกู้ชีพกู้ภัย 
จํานวน 1 อัตรา

0 0 108,000 -100 % 0

คาใช้จายอื่นๆ ที่เข้าขายประเภทรายจายนี้ 0 0 2,000 0 % 2,000

คาถายเอกสาร คาเย็บเลม ทําปก 0 0 2,000 0 % 2,000

คาล้าง อัด ขยายภาพ 0 0 2,000 0 % 2,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 8,190 0 20,000 -50 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการดําเนินงานระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 
หนวยกู้ชีพ-กู้ภัยเพื่อให้การบริการผู้ป่วยฉุก
เฉินกอนถึงโรงพยาบาล

195,600 196,800 200,000 0 % 200,000

โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยลด
อุบัติเหตุจากการเดินทางในเทศกาลปใหม

0 2,640 5,000 0 % 5,000

โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยลด
อุบัติเหตุจากการเดินทางในเทศกาลปใหม  
ประจําป  2563 

2,640 0 0 0 % 0

โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยลด
อุบัติเหตุจากการเดินทางในเทศกาล
สงกรานต์

0 2,640 5,000 0 % 5,000

โครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย 0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย  
ประจําป 2563   

29,870 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมและทบทวนหลักสูตร อป
พร.ของสมาชิก อปพร. อบต.นาโพธิ์

0 0 50,000 0 % 50,000

โครงการฝึกอบรมและทบทวนหลักสูตรทีมกู้
ชีพกู้ภัย

0 0 0 100 % 35,000

โครงการฝึกอบรมและทบทวนหลักสูตรทีมกู้
ชีพกู้ภัย อบต.นาโพธิ์  ประจําป 2563
 

10,545 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติ

0 78,070 100,000 0 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 354,845 496,150 649,000 755,000
ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนสง 22,000 58,600 70,000 0 % 70,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 96,700 -6.93 % 90,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 111,400 0 80,000 -37.5 % 50,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 42,000 60,000 -33.33 % 40,000

วัสดุจราจร 0 0 40,000 0 % 40,000

วัสดุอื่น 79,375 0 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 212,775 100,600 346,700 290,000
รวมงบดําเนินงาน 702,620 684,350 1,145,700 1,145,000

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 702,620 684,350 1,145,700 1,145,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,099,492.95 1,110,114.43 1,842,380 1,825,010

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 326,760 166,438.74 426,760 54.74 % 660,360

เงินประจําตําแหนง 0 0 42,000 -75 % 10,500
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง 538,305 594,600 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 865,065 761,038.74 468,760 670,860
รวมงบบุคลากร 865,065 761,038.74 468,760 670,860

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 50,000 -45.54 % 27,230

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 0 % 5,000

คาเชาบ้าน 0 0 60,000 -33.33 % 40,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 20,000 -75 % 5,000

รวมค่าตอบแทน 0 4,100 135,000 77,230
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการงานธุรการ 0 0 0 100 % 108,000

คาจ้างเหมาบริการงานธุรการ  จํานวน  1 
อัตรา  

108,000 108,000 0 0 % 0
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คาจ้างเหมาบริการงานธุรการ จํานวน 1 
อัตรา

0 0 108,000 -100 % 0

คาจ้างเหมาบริการงานสอนและดูแลเด็ก 0 0 45,000 -100 % 0

คาจ้างเหมาบริการงานสอนและดูแลเด็ก  
จํานวน  1 อัตรา  

9,000 0 0 0 % 0

คาจ้างเหมาบริการงานสอนและผู้ดูแลเด็ก 0 0 0 100 % 216,000

คาจ้างเหมาบริการงานสอนและผู้ดูแลเด็ก 
จํานวน 1 อัตรา

0 0 9,000 -100 % 0

คาจ้างเหมาบริการนักการภารโรง 0 0 0 100 % 108,000

คาจ้างเหมาบริการนักการภารโรง  จํานวน  
1 อัตรา  

108,000 108,000 0 0 % 0

คาจ้างเหมาบริการนักการภารโรง จํานวน 1 
อัตรา

0 0 108,000 -100 % 0

คาจ้างเหมาบริการพาหนะรับ-สงเด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารสวนตําบลนา
โพธิ์

0 0 60,000 -100 % 0

คาจ้างเหมาแมบ้านทําความสะอาดและ
ประกอบอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารสวนตําบลนาโพธิ์  จํานวน  ๑  
อัตรา

108,000 108,000 0 0 % 0
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คาจ้างเหมาแมบ้านทําความสะอาดศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารสวนตําบลนา
โพธิ์ จํานวน 1 อัตรา

0 0 54,000 -100 % 0

คาใช้จายอื่น ๆ ที่เข้าขายประเภทรายจายนี้ 0 0 5,000 0 % 5,000

คาถายเอกสาร คาเย็บเลม ทําปกหนังสือ 0 0 2,000 0 % 2,000

คาล้าง อัด ขยายภาพ 0 0 2,000 0 % 2,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 26,730 13,380 20,000 0 % 20,000

คาลงทะเบียน 0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิรา
ลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยูหัว เนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

0 0 0 100 % 10,000

โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิต์ พระบรมราชินีนาท พระบรมราช
ชนนีพันปหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา

0 0 0 100 % 10,000

โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า
สุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

0 0 0 100 % 10,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 9,000 800 10,000 400 % 50,000
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รวมค่าใช้สอย 368,730 338,180 443,000 561,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 21,451 30,000 0 % 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 4,100 1,940 15,000 0 % 15,000

รวมค่าวัสดุ 4,100 23,391 45,000 45,000
รวมงบดําเนินงาน 372,830 365,671 623,000 683,230

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน 0 0 4,300 -100 % 0

คาจัดซื้อโต๊ะทํางาน 0 0 5,000 -100 % 0

คาจัดซื้อโต๊ะรับประทานอาหารเด็กพร้อม
ม้านั่งยาว 

0 32,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

คาตู้เย็น  ขนาด 5  คิวบิกฟุต  จํานวน  1  
ตู้ ๆ ละ  6,500  บาท
 

6,500 0 0 0 % 0

คาอางล้างจานขาตั้งสแตนเลส 2  หลุม มีที่
พักจานด้านข้าง  มีที่พักจานด้านบน  มีที่
วางจานด้านบน  มีที่วางจาน 2  ชั้น  
จํานวน  1 ชั้น  จํานวน 1  ชุด  

3,500 0 0 0 % 0
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล

0 0 0 100 % 22,000

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับ
งานสํานักงาน 

0 0 16,000 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

0 0 7,500 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 10,000 32,000 32,800 22,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการตอเติมผนังกั้นห้องเรียน 0 48,500 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 48,500 0 0
รวมงบลงทุน 10,000 80,500 32,800 22,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 1,247,895 1,207,209.74 1,124,560 1,376,090
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 190,080 -78.96 % 40,000
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 669,000 -3.8 % 643,560

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 859,080 683,560
รวมงบบุคลากร 0 0 859,080 683,560

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 62,000 20.11 % 74,470

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 67,000 79,470
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ 0 0 0 100 % 20,000

โครงการวันเด็กแหงชาติ 15,130 0 20,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมทักษะและความสามารถ
ให้เด็ก

9,910 9,730 10,000 0 % 10,000

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา

0 349,426 410,375 -17.81 % 337,275
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา ประจําปงบประมาณ  2563   

312,800 0 0 0 % 0

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมเด็กเล็ก
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

0 0 0 100 % 20,000

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แกนัก
เรียนและเยาวชน

0 0 20,000 -100 % 0

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แกนัก
เรียนและเยาวชน  ประจําปงบประมาณ  
2563 

20,950 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 358,790 359,156 460,375 387,275
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 546,955 -6.31 % 512,463

คาอาหารเสริม (นม) 432,191.78 454,329.48 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 432,191.78 454,329.48 546,955 512,463
รวมงบดําเนินงาน 790,981.78 813,485.48 1,074,330 979,208
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด 
24,000 บีทียู

0 0 0 100 % 49,800

ตู้ไม้เก็บของ 0 0 0 100 % 12,000

โต๊ะและเก้าอี้รับประทานอาหารเด็กเล็ก 0 0 0 100 % 42,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart 
TV

0 0 0 100 % 15,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 118,800
รวมงบลงทุน 0 0 0 118,800

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนอาหารกลางวัน 573,000 780,680 924,000 -2.27 % 903,000

รวมเงินอุดหนุน 573,000 780,680 924,000 903,000
รวมงบเงินอุดหนุน 573,000 780,680 924,000 903,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 1,363,981.78 1,594,165.48 2,857,410 2,684,568
รวมแผนงานการศึกษา 2,611,876.78 2,801,375.22 3,981,970 4,060,658
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 120,000 0 % 120,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 120,000 120,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาใช้จายอื่นๆ ที่เข้าขายประเภทรายจายนี้
0 0 3,000 -100 % 0

คาถายเอกสาร คาเย็บเลม ทําปกหนังสือ 
และข้อบัญญัติตางๆ

0 0 2,000 -100 % 0

คาล้าง อัด ขยายภาพ 0 0 2,000 -100 % 0

คาสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึ้นทะเบียน
สัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี

0 0 4,000 0 % 4,000
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรค
ระบาดอื่น ๆ

142,100 150,000 200,000 0 % 200,000

โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและการทํา
หมันสุนัขและแมว    

17,340 0 0 0 % 0

โครงการรณรงค์ให้ความรู้ด้านการสาธารณ
สุขเพื่อการป้องกันโรค

0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการสงเสริมดูแลสุขภาพให้กับ
ประชาชนตําบลนาโพธิ์

0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า    

0 16,422 0 0 % 0

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า

0 0 40,000 0 % 40,000

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการดูแล
สุขภาพให้กับแกนนําสุขภาพ

9,810 0 10,000 0 % 10,000

โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องเอดส์แก
เยาวชนตําบลนาโพธิ์

9,540 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 178,790 166,422 311,000 284,000
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ค่าวัสดุ
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 35,000 0 30,000 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 35,000 0 30,000 30,000
รวมงบดําเนินงาน 213,790 166,422 461,000 434,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องพนหมอกควัน 0 0 59,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กสําหรับสํานักงาน 
จํานวน 1 เครื่อง

0 16,000 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 16,000 59,000 0
รวมงบลงทุน 0 16,000 59,000 0

งบเงินอุดหนุน
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เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการจัดตั้งศูนย์พักคอย (Community 
Isolation : CI) ประจําอําเภอนาโพธิ์ 
จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ประจําปงบ
ประมาณ 2565

0 0 25,000 -100 % 0

โครงการจัดตั้งศูนย์พักคอยรองรับผู้ป่วยติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

0 51,010 0 0 % 0

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการการปรับปรุงภาวะโภชนาการและ
สุขภาพเด็กของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  สยาม
บรมราชกุมารี    (หมู ๘)

7,000 0 0 0 % 0

โครงการการปรับปรุงภาวะโภชนาการและ
สุขภาพเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  สยาม
บรมราชกุมารี    (หมู ๙)

7,000 0 0 0 % 0
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โครงการการปรับปรุงภาวะโภชนาการและ
สุขภาพเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  สยาม
บรมราชกุมารี   (หมู ๑๐)

6,000 0 0 0 % 0

โครงการการปรับปรุงภาวะโภชนาการและ
สุขภาพเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  สยาม
บรมราชกุมารี   (หมู ๓)

7,000 0 0 0 % 0

โครงการการสงเสริมสุขภาพอนามัยแมและ
เด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า    กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  สยามบรมราช
กุมารี    (หมู ๘)

7,000 0 0 0 % 0

โครงการการสงเสริมสุขภาพอนามัยแมและ
เด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า    กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  สยามบรมราช
กุมารี    (หมู ๙)

7,000 0 0 0 % 0

โครงการการสงเสริมสุขภาพอนามัยแมและ
เด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  สยาม
บรมราชกุมารี   (หมู ๓)

7,000 0 0 0 % 0
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โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา  สยามบรมราชกุมารี  
 (หมู ๗)

6,000 0 0 0 % 0

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา  สยามบรมราชกุมารี  
(หมู ๘)

6,000 0 0 0 % 0

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดา  สยามบรมราชกุมารี    
(หมู ๙)

6,000 0 0 0 % 0

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดา  สยามบรมราชกุมารี   
(หมู ๑๐)

8,000 0 0 0 % 0

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดา  สยามบรมราชกุมารี  (หมู 
๑๑)

6,000 0 0 0 % 0
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โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดา  สยามบรมราชกุมารี  (หมู 
๓)

6,000 0 0 0 % 0

โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จเจ้า
ฟ้าฯ  กรมพระศรีสวางควัฒน  วรขัตติย
ราชนารี  (หมู ๑๑)

7,000 0 0 0 % 0

โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด 
To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุน
ในชุมชน/หมูบ้าน)ทูลกระหมอมหญิงอุบล
รัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี         
(หมู ๗)

7,000 0 0 0 % 0

โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด 
To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุน
ในชุมชน/หมูบ้าน)ทูลกระหมอมหญิงอุบล
รัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี (หมู ๑๑)

7,000 0 0 0 % 0

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา
ต้านภัยมะเร็งเต้านม (หมู ๑๐) 6,000 0 0 0 % 0

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา
ต้านภัยมะเร็งเต้านม (หมู ๗)

7,000 0 0 0 % 0
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อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมูที่ 10 บ้านหนองหว้า

0 0 20,000 0 % 20,000

อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมูที่ 11 บ้านหนองหว้า

0 0 20,000 0 % 20,000

อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมูที่ 3 บ้านจอก

0 0 20,000 0 % 20,000

อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมูที่ 7 บ้านโศกกะฐิน

0 0 20,000 0 % 20,000

อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมูที่ 8 บ้านหนองตอ

0 0 20,000 0 % 20,000

อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมูที่ 9 บ้านหนองหญ้ารังกา

0 0 20,000 0 % 20,000

รวมเงินอุดหนุน 120,000 51,010 145,000 120,000
รวมงบเงินอุดหนุน 120,000 51,010 145,000 120,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 333,790 233,432 665,000 554,000
รวมแผนงานสาธารณสุข 333,790 233,432 665,000 554,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 579,060 626,380 652,080 8.45 % 707,160
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เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 621,060 668,380 694,080 749,160
รวมงบบุคลากร 621,060 668,380 694,080 749,160

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

50,000 4,800 70,500 -2.23 % 68,930

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 10,000

คาเชาบ้าน 30,000 33,500 36,000 0 % 36,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 40,000 -25 % 30,000

รวมค่าตอบแทน 80,000 46,400 146,500 144,930
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการงานธุรการ 0 0 0 100 % 108,000

คาจ้างเหมาบริการงานธุรการ จํานวน 1 
อัตรา

54,000 108,000 108,000 -100 % 0

คาใช้จายอื่นๆ ที่เข้าขายประเภทรายจายนี้ 0 0 2,000 0 % 2,000
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คาถายเอกสาร คาเย็บเลม ทําปกหนังสือ 0 0 2,000 0 % 2,000

คาล้าง อัด ขยายภาพ 0 0 2,000 0 % 2,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้
ดูแลผู้สูงอายุ

18,000 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 17,360 35,980 30,000 0 % 30,000

คาลงทะเบียน 0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการและผู้
ดูแลคนพิการ

19,965 0 0 0 % 0

โครงการโรงเรียนผ้สูงอายุองค์การบริหาร
สวนตําบลนาโพธิ์

141,500 0 0 0 % 0

โครงการสงเคราะห์และเยี่ยมบ้านเด็ก  ผู้สูง
อายุ  ผู้ด้อยโอกาส

19,980 19,780 0 0 % 0

โครงการสํารวจข้อมูลพื้นฐานของประชาชน
ในเขต อบต.นาโพธิ์

0 0 9,500 -100 % 0

โครงการอบรมอาชีพให้กับประชาชนตําบล
นาโพธิ์

20,000 0 0 0 % 0

โครงการอยูอยางไรกับวัยผู้สูงอายุ 37,080 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 1,800 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 327,885 165,560 193,500 184,000
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ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 0 20,280 30,000 0 % 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 29,440 17,500 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 29,440 37,780 50,000 50,000
รวมงบดําเนินงาน 437,325 249,740 390,000 378,930

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน 0 0 4,300 -100 % 0

คาจัดซื้อโต๊ะทํางาน 0 0 8,600 -100 % 0

คาตู้เหล็กเก็บเอกสาร  ๒  บานเลื่อน  
จํานวน  ๒  หลัง ๆ ละ  ๖,๕๐๐  บาท

6,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คาเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กสําหรับสํานัก
งาน จํานวน 1 เครื่อง

0 16,000 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน 0 0 17,000 -100 % 0

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

0 0 7,500 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 6,000 16,000 37,400 0
รวมงบลงทุน 6,000 16,000 37,400 0
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

โครงการให้ความชวยเหลือประชาชนตาม
ภารกิจของเหลากาชาติจังหวัดบุรีรัมย์ 

0 10,000 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 10,000 0 0
รวมงบเงินอุดหนุน 0 10,000 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 1,064,385 944,120 1,121,480 1,128,090
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการครอบครัวอบอุนเพิ่มพูนศักยภาพ
ชีวิต

0 0 10,000 -100 % 0

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้
ดูแลผู้สูงอายุ

0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการโรงเรียนผ้สูงอายุองค์การบริหาร
สวนตําบลนาโพธิ์

0 0 90,000 -100 % 0

โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหาร
สวนตําบลนาโพธิ์

0 0 0 100 % 10,000
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โครงการสงเคราะห์และเยี่ยมบ้านเด็ก คน
พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส ตําบลนา
โพธิ์

0 0 0 100 % 20,000

โครงการสงเคราะห์และเยี่ยมบ้านเด็ก ผู้สูง
อายุ ผู้ด้อยโอกาส

0 0 20,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมพัฒนาอาชีพให้กับผู้ด้อย
โอกาส

0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการและผู้ดูแลคนพิการ

0 0 0 100 % 20,000

โครงการสงเสริมอาชีพนวดแผนไทย 0 0 20,000 -50 % 10,000

โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ 0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการอบรมอาชีพให้กับประชาชนตําบล
นาโพธิ์

0 0 10,000 100 % 20,000

โครงการอยูอยางไรกับวัยผู้สูงอายุ 0 0 30,000 -33.33 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 230,000 150,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 230,000 150,000
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล

โครงการให้ความชวยเหลือประชาชนตาม
ภารกิจของเหลากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์

0 0 10,000 0 % 10,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 10,000 10,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 10,000 10,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 0 0 240,000 160,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,064,385 944,120 1,361,480 1,288,090

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 880,620 787,286 0 0 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

12,840 2,000 0 0 % 0

เงินประจําตําแหนง 42,000 35,451 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 935,460 824,737 0 0
รวมงบบุคลากร 935,460 824,737 0 0
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

5,900 45,900 0 0 % 0

คาเชาบ้าน 32,400 0 0 0 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 6,700 2,400 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 45,000 48,300 0 0
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาปฏิบัติหน้าที่ผู้ชวยนายชางโยธา 
จํานวน  1  อัตรา

99,000 108,000 0 0 % 0

คาใช้จายอื่นๆ ที่เข้าขายประเภทรายจายนี้ 54,827.53 0 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ       34,416 24,710 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 48,050 19,435.62 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 236,293.53 152,145.62 0 0
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 11,030 0 0 % 0

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 39,070 68,740 0 0 % 0

วัสดุกอสร้าง 10,552 0 0 0 % 0
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วัสดุคอมพิวเตอร์ 28,450 14,800 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 78,072 94,570 0 0
รวมงบดําเนินงาน 359,365.53 295,015.62 0 0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาตู้เหล็กเก็บเอกสาร  2  บานเลื่อน  
จํานวน  2  ตู้ ๆ ละ   ๖,๕๐๐  บาท 

12,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คาคอมพิวเตอร์สํานักงาน (จอขนาดไมน้อย
กวา 19 นิ้ว)  จํานวน  1 เครื่อง  

17,000 0 0 0 % 0

คาเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา (18 
หน้าตอนาที) จํานวน  1  เครื่อง  

2,600 0 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
สํานักงาน  

0 16,000 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 31,600 16,000 0 0
รวมงบลงทุน 31,600 16,000 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 1,326,425.53 1,135,752.62 0 0
งานไฟฟ้าและประปา
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งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
(สายบ้านนายธัชชา – บ้านนายอุทัย) 
บ้านหนองหว้า หมู 10

273,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
(สายปากทางคุ้มน้อย) 
บ้านหนองหญ้ารังกา หมู 9 

57,600 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
(สายสวนเกษตรด้านทิศใต้)  
บ้านโศกกะฐิน  หมู 7  

151,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(สายบ้านนางพิมพา-นาพอเพ็ง)
บ้านหนองหว้า หมูที่ 10

0 489,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(สายหนองตอ – พุทไธสง) 
บ้านหนองตอ หมู 8

124,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
คสล.(สายคลองบึงช้าง – หนองจอก) บ้าน
จอก หมู 3

192,000 0 0 0 % 0
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายสวนเกษตร  หมู 7   

192,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนดิน (สายสามแยกนา
นางลุน-โศกดู) บ้านหนองหว้า หมูที่ 11

0 288,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างโรงสูบน้ําพร้อมระบบ 
บ้านหนองหว้า หมู11

336,000 0 0 0 % 0

โครงการขุดลอกโนนวัดเกา บ้านหนองตอ 
หมูที่ 8

0 489,500 0 0 % 0

โครงการขุดลอกหนองหว้า  บ้านหนองหว้า 
หมูที่ 11

0 489,500 0 0 % 0

โครงการลงหินคลุกถนนดิน (สายโคก
ป่าช้า-หนองอีแสง)  บ้านจอก หมู 3

290,000 0 0 0 % 0

โครงการลงหินคลุกถนนดิน (สายบอขยะ) 
บ้านหนองตอ หมู 8

95,000 0 0 0 % 0

โครงการลงหินคลุกถนนดิน (สายสวนพอ
เพชร-แนวเขตหนองบัวลอง)  
บ้านหนองหว้า  หมูที่ 11   

397,000 0 0 0 % 0

โครงการลงหินคลุกถนนดิน (สายหนอง
จอก-เขตติดตอตําบลศรีสวาง) บ้านจอก หมู
ที่ 3

0 64,800 0 0 % 0
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โครงการเสริมไหลทางถนนดิน ยกระดับ 
(สายจากบ้านนายวิชิต-ถนนลาดยาง) บ้าน
โศกกะฐิน  หมูที่ 7 

0 91,500 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2,107,600 1,912,300 0 0
รวมงบลงทุน 2,107,600 1,912,300 0 0

รวมงานไฟฟ้าและประปา 2,107,600 1,912,300 0 0
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 3,434,025.53 3,048,052.62 0 0

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการครอบครัวอบอุน ชุมชนเข้มแข็ง 0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการจัดทํา/ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น 0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการจัดทําและทบทวนแผนชุมชนแบบ
บูรณาการ

0 0 0 100 % 10,000

โครงการป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์กอน
วัยอันควร (วัยเรียน วัยใส รักอยางไรไมให้
เสี่ยง)

0 0 10,000 0 % 10,000
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โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ให้กับนักเรียนและเยาวชน

0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพและ
ศึกษาดูงานคณะกรรมการกองทุน    
ธนาคารขยะ ประชาชนทั่วไป และพนักงาน 
เจ้าหน้าที่ อบต.นาโพธิ์

0 0 100,000 250 % 350,000

โครงการสงเสริมและเพิ่มศักยภาพบทบาท
สตรีตําบลนาโพธิ์

0 0 0 100 % 20,000

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งบทบาท
สตรี

0 0 20,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 190,000 450,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 190,000 450,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 0 0 20,000 0 % 20,000
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โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ประจําปงบประมาณ 2564

0 20,000 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 20,000 20,000 20,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 20,000 20,000 20,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 0 20,000 210,000 470,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0 20,000 210,000 470,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการแขงกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต
.นาโพธิ์

0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการแขงกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต
.นาโพธิ์

6,924 0 0 0 % 0

โครงการแขงขันกีฬาต้านยาเสพติดเพื่อ
สร้างความปรองดอง

0 0 100,000 0 % 100,000

โครงการแขงขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ 0 0 0 100 % 100,000
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โครงการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ  กราบ
พระชมภาพวาดมรดกทางวัฒนธรรม

7,540 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 14,464 0 110,000 210,000
ค่าวัสดุ

วัสดุกีฬา 0 0 50,000 0 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 50,000 50,000
รวมงบดําเนินงาน 14,464 0 160,000 260,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 14,464 0 160,000 260,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ 0 0 80,000 87.5 % 150,000

โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันเข้า
พรรษา

0 0 10,000 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 90,000 170,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 90,000 170,000
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการจัดงานเทศกาลงานไหมนาโพธิ์ 
ประจําป  2563

100,000 0 0 0 % 0

โครงการจัดงานเทศกาลไหมนาโพธิ์ 0 0 100,000 -100 % 0

โครงการจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมเงินอุดหนุน 100,000 0 110,000 10,000
รวมงบเงินอุดหนุน 100,000 0 110,000 10,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 100,000 0 200,000 180,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 114,464 0 360,000 440,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 1,223,260

เงินประจําตําแหนง 0 0 0 100 % 42,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 1,265,260
รวมงบบุคลากร 0 0 0 1,265,260
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ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 151,105

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 20,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 191,105
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป 0 0 0 100 % 108,000

คาจ้างเหมาบริการผู้ชวยนายชางโยธา 0 0 0 100 % 108,000

คาใช้จายอื่น ๆ ที่เข้าขายประเภทรายจายนี้ 0 0 0 100 % 10,000

คายถายเอกสาร คาเย็บเลม ทําปกหนังสือ 
และข้อบัญญัติตาง ๆ

0 0 0 100 % 5,000

คาล้าง อัด ขยายภาพ 0 0 0 100 % 5,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 20,000

คาลงทะเบียน 0 0 0 100 % 20,000
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 500,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 776,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 100 % 35,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 100 % 80,000

วัสดุกอสร้าง 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 0 100 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 160,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 1,127,105

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องสูบน้ําแบบจุมใต้น้ํา (ปัมซับเมอร์ส) 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 20,000
รวมงบลงทุน 0 0 0 20,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0 2,412,365
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งานก่อสร้าง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 1,117,780 -100 % 0

เงินประจําตําแหนง 0 0 42,000 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 1,159,780 0
รวมงบบุคลากร 0 0 1,159,780 0

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 250,290 -100 % 0

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 20,000 -100 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 20,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 0 290,290 0
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป 0 0 18,000 -100 % 0

คาจ้างเหมาปฏิบัติหน้าที่ผู้ชวยนายชางโยธา 
จํานวน 1 อัตรา

0 0 108,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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คาใช้จายอื่น ๆ ที่เข้าขายประเภทรายจายนี้ 0 0 10,000 -100 % 0

คาถายเอกสาร คาเย็บเลม ทําปกหนังสือ 
และข้อบัญญัติตาง ๆ

0 0 5,000 -100 % 0

คาล้าง อัด ขยายภาพ 0 0 5,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 30,000 -100 % 0

คาลงทะเบียน 0 0 20,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 100,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 296,000 0
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 35,000 -100 % 0

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 80,000 -100 % 0

วัสดุกอสร้าง 0 0 21,400 -100 % 0

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 5,000 -100 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 30,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 0 171,400 0
รวมงบดําเนินงาน 0 0 757,690 0
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาจัดซื้อโต๊ะทํางาน 0 0 8,600 -100 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องสูบน้ําแบบจุมใต้น้ํา (ปัมซับเมอร์ส) 0 0 20,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์สํารวจ

คาจัดซื้อไม้สตาฟฟ์ 0 0 3,300 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2

0 0 30,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 61,900 0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(ซอยบ้านนายฉวีวงค์ ชาริโน) บ้านหนอง
หว้า หมูที่ 11

0 0 85,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(ซอยบ้านนายสงา บากไธสง) บ้านหนอง
หว้า หมูที่ 11

0 0 119,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(สายกลางหมูบ้าน) บ้านจอก หมูที่ 3

0 0 492,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(สายคูโนนวัดเกา)  หมูที่ 8 บ้านหนองตอ 

0 0 246,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(สายสี่แยกร้านทรัพย์ประเสริฐ – บ้านนาย
สมภาร) บ้านหนองหว้า หมูที่ 11

0 0 217,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(สายหน้าบ้านพอสุด ราชสีภูมิ –หน้าสวน
นายผัง สังฆเวช) บ้านหนองหว้า หมูที่ 10

0 0 217,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(หน้าบ้านนายชัยณรงค์ โลภา) หมูที่ 8 บ้าน
หนองตอ 

0 0 246,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(หลังฉางทรัพย์ประเสริฐ) บ้านหนองหว้า 
หมูที่ 10

0 0 217,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านนางทองจันทร์ ฉลองภาค หมูที่ 10 
บ้านหนองหว้า

0 0 166,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านนายสาธิต สังฆะเวช หมูที่ 11 บ้าน
หนองหว้า

0 0 31,900 -100 % 0
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายกลางหมูบ้าน หมูที่ 3 บ้านจอก

0 0 0 100 % 483,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายกลางหมูบ้าน หมูที่ 8 บ้านหนองตอ

0 0 0 100 % 488,100

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านกํานันเกา - หนองไผ หมูที่ 11 
บ้านหนองหว้า

0 0 0 100 % 225,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนายเข็มทอง - บ้านป้าแฟ หมูที่ 11 
บ้านหนองหว้า

0 0 0 100 % 141,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนายบุญ เทียนมิ่งมาตย์ - บอขยะ
หมูที่ 11 บ้านหนองหว้า

0 0 0 100 % 200,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนายอุทัย - สามแยกต้นจาน หมูที่ 
10 บ้านหนองหว้า

0 0 0 100 % 225,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านพอล้อม หมูที่ 11 บ้านหนองหว้า

0 0 0 100 % 84,000

โครงการกอสร้างถนนหินคลุกสายสี่แยก
หนองสะแบง - โคกเหลาทองดี หมูที่ 9 
บ้านหนองหญ้ารังกา

0 0 0 100 % 358,000

โครงการกอสร้างห้องเก็บเอกสารสํานักงาน
องค์การบริหารสวนตําบลนาโพธิ์

0 0 0 100 % 400,000
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โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(สายหน้าบ้านนายสุทัศ – ถนนลาดยางพุ
ทไธสง) บ้านโศกกะฐิน หมูที่ 7

0 0 492,000 -100 % 0

โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านนายนิติพันธ์ - ถนนลาดยาง หมูที่ 7 
บ้านโศกกะฐิน

0 0 0 100 % 198,600

โครงการถนนลงหินคลุก (สายรอบหนองคู
ขาด) บ้านหนองหว้า หมูที่ 10

0 0 90,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงทางลาดผู้พิการ อบต.นา
โพธิ์

0 0 30,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กองค์การบริหารสวนตําบลนาโพธิ์

0 0 200,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงห้องน้ําคนพิการ 0 0 70,000 -100 % 0

โครงการวางทอน้ําเข้า - ออกหนองโนนวัด
เกา หมูที่ 9 บ้านหนองหญ้ารังกา

0 0 0 100 % 102,500

โครงการวางทอระบายน้ําจากหมูบ้านลง
หนองหญ้ารังกา หมูที่ 9 บ้านหนองหญ้า
รังกา

0 0 140,000 -100 % 0

โครงการวางทอระบายน้ํารอบหมูบ้าน หมูที่ 
7 บ้านโศกกะฐิน

0 0 0 100 % 300,000
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ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการปรับปรุงประปาหอถังสูงพลังงาน
แสงอาทิตย์ หมูที่ 9 บ้านหนองหญ้ารังกา

0 0 380,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงระบบประปาหมูบ้าน หมู
ที่ 10 บ้านหนองหว้า

0 0 0 100 % 275,000

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K)

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K) 0 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 3,458,900 3,500,200
รวมงบลงทุน 0 0 3,520,800 3,500,200

รวมงานก่อสร้าง 0 0 5,438,270 3,500,200
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 5,438,270 5,912,565

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 285,360 310,520 336,360 5.89 % 356,160

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 285,360 310,520 336,360 356,160
รวมงบบุคลากร 285,360 310,520 336,360 356,160
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 3,400 38,000 4.42 % 39,680

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าตอบแทน 0 3,400 38,000 44,680
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาใช้จายอื่นๆ ที่เข้าขายประเภทรายจายนี้ 0 0 2,000 0 % 2,000

คาถายเอกสาร คาเย็บเลม ทําปกหนังสือ 0 0 2,000 0 % 2,000

คาล้าง อัด ขยายภาพ 0 0 2,000 0 % 2,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 9,460 20,308 20,000 0 % 20,000

คาลงทะเบียน 0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการธนาคารน้ําใต้ดิน ตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

16,470 0 40,000 25 % 50,000

โครงการนาโพธิ์สะอาดชุมชนนาอยู 39,876 0 0 0 % 0

โครงการรักน้ํา  รักป่า  รักแผนดิน  0 14,504 0 0 % 0

โครงการอนุรักษ์พันธ์ปลาแหลงน้ําสาธารณ
ของชุมชน ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

0 0 15,000 33.33 % 20,000
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โครงการอนุรักษ์พันธ์ปลาแหลงน้ําสาธารณ
ของชุมชน”ความมั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน”  

14,576 0 0 0 % 0

สงเสริมวิถีชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง 0 0 50,000 0 % 50,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 80,382 34,812 151,000 166,000
ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 8,150 34,951 25,000 -20 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 1,600 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 9,750 34,951 35,000 30,000
รวมงบดําเนินงาน 90,132 73,163 224,000 240,680

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คาเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer) จํานวน 1 เครื่อง

0 7,500 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 7,500 0 0
รวมงบลงทุน 0 7,500 0 0

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 375,492 391,183 560,360 596,840
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการ คลองสวย น้ําใส นาโพธิ์มีสุข 0 0 15,000 0 % 15,000

โครงการนาโพธิ์สะอาดชุมชนนาอยู 0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการรักน้ํา รักป่า รักษาแผนดิน 0 0 15,000 0 % 15,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 50,000 50,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 50,000 50,000

รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 0 0 50,000 50,000
รวมแผนงานการเกษตร 375,492 391,183 610,360 646,840

รวมทุกแผนงาน 24,100,950.31 24,318,062.3 34,700,000 34,700,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์

อําเภอนาโพธิ์   จังหวัดบุรีรัมย

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 34,700,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 9,409,840 บาท
งบกลาง รวม 9,409,840 บาท

งบกลาง รวม 9,409,840 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 28,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในอัตราร้อยละห้าของ
คาจ้าง พร้อมกับหักคาจ้างของพนักงานจ้าง สงเป็นเงินสมทบใน
อัตราเดียวกันด้วย โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ดังนี้
-พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1620
 ลงวันที่ 22 เมษายน 2562

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนเป็นรายปี ในอัตราร้อย
ละ 0.2 ของคาจ้างโดยประมาณทั้งปี เพื่อให้ความคุ้มครองแก
ลูกจ้างที่ประสบอันตราย ตาย หรือสูญเสีย อันเนื่องมาจากการทํา
งานให้แกนายจ้าง โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเงินทด
แทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 6,442,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยยังชีพให้แกผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปที่มี
คุณสมบัติครบถ้วนและได้ขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไว้กับ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นไว้แล้ว โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑการจายเบี้ยผู้สูงอายุของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ. 2562 รวมถึงหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง

เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 2,140,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยยังชีพความพิการให้แกคนพิการที่มีสิทธิตาม
หลักเกณฑที่กําหนดที่ได้แสดงความจํานงโดยการขอขึ้นทะเบียน
เพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการไว้กับองคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลัก
เกณฑการจายเบี้ยความพิการให้คนพิการขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2553 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 รวมถึง
หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดสที่แพทยได้รับรองและทําการ
วินิจฉัยแล้วและมีความเห็นเป็นอยูยากจนหรือถูกทอดทิ้งขาดผู้
ดูแลไมสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้โดยผู้ป่วยเอดสที่มี
สิทธิจะได้รับเบี้ยยังชีพคนละ 500 บาทตอเดือน โดยถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการจายเงินสงเคราะหเพื่อ
การยังชีพขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 รวมถึง
หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
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เงินสํารองจาย จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือ
การบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นสวนรวมเทา
นั้น เชน การปองกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ําป่าไหลหลาก ไฟ
ป่า หมอกควัน โรคติดตอ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
-พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3215 ลงวันที่ 6
 มิถุนายน 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว2120 ลง
วันที่ 9 เมษายน 2563
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว2343 ลง
วันที่ 22 เมษายน 2564
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว4044 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0819.3
/ว1375 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563
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รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสนับสนุนกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวน
ตําบลนาโพธิ์

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ เพื่อสนับสนุน
การจัดบริการสาธารณสุขของหนวยบริการ สถานบริการ หนวย
งานสาธารณสุข หนวยงานอื่น องคกรหรือกลุมประชาชน เพื่อให้
บุคคลสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อยางทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น โดยสงเสริมกระบวนการมีสวนรวมตาม
ความพร้อม ความเหมาะสมและความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่นหรือพื้นที่
1) จัดสรรให้เทศบาล/อบต. 45 บาท/ประชากรในพื้นที่
2) องคกรปกครองสวนท้องถิ่นสมทบเงินเข้ากองทุนหลักประกัน
สุขภาพไมน้อยกวาร้อยละ 40 ของเงินที่ได้รับจัดสรรจากกองทุน
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการตั้งงบประมาณขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 386,240 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น (ก.บ.ท.) โดยคํานวณตั้งจายในอัตราร้อยละ 2  ของประมาณ
การรายรับทุกประเภทประจําปี  ตามงบประมาณรายจายทั่ว
ไป (ยกเว้นพันธบัตร  เงินกู้  เงินที่มีผู้อุทิศให้/เงินบริจาคและเงิน
อุดหนุน) โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ดังนี้
-พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น
พ.ศ. 2500 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2556
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563
-กฎกระทรวงการหักเงินจากงบประมาณรายรับในงบประมาณ
รายจายแระจําปี สมทบเข้าเป็นกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ท้องถิ่น พ.ศ. 2563
-หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.5/ว22 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 7,084,388 บาท

งบบุคลากร รวม 4,828,618 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,361,520 บาท
คาตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 514,080 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือนนายกองคการบริหารสวน
ตําบลจํานวน 1 อัตรา ๆ ละ 20,400 บาทตอเดือน และรองนายก
องคการบริหารสวนตําบลจํานวน 2 อัตรา ๆ ละ 11,220 บาทตอ
เดือน

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกองคการบริหารสวน
ตําบลจํานวน 1 อัตรา ๆ ละ 1,750 ตอเดือน และรองนายก
องคการบริหารสวนตําบลจํานวน 2 อัตรา ๆละ 880 บาทตอเดือน

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษนายกองคการบริหารสวนตําบล
จํานวน 1 อัตรา ๆ ละ 1,750 บาทตอเดือน และรองนายก
องคการบริหารสวนตําบลจํานวน 2 อัตรา ๆ ละ 880 บาทตอ
เดือน

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบลจํานวน 1 อัตรา ๆ ละ 7,200 บาทตอเดือน

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 676,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล
จํานวน 1 อัตรา ๆ ละ 11,220 บาทตอเดือน รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบลจํานวน 1 อัตรา ๆ ละ 9,180 บาทตอ
เดือน เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล และสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบลจํานวน 5 อัตรา ๆ ละ 7,200 บาทตอ
เดือน
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,467,098 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 3,215,098 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบลจํานวน 10 อัตรา ดังนี้
1) ปลัดองคการบริหารสวนตําบล
2) รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล
3) หัวหน้าสํานักปลัด
4) นิติกร
5) นักทรัพยากรบุคคล
6) นักวิเคราะหนโยบายและแผน
7) นักจัดการงานทั่วไป
8) เจ้าพนักงานธุรการ
9) เจ้าพนักงานธุรการ
10) เจ้าพนักงานธุรการ

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือนของปลัดองคการบริหารสวน
ตําบลในอัตราเดือนละ 7,000 บาทตอเดือน

เงินประจําตําแหนง จํานวน 168,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงพนักงานสวนตําบลดังนี้ ตําแหนง
ปลัดองคการบริหารสวนตําบลจํานวน 1 อัตรา ๆ ละ 7,000 บาท
ตอเดือน ตําแหนงรองปลัดองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 1 อัตรา ๆ ละ 3,500 บาทตอเดือน ตําแหนงหัว
หน้าสํานักปลัดจํานวน 1 อัตรา ๆ ละ 3,500 บาทตอเดือน
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งบดําเนินงาน รวม 2,179,270 บาท
ค่าตอบแทน รวม 545,270 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 320,870 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ดังนี้
1) เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษให้แก
พนักงานสวนตําบล และพนักงานจ้าง เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงาน
สวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557
2) เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการ
แตงตั้งให้ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐตามหลักเกณฑที่กําหนด เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว2850 ลงวันที่ 12
 กันยายน 2561
3) เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเลือกตั้งของ
องคการบริการสวนตําบล เชน คณะกรรมการการเลือกตั้งประจํา
องคการบริหารสวนตําบล ประธานกรรมการและกรรมการประจํา
หนวยเลือกตั้ง อนุกรรมการหรือบุคคลทีได้รับการแตงตั้งให้ชวย
เหลือในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจํา
องคการบริหารสวนตําบล เป็นต้น ตามหลักเกณฑที่กําหนด เป็น
ไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว5013 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้างที่ได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่
นอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
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คาเชาบ้าน จํานวน 164,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้กับพนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิจะได้
รับ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้าน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ. 2562

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานสวนตําบลตาม
สิทธิที่ควรจะได้รับ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2563

ค่าใช้สอย รวม 1,034,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจัดทําปายประกาศ ปายประชาสัมพันธ ปายรณรงค ปายบอกเขต จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดทําปายประกาศ ปายประชาสัมพันธ ปาย
รณรงค ปายบอกเขต

คาจัดทําปายหรือตัวหนังสือในการจัดงานตาง ๆ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดทําปายหรือตัวหนังสือในการจัดงานตาง ๆ
คาจัดทําเอกสารเผยแพรสิ่งพิมพ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดทําเอกสารเผยแพรสิ่งพิมพ
คาจ้างเหมาบริการคนสวน จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการคนสวน
คาจ้างเหมาบริการแมบ้านทําความสะอาดที่ทําการ อบต.นาโพธิ์ จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการแมบ้านทําความสะอาดที่ทํา
การ อบต.นาโพธิ์

คาเชาเครื่องถายเอกสาร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาเครื่องถายเอกสาร
คาใช้จายอื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจายนี้ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายอื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจายนี้ 
คาถายเอกสาร  คาเย็บหนังสือ, เข้าปกหนังสือ, และข้อบัญญัติตาง ๆ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ และข้อ
บัญญัติตาง ๆ
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คาล้าง อัด ขยายภาพ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาล้าง อัด ขยายภาพ
จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนตสวนกลาง จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนตสวนกลาง
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นรายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ดังนี้
1) คารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
2) คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะ
กรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ ที่ได้รับการแตงตั้งตามกฎหมาย
หรือระเบียบหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการ
ประชุมระหวางองคกรปกครองสวนท้องถิ่น หรือองคกรปกครอง
สวนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน อยูในดุลยพินิจของผู้
บริหารท้องถิ่น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว1239 ลงวันที่ 21
 กุมภาพันธ 2565

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ   การประกวด  และการแขง
ขันตางๆ คาพวงมาลา  ชอดอกไม้ในวันสําคัญหรือในโอกาสที่จําเป็น
และมีความสําคัญ คาของขวัญ ของรางวัลหรือเงินรางวัลในกิจกรรม
ตางๆที่จําเป็นและเหมาะสม

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ การ
ประกวด และการแขงขันตาง ๆ คาพวงมาลา ชอดอกไม้ในวัน
สําคัญหรือในโอกาสที่จําเป็นและมีความสําคัญ คาของขวัญ ของ
รางวัลหรือเงินรางวัลในกิจกรรมตาง ๆ ที่จําเป็นและเหมาะ
สม เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักรของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา อบต.
พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดิน
ทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน
คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ฯลฯ เป็น
ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

คาใช้จายในการรับเสด็จ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเตรียมการรับเสด็จ เป็นไปตาม
ระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564

คาใช้จายในการเลือกตั้ง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา
ท้องถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ เชน คาวัสดุ อุปกรณ
ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง คารณรงค ประชาสัมพันธ ฯลฯ โดยถือ
ปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
-พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ. 2537  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว5013 ลง
วันที่ 26 สิงหาคม 2563

คาลงทะเบียน จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช้จายทํานอง
เดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจาย ของ
คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา อบต. พนักงานสวนตําบล
ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ที่ได้รับอนุมัติหรืออนุญาต เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
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โครงการ อบต.เคลื่อนที่ให้บริการประชาชนพร้อมประชาสัมพันธ
ข้อมูลขาวสารและผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลนา
โพธิ์

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการอบต.เคลื่อนที่ให้บริการประชาชน
พร้อมประชาสัมพันธข้อมูลขาวสารและผลการดําเนินงานของ
องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ เชน คาอาหาร คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาปายโครงการ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและ
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
หน้า 90 ลําดับ 5

โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้างของ อบต
.นาโพธิ์ ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม ในการปฏิบัติราชการและให้
บริการประชาชนดีเดน

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการเชิดชูเกียรติพนักงานสวนตําบล
และพนักงานจ้างของ อบต.นาโพธิ์ ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม ใน
การปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเดน เชน คา
อาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาปายโครงการ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและ
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 89
 ลําดับ 3
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โครงการฝึกอบรมการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรของ
องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองคกร
สุจริต

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการฝึกอบรมการสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์เพื่อเสริม
สร้างวัฒนธรรมองคกรสุจริต เชน คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาปายโครงการ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1/2565) หน้า 33 ลําดับ 2

โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของผู้บริหาร 
สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง องคการบริหาร
สวนตําบลนาโพธิ์

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้าง
ศักยภาพของผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานสวน
ตําบล พนักงานจ้าง องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ เชน คา
อาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาปายโครงการ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) หน้า 89
 ลําดับ 1
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โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน สําหรับบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ ผู้
บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน สําหรับบุคลากรขององคการ
บริหารสวนตําบลนาโพธิ์ ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น เชน คา
อาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาปายโครงการ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1/2565) หน้า 33 ลําดับ 1 

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการให้บริการขององคการบริหาร
สวนตําบล

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการให้
บริการขององคการบริหารสวนตําบล 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 90
 ลําดับ 4

โครงการสร้างพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการสร้างพลเมืองดีวิถี
ประชาธิปไตย เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาปาย
โครงการ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570)หน้า 92
 ลําดับ 11

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมและบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ เชน เครื่องถายเอกสาร เครื่องปรับ
อากาศ เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องพิมพ รถยนตสวนกลาง รถ
จักรยานยนตสวนกลาง ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564
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ค่าวัสดุ รวม 255,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ ดินสอ ปากกา หมึก
พิมพเครื่องถายเอกสาร ลวดเย็บกระดาษ เครื่องเจาะ
กระดาษ เครื่องคิดเลข เทปกาว ซองเอกสาร เก้าอี้ พลาสติก น้ํา
ดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 
28 พฤษภาคม 2564

วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ เชน ไมโครโฟร ขาตั้ง
ไมโครโฟน ไมคลอยพร้อมเครื่องสงสัญญาณ  สายไฟฟา ปลั๊ก
ไฟฟา สวิตซไฟฟา ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 
28 พฤษภาคม 2564

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน ยางรถยนต น้ํามัน
เบรก เบรก ครัช หัวเทียน แบตเตอรี่ ไฟหน้า ไฟเบรก น้ํา
กลั่น กระจกมองข้างรถยนต ฯลฯ  เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 
28 พฤษภาคม 2564

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน แกสหุงต้ม น้ํามัน
เชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง น้ํามัน
เกียร น้ํามันหลอลื่น ฯลฯ  เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 
28 พฤษภาคม 2564

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน อุปกรณบันทึกข้อมูล ตลับ
ผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ แปนพิมพ เมาส เครื่องกระจาย
สัญญาณ เครื่องรับสัญญาณ ฯลฯ  เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 
28 พฤษภาคม 2564
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 345,000 บาท
คาไฟฟา จํานวน 230,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟาสํานักงานหรือในที่สาธารณะหรืออาคาร
สถานที่ที่อยูในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลนา
โพธิ์
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน การเบิกจาย
เงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ. 2561
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563

คาบริการโทรศัพท จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการโทรศัพทสํานักงานที่ใช้ในการติดตอราชการ
ขององคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน การเบิกจาย
เงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2561
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563

คาบริการไปรษณีย จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย คาธนาณัติ คาจัดซื้อดวงตรา
ไปรษณีย ฯลฯ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน การเบิกจาย
เงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2561
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอรเน็ต คา
ธรรมเนียมการใช้บริการ คาเชาพื้นที่เว็บไซตของหนวยงาน ฯลฯ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน การเบิกจาย
เงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2561
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563

งบลงทุน รวม 31,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 31,500 บาท
ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จํานวน 9,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จํานวน 1
 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขปตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ ดังนี้
1) เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย
2) เครื่องยนตขนาดไมน้อยกวา 1.4 แรงม้า
3) ปริมาตรกระบอกสูบไมน้อยกวา 30 ซีซี
4) พร้อมใบมีด
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ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงาน
ประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตาม
ประกาศเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) จํานวน 1 หนวย โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยาง
หนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
 1) ในกรณีที่มีหนวยความจํา แบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมน้อยกวา 4 MB ต้องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อยกวา 2.3 GHz และมีหนวย
ประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไมน้อย
กวา 10 แกน หรือ
 2) ในกรณีที่มีหนวยความจํา แบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมน้อยกวา 6 MB ต้องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อยกวา 1.8 GHz และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไม
น้อยกวา 8 GB
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
น้อยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมน้อยกวา 1,366 x 768 Pixel 
และมีขนาดไมน้อยกวา 12 นิ้ว
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง
- มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง
- สามารถใช้งานได้ไมน้อยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth
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งบเงินอุดหนุน รวม 45,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 45,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการขอรับการสนับสนุนการดําเนินงานศูนยปฏิบัติการรวมใน
การชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น อําเภอนา
โพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย

จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้ที่ทําการปกครองอําเภอนาโพธิ์ใน
โครงการขอรับการสนับสนุนการดําเนินงานศูนยปฏิบัติการรวมใน
การชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น อําเภอนา
โพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 90
 ลําดับ 6

โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและการจัดงานรัฐพิธี จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้ที่ทําการปกครองอําเภอนาโพธิ์
โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและการจัดงานรัฐพิธี
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 54
 ลําดับ 1

งานบริหารงานคลัง รวม 2,768,609 บาท
งบบุคลากร รวม 1,848,184 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,848,184 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,806,184 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบลจํานวน 6 อัตรา ดังนี้
1) ผู้อํานวยการกองคลัง
2) นักวิชาการเงินและบัญชี
3) นักวิชาการจัดเก็บรายได้
4) นักวิชาการพัสดุ
5) เจ้าพนักงานพัสดุ
6) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงพนักงานสวนตําบล ตําแหนงผู้
อํานวยการกองคลัง 1 อัตรา ๆ ละ 3,500 บาทตอเดือน 

งบดําเนินงาน รวม 876,425 บาท
ค่าตอบแทน รวม 302,425 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 162,425 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ดังนี้
1) เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษให้แก
พนักงานสวนตําบล เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นราย
จายอื่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2) เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการ
แตงตั้งให้ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐตามหลักเกณฑที่กําหนด เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว2850 ลงวันที่ 12
 กันยายน 2561

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้างที่ได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่
นอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

คาเชาบ้าน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้กับพนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิจะได้
รับ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้าน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ. 2562
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานสวนตําบลตาม
สิทธิที่ควรจะได้รับ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2563

ค่าใช้สอย รวม 434,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการผู้ชวยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการผู้ชวยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
คาจ้างเหมาบริการผู้ชวยพัสดุ จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการผู้ชวยพัสดุ
คาใช้จายอื่นๆ ที่เข้าขายประเภทรายจายนี้ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายอื่นๆ ที่เข้าขายประเภทรายจายนี้
คาถายเอกสาร คาเย็บเลม ทําปก และข้อบัญญัติตางๆ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คาเย็บเลม ทําปก และข้อบัญญัติ
ตางๆ

คาธรรมเนียม คาลงทะเบียนตาง ๆ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียม คาลงทะเบียนตาง ๆ
คาล้าง อัด ขยายภาพ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาล้าง อัด ขยายภาพ
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร ของพนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง พนักงาน
จ้าง เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการ
จอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมใน
การใช้สนามบิน ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
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คาลงทะเบียน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช้จายทํานอง
เดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจาย ของ
พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ที่ได้รับอนุมัติหรือ
อนุญาต เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2557

โครงการหน้าที่พลเมืองที่ดีในการเสียภาษีสร้างชาติ จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการหน้าที่พลเมืองที่ดีในการเสียภาษี
สร้างชาติ เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาปาย
โครงการ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและ
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 91
 ลําดับ 8

โครงการอบรมให้ความรู้ในการเสียภาษีให้กับประชาชน  อบต.นา
โพธิ์

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการอบรมให้ความรู้ในการเสียภาษีให้
กับประชาชน อบต.นาโพธิ์ เชน คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาวิทยากร คาปายโครงการ ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 91
 ลําดับ 9

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมและบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ เชน เครื่องปรับอากาศ เครื่อง
คอมพิวเตอร เครื่องพิมพ ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564
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ค่าวัสดุ รวม 140,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานัก
งาน เชน กระดาษ ดินสอ ปากกา หมึก ลวดเย็บกระดาษ เครื่อง
เจาะกระดาษ เครื่องคิดเลข เทปกาว ซองเอกสาร ฯลฯ เป็นไป
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว เชน ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับ
กลิ่น แปรง ไม้กวาด แก้วน้ํา ช้อน ถ้วยชาม กะละมัง หม้อ ฯลฯ
 เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน อุปกรณบันทึกข้อมูล ตลับ
ผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ แปนพิมพ เมาส เครื่องกระจาย
สัญญาณ เครื่องรับสัญญาณ ฯลฯ  เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564

งบลงทุน รวม 44,000 บาท
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ค่าครุภัณฑ์ รวม 44,000 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 44,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงาน
ประมวลผล จํานวน 2 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตาม
ประกาศเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) จํานวน 1 หนวย โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยาง
หนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
 1) ในกรณีที่มีหนวยความจํา แบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมน้อยกวา 4 MB ต้องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อยกวา 2.3 GHz และมีหนวย
ประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไมน้อย
กวา 10 แกน หรือ
 2) ในกรณีที่มีหนวยความจํา แบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมน้อยกวา 6 MB ต้องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อยกวา 1.8 GHz และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไม
น้อยกวา 8 GB
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
น้อยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมน้อยกวา 1,366 x 768 Pixel 
และมีขนาดไมน้อยกวา 12 นิ้ว
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง
- มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง
- สามารถใช้งานได้ไมน้อยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth
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งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 240,000 บาท
งบบุคลากร รวม 200,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 200,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบลจํานวน 1 อัตรา ดังนี้
1) นักวิชาการตรวสอบภายใน

งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 40,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ดังนี้
1) เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษให้แก
พนักงานสวนตําบล และพนักงานจ้าง เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงาน
สวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557
2) เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการ
แตงตั้งให้ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐตามหลักเกณฑที่กําหนด เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว2850 ลงวันที่ 12
 กันยายน 2561     

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้างที่ได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่
นอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 680,010 บาท

งบบุคลากร รวม 429,240 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 429,240 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 429,240 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบลจํานวน 1 อัตรา ดังนี้
1) นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

งบดําเนินงาน รวม 250,770 บาท
ค่าตอบแทน รวม 75,770 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 40,770 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ดังนี้
1) เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษให้แก
พนักงานสวนตําบล และพนักงานจ้าง เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงาน
สวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557
2) เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการ
แตงตั้งให้ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐตามหลักเกณฑที่กําหนด เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว2850 ลงวันที่ 12
 กันยายน 2561

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้างที่ได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่
นอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานสวนตําบลตาม
สิทธิที่ควรจะได้รับ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2563

ค่าใช้สอย รวม 115,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจัดทําปายประกาศ ปายประชาสัมพันธ ปายรณรงค ปายบอกเขต จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดทําปายประกาศ ปายประชาสัมพันธ ปาย
รณรงค ปายบอกเขต

คาใช้จายอื่นๆ ที่เข้าขายประเภทรายจายนี้ จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายอื่นๆ ที่เข้าขายประเภทรายจายนี้
คาถายเอกสาร คาเย็บเลม ทําปก จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คาเย็บเลม ทําปก
คาล้าง อัด ขยายภาพ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาล้าง อัด ขยายภาพ
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร ของพนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง พนักงาน
จ้าง เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการ
จอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมใน
การใช้สนามบิน ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
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คาลงทะเบียน จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช้จายทํานอง
เดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจาย ของ
พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ที่ได้รับอนุมัติหรือ
อนุญาต เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2557

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมและบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ เชน รถยนตสวนกลาง วัสดุหรือครุภัณฑที่ใช้ใน
งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรม
สงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564

ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน ยางรถยนต น้ํามัน
เบรก เบรก ครัช หัวเทียน แบตเตอรี่ ไฟหน้า ไฟเบรก น้ํา
กลั่น กระจกมองข้างรถยนต ฯลฯ  เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 
28 พฤษภาคม 2564

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน อุปกรณบันทึกข้อมูล ตลับ
ผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ แปนพิมพ เมาส เครื่องกระจาย
สัญญาณ เครื่องรับสัญญาณ ฯลฯ  เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 
28 พฤษภาคม 2564
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งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 1,145,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,145,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 100,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาป่วยการชดเชยการงานที่เสียไปให้แกอาสาสมัคร
ปองกันภัยฝ่ายพลเรือนในการปฏิบัติหน้าที่งานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยหรือการรักษาความสงบเรียบร้อยตาม
กฎหมาย ตามหลักเกณฑที่กําหนด เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายให้แกอาสาสมัครปองกันภัย
ฝ่ายพลเรือนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 หรือ
ระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ค่าใช้สอย รวม 755,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการขับรถน้ําเอนกประสงค จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการขับรถน้ําเอนกประสงค
คาจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป
คาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถกู้ชีพกู้ภัย จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถกู้ชีพกู้ภัย
คาใช้จายอื่นๆ ที่เข้าขายประเภทรายจายนี้ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายอื่นๆ ที่เข้าขายประเภทรายจายนี้
คาถายเอกสาร คาเย็บเลม ทําปก จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คาเย็บเลม ทําปก
คาล้าง อัด ขยายภาพ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาล้าง อัด ขยายภาพ
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พักของอาสาสมัคร
ปองกันภัยฝ่ายพลเรือน ที่ได้รับคําสั่งให้เข้าปฏิบัติการประจํารถ
บริการทางการแพทยฉุกเฉิน การระมัดระวังในจุดเสี่ยง
จราจร รวมทั้งพนักงานสวนตําบลและพนังานจ้าง ผู้ได้รับคําสั่งให้
ปฏิบัติหน้าที่ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้
จายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

โครงการดําเนินงานระบบการแพทยฉุกเฉิน หนวยกู้ชีพ-กู้ภัยเพื่อให้
การบริการผู้ป่วยฉุกเฉินกอนถึงโรงพยาบาล

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการดําเนินงานระบบการแพทยฉุก
เฉิน หนวยกู้ชีพ-กู้ภัยเพื่อให้การบริการผู้ป่วยฉุกเฉินกอนถึงโรง
พยาบาล เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
-ประกาศสถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ เรื่องหลักเกณฑการ
สนับสนุนการดําเนินงานและบริหารจัดการะบบการแพทยฉุกเฉิน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2553
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0891.3/658 ลงวันที่ 25 มกราคม 2553
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.3/ว2826 ลงวันที่ 17
 กันยายน 2553
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5
/ว3861 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว2103 ลง
วันที่ 8 เมษายน 2563
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 79
 ลําดับ 11
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โครงการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยลดอุบัติเหตุจากการเดินทาง
ในเทศกาลปีใหม

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยลด
อุบัติเหตุจากการเดินทางในเทศกาลปีใหม โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือสั่งการและระเบียบดังนี้
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0804.5
/ว1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4
/ว4202 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3892 ลงวันที่ 28
 มิถุนายน 2562
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4
/ว1123 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4
/ว694 ลงวันที่ 2 เมษายน 2564
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4
/ว3048 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 50
 ลําดับ 1
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โครงการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยลดอุบัติเหตุจากการเดินทาง
ในเทศกาลสงกรานต

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยลด
อุบัติเหตุจากการเดินทางในเทศกาลสงกรานต โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือสั่งการและระเบียบดังนี้
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0804.5
/ว1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4
/ว4202 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3892 ลงวันที่ 28
 มิถุนายน 2562
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4
/ว1123 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4
/ว694 ลงวันที่ 2 เมษายน 2564
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4
/ว3048 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 50
 ลําดับ 2

โครงการฝึกอบรมปองกันและระงับอัคคีภัย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการฝึกอบรมปองกันและระงับ
อัคคีภัย เชน คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คาวิทยากร คา
ปายโครงการ ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 79
 ลําดับ 10
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โครงการฝึกอบรมและทบทวนหลักสูตร อปพร.ของสมาชิก อปพร. 
อบต.นาโพธิ์

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการฝึกอบรมและทบทวนหลักสูตร อป
พร.ของสมาชิก อปพร. อบต.นาโพธิ์ เชน คาอาหาร อาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาวิทยากร คาปายโครงการ ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 78
 ลําดับ 8

โครงการฝึกอบรมและทบทวนหลักสูตรทีมกู้ชีพกู้ภัย จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการฝึกอบรมและทบทวนหลักสูตรทีมกู้
ชีพกู้ภัย เชน คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คาวิทยากร คา
ปายโครงการ ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 79
 ลําดับ 9

โครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติ เชน คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คาวิทยากร คาปาย
โครงการ ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 78
 ลําดับ 7
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ค่าวัสดุ รวม 290,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน ยางรถยนต น้ํามัน
เบรก เบรก ครัช หัวเทียน แบตเตอรี่ ไฟหน้า ไฟเบรก น้ํา
กลั่น กระจกมองข้างรถยนต ฯลฯ  เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 
28 พฤษภาคม 2564

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน แกสหุงต้ม น้ํามัน
เชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง น้ํามัน
เกียร น้ํามันหลอลื่น ฯลฯ  เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 
28 พฤษภาคม 2564

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นวัสดุเครื่องแตงกาย เชน เครื่องแบบ/ชุดปฏิบัติ
งาน เสื้อ กางเกง ผ้า เครื่องหมายตางๆ เสื้อสะท้อนแสง ชุดดับ
เพลิงรวมถึงชนิดกันไฟ วุฒิบัตร อปพร. บัตรประจํา อปพร. เข็ม
เครื่องหมาย อปพร. เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นวัสดุเครื่องดับเพลิง เชน ถังดับเพลิง วาลวน้ําดับ
เพลิง ทอสายสงน้ํา สายดับเพลิง อุปกรณดับไฟป่า ฯลฯ เป็นไป
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุจราจร จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นวัสดุจราจร เชน สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุก
เฉิน กรวยจราจร แผงกั้นจราจร ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 
28 พฤษภาคม 2564
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,376,090 บาท

งบบุคลากร รวม 670,860 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 670,860 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 660,360 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบลจํานวน 2 อัตรา ดังนี้
1) ผู้อํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
2) นักวิชาการศึกษา

เงินประจําตําแหนง จํานวน 10,500 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงพนักงานสวนตําบล ตําแหนงผู้
อํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1 อัตรา ๆ
 ละ 3,500 บาทตอเดือน  

งบดําเนินงาน รวม 683,230 บาท
ค่าตอบแทน รวม 77,230 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 27,230 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ดังนี้
1) เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษให้แก
พนักงานสวนตําบล และพนักงานจ้าง เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงาน
สวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557
2) เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการ
แตงตั้งให้ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐตามหลักเกณฑที่กําหนด เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว2850 ลงวันที่ 12
 กันยายน 2561
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้างที่ได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่
นอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

คาเชาบ้าน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้กับพนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิจะได้
รับ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้าน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ. 2562

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานสวนตําบลตาม
สิทธิที่ควรจะได้รับ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2563

ค่าใช้สอย รวม 561,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการงานธุรการ จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการงานธุรการ
คาจ้างเหมาบริการงานสอนและผู้ดูแลเด็ก จํานวน 216,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการงานสอนและผู้ดูแลเด็ก
คาจ้างเหมาบริการนักการภารโรง จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการนักการภารโรง
คาใช้จายอื่น ๆ ที่เข้าขายประเภทรายจายนี้ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายอื่น ๆ ที่เข้าขายประเภทรายจายนี้
คาถายเอกสาร คาเย็บเลม ทําปกหนังสือ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คาเย็บเลม ทําปกหนังสือ
คาล้าง อัด ขยายภาพ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาล้าง อัด ขยายภาพ
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร ของพนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง พนักงาน
จ้าง เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการ
จอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมใน
การใช้สนามบิน ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

คาลงทะเบียน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช้จายทํานอง
เดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจาย ของ
พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ที่ได้รับอนุมัติหรือ
อนุญาต เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2557

โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดี ศรี
สินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยูหัว เนื่องในโอกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยูหัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา เชน คาจัดซื้อ
ธงชาติ ธงตราสัญลักษณ คาปายโครงการ ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและ
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 60
 ลําดับ 16
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โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต พระบรมราชินี
นาท พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิต พระบรมราชินีนาท พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา เชน คาจัดซื้อธงชาติ ธงตรา
สัญลักษณ คาปายโครงการ ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและ
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 61
 ลําดับ 18

โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลัก
ษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า
สุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา เชน คาจัดซื้อธงชาติ ธงตราสัญลักษณ คาปาย
โครงการ ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและ
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 60
 ลําดับ 17

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมและบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ เชน เครื่องปรับอากาศ เครื่อง
คอมพิวเตอร เครื่องพิมพ ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 
28 พฤษภาคม 2564
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ค่าวัสดุ รวม 45,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ ดินสอ ปากกา
หมึก ลวดเย็บกระดาษ เครื่องเจาะกระดาษ เครื่องคิดเลข เทป
กาว ซองเอกสาร ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน อุปกรณบันทึกข้อมูล ตลับ
ผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ แปนพิมพ เมาส เครื่องกระจาย
สัญญาณ เครื่องรับสัญญาณ ฯลฯ  เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 
28 พฤษภาคม 2564

งบลงทุน รวม 22,000 บาท
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ค่าครุภัณฑ์ รวม 22,000 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงาน
ประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตาม
ประกาศเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) จํานวน 1 หนวย โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยาง
หนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
 1) ในกรณีที่มีหนวยความจํา แบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมน้อยกวา 4 MB ต้องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อยกวา 2.3 GHz และมีหนวย
ประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไมน้อย
กวา 10 แกน หรือ
 2) ในกรณีที่มีหนวยความจํา แบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมน้อยกวา 6 MB ต้องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อยกวา 1.8 GHz และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไม
น้อยกวา 8 GB
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
น้อยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมน้อยกวา 1,366 x 768 Pixel 
และมีขนาดไมน้อยกวา 12 นิ้ว
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง
- มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง
- สามารถใช้งานได้ไมน้อยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 2,684,568 บาท
งบบุคลากร รวม 683,560 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 683,560 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล ตําแหนง
ครู จํานวน 1 อัตรา

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 643,560 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 3 อัตรา ดังนี้
1) ผู้ชวยครูผู้ดูแลเด็ก
2) ผู้ชวยครูผู้ดูแลเด็ก
3) ผู้ดูแลเด็ก

งบดําเนินงาน รวม 979,208 บาท
ค่าตอบแทน รวม 79,470 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 74,470 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ดังนี้
1) เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษให้แก
พนักงานสวนตําบล และพนักงานจ้าง เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงาน
สวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557
2) เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการ
แตงตั้งให้ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐตามหลักเกณฑที่กําหนด เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว2850 ลงวันที่ 12
 กันยายน 2561
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้างที่ได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่
นอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

ค่าใช้สอย รวม 387,275 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ เชน คา
อาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คาปายโครงการ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและ
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 59
 ลําดับ 15

โครงการสงเสริมทักษะและความสามารถให้เด็ก จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการสงเสริมทักษะและความสามารถให้
เด็ก เชน คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คาปาย
โครงการ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและ
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 56
 ลําดับ 4
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 337,275 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสนับสนุนคาใช้จาย
การบริหารสถานศึกษา (ประมาณการตามหลักการจัดทํางบ
ประมาณ โดยอิงจํานวนผู้เรียน 10 มิ.ย. 65) ดังนี้
1) คาอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
2) คาจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ราย
หัว) สําหรับเด็กอายุ 2-5 ปี 
3) คาหนังสือเรียน สําหรับเด็กอายุ 3-5 ปี 
4) คาอุปกรณการเรียน สําหรับเด็กอายุ 3-5 ปี 
5) คาเครื่องแบบนักเรียน สําหรับเด็กอายุ 3-5 ปี 
6) คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สําหรับเด็กอายุ 3-5 ปี 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 55
 ลําดับ 1

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมเด็กเล็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมเด็กเล็ก
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เชน คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คา
ปายโครงการ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 59
 ลําดับ 14
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ค่าวัสดุ รวม 512,463 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 512,463 บาท

- คาวัสดุงานบ้านงานครัว 
เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว เชน ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับ
กลิ่น แปรง ไม้กวาด ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564

- คาอาหารเสริม(นม) 
1) เพื่อจายเป็นคาอาหารเสริม(นม) โรงเรียนในเขตองคการบริหาร
สวนตําบลนาโพธิ์  จํานวน 260 วัน (ประมาณการตามหลักการจัด
ทํางบประมาณ โดยอิงจํานวนผู้เรียน 10 มิ.ย. 65) 
จํานวน 3 โรงเรียน ดังนี้
    (1) โรงเรียนวัดทาเรียบ 
    (2) โรงเรียนวัดบุปผาราม 
    (3) โรงเรียนบ้านโศกกะฐิน 
2) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์
จํานวน 260 วัน (ประมาณการตามหลักการจัดทํางบ
ประมาณ โดยอิงจํานวนผู้เรียน 10 มิ.ย. 65) 
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว5061 ลง
วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 56
 ลําดับ 3
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งบลงทุน รวม 118,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 118,800 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู จํานวน 49,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติด
ผนัง ขนาด 24,000 บีทียู จํานวน 2 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ
เฉพาะสังเขปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบ
ประมาณ 1 สํานักงบประมาณ ดังนี้
1) ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดไมต่ํากวา 24,000 บีทียู
2) ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมคาติดตั้ง
3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็นขนาดไม
เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟเบอร 5
4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนวย
สงความเย็นและหนวยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
5) มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร
6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากข้อ 3) นอก
เหนือจาการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน
ควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีคาประสิทธิภาพพลังงาน
ตามฤดูกาล (SEER) สูงกวา
7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
   (1) แบบแยกสวน ประกอบด้วยอุปกรณ ดังนี้ สวิตช 1 ตัว ทอ
ทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไมเกิน 15
 เมตร 
8) คาติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (กรณีต้องการแสดงคาติดตั้งแยก
จากราคาเครื่องปรับอากาศ)
   (3) ชนิดติดผนัง
       ขนาด 12,000 – 24,000 บีทียู 3,000 บาท
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 1/2565) หน้า 39 ลําดับ 2

วันที่พิมพ : 5/9/2565  15:46:33 หน้า : 44/81



ตู้ไม้เก็บของ จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้ไม้เก็บของ ขนาดสูง 125 ซม. กว้าง 125
 ซม. จํานวน 6 ตัว (สืบราคาตามท้องตลาด)
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 1/2565) หน้า 39 ลําดับ 1

โตะและเก้าอี้รับประทานอาหารเด็กเล็ก จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโตะและเก้าอี้รับประทานอาหารเด็ก
เล็ก ขนาด 60x120x55 ซม. จํานวน 7 ชุด (สืบราคาตามท้อง
ตลาด)
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 1/2565) หน้า 39 ลําดับ 3
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ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

โทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) 
แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิก
เซล ขนาด 43 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะเฉพาะ
สังเขปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบ
ประมาณ 1 สํานักงบประมาณ ดังนี้
1) ระดับความละเอียด เป็นความละเอียดของจอ
ภาพ (Resolution) (พิกเซล)
2) ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดจอภาพ (นิ้ว)
3) แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight
4) สามารถเชื่อมตออินเตอรเน็ตได้ (Smart TV)
5) เป็นระบบปฏิบัติการ Android Tizen VIDAA U webOS หรือ
อื่น ๆ
6) ชองตอ HDMI ไมน้อยกวา 2 ชอง เพื่อการเชื่อมตอสัญญาณ
ภาพและเสียง
7) ชองตอ USB ไมน้อยกวา 1 ชอง รองรับไฟลภาพ เพลง และ
ภาพยนตร
8) มีตัวรับสัญญาณดิจิตอล (Digital) ในตัว
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 1/2565) หน้า 39 ลําดับ 4
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งบเงินอุดหนุน รวม 903,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 903,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนอาหารกลางวัน จํานวน 903,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการอุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนใน
เขตองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ (ประมาณการตามหลักการ
จัดทํางบประมาณ โดยอิงจํานวนผู้เรียน 10 มิ.ย. 65) จํานวน 3
 โรงเรียนดังนี้
1) โรงเรียนวัดบุปผาราม
2) โรงเรียนบ้านโศกกะฐิน
3) โรงเรียนวัดทาเรียบ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว5061 ลง
วันที่ 18 กรกฎาคม 2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 55
 ลําดับ 2
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 554,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 434,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 120,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทน คาป่วยการสําหรับนักบริบาลท้อง
ถิ่น จํานวน 2 อัตรา ๆ 5,000 บาทตอเดือน จํานวน 12
 เดือน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นและการเบิกคาใช้จาย พ.ศ. 2562
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว6290 ลง
วันที่ 18 ตุลาคม 2562
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0819.2/ว0803 ลงวันที่ 6
 กุมภาพันธ 2563
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว2318 ลง
วันที่ 21 เมษายน 2564
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ค่าใช้สอย รวม 284,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาสํารวจข้อมูลจํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตวตามโครงการสัตว
ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธานศาสตราจารย 
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

จํานวน 4,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาสํารวจข้อมูลจํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตวตาม
โครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตาม
ปณิธานศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟาจุฬา
ภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว827 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5
/ว1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว2072
 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว4052
 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2561
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0819.3
/ว4524 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0819.3
/ว19 ลงวันที่ 3 มกราคม 2563

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการปองกันโรคไข้เลือดออกและโรคระบาดอื่น ๆ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการปองกันโรคไข้เลือดออกและโรค
ระบาดอื่น ๆ เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาน้ํายา
พนหมอกควัน คาปายโครงการ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและ
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 81
 ลําดับ 7
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โครงการรณรงคให้ความรู้ด้านการสาธารณสุขเพื่อการปองกันโรค จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการรณรงคให้ความรู้ด้านการสาธารณ
สุขเพื่อการปองกันโรค เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาปายโครงการ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและ
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 82
 ลําดับ 11

โครงการสงเสริมดูแลสุขภาพให้กับประชาชนตําบลนาโพธิ์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการสงเสริมดูแลสุขภาพให้กับ
ประชาชนตําบลนาโพธิ์ เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาปายโครงการ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและ
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 82
 ลําดับ 9
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โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า โดยจัดซื้อวัคซีนและอุกรณในการฉีดเพื่อปองกัน
และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามจํานวนประชากรสุนัขและแมว ทั้ง
ที่มีเจ้าของและไมมีเจ้าของจากการสํารวจขององคกรปครองสวน
ท้องถิ่น โดยถือปฏิติตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในกาจัดสวัส
ดิภาพสัตวขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5
/ว1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว2072
 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว4052
 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2561
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0819.3
/ว4524 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว827 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0819.3
/ว19 ลงวันที่ 3 มกราคม 2563
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 82
 ลําดับ 8

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพให้กับแกนนําสุขภาพ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการดูแล
สุขภาพให้กับแกนนําสุขภาพ เชน คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาวิทยากร คาปายโครงการ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 82 
ลําดับ 10
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โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องเอดสแกเยาวชนตําบลนาโพธิ์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องเอดสแก
เยาวชนตําบลนาโพธิ์ เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาวิทยากร คาปายโครงการ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 82
 ลําดับ 12

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย เชน ทรายอะเบท
น้ํายาพนหมอกควันกําจัดยุง  หน้ากากอนามัย ชุดปองกันเชื้อ
โรค สําลี ผ้าพันแผล ยาและเวชภัณฑ แอลกอฮอล เคมี
ภัณฑ น้ํายาตาง ๆ ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่
28 พฤษภาคม 2564

งบเงินอุดหนุน รวม 120,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 120,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมูที่ 10 บ้าน
หนองหว้า

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณ
สุข หมูที่ 10 บ้านหนองหว้า ให้กับคณะกรรมการหมูบ้าน เพื่อ
เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะของประชาชนในด้าน
สาธารณสุข เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 81
 ลําดับ 5
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อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมูที่ 11 บ้าน
หนองหว้า

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณ
สุข หมูที่ 11 บ้านหนองหว้า ให้กับคณะกรรมการหมูบ้าน เพื่อ
เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะของประชาชนในด้าน
สาธารณสุข เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้ 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 81
 ลําดับ 6

อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมูที่ 3 บ้านจอก จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณ
สุข หมูที่ 3 บ้านจอก ให้กับคณะกรรมการหมูบ้าน เพื่อเพิ่มพูน
ความรู้ ความสามารถ ทักษะของประชาชนในด้านสาธารณ
สุข เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 80
 ลําดับ 1

อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมูที่ 7 บ้านโศก
กะฐิน

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณ
สุข หมูที่ 7 บ้านโศกกะฐิน ให้กับคณะกรรมการหมูบ้าน เพื่อเพิ่ม
พูนความรู้ ความสามารถ ทักษะของประชาชนในด้านสาธารณ
สุข เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 80
 ลําดับ 2
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อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมูที่ 8 บ้าน
หนองตอ

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณ
สุข หมูที่ 8 บ้านหนองตอ ให้กับคณะกรรมการหมูบ้าน เพื่อเพิ่ม
พูนความรู้ ความสามารถ ทักษะของประชาชนในด้านสาธารณ
สุข เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 80
 ลําดับ 3

อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมูที่ 9 บ้าน
หนองหญ้ารังกา

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณ
สุข หมูที่ 9 บ้านหนองหญ้ารังกา ให้กับคณะกรรมการหมู
บ้าน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะของประชาชนใน
ด้านสาธารณสุข เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 81
 ลําดับ 4

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,128,090 บาท

งบบุคลากร รวม 749,160 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 749,160 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 707,160 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบลจํานวน 2 อัตรา ดังนี้
1) ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม
2) นักพัฒนาชุมชน

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงพนักงานสวนตําบล ตําแหนงผู้
อํานวยการกองสวัสดิการสังคม 1 อัตรา ๆ ละ 3,500 บาทตอ
เดือน  
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งบดําเนินงาน รวม 378,930 บาท
ค่าตอบแทน รวม 144,930 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 68,930 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ดังนี้
1) เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษให้แก
พนักงานสวนตําบล เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นราย
จายอื่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2) เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการ
แตงตั้งให้ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐตามหลักเกณฑที่กําหนด เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว2850 ลงวันที่ 12
 กันยายน 2561

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้างที่ได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่
นอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

คาเชาบ้าน จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้กับพนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิจะได้
รับ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้าน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ. 2562
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานสวนตําบลตาม
สิทธิที่ควรจะได้รับ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2563

ค่าใช้สอย รวม 184,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการงานธุรการ จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการงานธุรการ
คาใช้จายอื่นๆ ที่เข้าขายประเภทรายจายนี้ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายอื่นๆ ที่เข้าขายประเภทรายจายนี้
คาถายเอกสาร คาเย็บเลม ทําปกหนังสือ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คาเย็บเลม ทําปกหนังสือ
คาล้าง อัด ขยายภาพ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาล้าง อัด ขยายภาพ
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร ของพนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง พนักงาน
จ้าง เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการ
จอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมใน
การใช้สนามบิน ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
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คาลงทะเบียน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช้จายทํานอง
เดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจาย ของ
พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ที่ได้รับอนุมัติหรือ
อนุญาต เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2557

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมและบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ เชน เครื่องปรับอากาศ เครื่อง
คอมพิวเตอร เครื่องพิมพ ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่
28 พฤษภาคม 2564

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ ดินสอ 
ปากกา หมึก ลวดเย็บกระดาษ เครื่องเจาะกระดาษ เครื่องคิด
เลข เทปกาว ซองเอกสาร ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่
28 พฤษภาคม 2564

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน อุปกรณบันทึกข้อมูล ตลับ
ผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ แปนพิมพ เมาส เครื่องกระจาย
สัญญาณ เครื่องรับสัญญาณ ฯลฯ  เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่
28 พฤษภาคม 2564
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 160,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้ดูแลผู้สูงอายุ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้
ดูแลผู้สูงอายุ เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
วิทยากร คาปายโครงการ ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 84
 ลําดับ 7

โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุองคการบริหาร
สวนตําบลนาโพธิ์ เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
วิทยากร คาปายโครงการ ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 83
 ลําดับ 4 

โครงการสงเคราะหและเยี่ยมบ้านเด็ก คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อย
โอกาส ตําบลนาโพธิ์

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการสงเคราะหและเยี่ยมบ้านเด็ก คน
พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส ตําบลนาโพธิ์ เชน คาอาหาร คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาปายโครงการ ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและ
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 83
 ลําดับ 5
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โครงการสงเสริมพัฒนาอาชีพให้กับผู้ด้อยโอกาส จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการสงเสริมพัฒนาอาชีพให้กับผู้ด้อย
โอกาส เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวิทยากร คา
ปายโครงการ ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 51
 ลําดับ 3

โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการและผู้ดูแลคนพิการ เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาวิทยากร คาปายโครงการ ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 83
 ลําดับ 3

โครงการสงเสริมอาชีพนวดแผนไทย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการสงเสริมอาชีพนวดแผน
ไทย เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวิทยากร คา
ปายโครงการ ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 51
 ลําดับ 2
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โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการสืบสานประเพณีวัน
สงกรานต เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาปาย
โครงการ ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและ
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 84
 ลําดับ 8

โครงการอบรมอาชีพให้กับประชาชนตําบลนาโพธิ์ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการอบรมอาชีพให้กับประชาชนตําบล
นาโพธิ์ เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวิทยากร คา
ปายโครงการ ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 51
 ลําดับ 1

โครงการอยูอยางไรกับวัยผู้สูงอายุ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการอยูอยางไรกับวัยผู้สูงอายุ เชน คา
อาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวิทยากร คาปาย
โครงการ ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 83
 ลําดับ 1
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งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรการกุศล

โครงการให้ความชวยเหลือประชาชนตามภารกิจของเหลากาชาด
จังหวัดบุรีรัมย

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้สํานักงานเหลาากาชาดจังหวัดบุรีรัมย
ตามโครงการให้ความชวยเหลือประชาชนตามภารกิจของเหลา
กาชาดจังหวัดบุรีรัมย
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 84
 ลําดับ 6

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 470,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 450,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 450,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการครอบครัวอบอุน ชุมชนเข้มแข็ง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการครอบครัวอบอุน ชุมชนเข้ม
แข็ง เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวิทยากร คา
ปายโครงการ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 87
 ลําดับ 6
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โครงการจัดทํา/ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการจัดทํา/ทบทวนแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาปาย
โครงการ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและ
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 85
 ลําดับ 3

โครงการจัดทําและทบทวนแผนชุมชนแบบบูรณาการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการจัดทําและทบทวนแผนชุมชนแบบ
บูรณาการ เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาปาย
โครงการ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและ
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 86
 ลําดับ 4

โครงการปองกันและแก้ไขการตั้งครรภกอนวัยอันควร (วัยเรียน วัย
ใส รักอยางไรไมให้เสี่ยง)

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธกอน
วัยอันควร (วัยเรียน วัยใส รักอยางไรไมให้เสี่ยง) เชน คา
อาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวิทยากร คาปาย
โครงการ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 85
 ลําดับ 2
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โครงการปองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับนักเรียนและ
เยาวชน

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการปองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ให้กับนักเรียนและเยาวชน เชน คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาวิทยากร คาปายโครงการ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 87
 ลําดับ 8

โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานคณะกรรมการ
กองทุน    ธนาคารขยะ ประชาชนทั่วไป และพนักงาน เจ้าหน้าที่ อบ
ต.นาโพธิ์

จํานวน 350,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพและ
ศึกษาดูงานคณะกรรมการกองทุน ธนาคารขยะ ประชาชนทั่ว
ไป และพนักงาน เจ้าหน้าที่ อบต.นาโพธิ์ เชน คาอาหาร คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาวิทยากร คาปายโครงการ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 87
 ลําดับ 7

โครงการสงเสริมและเพิ่มศักยภาพบทบาทสตรีตําบลนาโพธิ์ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการสงเสริมและเพิ่มศักยภาพบทบาท
สตรีตําบลนาโพธิ์ เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
วิทยากร คาปายโครงการ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 85
 ลําดับ 1
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งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการปองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้ที่ทําการปกครองอําเภอนาโพธิ์ตาม
โครงการปองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 86
 ลําดับ 5

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 260,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 260,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 210,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการแขงกีฬาสีศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาโพธิ์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการแขงกีฬาสีศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
อบต.นาโพธิ์ เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาปาย
โครงการ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและ
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 63
 ลําดับ 6
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โครงการแขงขันกีฬาต้านยาเสพติดเพื่อสร้างความปรองดอง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการแขงขันกีฬาต้านยาเสพติดเพื่อสร้าง
ความปรองดอง เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
ปายโครงการ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและ
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 63
 ลําดับ 5

โครงการแขงขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการแขงขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ เชน คา
อาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาปายโครงการ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและ
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 63
 ลําดับ 8

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกีฬา เชน ตาขายกีฬา ลูกฟุตบอล ตะกร้อ ลูก
เปตอง กระดานแสดงผลการแขงขัน ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรม
สงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 180,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 170,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 170,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการประเพณีบุญบั้งไฟ เชน คา
อาหาร คาอาหารและเครื่องดื่ม คาปายโครงการ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและ
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 62
 ลําดับ 1

โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันเข้าพรรษา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันเข้า
พรรษา เชน คาปายโครงการ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและ
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 63
 ลําดับ 7

งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้ที่ทําการปกครองจังหวัดบุรีรัมยตาม
โครงการจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 63
 ลําดับ 4
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 2,412,365 บาท

งบบุคลากร รวม 1,265,260 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,265,260 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,223,260 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบลจํานวน 5 อัตรา ดังนี้
1) ผู้อํานวยการกองชาง
2) นายชางโยธา
3) นายชางโยธา
4) นายชางไฟฟา
5) เจ้าพนักงานธุรการ

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงพนักงานสวนตําบล ตําแหนงผู้
อํานวยการกองชาง 1 อัตรา ๆ ละ 3,500 บาทตอเดือน

งบดําเนินงาน รวม 1,127,105 บาท
ค่าตอบแทน รวม 191,105 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 151,105 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ดังนี้
1) เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษให้แก
พนักงานสวนตําบล เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นราย
จายอื่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2) เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการ
แตงตั้งให้ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐตามหลักเกณฑที่กําหนด เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว2850 ลงวันที่ 12
 กันยายน 2561
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้างที่ได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่
นอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานสวนตําบลตาม
สิทธิที่ควรจะได้รับ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2563

ค่าใช้สอย รวม 776,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป
คาจ้างเหมาบริการผู้ชวยนายชางโยธา จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาปฏิบัติหน้าที่ผู้ชวยนายชางโยธา 
คาใช้จายอื่น ๆ ที่เข้าขายประเภทรายจายนี้ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายอื่น ๆ ที่เข้าขายประเภทรายจายนี้
คายถายเอกสาร คาเย็บเลม ทําปกหนังสือ และข้อบัญญัติตาง ๆ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คาเย็บเลม ทําปกหนังสือ และข้อ
บัญญัติตาง ๆ

คาล้าง อัด ขยายภาพ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาล้าง อัด ขยายภาพ
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร ของพนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง พนักงาน
จ้าง เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการ
จอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมใน
การใช้สนามบิน ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

คาลงทะเบียน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช้จายทํานอง
เดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจาย ของ
พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ที่ได้รับอนุมัติหรือ
อนุญาต เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2557

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมและบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ เชน เครื่องถายเอกสาร เครื่องปรับ
อากาศ เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องพิมพ รถยนตสวนกลาง อาคาร
สํานักงาน ถนน ทอระบายน้ํา ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 
28 พฤษภาคม 2564

ค่าวัสดุ รวม 160,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ ดินสอ 
ปากกา หมึก ลวดเย็บกระดาษ เครื่องเจาะกระดาษ เครื่องคิด
เลข เทปกาว ซองเอกสาร ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564
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วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ เชน ฟิวส เทปพันสายไฟ สาย
ไฟฟา หลอดไฟฟา หลอดไฟ ปลั๊กไฟฟา สวิตซไฟฟา ฯลฯ เป็นไป
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุกอสร้าง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสร้าง เชน ไม้ อิฐ หิน สี ปูนซีเมนต
ทราย ตะปู แปรงทาสี ยางมะตอยสําเร็จรูป กระเบื้อง เทปวัด
ระยะ เลื่อย สวานมือ ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน แกสหุงต้ม น้ํามัน
เชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง น้ํามัน
เกียร น้ํามันหลอลื่น ฯลฯ  เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่
28 พฤษภาคม 2564

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน อุปกรณบันทึกข้อมูล ตลับ
ผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ แปนพิมพ เมาส เครื่องกระจาย
สัญญาณ เครื่องรับสัญญาณ ฯลฯ  เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่
28 พฤษภาคม 2564

งบลงทุน รวม 20,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 20,000 บาท
ครุภัณฑการเกษตร

เครื่องสูบน้ําแบบจุมใต้น้ํา (ปัมซับเมอรส) จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเครื่องสูบน้ําแบบจุมใต้น้ํา
(ปัมซับเมอรส) ขนาด 1 แรงม้า 220 โวลต (V) 
พร้อมอุปกรณ จํานวน 1 เครื่อง (สืบราคาตามท้องตลาด) 
เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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งานก่อสร้าง รวม 3,500,200 บาท
งบลงทุน รวม 3,500,200 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 3,500,200 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลางหมูบ้าน หมูที่ 3 
บ้านจอก

จํานวน 483,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายกลางหมูบ้าน หมูที่ 3 บ้านจอก ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00
 เมตร ยาว 180.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร
ไมน้อยกวา 900.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเลขที่ 01/2566
 ที่องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์กําหนด
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16
 และมาตรา 17 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 46
 ลําดับ 3

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลางหมูบ้าน หมูที่ 8 
บ้านหนองตอ

จํานวน 488,100 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายกลางหมูบ้าน หมูที่ 8 บ้านหนองตอ ขนาดผิวจราจร
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 180.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล
ทางกลบดินตามสภาพ หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมน้อยกวา 900.00
 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเลขที่ 03/2566 ที่องคการบริหาร
สวนตําบลนาโพธิ์กําหนด
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16
 และมาตรา 17 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 1/2565) หน้า 7 ลําดับ 12
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านกํานันเกา - หนอง
ไผ หมูที่ 11 บ้านหนองหว้า

จํานวน 225,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านกํานันเกา - หนองไผ หมูที่ 11 บ้านหนองหว้า ขนาดผิว
จราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นที่ผิวจราจรไมน้อยกวา 400.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลน
เลขที่ 08/2566 ที่องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์กําหนด
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16
 และมาตรา 17 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 1/2565) หน้า 10 ลําดับ 28

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเข็มทอง - 
บ้านปาแฟ หมูที่ 11 บ้านหนองหว้า

จํานวน 141,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนายเข็มทอง - บ้านปาแฟ หมูที่ 11 บ้านหนอง
หว้า ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 62.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมน้อยกวา 248.00
 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเลขที่ 05/2566 ที่องคการบริหาร
สวนตําบลนาโพธิ์กําหนด
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16
 และมาตรา 17 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 1/2565) หน้า 10 ลําดับ 26
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายบุญ เทียนมิ่ง
มาตย - บอขยะหมูที่ 11 บ้านหนองหว้า

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนายบุญ เทียนมิ่งมาตย - บอขยะหมูที่ 11 บ้านหนอง
หว้า ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 120.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมน้อยกวา 360.00
 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเลขที่ 06/2566 ที่องคการบริหาร
สวนตําบลนาโพธิ์กําหนด
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16
 และมาตรา 17 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 49
 ลําดับ 17

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายอุทัย - สาม
แยกต้นจาน หมูที่ 10 บ้านหนองหว้า

จํานวน 225,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนายอุทัย - สามแยกต้นจาน หมูที่ 10 บ้านหนอง
หว้า ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 145.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมน้อยกวา 435.00
 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเลขที่ 04/2566 ที่องคการบริหาร
สวนตําบลนาโพธิ์กําหนด
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16
 และมาตรา 17 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 1/2565) หน้า 8 ลําดับ 19
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านพอล้อม หมูที่ 11 
บ้านหนองหว้า

จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านพอล้อม หมูที่ 11 บ้านหนองหว้า ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 38.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ผิวจราจรไมน้อยกวา 152.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเลข
ที่ 07/2566 ที่องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์กําหนด
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16
 และมาตรา 17 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 1/2565) หน้า 10 ลําดับ 27

โครงการกอสร้างถนนหินคลุกสายสี่แยกหนองสะแบง - โคกเหลา
ทองดี หมูที่ 9 บ้านหนองหญ้ารังกา

จํานวน 358,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการกอสร้างถนนหินคลุกสายสี่แยก
หนองสะแบง - โคกเหลาทองดี หมูที่ 9 บ้านหนองหญ้า
รังกา ขนาดผิวจราจรหินคลุกกว้าง 3.00 เมตร ยาว1,500.00
 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมน้อย
กวา 4,500.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเลขที่ 10/2566 ที่
องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์กําหนด
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16
 และมาตรา 17 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 1/2565) หน้า 7 ลําดับ 15

วันที่พิมพ : 5/9/2565  15:46:33 หน้า : 74/81



โครงการกอสร้างห้องเก็บเอกสารสํานักงานองคการบริหารสวนตําบล
นาโพธิ์

จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการกอสร้างห้องเก็บเอกสารสํานักงาน
องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ ขนาดอาคารกว้าง 8.00
 เมตร ยาว 6.00 เมตร สูง 3.00 เมตรตามแบบแปลนเลข
ที่ 12/2566 ที่องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์กําหนด
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16
 และมาตรา 17 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 93
 ลําดับ 1

โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายนิติพันธ - ถนน
ลาดยาง หมูที่ 7 บ้านโศกกะฐิน

จํานวน 198,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านนายนิติพันธ - ถนนลาดยาง หมูที่ 7 บ้านโศกกะฐิน ขนาดผิว
จราจรกว้างข้างละ 0.50 เมตร ยาว 571.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15
 เมตร ไหลทางกบลดินตามสภาพ หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมน้อย
กวา 285.50 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเลขที่ 02/2566 ที่
องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์กําหนด
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16
 และมาตรา 17 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 1/2565) หน้า 6 ลําดับ 6
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โครงการวางทอน้ําเข้า - ออกหนองโนนวัดเกา หมูที่ 9 บ้านหนอง
หญ้ารังกา

จํานวน 102,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการวางทอน้ําเข้า - ออกหนองโนนวัด
เกา หมูที่ 9 บ้านหนองหญ้ารังกา จํานวน 2 จุด ขนาดกว้าง 2.00
 เมตร ยาว 38.00 เมตร ตามแบบแปลนเลขที่ 09/2566 ที่
องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์กําหนด
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16
 และมาตรา 17 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 1/2565) หน้า 26 ลําดับ 3

โครงการวางทอระบายน้ํารอบหมูบ้าน หมูที่ 7 บ้านโศกกะฐิน จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการวางทอระบายน้ํารอบหมูบ้าน หมู
ที่ 7 บ้านโศกกะฐิน ยาว 170.00 เมตร โดยวางทอขนาดเส้นผา
ศูนยกลาง 0.30x1.00 เมตร พร้อมบอพักจํานวน 17 บอ ตาม
แบบแปลนเลขที่ 11/2566 ที่องคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์
กําหนด
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16
 และมาตรา 17 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 1/2565) หน้า 20 ลําดับ 2

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการปรับปรุงระบบประปาหมูบ้าน หมูที่ 10 บ้านหนองหว้า จํานวน 275,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการปรับปรุงระบบประปาหมูบ้าน หมู
ที่ 10 บ้านหนองหว้า ตามแบบแปลนเลขที่ 13/2566 ที่องคการ
บริหารสวนตําบลนาโพธิ์กําหนด
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16
 และมาตรา 17 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 1/2565) หน้า 26 ลําดับ 1
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คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K)

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K) จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาชดเชยคางานกอสร้างตามสัญญาแบบปรับราคา
ได้ (คา K) 
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1837 ลงวันที่ 11 กันยายน 2560
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 596,840 บาท

งบบุคลากร รวม 356,160 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 356,160 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 356,160 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบลจํานวน 1 อัตรา ดังนี้
1) นักวิชาการเกษตร

งบดําเนินงาน รวม 240,680 บาท
ค่าตอบแทน รวม 44,680 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 39,680 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ดังนี้
1) เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษให้แก
พนักงานสวนตําบล และพนักงานจ้าง เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงาน
สวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
พ.ศ. 2557
2) เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการ
แตงตั้งให้ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐตามหลักเกณฑที่กําหนด เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว2850 ลงวันที่ 12
 กันยายน 2561
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้างที่ได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่
นอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

ค่าใช้สอย รวม 166,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาใช้จายอื่นๆ ที่เข้าขายประเภทรายจายนี้ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายอื่นๆ ที่เข้าขายประเภทรายจายนี้
คาถายเอกสาร คาเย็บเลม ทําปกหนังสือ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คาเย็บเลม ทําปกหนังสือ
คาล้าง อัด ขยายภาพ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาล้าง อัด ขยายภาพ
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร ของพนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง พนักงาน
จ้าง เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการ
จอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมใน
การใช้สนามบิน ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

คาลงทะเบียน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช้จายทํานอง
เดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจาย ของ
พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ที่ได้รับอนุมัติหรือ
อนุญาต เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2557
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โครงการธนาคารน้ําใต้ดิน ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการธนาคารน้ําใต้ดิน ตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
วิทยากร คาปายโครงการ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 52
 ลําดับ 4

โครงการอนุรักษพันธปลาแหลงน้ําสาธารณะของชุมชน ความมั่นคง 
มั่งคั่ง ยั่งยืน

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการอนุรักษพันธปลาแหลงน้ํา
สาธารณะของชุมชน ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เชน คาอาหาร คา
อาหารและเครื่องดื่ม คาปายโครงการ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและ
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 52
 ลําดับ 3

สงเสริมวิถีชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการสงเสริมวิถีชีวิต เศรษฐกิจพอ
เพียง เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวิทยากร คา
ปายโครงการ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 52
 ลําดับ 2

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมและบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ เชน เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องพิมพ ฯลฯ เป็น
ไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุการเกษตร เชน ปุย ยาปองกันและกําจัดศรัตรู
พืชและสัตว วัสดุเพาะชํา ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก อุปกรณในการ
ขยายพันธพืช ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน อุปกรณบันทึกข้อมูล ตลับ
ผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ แปนพิมพ เมาส เครื่องกระจาย
สัญญาณ เครื่องรับสัญญาณ ฯลฯ  เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564

งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 50,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการ คลองสวย น้ําใส นาโพธิ์มีสุข จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการ คลองสวย น้ําใส นาโพธิ์มี
สุข เชน คาอาหาร คาอาหารและเครื่องดื่ม คาปายโครงการ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและ
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 69
 ลําดับ 2

โครงการนาโพธิ์สะอาดชุมชนนาอยู จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการนาโพธิ์สะอาดชุมชนนา
อยู  เชน คาอาหาร คาอาหารและเครื่องดื่ม คาปายโครงการ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและ
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 69
 ลําดับ 4
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โครงการรักน้ํา รักป่า รักษาแผนดิน จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการรักน้ํา รักป่า รักษาแผน
ดิน  เชน คาอาหาร คาอาหารและเครื่องดื่ม คาปายโครงการ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและ
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 69
 ลําดับ 1
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

28,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 2,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 6,442,800

เบี้ยยังชีพความพิการ 2,140,800

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 60,000

เงินสํารองจาย 250,000

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

386,240

เงินสนับสนุนกองทุน
ระบบหลักประกัน
สุขภาพองค์การบริหาร
สวนตําบลนาโพธิ์

100,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนรายเดือน
นายก/รองนายกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

514,080

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

42,120

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

28,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 2,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 6,442,800

เบี้ยยังชีพความพิการ 2,140,800

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 60,000

เงินสํารองจาย 250,000

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

386,240

เงินสนับสนุนกองทุน
ระบบหลักประกัน
สุขภาพองค์การบริหาร
สวนตําบลนาโพธิ์

100,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนรายเดือน
นายก/รองนายกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

514,080

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

42,120
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

42,120

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

86,400

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

676,800

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

5,221,282 429,240 700,360 707,160

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

84,000

เงินประจําตําแหนง 210,000 10,500 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 643,560

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

518,295 140,770 101,700 120,000 68,930

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

65,000 5,000 10,000 10,000

คาเชาบ้าน 264,400 40,000 36,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

42,120

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

86,400

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

676,800

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

1,223,260 356,160 8,637,462

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

84,000

เงินประจําตําแหนง 42,000 304,500

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 643,560

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

151,105 39,680 1,140,480

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

20,000 5,000 115,000

คาเชาบ้าน 340,400

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

40,000 30,000 5,000 30,000

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจัดทําปายประกาศ 
ปายประชาสัมพันธ์ ปาย
รณรงค์ ปายบอกเขต

5,000 5,000

คาจัดทําปายหรือตัว
หนังสือในการจัดงาน
ตาง ๆ

5,000

คาจัดทําเอกสารเผย
แพรสิ่งพิมพ์

5,000

คาจ้างเหมาบริการคน
สวน

108,000

คาจ้างเหมาบริการผู้
ชวยเจ้าหน้าที่จัดเก็บ
รายได้

108,000

คาจ้างเหมาบริการผู้
ชวยพัสดุ

108,000

คาจ้างเหมาบริการแม
บ้านทําความสะอาดที่
ทําการ อบต.นาโพธิ์

108,000

คาเชาเครื่องถายเอกสาร 30,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

20,000 125,000

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจัดทําปายประกาศ 
ปายประชาสัมพันธ์ ปาย
รณรงค์ ปายบอกเขต

10,000

คาจัดทําปายหรือตัว
หนังสือในการจัดงาน
ตาง ๆ

5,000

คาจัดทําเอกสารเผย
แพรสิ่งพิมพ์

5,000

คาจ้างเหมาบริการคน
สวน

108,000

คาจ้างเหมาบริการผู้
ชวยเจ้าหน้าที่จัดเก็บ
รายได้

108,000

คาจ้างเหมาบริการผู้
ชวยพัสดุ

108,000

คาจ้างเหมาบริการแม
บ้านทําความสะอาดที่
ทําการ อบต.นาโพธิ์

108,000

คาเชาเครื่องถายเอกสาร 30,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใช้จายอื่น ๆ ที่เข้า
ประเภทรายจายนี้

10,000

คาใช้จายอื่นๆ ที่เข้า
ขายประเภทรายจายนี้

5,000 8,000 2,000

คาถายเอกสาร  คาเย็บ
หนังสือ, เข้าปกหนังสือ, 
และข้อบัญญัติตาง ๆ

20,000

คาถายเอกสาร คาเย็บ
เลม ทําปก และข้อ
บัญญัติตางๆ

10,000

คาธรรมเนียม คาลง
ทะเบียนตาง ๆ

10,000

คาล้าง อัด ขยายภาพ 7,000 4,000 2,000 2,000

จ้างเหมาบริการ
พนักงานขับรถยนต์สวน
กลาง

108,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

40,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใช้จายอื่น ๆ ที่เข้า
ประเภทรายจายนี้

10,000

คาใช้จายอื่นๆ ที่เข้า
ขายประเภทรายจายนี้

2,000 17,000

คาถายเอกสาร  คาเย็บ
หนังสือ, เข้าปกหนังสือ, 
และข้อบัญญัติตาง ๆ

20,000

คาถายเอกสาร คาเย็บ
เลม ทําปก และข้อ
บัญญัติตางๆ

10,000

คาธรรมเนียม คาลง
ทะเบียนตาง ๆ

10,000

คาล้าง อัด ขยายภาพ 5,000 2,000 22,000

จ้างเหมาบริการ
พนักงานขับรถยนต์สวน
กลาง

108,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

40,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใช้จายในการจัดงาน 
จัดนิทรรศการ   การ
ประกวด  และการแขง
ขันตางๆ คาพวงมาลา  
ชอดอกไม้ในวันสําคัญ
หรือในโอกาสที่จําเป็น
และมีความสําคัญ คา
ของขวัญ ของรางวัล
หรือเงินรางวัลใน
กิจกรรมตางๆที่จําเป็น
และเหมาะสม

10,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

220,000 35,000 20,000 30,000

คาใช้จายในการรับเสด็จ 10,000

คาใช้จายในการเลือกตั้ง 10,000

คาลงทะเบียน 200,000 25,000 20,000 20,000

โครงการ อบต.เคลื่อนที่
ให้บริการประชาชน
พร้อมประชาสัมพันธ์
ข้อมูลขาวสารและผล
การดําเนินงานของ
องค์การบริหารสวน
ตําบลนาโพธิ์

10,000

วันที่พิมพ์ : 5/9/2565  14:02:16 หน้า : 9/44



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใช้จายในการจัดงาน 
จัดนิทรรศการ   การ
ประกวด  และการแขง
ขันตางๆ คาพวงมาลา  
ชอดอกไม้ในวันสําคัญ
หรือในโอกาสที่จําเป็น
และมีความสําคัญ คา
ของขวัญ ของรางวัล
หรือเงินรางวัลใน
กิจกรรมตางๆที่จําเป็น
และเหมาะสม

10,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

20,000 20,000 345,000

คาใช้จายในการรับเสด็จ 10,000

คาใช้จายในการเลือกตั้ง 10,000

คาลงทะเบียน 20,000 10,000 295,000

โครงการ อบต.เคลื่อนที่
ให้บริการประชาชน
พร้อมประชาสัมพันธ์
ข้อมูลขาวสารและผล
การดําเนินงานของ
องค์การบริหารสวน
ตําบลนาโพธิ์

10,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการเชิดชูเกียรติ
พนักงานสวนตําบลและ
พนักงานจ้างของ อบต
.นาโพธิ์ ผู้มีคุณธรรม
และจริยธรรม ในการ
ปฏิบัติราชการและให้
บริการประชาชนดีเดน

5,000

โครงการฝึกอบรมการ
สงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมบุคลากรของ
องค์การบริหารสวน
ตําบลนาโพธิ์เพื่อเสริม
สร้างวัฒนธรรมองค์กร
สุจริต

10,000

โครงการฝึกอบรมศึกษา
ดูงานเพื่อเสริมสร้าง
ศักยภาพของผู้บริหาร 
สมาชิกสภาท้องถิ่น 
พนักงานสวนตําบล 
พนักงานจ้าง องค์การ
บริหารสวนตําบลนาโพธิ์

100,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการเชิดชูเกียรติ
พนักงานสวนตําบลและ
พนักงานจ้างของ อบต
.นาโพธิ์ ผู้มีคุณธรรม
และจริยธรรม ในการ
ปฏิบัติราชการและให้
บริการประชาชนดีเดน

5,000

โครงการฝึกอบรมการ
สงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมบุคลากรของ
องค์การบริหารสวน
ตําบลนาโพธิ์เพื่อเสริม
สร้างวัฒนธรรมองค์กร
สุจริต

10,000

โครงการฝึกอบรมศึกษา
ดูงานเพื่อเสริมสร้าง
ศักยภาพของผู้บริหาร 
สมาชิกสภาท้องถิ่น 
พนักงานสวนตําบล 
พนักงานจ้าง องค์การ
บริหารสวนตําบลนาโพธิ์

100,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการพัฒนาความรู้
ด้านกฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงาน สําหรับ
บุคลากรขององค์การ
บริหารสวนตําบลนาโพธิ์ 
ผู้บริหารและสมาชิก
สภาท้องถิ่น

10,000

โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพในการให้
บริการขององค์การ
บริหารสวนตําบล

15,000

โครงการสร้างพลเมืองดี
วิถีประชาธิปไตย

10,000

โครงการหน้าที่พลเมือง
ที่ดีในการเสียภาษีสร้าง
ชาติ

6,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้ในการเสียภาษีให้กับ
ประชาชน  อบต.นาโพธิ์

15,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 150,000 50,000 50,000 20,000

คาจ้างเหมาบริการขับ
รถน้ําเอนกประสงค์

108,000

คาจ้างเหมาบริการคน
งานทั่วไป

108,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการพัฒนาความรู้
ด้านกฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงาน สําหรับ
บุคลากรขององค์การ
บริหารสวนตําบลนาโพธิ์ 
ผู้บริหารและสมาชิก
สภาท้องถิ่น

10,000

โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพในการให้
บริการขององค์การ
บริหารสวนตําบล

15,000

โครงการสร้างพลเมืองดี
วิถีประชาธิปไตย

10,000

โครงการหน้าที่พลเมือง
ที่ดีในการเสียภาษีสร้าง
ชาติ

6,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้ในการเสียภาษีให้กับ
ประชาชน  อบต.นาโพธิ์

15,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 500,000 10,000 780,000

คาจ้างเหมาบริการขับ
รถน้ําเอนกประสงค์

108,000

คาจ้างเหมาบริการคน
งานทั่วไป

108,000 216,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาจ้างเหมาบริการ
พนักงานขับรถกู้ชีพกู้ภัย

108,000

คาถายเอกสาร คาเย็บ
เลม ทําปก

4,000

โครงการดําเนินงาน
ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 
หนวยกู้ชีพ-กู้ภัยเพื่อให้
การบริการผู้ป่วยฉุกเฉิน
กอนถึงโรงพยาบาล

200,000

โครงการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยลด
อุบัติเหตุจากการเดิน
ทางในเทศกาลปีใหม

5,000

โครงการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยลด
อุบัติเหตุจากการเดิน
ทางในเทศกาล
สงกรานต์

5,000

โครงการฝึกอบรม
ปองกันและระงับ
อัคคีภัย

20,000

โครงการฝึกอบรมและ
ทบทวนหลักสูตร อป
พร.ของสมาชิก อปพร. 
อบต.นาโพธิ์

50,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาจ้างเหมาบริการ
พนักงานขับรถกู้ชีพกู้ภัย

108,000

คาถายเอกสาร คาเย็บ
เลม ทําปก

4,000

โครงการดําเนินงาน
ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 
หนวยกู้ชีพ-กู้ภัยเพื่อให้
การบริการผู้ป่วยฉุกเฉิน
กอนถึงโรงพยาบาล

200,000

โครงการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยลด
อุบัติเหตุจากการเดิน
ทางในเทศกาลปีใหม

5,000

โครงการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยลด
อุบัติเหตุจากการเดิน
ทางในเทศกาล
สงกรานต์

5,000

โครงการฝึกอบรม
ปองกันและระงับ
อัคคีภัย

20,000

โครงการฝึกอบรมและ
ทบทวนหลักสูตร อป
พร.ของสมาชิก อปพร. 
อบต.นาโพธิ์

50,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมและ
ทบทวนหลักสูตรทีมกู้
ชีพกู้ภัย

35,000

โครงการอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติ

100,000

คาจ้างเหมาบริการงาน
ธุรการ

108,000 108,000

คาจ้างเหมาบริการงาน
สอนและผู้ดูแลเด็ก

216,000

คาจ้างเหมาบริการ
นักการภารโรง

108,000

คาใช้จายอื่น ๆ ที่เข้า
ขายประเภทรายจายนี้

5,000

คาถายเอกสาร คาเย็บ
เลม ทําปกหนังสือ

2,000 2,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แหงชาติ

20,000

วันที่พิมพ์ : 5/9/2565  14:02:16 หน้า : 17/44



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมและ
ทบทวนหลักสูตรทีมกู้
ชีพกู้ภัย

35,000

โครงการอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติ

100,000

คาจ้างเหมาบริการงาน
ธุรการ

216,000

คาจ้างเหมาบริการงาน
สอนและผู้ดูแลเด็ก

216,000

คาจ้างเหมาบริการ
นักการภารโรง

108,000

คาใช้จายอื่น ๆ ที่เข้า
ขายประเภทรายจายนี้

10,000 15,000

คาถายเอกสาร คาเย็บ
เลม ทําปกหนังสือ

2,000 6,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แหงชาติ

20,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรรามาธิบดี 
ศรีสินทรมหาวชิราลงกร
ณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู
หัว เนื่องในโอกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา

10,000

โครงการเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิต์ พระบรม
ราชินีนาท พระบรมราช
ชนนีพันปีหลวง เนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา

10,000

โครงการเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระนาง
เจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมล
ลักษณ พระบรมราชินี 
เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา

10,000

โครงการสงเสริมทักษะ
และความสามารถให้
เด็ก

10,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา

337,275
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรรามาธิบดี 
ศรีสินทรมหาวชิราลงกร
ณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู
หัว เนื่องในโอกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา

10,000

โครงการเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิต์ พระบรม
ราชินีนาท พระบรมราช
ชนนีพันปีหลวง เนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา

10,000

โครงการเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระนาง
เจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมล
ลักษณ พระบรมราชินี 
เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา

10,000

โครงการสงเสริมทักษะ
และความสามารถให้
เด็ก

10,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา

337,275
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการอบรมคุณธรรม 
จริยธรรมเด็กเล็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

20,000

คาสํารวจข้อมูลจํานวน
สัตว์และขึ้นทะเบียน
สัตว์ตามโครงการสัตว์
ปลอดโรคคนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้าตาม
ปณิธานศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟาจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี

4,000

โครงการปองกันโรคไข้
เลือดออกและโรค
ระบาดอื่น ๆ

200,000

โครงการรณรงค์ให้
ความรู้ด้านการสาธารณ
สุขเพื่อการปองกันโรค

10,000

โครงการสงเสริมดูแล
สุขภาพให้กับประชาชน
ตําบลนาโพธิ์

10,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการอบรมคุณธรรม 
จริยธรรมเด็กเล็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

20,000

คาสํารวจข้อมูลจํานวน
สัตว์และขึ้นทะเบียน
สัตว์ตามโครงการสัตว์
ปลอดโรคคนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้าตาม
ปณิธานศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟาจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี

4,000

โครงการปองกันโรคไข้
เลือดออกและโรค
ระบาดอื่น ๆ

200,000

โครงการรณรงค์ให้
ความรู้ด้านการสาธารณ
สุขเพื่อการปองกันโรค

10,000

โครงการสงเสริมดูแล
สุขภาพให้กับประชาชน
ตําบลนาโพธิ์

10,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า

40,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้ด้านการดูแลสุขภาพ
ให้กับแกนนําสุขภาพ

10,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้เรื่องเอดส์แกเยาวชน
ตําบลนาโพธิ์

10,000

โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุและผู้ดูแลผู้
สูงอายุ

20,000

โครงการโรงเรียนผู้สูง
อายุองค์การบริหารสวน
ตําบลนาโพธิ์

10,000

โครงการสงเคราะห์และ
เยี่ยมบ้านเด็ก คนพิการ 
ผู้สูงอายุ และผู้ด้อย
โอกาส ตําบลนาโพธิ์

20,000

โครงการสงเสริมพัฒนา
อาชีพให้กับผู้ด้อย
โอกาส

10,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า

40,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้ด้านการดูแลสุขภาพ
ให้กับแกนนําสุขภาพ

10,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้เรื่องเอดส์แกเยาวชน
ตําบลนาโพธิ์

10,000

โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุและผู้ดูแลผู้
สูงอายุ

20,000

โครงการโรงเรียนผู้สูง
อายุองค์การบริหารสวน
ตําบลนาโพธิ์

10,000

โครงการสงเคราะห์และ
เยี่ยมบ้านเด็ก คนพิการ 
ผู้สูงอายุ และผู้ด้อย
โอกาส ตําบลนาโพธิ์

20,000

โครงการสงเสริมพัฒนา
อาชีพให้กับผู้ด้อย
โอกาส

10,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการและผู้ดูแลคน
พิการ

20,000

โครงการสงเสริมอาชีพ
นวดแผนไทย

10,000

โครงการสืบสาน
ประเพณีวันสงกรานต์

20,000

โครงการอบรมอาชีพให้
กับประชาชนตําบลนา
โพธิ์

20,000

โครงการอยูอยางไรกับ
วัยผู้สูงอายุ

20,000

โครงการครอบครัว
อบอุน ชุมชนเข้มแข็ง

20,000

โครงการจัดทํา/ทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่น

20,000

โครงการจัดทําและ
ทบทวนแผนชุมชนแบบ
บูรณาการ

10,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการและผู้ดูแลคน
พิการ

20,000

โครงการสงเสริมอาชีพ
นวดแผนไทย

10,000

โครงการสืบสาน
ประเพณีวันสงกรานต์

20,000

โครงการอบรมอาชีพให้
กับประชาชนตําบลนา
โพธิ์

20,000

โครงการอยูอยางไรกับ
วัยผู้สูงอายุ

20,000

โครงการครอบครัว
อบอุน ชุมชนเข้มแข็ง

20,000

โครงการจัดทํา/ทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่น

20,000

โครงการจัดทําและ
ทบทวนแผนชุมชนแบบ
บูรณาการ

10,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการปองกันและ
แก้ไขการตั้งครรภ์กอน
วัยอันควร (วัยเรียน วัย
ใส รักอยางไรไมให้
เสี่ยง)

10,000

โครงการปองกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
ให้กับนักเรียนและ
เยาวชน

20,000

โครงการฝึกอบรมการ
พัฒนาศักยภาพและ
ศึกษาดูงานคณะ
กรรมการกองทุน    
ธนาคารขยะ ประชาชน
ทั่วไป และพนักงาน เจ้า
หน้าที่ อบต.นาโพธิ์

350,000

โครงการสงเสริมและ
เพิ่มศักยภาพบทบาท
สตรีตําบลนาโพธิ์

20,000

โครงการแขงกีฬาสีศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นา
โพธิ์

10,000

โครงการแขงขันกีฬา
ต้านยาเสพติดเพื่อสร้าง
ความปรองดอง

100,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการปองกันและ
แก้ไขการตั้งครรภ์กอน
วัยอันควร (วัยเรียน วัย
ใส รักอยางไรไมให้
เสี่ยง)

10,000

โครงการปองกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
ให้กับนักเรียนและ
เยาวชน

20,000

โครงการฝึกอบรมการ
พัฒนาศักยภาพและ
ศึกษาดูงานคณะ
กรรมการกองทุน    
ธนาคารขยะ ประชาชน
ทั่วไป และพนักงาน เจ้า
หน้าที่ อบต.นาโพธิ์

350,000

โครงการสงเสริมและ
เพิ่มศักยภาพบทบาท
สตรีตําบลนาโพธิ์

20,000

โครงการแขงกีฬาสีศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นา
โพธิ์

10,000

โครงการแขงขันกีฬา
ต้านยาเสพติดเพื่อสร้าง
ความปรองดอง

100,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการแขงขันกีฬา
ท้องถิ่นสัมพันธ์

100,000

โครงการประเพณีบุญ
บั้งไฟ

150,000

โครงการสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีวัน
เข้าพรรษา

20,000

คาจ้างเหมาบริการผู้
ชวยนายชางโยธา

คายถายเอกสาร คาเย็บ
เลม ทําปกหนังสือ และ
ข้อบัญญัติตาง ๆ

โครงการ คลองสวย น้ํา
ใส นาโพธิ์มีสุข

โครงการธนาคารน้ําใต้
ดิน ตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

โครงการนาโพธิ์สะอาด
ชุมชนนาอยู

โครงการรักน้ํา รักป่า 
รักษาแผนดิน
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการแขงขันกีฬา
ท้องถิ่นสัมพันธ์

100,000

โครงการประเพณีบุญ
บั้งไฟ

150,000

โครงการสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีวัน
เข้าพรรษา

20,000

คาจ้างเหมาบริการผู้
ชวยนายชางโยธา

108,000 108,000

คายถายเอกสาร คาเย็บ
เลม ทําปกหนังสือ และ
ข้อบัญญัติตาง ๆ

5,000 5,000

โครงการ คลองสวย น้ํา
ใส นาโพธิ์มีสุข

15,000 15,000

โครงการธนาคารน้ําใต้
ดิน ตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

50,000 50,000

โครงการนาโพธิ์สะอาด
ชุมชนนาอยู

20,000 20,000

โครงการรักน้ํา รักป่า 
รักษาแผนดิน

15,000 15,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอนุรักษ์พันธ์
ปลาแหลงน้ําสาธารณ
ของชุมชน ความมั่นคง 
มั่งคั่ง ยั่งยืน

สงเสริมวิถีชีวิต 
เศรษฐกิจพอเพียง

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 110,000 30,000 30,000

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 5,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 30,000 512,463

วัสดุยานพาหนะและขนสง 50,000 120,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 100,000 90,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 100,000 10,000 15,000 20,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 50,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 40,000

วัสดุจราจร 40,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

30,000

วัสดุกีฬา 50,000

วัสดุกอสร้าง

วัสดุการเกษตร

ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟา 230,000

คาบริการโทรศัพท์ 10,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอนุรักษ์พันธ์
ปลาแหลงน้ําสาธารณ
ของชุมชน ความมั่นคง 
มั่งคั่ง ยั่งยืน

20,000 20,000

สงเสริมวิถีชีวิต 
เศรษฐกิจพอเพียง

50,000 50,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 35,000 205,000

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 80,000 85,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 542,463

วัสดุยานพาหนะและขนสง 170,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 5,000 195,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 30,000 10,000 185,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 50,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 40,000

วัสดุจราจร 40,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

30,000

วัสดุกีฬา 50,000

วัสดุกอสร้าง 10,000 10,000

วัสดุการเกษตร 20,000 20,000

ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟา 230,000

คาบริการโทรศัพท์ 10,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค
คาบริการไปรษณีย์ 5,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

100,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า
แบบข้อแข็ง

9,500

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล

66,000 22,000

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องปรับอากาศ แบบ
ติดผนัง ขนาด 24,000 
บีทียู

49,800

ตู้ไม้เก็บของ 12,000

โต๊ะและเก้าอี้รับ
ประทานอาหารเด็กเล็ก

42,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

โทรทัศน์ แอล อี ดี 
(LED TV) แบบ Smart 
TV

15,000

ครุภัณฑ์การเกษตร
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค
คาบริการไปรษณีย์ 5,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

100,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า
แบบข้อแข็ง

9,500

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล

88,000

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องปรับอากาศ แบบ
ติดผนัง ขนาด 24,000 
บีทียู

49,800

ตู้ไม้เก็บของ 12,000

โต๊ะและเก้าอี้รับ
ประทานอาหารเด็กเล็ก

42,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

โทรทัศน์ แอล อี ดี 
(LED TV) แบบ Smart 
TV

15,000

ครุภัณฑ์การเกษตร
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์
เครื่องสูบน้ําแบบจุมใต้
น้ํา (ปัมซับเมอร์ส)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายกลางหมูบ้าน หมูที่ 
3 บ้านจอก

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายกลางหมูบ้าน หมูที่ 
8 บ้านหนองตอ

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านกํานันเกา - หนอง
ไผ หมูที่ 11 บ้านหนอง
หว้า

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านนายเข็มทอง - บ้าน
ปาแฟ หมูที่ 11 บ้าน
หนองหว้า
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์
เครื่องสูบน้ําแบบจุมใต้
น้ํา (ปัมซับเมอร์ส)

20,000 20,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายกลางหมูบ้าน หมูที่ 
3 บ้านจอก

483,000 483,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายกลางหมูบ้าน หมูที่ 
8 บ้านหนองตอ

488,100 488,100

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านกํานันเกา - หนอง
ไผ หมูที่ 11 บ้านหนอง
หว้า

225,000 225,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านนายเข็มทอง - บ้าน
ปาแฟ หมูที่ 11 บ้าน
หนองหว้า

141,000 141,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านนายบุญ เทียนมิ่ง
มาตย์ - บอขยะหมูที่ 11 
บ้านหนองหว้า

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านนายอุทัย - สาม
แยกต้นจาน หมูที่ 10 
บ้านหนองหว้า

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านพอล้อม หมูที่ 11 
บ้านหนองหว้า

โครงการกอสร้างถนน
หินคลุกสายสี่แยกหนอง
สะแบง - โคกเหลาทอง
ดี หมูที่ 9 บ้านหนอง
หญ้ารังกา

โครงการกอสร้างห้อง
เก็บเอกสารสํานักงาน
องค์การบริหารสวน
ตําบลนาโพธิ์

วันที่พิมพ์ : 5/9/2565  14:02:16 หน้า : 37/44



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านนายบุญ เทียนมิ่ง
มาตย์ - บอขยะหมูที่ 11 
บ้านหนองหว้า

200,000 200,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านนายอุทัย - สาม
แยกต้นจาน หมูที่ 10 
บ้านหนองหว้า

225,000 225,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านพอล้อม หมูที่ 11 
บ้านหนองหว้า

84,000 84,000

โครงการกอสร้างถนน
หินคลุกสายสี่แยกหนอง
สะแบง - โคกเหลาทอง
ดี หมูที่ 9 บ้านหนอง
หญ้ารังกา

358,000 358,000

โครงการกอสร้างห้อง
เก็บเอกสารสํานักงาน
องค์การบริหารสวน
ตําบลนาโพธิ์

400,000 400,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการขยายถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านนายนิติพันธ์ - ถนน
ลาดยาง หมูที่ 7 บ้าน
โศกกะฐิน

โครงการวางทอน้ําเข้า - 
ออกหนองโนนวัดเกา 
หมูที่ 9 บ้านหนองหญ้า
รังกา

โครงการวางทอระบาย
น้ํารอบหมูบ้าน หมูที่ 7 
บ้านโศกกะฐิน

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาหมูบ้าน หมูที่ 10 
บ้านหนองหว้า

คาชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (คา K)

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนสวนราชการ
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการขยายถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านนายนิติพันธ์ - ถนน
ลาดยาง หมูที่ 7 บ้าน
โศกกะฐิน

198,600 198,600

โครงการวางทอน้ําเข้า - 
ออกหนองโนนวัดเกา 
หมูที่ 9 บ้านหนองหญ้า
รังกา

102,500 102,500

โครงการวางทอระบาย
น้ํารอบหมูบ้าน หมูที่ 7 
บ้านโศกกะฐิน

300,000 300,000

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาหมูบ้าน หมูที่ 10 
บ้านหนองหว้า

275,000 275,000

คาชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (คา K)

20,000 20,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนสวนราชการ
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการขอรับการสนับ
สนุนการดําเนินงานศูนย์
ปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น อําเภอนาโพธิ์ 
จังหวัดบุรีรัมย์

25,000

โครงการจัดกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติและ
การจัดงานรัฐพิธี

20,000

อุดหนุนอาหารกลางวัน 903,000

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมูที่ 10 
บ้านหนองหว้า

20,000

อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมูที่ 11 
บ้านหนองหว้า

20,000

อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมูที่ 3 
บ้านจอก

20,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการขอรับการสนับ
สนุนการดําเนินงานศูนย์
ปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น อําเภอนาโพธิ์ 
จังหวัดบุรีรัมย์

25,000

โครงการจัดกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติและ
การจัดงานรัฐพิธี

20,000

อุดหนุนอาหารกลางวัน 903,000

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมูที่ 10 
บ้านหนองหว้า

20,000

อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมูที่ 11 
บ้านหนองหว้า

20,000

อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมูที่ 3 
บ้านจอก

20,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมูที่ 7 
บ้านโศกกะฐิน

20,000

อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมูที่ 8 
บ้านหนองตอ

20,000

อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมูที่ 9 
บ้านหนองหญ้ารังกา

20,000

เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล

โครงการให้ความชวย
เหลือประชาชนตาม
ภารกิจของเหลากาชาด
จังหวัดบุรีรัมย์

10,000

โครงการปองกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

20,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง

10,000

รวม 9,409,840 10,092,997 1,825,010 4,060,658 554,000 1,288,090 470,000 440,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมูที่ 7 
บ้านโศกกะฐิน

20,000

อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมูที่ 8 
บ้านหนองตอ

20,000

อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมูที่ 9 
บ้านหนองหญ้ารังกา

20,000

เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล

โครงการให้ความชวย
เหลือประชาชนตาม
ภารกิจของเหลากาชาด
จังหวัดบุรีรัมย์

10,000

โครงการปองกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

20,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง

10,000

รวม 5,912,565 646,840 34,700,000
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