
แผนการใช้จ่ายเงิน ประจ าปีงบประมาณ 2562 
ส านักปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป 

หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 
รายการ งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ 

1. เงินเดือนนายก/รองนายก อบต. 514,080.- ต.ค.61 - ก.ย.62  
2. เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก  42,120.- ต.ค.61 - ก.ย.62  
3.เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 42,120.- ต.ค.61 - ก.ย.62  
4. เงินค่าตอบแทนเลขานุการนายก อบต. 86,400.- ต.ค.61 - ก.ย.62  
5. เงินค่าตอบแทนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาและเลขานุการสภา 
อบต. 

1,195,200.- ต.ค.61 - ก.ย.62  

 

แผนการใช้จ่ายเงิน ประจ าปีงบประมาณ 2562 
ส านักปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป 

หมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
รายการ งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ 

1. เงินเดือนพนักงาน 2,691,480.- ต.ค.61 - ก.ย.62  
2. เงินเพ่ิมต่างๆของพนักงาน 86,000.- ต.ค.61 - ก.ย.62  
3. เงินประจ าต าแหน่ง 168,00.- ต.ค.61 - ก.ย.62  

 

 

 



แผนการใช้จ่ายเงิน ประจ าปีงบประมาณ 2562 
ส านักปลัดแผนงานบริหารงานทั่วไป 

หมวดค่าตอบแทน 
รายการ งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ 

-ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 1.1 ค่าตอบแทนเพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนกรณีพิเศษประจ าปี 
พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป 
1.2 ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจงานจ้าง 
1.3 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง 

 
 
232,500.- 
30,000.- 
50,000.- 

 
 

ต.ค.61 - ก.ย.62 
ต.ค.61 - ก.ย.62 
ต.ค.61 - ก.ย.62 

 

-ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 10,000.- ต.ค.61 – ก.ย.62  
-ค่าเช่าบ้าน 238,400.- ต.ค.61 - ก.ย.62  
-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 30,000.- ต.ค.61 - ก.ย.62  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการใช้จ่ายเงิน ประจ าปีงบประมาณ 2562 
ส านักปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป 

หมวดค่าใช้สอย 
รายการ งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ 

-รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
 1. ค่าจัดท าป้ายประกาศ,ป้ายประชาสัมพันธ์,ป้ายรณรงค์ ป้ายบอกเขต 
 2. ค่าจัดท าป้ายหรือตัวหนังสือในการจัดงานต่างๆ 
 3. ค่าจัดท าเอกสารเผยแพร่สิ่งพิมพ์  
 4. ค่าจ้างเหมาบริการแม่บ้านท าความสะอาดที่ท าการ อบต.นาโพธิ์ จ านวน 1 อัตรา 
 5. ค่าจ้างเหมาบริการยามรักษาความปลอดภัยที่ท าการ อบต.นาโพธิ์จ านวน 1อัตรา 
 6. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ 
 7. ค่าติดตั้งระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ต 
 8. ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ, เข้าปกหนังสือ, และข้อบัญญัติต่างๆ 
 9. ค่าธรรมเนียม, ค่าลงทะเบียนต่างๆ 
 10. ค่าล้าง อัด ขยายภาพ 
 ๑๑. ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์  จ านวน  1  อัตรา 
 ๑๒. ค่าจ้างเหมาบริการคนสวน  จ านวน  1  อัตรา 

 
5,000.- 
5,000.- 
5,000.- 
60,000.- 
108,000.- 
10,000.- 
5,000.- 
10,000.- 
5,000.- 
5,000.- 
108,000.- 
108,000.- 
 

 
ต.ค.61 – ก.ย.62 
ต.ค.61 – ก.ย.62 
ต.ค.61 – ก.ย.62 
ต.ค.61 – ก.ย.62 
ต.ค.61 – ก.ย.62 
ต.ค.61 – ก.ย.62 
ต.ค.61 – ก.ย.62 
ต.ค.61 – ก.ย.62 
ต.ค.61 – ก.ย.62 
ต.ค.61 – ก.ย.62 
ต.ค.61 – ก.ย.62 
ต.ค.61 – ก.ย.62 

 

-รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพีธีการ 
1.1 ค่าเลี้ยงรับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะ 
1.2 ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการ 

 
20,000.- 
20,000.- 
 

 
ต.ค.61 - ก.ย.62 
ต.ค.61 - ก.ย.62 

 

 
 
 



 
 

แผนการใช้จ่ายเงิน ประจ าปีงบประมาณ 2562 
ส านักปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป 

หมวดค่าใช้สอย 
รายการ งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ 

-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
  1.ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ การประกวด และการแข่งขันต่างๆ 
  2.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
  3. ค่าใช้จ่ายในการรับเสด็จ 

 
10,000.- 
200,000.- 
10,000.- 

 
ต.ค.61 - ก.ย.62 
ต.ค.61 - ก.ย.62 
ต.ค.61 - ก.ย.62 

 

- ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 200,000.- ต.ค.61 - ก.ย.62  
-โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวราง
กูล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา 

 
5,000.- 

 
ต.ค.61 - ก.ย.62 

 

-โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชะนีนาทในรัชกาล  
 ที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 

 
5,000.- 

 
ต.ค.61 - ก.ย.62 

 

-โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างของ อบต.นาโพธิ์ 
ผู้มีคุณธรรมจริยธรรม ในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น   
ประจ าปี 2562  

 
5,000.- 

 
ต.ค.61 - ก.ย.62 

 

-โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้านเพ่ือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
  (พ.ศ. 2561- 2564 ) เช่น ค่าป้ายไวนิล ฯลฯ 

2,000.- ต.ค.61 - ก.ย.62  

-โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วน ต าบล
และพนักงานจ้าง อบต.นาโพธิ์ ประจ าปีงบประมาณ2562 

 
10,000.- 

 
ต.ค.61 - ก.ย.62 

 

-โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของผู้บริหาร สมาชิกสภา  
พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง อบต.นาโพธิ์ ประจ าปี 2562 เช่นค่าอาหาร 

 
 

 
 

 



ค่าอาหารกลางวัน ป้ายไวนิลย์ ฯลฯ 
 

200,000.- ต.ค.61 - ก.ย.62 

 
แผนการใช้จ่ายเงิน ประจ าปีงบประมาณ 2562 

ส านักปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป 
หมวดค่าใช้สอย 

รายการ งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ 
- โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล 15,000.- ต.ค.61 - ก.ย.62  
- โครงการสร้างพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย 10,000.-   
- โครงการให้ความรู้ด้านกฎหมายในชีวิตประจ าวันแก่ประชาชน อบต.นาโพธิ์ 
ประจ าป2ี562 

 
10,000.- 

 
ต.ค.61 - ก.ย.62 

 

- ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 90,000.- ต.ค.61 - ก.ย.62  
 
 

แผนการใช้จ่ายเงิน ประจ าปีงบประมาณ 2562 
ส านักปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป 

หมวดค่าวัสดุ 
รายการ งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ 

1. วัสดุส านักงาน 100,000.- ต.ค.61 - ก.ย.62  
2. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 50,000.- ต.ค.61 - ก.ย.62  
3. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 97,200.- ต.ค.61 – ก.ย.62  
4.วัสดุคอมพิวเตอร์ 50,000.- ต.ค.61-ก.ย.62  

 



 
 
 

แผนการใช้จ่ายเงิน ประจ าปีงบประมาณ 2562 
ส านักปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป 

หมวด ค่าสาธารณูปโภค 
รายการ งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ 

1. ค่าไฟฟ้า 264,000.- ต.ค.61 - ก.ย.62  
2. ค่าบริการโทรศัพท์ 100,000.- ต.ค.61 - ก.ย.62  
3. ค่าบริการไปรษณีย์ 5,000.- ต.ค.61 – ก.ย.62  
4.ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 100,000.- ต.ค.61 - ก.ย.62  

 

แผนการใช้จ่ายเงิน ประจ าปีงบประมาณ 2562 
ส านักปลัด งานบริหารงานทั่วไป 

หมวด ค่าครุภัณฑ ์
รายการ งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ 

1. ค่าตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเลื่อน  จ านวน  ๔  ตู้ 26,000.- ต.ค.61 - ก.ย.62  
2. ค่าเครื่องเสียงพร้อมล าโพง จ านวน 1 ชุด  109,000.- ต.ค.61 - ก.ย.62  
3. ค่าคอมพิวเตอร์ส านักงาน   จ านวน   ๑   เครื่อง 16,000.- ต.ค.61 – ก.ย.62  
4. ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จ านวน 1 เครื่อง 16,000.- ต.ค.61 - ก.ย.62  
5. ค่าเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า  (18  หนา้ต่อนาที)  จ านวน  ๒   
เครื่อง 

5,200.- ต.ค.61 - ก.ย.62  

 



 

 

แผนการใช้จ่ายเงิน ประจ าปีงบประมาณ 2562 
ส านักปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป 

หมวด เงินอุดหนุน 
รายการ งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ 

- เงินอุดหนุนส่วนราชการ 
  1.1 โครงการขอรับการสนับสนุนการด าเนินงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ 
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอนาโพธิ์  
 1.2 โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและการจัดงานรัฐพิธี  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.2562 
   

 
 
50,000.- 
10,000.- 

 
 

ต.ค.61 - ก.ย.62 
ต.ค.61 - ก.ย.62 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

แผนการใช้จ่ายเงิน ประจ าปีงบประมาณ 2562 
ส านักปลัด แผนงานการรักษาความสงบภายใน   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 

หมวด เงินเดือนฝ่ายประจ า 
รายการ งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ 

1. เงินเดือนพนักงาน 
2. เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงาน 

581,500.- 
21,600.- 

ต.ค.61 - ก.ย.62 
ต.ค.61 - ก.ย.62 

 

 
 

แผนการใช้จ่ายเงิน ประจ าปีงบประมาณ 2562 
ส านักปลัด แผนงานการรักษาความสงบภายใน   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 

หมวด ค่าตอบแทน 
รายการ งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ 

-ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 1.1 ค่าตอบแทนเพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนกรณีพิเศษประจ าปี 
พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างตามภารกิจ  
1.2  ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและคณะกรรมการตรวจการจ้าง 

 
 
53,000.- 
5,000.- 

 
 

ต.ค.61 - ก.ย.62 
ต.ค.61 - ก.ย.62 

 

-ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 5,000.- ต.ค.61 – ก.ย.62  
-ค่าเช่าบ้าน 36,000.- ต.ค.61-ก.ย.62  
-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 10,000.- ต.ค.61-ก.ย.62  



 
 
 
 

แผนการใช้จ่ายเงิน ประจ าปีงบประมาณ 2562 
ส านักปลัด แผนงานการรักษาความสงบภายใน  บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 

หมวด ค่าใช้สอย 
รายการ งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ    
-ค่าจัดท าป้ายประกาศ,ป้ายประชาสัมพันธ์,ป้ายรณรงค์,ป้ายบอกเขต 5,000.- ต.ค.61- ก.ย.62  
-ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เข้าข่ายประเภทรายจ่ายนี้ 6,000.- ต.ค.61– ก.ย.62  
-ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บเล่ม ท าปก 2,000.- ต.ค.61-ก.ย.62  
-ค่าล้าง อัด ขยายภาพ  2,000.- ต.ค.61 - ก.ย.62  
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 50,000.- ต.ค.61 - ก.ย.62  
-ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษา 62,800.- ต.ค.61 - ก.ย.62  

 
 

แผนการใช้จ่ายเงิน ประจ าปีงบประมาณ 2562 
ส านักปลัด แผนงานการรักษาความสงบภายใน  บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 

 
หมวด ค่าวัสดุ 

รายการ งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ 
-วัสดุส านักงาน 30,000.- ต.ค.61 - ก.ย.62  



- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 100,000.- ต.ค.61 – ก.ย.62  
 
 
 
 
 
 

แผนการใช้จ่ายเงิน ประจ าปีงบประมาณ 2562 
ส านักปลัด แผนงานรักษาความสงบภายใน  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 

หมวด ค่าใช้สอย 
รายการ งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ 

๑.รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ    
1.๑  ค่าจ้างเหมาบริการขับรถน้ าเอนกประสงค์  จ านวน  ๑  อัตรา 108,000.- ต.ค.61 – ก.ย.62  

๑.๒  ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เข้าข่ายประเภทรายจ่ายนี้ 2,000.- ต.ค.61 – ก.ย.62  
๑.๓  ค่าถ่ายเอกสาร เย็บเล่ม ท าปก 2,000.- ต.ค.61 – ก.ย.62  
๒.  ค่าล้าง อัด ขยายภาพ  2,000.- ต.ค.61 – ก.ย.62  
๓.  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 40,000.- ต.ค.61 – ก.ย.62  
๔.  โครงการด าเนินการระบบการแพทย์ฉุกเฉินหน่วยกู้ชีพ-กู้ภัยเพื่อให้บริการผู้ป่วย
ฉุกเฉินก่อนถึงโรงบาล 

 
200,000.- 

 
ต.ค.61 – ก.ย.62 

 

๕.  โครงการป้องกันและบรรเทาสารณภัยลดอุบัติเหตุจากการเดินทางในเทศกาลปี
ใหม่ ประจ าปี 2562 

 
5,000.- 

 
ต.ค.61 – ก.ย.62 

 

๖. โครงการป้องกันและบรรเทาสารณภัยลดอุบัติเหตุจากการเดินทางในเทศกาล
สงกรานต์ ประจ าปี 2562 

5,000.- ต.ค.61 – ก.ย.62  



7. โครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจ าปี 2562 30,000.- ต.ค.61 – ก.ย.62  
8. โครงการฝึกอบรมและทบทวนหลักสูตร อปพร. ของสมาชิก อปพร. อบต. นาโพธิ์
ประจ าปี 2562 

 
100,000.- 

 
ต.ค.61 – ก.ย.62 

 

9. โครงการฝึกอบรมและทบทวนหลักสูตรทีมกู้ชีพกู้ภัย อบต.นาโพธิ์ประจ าปี 2562 25,000.- ต.ค.61 – ก.ย.62  
 

 
 

แผนการใช้จ่ายเงิน ประจ าปีงบประมาณ 2562 
ส านักปลัด แผนงานรักษาความสงบภายใน  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 

หมวด ค่าตอบแทน 
รายการ งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ 

-ค่าป่วยการชดเชยให้แก่อาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนที่ได้รับค าสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่
เกี่ยวกับงานป้องกันและบรรเทาสารณภัย 

60,000.- ต.ค.61 - ก.ย.62  

 
 

แผนการใช้จ่ายเงิน ประจ าปีงบประมาณ 2562 
ส านักปลัด   แผนงานรักษาความสงบภายใน  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 

หมวด ค่าวัสดุ 
รายการ งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ 

- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 70,000.- ต.ค.61 – ก.ย.62  
- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 96,700.- ต.ค.61 – ก.ย.62  
- วัสดุเครื่องแต่งกายชุดฝึก อปพร.หรือชุดปฏิบัติการกู้ชีพ 80,000.- ต.ค.61 – ก.ย.62  
-วัสดุเครื่องดับเพลิง 80,000.- ต.ค.61 – ก.ย.62  



 
 
 
 
 
 
 

แผนการใช้จ่ายเงิน ประจ าปีงบประมาณ 2562 
ส านักปลัด แผนงานสาธารณสุข 

หมวด ค่าใช้สอย 
รายการ งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ 

1.รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
   - ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เข้าข่ายประเภทรายจ่ายนี้ 
   - ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บเล่ม ท าปก 
  - ค่าล้าง อัด ขยายภาพ 
  - ค่าส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และข้ึนทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค 

 
3,000.- 
2,000.- 
2,000.- 
3,000.- 

 
ต.ค.61 – ก.ย.62 
ต.ค.61 – ก.ย.62 
ต.ค.61 – ก.ย.62 
ต.ค.61 – ก.ย.62 

 

2. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
    -โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคระบาดอ่ืนๆ 
    -โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและการท าหมันสุนัขและแมว 
    -โครงการรณรงค์ให้ความรู้ด้านการสาธารณสุขเพ่ือการป้องกันโรค 
   - โครงการส่งเสริมดูแลสุขภาพให้กับประชาชนต าบลนาโพธิ์ 
   - โครงการให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพให้กับแกนน าสุขภาพ 
    - โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องเอดส์แก่เยาวชนต าบลนาโพธิ์ 

 
100,000.- 
40,000.- 
10,000.- 
20,000.- 
10,000.- 
10,000.- 

 
ต.ค.61 – ก.ย.62 
ต.ค.61 – ก.ย.62 
ต.ค.61 – ก.ย.62 
ต.ค.61 – ก.ย.62 
ต.ค.61 – ก.ย.62 
ต.ค.61 – ก.ย.62 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

แผนการใช้จ่ายเงิน ประจ าปีงบประมาณ 2562 
ส านักปลัด แผนงานสาธารณสุข 

หมวด ค่าวัสดุ 
รายการ งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ 

- วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 10,000.- ต.ค.61 – ก.ย.62  

 

แผนการใช้จ่ายเงิน ประจ าปีงบประมาณ 2562 
ส านักปลัด แผนงานสาธารณสุข 

หมวด เงินอุดหนุน 
รายการ งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ 

- เงินอุดหนุนเอกชน 120,000.- ต.ค.61 – ก.ย.62  
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

แผนการใช้จ่ายเงิน ประจ าปีงบประมาณ 2562 
ส านักปลัดแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

หมวด ค่าใช้สอย 
รายการ งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ 

-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
 1.2 โครงการครอบครัวอบอุ่น ชุมชนน่าอยู่ 
 1.2 โครงการถนนสะอาดปราศจากอุบัติเหตุ 

 
20,000.- 
5,000.- 

 
ต.ค.61 – ก.ย.62 
ต.ค.61 – ก.ย.62 

 

 

แผนการใช้จ่ายเงิน ประจ าปีงบประมาณ 2562 
ส านักปลัดแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

หมวด เงินอุดหนุน 
รายการ งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ 

-เงินอุดหนุนส่วนราชการ 
โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอนาโพธิ์  
จังหวัดบุรีรัมย์ 

20,000.- ต.ค.61 – ก.ย.62  



 

 

 

 

แผนการใช้จ่ายเงิน  ส านักปลัด  

ประจ าปีงบประมาณ 2562 

 



 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์  อ าเภอนาโพธิ์  จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

 

 

แผนการใช้จ่ายเงิน  ส านักปลัด  

แผนงานบรหิารงานทั่วไป 

ประจ าปีงบประมาณ 2562 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนการใช้จ่ายเงิน  ส านักปลัด  

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ประจ าปีงบประมาณ 2562 

 



 

 

 

 

 

 

 

แผนการใช้จ่ายเงิน  ส านักปลัด  

แผนงานสาธารณสุข 

ประจ าปีงบประมาณ 2562 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

แผนการใช้จ่ายเงิน  ส านักปลัด  

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ประจ าปีงบประมาณ 2562 

 



 

 

 

 

 

 

 

แผนการใช้จ่ายเงิน  ส านักปลัด  

ส านักปลดั แผนงานรักษาความสงบภายใน 

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 

ประจ าปีงบประมาณ 2562 

 



 

 


