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รายการ งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ หมายเหตุ

1.เงินเดือนพนักงานส่วนตําบล 1,212,540.00         ต.ค.63 - ก.ย.64

2.เงินเพิ�มต่างๆพนักงาน 27,700.00              ต.ค.63 - ก.ย.64

3.เงินประจําตําแหน่ง 42,000.00              ต.ค.63 - ก.ย.64

แผนการใช้จ่ายเงิน  ประจําปีงบประมาณ  2564

ส่วนโยธา  แผนงานเคหะและชุมชน

หมวด  เงินเดือน



รายการ งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ หมายเหตุ

1.ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรส่วนท้องถิ�น 215,730.00            ต.ค.63 - ก.ย.64

2.ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 5,000.00                ต.ค.63 - ก.ย.64

3.ค่าเช่าบ้าน 50,000.00              ต.ค.63 - ก.ย.64

4.เงินช่วยเหลือค่าศึกษาบุตร 20,000.00              ต.ค.63 - ก.ย.64

แผนการใช้จ่ายเงิน  ประจําปีงบประมาณ  2564

ส่วนโยธา  แผนงานเคหะและชุมชน

หมวด ค่าตอบแทน



รายการ งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ หมายเหตุ

1.รายจ่ายเพื�อให้ได้มาซึ�งบริการ 108,000.00            ต.ค.63 - ก.ย.64

2.ค่าใช้จ่ายอื�นๆ ที�เข้าข่ายประเภทรายจ่ายนี� 10,000.00              ต.ค.63 - ก.ย.64

3.ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บเล่ม ทําปกหนังสือ และข้อบัญญัติต่างๆ 5,000.00                ต.ค.63 - ก.ย.64

4.ค่าล้าง อัด ขยายภาพ 5,000.00                ต.ค.63 - ก.ย.64

5.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 50,000.00              ต.ค.63 - ก.ย.64

6.ค่าบํารุงรักษา  และซ่อมแซม 260,000.00            ต.ค.63 - ก.ย.64

หมวด ค่าใช้สอย

ส่วนโยธา  แผนงานเคหะและชุมชน

แผนการใช้จ่ายเงิน  ประจําปีงบประมาณ  2564



รายการ งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ หมายเหตุ

1.ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 80,000.00              ต.ค.63 - ก.ย.64

2.ค่าวัสดุก่อสร้าง 10,000.00              ต.ค.63 - ก.ย.64

3.ค่าวัสดุเชื�อเพลิงและหล่อลื�น 5,000.00                ต.ค.63 - ก.ย.64

4.ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 30,000.00              ต.ค.63 - ก.ย.64

หมวดค่าวัสดุ

แผนการใช้จ่ายเงิน  ประจําปีงบประมาณ  2564

ส่วนโยธา  แผนงานเคหะและชุมชน



รายการ งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ หมายเหตุ

1.ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 50,000.00              ต.ค.63 - ก.ย.64

2.อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค(์Smart card reader) จํานวน 1 เครื�อง 700.00                   ต.ค.63 - ก.ย.64

แผนการใช้จ่ายเงิน  ประจําปีงบประมาณ  2564

ส่วนโยธา  แผนงานเคหะและชุมชน

หมวด ค่าครุภัณฑ์



รายการ งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ หมายเหตุ

1.ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได(้ค่า K) 20,000.00              ต.ค.53 - ก.ย.64

2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านหมวดอดุลย์) หมู่ที�9 500,000.00            ต.ค.63 - ก.ย.64

3.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายจากถนนลาดยาง-ตําบลบ้านแวง) หมู่ที� 9 500,000.00            ต.ค.63 - ก.ย.64

4.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายคุ้มบ้านเหล่า-โคกป่าช้า) 400,000.00            ต.ค.63 - ก.ย.64

5.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนางพิมพา-นาพ่อเพ็ง) หมู่ที� 10 500,000.00            ต.ค.63 - ก.ย.64

6.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนายสําเภา-หนองเหล็ก) หมู่ที� 3 280,000.00            ต.ค.63 - ก.ย.64

7.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายสวนเกษตรด้านทิศใต้) หมู่ที� 7 200,000.00            ต.ค.63 - ก.ย.64

8.โครงการก่อสร้างถนนดิน (สายสามแยกนานางลุน-โศกดู)่ หมู่ที� 11 300,000.00            ต.ค.63 - ก.ย.64

9.โครงการขยายไหล่ทางโดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายสี�แยกบ้านนายสุทัศน์-บ้านนายวิชิต) หมู่ที� 7 200,000.00            ต.ค.63 - ก.ย.64

10.โครงการขุดลอกโนนวัดเก่า บ้านหนองต่อ หมู่ที� 8 500,000.00            ต.ค.63 - ก.ย.64

11.โครงการขุดลอกหนองหว้า บ้านหนองหว้า หมู่ที� 11 500,000.00            ต.ค.63 - ก.ย.64

12.โครงการลงหินคลุกถนนดิน(สายหนองจอก-เขตติดต่อตําบลศรีสว่าง) บ้านจอก หมู่ที� 3 66,000.00              ต.ค.63 - ก.ย.64

13.โครงการเสริมไหล่ทางถนนดิน ยกระดับ(สายจากบ้านนายวิชิต-ถนน) หมู่ที� 7 100,000.00            ต.ค.63 - ก.ย.64

หมวดค่าที�ดินและสิ�งก่อสร้าง

แผนการใช้จ่ายเงิน  ประจําปีงบประมาณ   2564

ส่วนโยธา  แผนงานเคหะและชุมชน



 

 

แผนการใช้จ่ายเงนิ   ประจาํปีงบประมาณ  2564 

กองการศึกษาศาสนา และวฒันธรรม 

องค์การบริหารส่วนตาํบลนาโพธ์ิ 

ตาํบลนาโพธ์ิ อาํเภอนาโพธ์ิ จงัหวดับุรีรัมย์ 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค. 63 – ธ.ค. 63) 
 

 

 

 

 

 



 

แผนการใช้จ่ายเงิน   ประจําปีงบประมาณ  2564 

กองการศึกษาศาสนา และวฒันธรรม 

หมวดค่าตอบแทน  ( เงินเดือนประจํา ) 

รายการ งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ หมายเหตุ 

1.เงินเดือนพนกังานส่วนตาํบล 225,390 ต.ค.63-ธ.ค.63  

2.เงินเดือนพนกังานจา้ง 147,132 ต.ค.63-ธ.ค. 63  

 

แผนการใช้จ่ายเงิน   ประจําปีงบประมาณ  2564 

กองการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 

หมวดค่าตอบแทน 

รายการ งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ หมายเหตุ 

1.ค่าตอบแทนผูท่ี้ปฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  

ค่าตอบแทนคณะกรรมการจดัซ้ือจดัจา้ง 

20,932.5 ต.ค.63-ธ.ค.63 

 

 

2.ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ 5,000.00 ต.ค.63-ธ.ค.63 

 

 

3.ค่าเช่าบา้น 15,000 ต.ค.63-ธ.ค.63 

 

 



 

 

แผนการใช้จ่ายเงิน   ประจําปีงบประมาณ  2564 

กองการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 

หมวด ค่าใช้สอย 

รายการ งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ หมายเหตุ 

1.รายจ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ 

-ค่าจา้งเหมาบริการงานธุรการ จาํนวน 1 อตัรา 

-ค่าจา้งเหมาบริการนกัการภารโรง จาํนวน 1 อตัรา  

-ค่าจา้งเหมาแม่บา้นทาํความสะอาดและประกอบอาหารศพด.อบต.นาโพธ์ิ จาํนวน 1 

อตัรา 

81,000.00 

-27,000.00 

-27,000.00 

-27,000.00 

ต.ค.63-ธ.ค.63  

2.ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ 12,500.00 ต.ค.63-ธ.ค. 63  

3.ค่าบาํรุงรักษาซ่อมแซม 2,500.00 ต.ค.63-ธ.ค.63  

 

 

 



 

แผนการใช้จ่ายเงิน   ประจําปีงบประมาณ  2564 

กองการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 

หมวด  ค่าวสัดุ 

รายการ งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ หมายเหตุ 

1.ค่าวสัดุคอมพิวเตอร์ 5,000.00 ต.ค.63-ธ.ค.63  

 

 

แผนการใช้จ่ายเงิน   ประจําปีงบประมาณ  2564 

กองการศึกษางานระดับก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา 

หมวด  ค่าใช้สอย 

รายการ งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ หมายเหตุ 

3.โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการบริหารสถานศึกษา ประจาํปีงบประมาณ 2564 

- เป็นค่าอาหารกลางวนัเด็กนกัเรียนของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก อบต.นาโพธ์ิ  

 

429,900.00 

73,500 

 

ต.ค.63-ธ.ค.63 

ต.ค.63- ธ.ค.63 

 

 

 



แผนการใช้จ่ายเงิน   ประจําปีงบประมาณ  2564 

กองการศึกษางานระดับก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา 

หมวด  ค่าวสัดุ 

รายการ งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ หมายเหตุ 

ค่าวสัดุอาหารเสริม (นม ) 

1.เงินอุดหนุนโรงเรียนวดัท่าเรียบ 

 

 

60,996.00 

 

ต.ค.63-ธ.ค.63 

 

2.เงินอุดหนุนโรงเรียนวดับุปผาราม 

 

35,581.00 ต.ค.63-ธ.ค. 63  

3.เงินอุดหนุนโรงเรียนบา้นโศกกะฐิน 

 

35,581.00 

 

ต.ค.63-ธ.ค.63  

4.ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก อบต. นาโพธ์ิ 

 

30,498.00 ต.ค.63-ธ.ค.63 

 

 

 

 

 

 



 

แผนการใช้จ่ายเงิน   ประจําปีงบประมาณ  2564 

กองการศึกษางานระดับก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา 

หมวด  เงินอุดหนุนส่วนราชการ 

รายการ งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ หมายเหตุ 

1.เงินอุดหนุนอาหารกลางวนั 

*อุดหนุนโรงเรียนวดัท่าเรียบ 

*อุดหนุนโรงเรียนวดับุปผาราม 

*อุดหนุนโรงเรียนบา้นโศกกะฐิน 

 

 

 

 

120,000.00 

70,000.00 

70,000.00 

 

ต.ค.63-ธ.ค.63 

ต.ค.63-ธ.ค.63 

ต.ค.63-ธ.ค.63 

 

 

 

 

 



 

แผนการใช้จ่ายเงิน   ประจําปีงบประมาณ  2564 

ส่วนการศึกษาแผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ  

หมวด   ค่าใช้สอย 

รายการ งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ หมายเหตุ 

1.โครงการแข่งขนักีฬาตา้นยาเสพติดเพื่อสร้างความปรองดอง 100,000.00 ต.ค.63-ธ.ค.63  

 

 

แผนการใช้จ่ายเงิน   ประจําปีงบประมาณ  2564 

กองการศึกษาแผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ 

หมวด   ค่าใช้สอย 

รายการ งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ หมายเหตุ 

1.ค่าวสัดุกีฬา 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุและอุปกรณ์กีฬาสาํหรับใหป้ระชาชนยมืในการเล่นกีฬาของ

ประชาชนในพื้นที 

 

60,000.00 ต.ค.63-ธ.ค.63 

 

 



 

 



 

 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค. 64 – ม.ีค. 64) 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนการใช้จ่ายเงิน   ประจําปีงบประมาณ  2564 
กองการศึกษาศาสนา และวฒันธรรม 

หมวดค่าตอบแทน  ( เงินเดือนประจํา ) 

รายการ งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ หมายเหตุ 

1.เงินเดือนพนกังานส่วนตาํบล 225,390.00 ม.ค.64-มี.ค.64  

2.เงินเดือนพนกังานจา้ง 147,132.00 ม.ค.64-มี.ค. 64  

 

 

แผนการใช้จ่ายเงิน   ประจําปีงบประมาณ  2564 

กองการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 

หมวดค่าตอบแทน 

รายการ งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ หมายเหตุ 

1.ค่าตอบแทนผูท่ี้ปฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  

ค่าตอบแทนคณะกรรมการจดัซ้ือจดัจา้ง 

20,932.50 ม.ค.64-มี.ค. 64 

 

 

2.ค่าเช่าบา้น 15,000.00 ม.ค.64-มี.ค. 64 

 

 

 



. 

แผนการใช้จ่ายเงิน   ประจําปีงบประมาณ  2564 

กองการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 

หมวด ค่าใช้สอย 

รายการ งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ หมายเหตุ 

1.รายจ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ 

-ค่าจา้งเหมาบริการงานธุรการ จาํนวน 1 อตัรา 

-ค่าจา้งเหมาบริการนกัการภารโรง จาํนวน 1 อตัรา  

-ค่าจา้งเหมาแม่บา้นทาํความสะอาดและประกอบอาหารศพด.อบต.นาโพธ์ิ จาํนวน 1 

อตัรา 

98,250.00 

-27,000.00 

-27,000.00 

-27,000.00 

 

 

ม.ค.64-มี.ค. 64  

2.ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ 12,500.00 ม.ค.64-มี.ค. 64  

3.ค่าบาํรุงรักษาซ่อมแซม 2,500.00 ม.ค.64-มี.ค. 64  

 

 

 

 

 



 

แผนการใช้จ่ายเงิน   ประจําปีงบประมาณ  2564 

กองการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 

หมวด  ค่าวสัดุ 

รายการ งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ หมายเหตุ 

1.ค่าวสัดุคอมพิวเตอร์ 

 

5,000.00 ม.ค.64-มี.ค. 64  

 

 

แผนการใช้จ่ายเงิน   ประจําปีงบประมาณ  2564 

กองการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 

หมวด  ค่าครุภัณฑ์ 

รายการ งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ หมายเหตุ 

1.ค่าครุภณัฑส์าํนกังาน 

-ค่าโตะ๊รับประทานอาหารเด็กพร้อมมา้นัง่ยาว 2 ตวั จาํนวน 8 ชุดๆละ 3,200 บาท  

-ค่าอุปกรณ์อ่านบตัรแบบเอนกประสงค ์1 เคร่ือง 

26,300.00 

-25,600.00 

-700.00 

ม.ค.64-มี.ค. 64  

 



 

 

แผนการใช้จ่ายเงิน   ประจําปีงบประมาณ  2564 

กองการศึกษางานระดับก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา 

หมวด  ค่าใช้สอย 

รายการ งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ หมายเหตุ 

1.โครงการวนัเด็กแห่งชาติ 50,000.00 ม.ค.64-มี.ค. 64  

2.โครงการส่งเสริมทกัษะและความสามารถใหเ้ด็ก 10,000.00 ม.ค.64-มี.ค. 64  

3.โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการบริหารสถานศึกษา ประจาํปีงบประมาณ 2564 

- เป็นค่าอาหารกลางวนัเด็กนกัเรียนของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก อบต.นาโพธ์ิ  

429,900.00 

73,500.00 

 

 

ม.ค.64-มี.ค. 64 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แผนการใช้จ่ายเงิน   ประจําปีงบประมาณ  2564 

กองการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 

หมวด   ค่าทีด่ินและส่ิงก่อสร้าง 

รายการ งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ หมายเหตุ 

1.ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ 

-ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได ้(ค่า k ) 

-โครงการก่อสร้างป้ายเหล็กประชาสัมพนัธ์ของ ศพด.อบต.นาโพธ์ิ 

-โครงการก่อสร้างเสาธง พร้อมพื้น คสล.บริเวรทางเขา้และหนา้เสาธง 

 

231,000.00 

             -5,000.00 

            -10,000.00 

          -100,000.00 

 

       ต.ค.63 - ก.ย.64 

เม.ย.64-มิ.ย.64 

เม.ย.64-มิ.ย.64 

เม.ย.64-มิ.ย.64 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนการใช้จ่ายเงิน   ประจําปีงบประมาณ  2564 

กองการศึกษางานระดับก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา 

หมวด  ค่าวสัดุ 

รายการ งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ หมายเหตุ 

ค่าวสัดุอาหารเสริม (นม ) 

1.เงินอุดหนุนโรงเรียนวดัท่าเรียบ 

 

 

60,996.00 

 

ม.ค.64-มี.ค. 64 

 

 

2.เงินอุดหนุนโรงเรียนวดับุปผาราม 

 

35,581.00 ม.ค.64-มี.ค. 64 

 

 

3.เงินอุดหนุนโรงเรียนบา้นโศกกะฐิน 

 

35,581.00 

 

ม.ค.64-มี.ค. 64 

 

 

4.ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก อบต. นาโพธ์ิ 

 

30,498.00 ม.ค.64-มี.ค. 64 

 

 

 

 

 



 

แผนการใช้จ่ายเงิน   ประจําปีงบประมาณ  2564 

กองการศึกษางานระดับก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา 

หมวด  เงินอุดหนุนส่วนราชการ 

รายการ งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ หมายเหตุ 

1.เงินอุดหนุนอาหารกลางวนั 

*อุดหนุนโรงเรียนวดัท่าเรียบ 

*อุดหนุนโรงเรียนวดับุปผาราม 

*อุดหนุนโรงเรียนบา้นโศกกะฐิน 

 

 

 

 

120,000.00 

70,000.00 

70,000.00 

 

ม.ค.64-มี.ค. 64 

ม.ค.64-มี.ค. 64 

ม.ค.64-มี.ค. 64 

 

 

 

 

 

 



 

แผนการใช้จ่ายเงิน   ประจําปีงบประมาณ  2564 

ส่วนการศึกษาแผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ  

หมวด   ค่าใช้สอย 

รายการ งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ หมายเหตุ 

2.โครงการป่ันจกัรยานเพื่อสุขภาพ กราบพระชมภาพวาดมรดกทางวฒันธรรม  10,000.00 ม.ค.64- มี.ค. 64  

 

 

แผนการใช้จ่ายเงิน   ประจําปีงบประมาณ  2564 

กองการศึกษาแผนงานการศาสนาวฒันธรรมท้องถิ่น  

หมวด   เงินอุดหนุน 

รายการ งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ หมายเหตุ 

1.โครงการจดังานเทศกาลไหมนาโพธ์ิ ประจาํปี 2563 100,000.00 ม.ค.64-มี.ค. 64 

 

 

2.อุดหนุนท่ีทาํการปกครองจงัหวดับุรีรัมย ์งานข้ึนเขาพนมรุ้ง 10,000.00 

 

 

ม.ค.64-มี.ค. 64  



 

 

 



 

 

 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย. 64 – ม.ิย. 64) 
 

 



 

แผนการใช้จ่ายเงิน   ประจําปีงบประมาณ  2564 

กองการศึกษาศาสนา และวฒันธรรม 

หมวดค่าตอบแทน  ( เงินเดือนประจํา ) 

รายการ งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ หมายเหตุ 

1.เงินเดือนพนกังานส่วนตาํบล 225,390.00 เม.ย.64-มิ.ย.64  

2.เงินเดือนพนกังานจา้ง 147,132.00 เม.ย.64-มิ.ย.64  

 

 

แผนการใช้จ่ายเงิน   ประจําปีงบประมาณ  2563 

กองการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 

หมวดค่าตอบแทน 

รายการ งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ หมายเหตุ 

1.ค่าตอบแทนผูท่ี้ปฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  

ค่าตอบแทนคณะกรรมการจดัซ้ือจดัจา้ง 

20,932.50 เม.ย.64-มิ.ย.64  

2.ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ 5,000.00 เม.ย.64-มิ.ย.64  

3.ค่าเช่าบา้น 15,000.00 เม.ย.634-มิ.ย.64  



 

แผนการใช้จ่ายเงิน   ประจําปีงบประมาณ  2564 

กองการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 

หมวด ค่าใช้สอย 

รายการ งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ หมายเหตุ 

1.รายจ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ 

-ค่าจา้งเหมาบริการงานธุรการ จาํนวน 1 อตัรา 

-ค่าจา้งเหมาบริการนกัการภารโรง จาํนวน 1 อตัรา  

-ค่าจา้งเหมาแม่บา้นทาํความสะอาดและประกอบอาหารศพด.อบต.นาโพธ์ิ จาํนวน 1 

อตัรา 

81,000.00 

-27,000.00 

-27,000.00 

-27,000.00 

 

เม.ย.64-มิ.ย.64  

2.ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ 12,500.00 เม.ย.64-มิ.ย.64  

3.ค่าบาํรุงรักษาซ่อมแซม 2,500.00 เม.ย.64-มิ.ย.64  

 

 

 

 

 



แผนการใช้จ่ายเงิน   ประจําปีงบประมาณ  2564 

กองการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 

หมวดค่าวสัดุ 

รายการ งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ หมายเหตุ 

1.ค่าวสัดุคอมพิวเตอร์ 5,000.00 เม.ย.64-มิ.ย.64  

 

 

แผนการใช้จ่ายเงิน   ประจําปีงบประมาณ  2564 

กองการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 

หมวด   ค่าทีด่ินและส่ิงก่อสร้าง 

รายการ งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ หมายเหตุ 

1.โครงการต่อเติมผนงักั้นหอ้งเรียน 100,000.00 เม.ย.64-มิ.ย.64  

2.โครงการปรับปรุงประตูเขา้หอ้งเรียน 16,000.00 เม.ย.64-มิ.ย.64  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

แผนการใช้จ่ายเงิน   ประจําปีงบประมาณ  2564 

กองการศึกษางานระดับก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา 

หมวด  ค่าใช้สอย 

รายการ งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ หมายเหตุ 

1.โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการบริหารสถานศึกษา ประจาํปีงบประมาณ 2564 

- เป็นค่าอาหารกลางวนัเด็กนกัเรียนของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก อบต.นาโพธ์ิ  

-เป็นค่าส่ือการเรียนการสอน วสัดุการศึกษาและเคร่ืองเล่นพฒันาการเด็กปฐมวยั  

-เป็นค่าหนงัสือเรียน  ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเคร่ืองแบบนกัเรียน ค่ากิจกรรมพฒันา

ผูเ้รียน 

429,900.00 

73,000.00 

102,000.00 

33,900.00 

ต.ค.64-ก.ย.64 

เม.ย.64-มิ.ย.64 

เม.ย.64-มิ.ย.64 

เม.ย.64-มิ.ย.64 

 

 



 

 

 

แผนการใช้จ่ายเงิน   ประจําปีงบประมาณ  2564 

กองการศึกษางานระดับก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา 

หมวด  ค่าวสัดุ 

รายการ งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ หมายเหตุ 

ค่าวสัดุอาหารเสริม (นม ) 

1.เงินอุดหนุนโรงเรียนวดัท่าเรียบ 

 

 

60,996.00 

 

เม.ย.64-มิ.ย.64 

 

 

2.เงินอุดหนุนโรงเรียนวดับุปผาราม 

 

35,581.00 เม.ย.64-มิ.ย.64 

 

 

3.เงินอุดหนุนโรงเรียนบา้นโศกกะฐิน 

 

35,581.00 

 

เม.ย.64-มิ.ย.64 

 

 

4.ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก อบต. นาโพธ์ิ 

 

30,498.00 เม.ย.64-มิ.ย.64 

 

 

 

 



 

 

แผนการใช้จ่ายเงิน   ประจําปีงบประมาณ  2564 

กองการศึกษางานระดับก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา 

หมวด  เงินอุดหนุนส่วนราชการ 

รายการ งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ หมายเหตุ 

1.เงินอุดหนุนอาหารกลางวนั 

*อุดหนุนโรงเรียนวดัท่าเรียบ 

*อุดหนุนโรงเรียนวดับุปผาราม 

*อุดหนุนโรงเรียนบา้นโศกกะฐิน 

 

 

 

 

120,000.00 

70,000.00 

70,000.00 

 

เม.ย.64-มิ.ย.64 

เม.ย.64-มิ.ย.64 

เม.ย.64-มิ.ย.64 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

แผนการใช้จ่ายเงิน   ประจําปีงบประมาณ  2564 

กองการศึกษาแผนงานการศาสนาวฒันธรรมท้องถิ่น 

หมวด   ค่าใช้สอย 

รายการ งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ หมายเหตุ 

1.โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ ประจาํปี 2564 100,000.00 เม.ย.64-มิ.ย.64  

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค. 64 – ก.ย. 64) 
 

 

 

 

 



 

 

แผนการใช้จ่ายเงิน   ประจําปีงบประมาณ  2564 

กองการศึกษาศาสนา และวฒันธรรม 

หมวดค่าตอบแทน  ( เงินเดือนประจํา ) 

รายการ งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ หมายเหตุ 

1.เงินเดือนพนกังานส่วนตาํบล 225,390.00 ก.ค.64-ก.ย.64  

2.เงินเดือนพนกังานจา้ง 147,132.00 ก.ค.64-ก.ย.64  

 

 

แผนการใช้จ่ายเงิน   ประจําปีงบประมาณ  2564 

กองการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 

หมวดค่าตอบแทน 

รายการ งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ หมายเหตุ 

1.ค่าตอบแทนผูท่ี้ปฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  

ค่าตอบแทนคณะกรรมการจดัซ้ือจดัจา้ง 

20,932.50 ก.ค.64-ก.ย.64  

3.ค่าเช่าบา้น  15,000.00 ก.ค.64-ก.ย.64  



 

แผนการใช้จ่ายเงิน   ประจําปีงบประมาณ  2564 

กองการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 

หมวด ค่าใช้สอย 

รายการ งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ หมายเหตุ 

1.รายจ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ 

-ค่าจา้งเหมาบริการงานธุรการ จาํนวน 1 อตัรา 

-ค่าจา้งเหมาบริการนกัการภารโรง จาํนวน 1 อตัรา  

-ค่าจา้งเหมาแม่บา้นทาํความสะอาดและประกอบอาหารศพด.อบต.นาโพธ์ิ จาํนวน 1

อตัรา 

98,250.00 

-27,000.00 

-27,000.00 

-27,000.00 

 

ก.ค.64-ก.ย.64  

2.ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ 12,500.00 ก.ค.62-ก.ย. 64  

3.ค่าบาํรุงรักษาซ่อมแซม 2,500.00 ก.ค.62-ก.ย.64  

 

 

 

 



 

แผนการใช้จ่ายเงิน   ประจําปีงบประมาณ  2564 

กองการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 

หมวดค่าวสัดุ 

รายการ งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ หมายเหตุ 

1.ค่าวสัดุคอมพิวเตอร์ 5,000.00 ก.ค.64-ก.ย.64  

 

แผนการใช้จ่ายเงิน   ประจําปีงบประมาณ  2564 

กองการศึกษางานระดับก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา 

หมวด  ค่าใช้สอย 

รายการ งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ หมายเหตุ 

3.โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการบริหารสถานศึกษา ประจาํปีงบประมาณ 2564 

- เป็นค่าอาหารกลางวนัเด็กนกัเรียนของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก อบต.นาโพธ์ิ  

 

429,900.00 

-73,500.00 

 

ต.ค.63- ก.ย.64 

ก.ค.64-ก.ย.64 

 

4.โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมใหน้กัเรียนและเยาวชน ประจาํปีงบประมาณ 

2564 

30,000.00 ก.ค.64-ก.ย.64  

 



 

แผนการใช้จ่ายเงิน   ประจําปีงบประมาณ  2564 

กองการศึกษางานระดับก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา 

หมวด  ค่าวสัดุ 

รายการ งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ หมายเหตุ 

ค่าวสัดุอาหารเสริม (นม ) 

1.เงินอุดหนุนโรงเรียนวดัท่าเรียบ 

 

 

60,996.00 

 

ก.ค.64-ก.ย.64 

 

2.เงินอุดหนุนโรงเรียนวดับุปผาราม 

 

35,581.00 ก.ค.64-ก.ย. 64  

3.เงินอุดหนุนโรงเรียนบา้นโศกกะฐิน 

 

35,581.00 

 

ก.ค.64-ก.ย.64  

4.ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก อบต. นาโพธ์ิ 

 

30,498.00 ก.ค.64-ก.ย.64 

 

 

 

 

 

 



แผนการใช้จ่ายเงิน   ประจําปีงบประมาณ  2564 

กองการศึกษางานระดับก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา 

หมวด  เงินอุดหนุนส่วนราชการ 

รายการ งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ หมายเหตุ 

1.เงินอุดหนุนอาหารกลางวนั 

*อุดหนุนโรงเรียนวดัท่าเรียบ 

*อุดหนุนโรงเรียนวดับุปผาราม 

*อุดหนุนโรงเรียนบา้นโศกกะฐิน 

 

 

 

 

120,000.00 

70,000.00 

70,000.00 

 

ก.ค.64-ก.ย.64 

ก.ค.64-ก.ย.64 

ก.ค.64-ก.ย.64 

 

 

 

 

 

 



 

แผนการใช้จ่ายเงิน   ประจําปีงบประมาณ  2564 

กองการศึกษาแผนงานการศาสนาวฒันธรรมท้องถิ่น 

หมวด   ค่าใช้สอย 

รายการ งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ หมายเหตุ 

2.โครงการสืบสานวฒันธรรมประเพณีวนัขา้พรรษา 

 

10,000.00 ก.ค.64-ก.ย.64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



รายการ งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ หมายเหตุ

เงินเดือน 167,370 ต.ค.63-ธ.ค.63

รายการ งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ หมายเหตุ

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองทองถิ่น 119,290 ต.ต.63-ธ.ค.63

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 5,000 ต.ต.63-ธ.ค.63

คาเชาบาน 10,500 ต.ต.63-ธ.ค.63

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 10,000 ต.ต.63-ธ.ค.63

แผนการใชจายเงิน  ประจําปงบประมาณ 2564

กองสวัสดิการสังคม

งานสังคมสงเคราะห

หมวด เงินเดือน

แผนการใชจายเงิน  ประจําปงบประมาณ 2564

กองสวัสดิการสังคม

งานสังคมสงเคราะห

หมวด คาตอบแทน



รายการ งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ หมายเหตุ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 28,500 ต.ต.63-ธ.ค.63

คาเดินทางไปราชการ 12,500 ต.ต.63-ธ.ค.63

หมวด คาใชสอย

แผนการใชจายเงิน  ประจําปงบประมาณ 2564

กองสวัสดิการสังคม

งานสังคมสงเคราะห



รายการ งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ หมายเหตุ

เงินเดือน 167,370 ม.ค.64-มี.ค.64

รายการ งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ หมายเหตุ

คาเชาบาน 10,500 ม.ค.64-มี.ค.64

แผนการใชจายเงิน  ประจําปงบประมาณ 2564

กองสวัสดิการสังคม

งานสังคมสงเคราะห

หมวด เงินเดือน

แผนการใชจายเงิน  ประจําปงบประมาณ 2564

กองสวัสดิการสังคม

งานสังคมสงเคราะห

หมวด คาตอบแทน



รายการ งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ หมายเหตุ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 28,500 ม.ค.64-มี.ค.64

คาเดินทางไปราชการ 12,500 ม.ค.64-มี.ค.64

โครงการโรงเรียนผูสูงอายุองคการบริหารสวนตําบลนาโพธิ์ 150,000 ม.ค.64-มี.ค.64

โครงการครอบครัวอบอุนเพิ่มพูนศักยภาพชีวิต 10,000 ม.ค.64-มี.ค.64

โครงการปองกันรณรงคลดความรุนแรงตอเด็กและสตรี 10,000 ม.ค.64-มี.ค.64

โครงการสงเคราะหและเยี่ยมบานเด็ก  ผูสูงอายุ  ผูดอยโอกาส 20,000 ม.ค.64-มี.ค.64

หมวด คาใชสอย

แผนการใชจายเงิน  ประจําปงบประมาณ 2564

กองสวัสดิการสังคม

งานสังคมสงเคราะห



รายการ งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ หมายเหตุ

วัสดุคอมพิวเตอร 10,000 ม.ค.64-มี.ค.64

รายการ งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ หมายเหตุ

ครุภัณฑสํานักงาน - ม.ค.64-มี.ค.64

ครุภัณฑคอมพิวเตอร 16,000 ม.ค.64-มี.ค.64

รายการ งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ หมายเหตุ

เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน 10,000 ม.ค.64-มี.ค.64

หมวด เงินอุดหนุน

แผนการใชจายเงิน  ประจําปงบประมาณ 2564

กองสวัสดิการสังคม

งานสังคมสงเคราะห

หมวด คาวัสดุ

แผนการใชจายเงิน  ประจําปงบประมาณ 2564

กองสวัสดิการสังคม

งานสังคมสงเคราะห

หมวด คาครภัณฑ

แผนการใชจายเงิน  ประจําปงบประมาณ 2564

กองสวัสดิการสังคม

งานสังคมสงเคราะห



รายการ งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ หมายเหตุ

เงินเดือน 167,370 เม.ย.64-มิ.ย.64

รายการ งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ หมายเหตุ

คาเชาบาน 10,500 เม.ย.64-มิ.ย.64

รายการ งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ หมายเหตุ

วัสดุคอมพิวเตอร 10,000 เม.ย.64-มิ.ย.64

วัสดุดนตรี 20,000 เม.ย.64-มิ.ย.64

งานสังคมสงเคราะห

หมวด คาตอบแทน

แผนการใชจายเงิน  ประจําปงบประมาณ 2564

กองสวัสดิการสังคม

งานสังคมสงเคราะห

หมวด คาวัสดุ

กองสวัสดิการสังคม

แผนการใชจายเงิน  ประจําปงบประมาณ 2564

กองสวัสดิการสังคม

งานสังคมสงเคราะห

หมวด เงินเดือน

แผนการใชจายเงิน  ประจําปงบประมาณ 2564



รายการ งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ หมายเหตุ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 28,500 เม.ย.64-มิ.ย.64

คาเดินทางไปราชการ 12,500 เม.ย.64-มิ.ย.64

โครงการอยูอยางไรกับวัยผูสูงอายุ 50,000 เม.ย.64-มิ.ย.64

โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต 30,000 เม.ย.64-มิ.ย.64

โครงการอบรมอาชีพใหกับประชาชนตําบลนาโพธิ์ 20,000 เม.ย.64-มิ.ย.64

โครงการสงเสริมพัฒนาอาชีพใหกับผูดอยโอกาส 10,000 เม.ย.64-มิ.ย.64

แผนการใชจายเงิน  ประจําปงบประมาณ 2564

กองสวัสดิการสังคม

งานสังคมสงเคราะห

หมวด คาใชสอย



รายการ งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ หมายเหตุ

เงินเดือน 167,370 ก.ค.64-ก.ย.64

รายการ งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ หมายเหตุ

คาเชาบาน 10,500 ก.ค.64-ก.ย.64

รายการ งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ หมายเหตุ

วัสดุคอมพิวเตอร 10,000 ก.ค.64-ก.ย.64

งานสังคมสงเคราะห

หมวด คาตอบแทน

แผนการใชจายเงิน  ประจําปงบประมาณ 2564

กองสวัสดิการสังคม

งานสังคมสงเคราะห

หมวด คาวัสดุ

กองสวัสดิการสังคม

แผนการใชจายเงิน  ประจําปงบประมาณ 2564

กองสวัสดิการสังคม

งานสังคมสงเคราะห

หมวด เงินเดือน

แผนการใชจายเงิน  ประจําปงบประมาณ 2564



รายการ งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ หมายเหตุ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 28,500 ก.ค.64-ก.ย.64

คาเดินทางไปราชการ 12,500 ก.ค.64-ก.ย.64

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและผูดูแลคนพิการ 20,000 ก.ค.64-ก.ย.64

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและผูดูแลผูสูงอายุ 20,000 ก.ค.64-ก.ย.64

โครงการสงเสริมอาชีพนวดแผนไทย 50,000 ก.ค.64-ก.ย.64

โครงการสํารวขอมูลพื้นฐานของประชาชนในเขต อบต.นาโพธิ์ 20,000 ก.ค.64-ก.ย.64

คาบํารุงรักษาซอมแซม 30,000 ก.ค.64-ก.ย.64

แผนการใชจายเงิน  ประจําปงบประมาณ 2564

กองสวัสดิการสังคม

งานสังคมสงเคราะห

หมวด คาใชสอย
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