
รายการ งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ

1.เงินเดือนพนกังานส่วนต าบล 857,040.00                       ต.ค.61 - ก.ย.62

2.เงินเดือนพนกังานจา้ง 365,040.00                       ต.ค.61 - ก.ย.62

รายการ งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ

1.ค่าตอบแทนผูท่ี้ปฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
*ค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป้นประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป้นกรณีพิเศษ 102,000.00                       ต.ค.61 - ก.ย.62
*ค่าตอบแทนคณะกรรมการจดัซ้ือจดัจา้ง 5,000.00                           ต.ค.61 - ก.ย.62

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

3.ค่าเช่าบา้น 72,000.00                         ต.ค.61 - ก.ย.62

3.เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 20,000.00                         ต.ค.61 - ก.ย.62

แผนการใช้จ่ายเงนิ  ประจ าปีงบประมาณ  2562
ส่วนการศึกษา

หมวดค่าตอบแทน  (เงนิเดอืนประจ า)

แผนการใช้จ่ายเงนิ  ประจ าปีงบประมาณ  2562
ส่วนการศึกษา

หมวดค่าตอบแทน



รายการ งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ

1.รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ
*ค่าจา้งเหมาบริการงานธุรการ จ านวน 1 อตัรา 108,000.00                       ต.ค.61 - ก.ย.62
*ค่าจา้งเหมาบริการงานสอนและดูแลเด็ก จ  านวน 1 อตัรา 108,000.00                       ต.ค.61 - ก.ย.62
*ค่าจา้งเหมาบริการนกัการภารโรง จ านวน 1 อตัรา 108,000.00                       ต.ค.61 - ก.ย.62
*ค่าจา้งเหมาบริการแม่บา้นท าความสะอาดและประกอบอาหาร ศพด.อบต.นาโพธ์ิ 108,000.00                       ต.ค.61 - ก.ย.62
*ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีเขา้ข่ายประเภทรายจ่ายน้ี 5,000.00                           ต.ค.61 - ก.ย.62
*ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเยบ็เล่ม ท าปกหนงัสือ 2,000.00                           ต.ค.61 - ก.ย.62
*ค่าลา้ง อดั ขยายภาพ 2,000.00                           ต.ค.61 - ก.ย.62

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

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

แผนการใช้จ่ายเงนิ  ประจ าปีงบประมาณ  2562

ส่วนการศึกษา

หมวดค่าใช้สอย



รายการ งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ

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

2.ค่าวสัดุงานบา้นงานครัว 35,000.00                         ต.ค.61 - ก.ย.62

3.ค่าวสัดุคอมพิวเตอร์ 20,000.00                         ต.ค.61 - ก.ย.62

รายการ งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ

ครุภณัฑส์ านกังาน
*ค่าโตะ๊โรงอาหารเด็ก พร้อมมา้นัง่ยาวชุด 8 ท่ีนัง่ ไมร้ะแนง หน้า 4 น้ิว 20,000.00                         ต.ค.61 - ก.ย.62
*ค่าตูเ้ยน็ ขนาด 5 คิวบิกฟุต จ  านวน 1 ตู้ๆ ละ 6,500 บาท 6,500.00                           ต.ค.61 - ก.ย.62
*ค่าเคร่ืองเป่าลม พร้อมอุปกรณ์ลม ความจุถงัลม 25 ลิตร กระแสไฟ 220 โวลล ์จ  านวน 1 ถงั 8,000.00                           ต.ค.61 - ก.ย.62

แผนการใช้จ่ายเงนิ  ประจ าปีงบประมาณ  2562
ส่วนการศึกษา

แผนการใช้จ่ายเงนิ  ประจ าปีงบประมาณ  2562

หมวดค่าครุภณัฑ์

ส่วนการศึกษา
หมวดค่าวสัดุ



รายการ งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ

ค่าก่อสร้างสาธารณูปการ
*โครงการก่อสร้างศาลาพกัผอ่นส าหรับผูป้กครอง 70,000.00                         ต.ค.61 - ก.ย.62
*โครงการก่อสร้างห้องน ้าส าหรับครูศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก อบต.นาโพธ์ิ 90,000.00                         ต.ค.61 - ก.ย.62
*โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์ ท  าสวนหยอ่มพร้อมสร้างเสาธงชาติ ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก อบต.นาโพธ์ิ 100,000.00                       ต.ค.61 - ก.ย.62

รายการ งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ

1.โครงการฝึกอบรมเพ่ิมทกัษะการว่ายน ้าขั้นพ้ืนฐานเพ่ือป้องกนัการจมน ้าแก่นกัเรียน 30,000.00                         ต.ค.61 - ก.ย.62
2.โครงการเพียวเลิฟ (Pure Love) "รักบริสุทธ์ิ หยดุปัญหา พฒันาสงัคม" 20,000.00                         ต.ค.61 - ก.ย.62
3.โครงการวนัเด็กแห่งชาติ 50,000.00                         ต.ค.61 - ก.ย.62
4.โครงการส่งเสริมทกัษะและความสามารถให้เด็ก 10,000.00                         ต.ค.61 - ก.ย.62
5.โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการบริหารสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2562 495,500.00                       ต.ค.61 - ก.ย.62
6.โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นกัเรียนและเยาวชน ประจ าปีงบประมาณ 2562 ต.ค.61 - ก.ย.62

แผนการใช้จ่ายเงนิ  ประจ าปีงบประมาณ  2562
ส่วนการศึกษา

หมวดค่าที่ดนิและส่ิงก่อสร้าง

หมวด  ค่าใช้สอย
ส่วนการศึกษา  งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา

แผนการใช้จ่ายเงนิ  ประจ าปีงบประมาณ  2562



รายการ งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ

ค่าวัสดุอาหารเสริม (นม)

1.เงินอุดหนุนโรงเรียนวดัท่าเรียบ 243,984.00                       ต.ค.61 - ก.ย.62
2.เงินอุดหนุนโรงเรียนวดับุปผาราม 142,324.00                       ต.ค.61 - ก.ย.62
3.เงินอุดหนุนโรงเรียนบา้นโศกกฐิน 142,324.00                       ต.ค.61 - ก.ย.62
4.ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก อบต.นาโพธ์ิ 142,324.00                       ต.ค.61 - ก.ย.62

รายการ งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ

1.เงินอุดหนุนอาหารกลางวนั
*อุดหนุนโรงเรียนวดัท่าเรียบ 480,000.00                       ต.ค.61 - ก.ย.62
*โรงเรียนวดับุปผาราม 280,000.00                       ต.ค.61 - ก.ย.62
*อุดหนุนโรงเรียนบา้นโศกกะฐิน 280,000.00                       ต.ค.61 - ก.ย.62

หมวด   เงนิอุดหนุนส่วนราชการ

แผนการใช้จ่ายเงนิ  ประจ าปีงบประมาณ  2562

หมวด  ค่าวสัดุ

ส่วนการศึกษา  งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา

แผนการใช้จ่ายเงนิ  ประจ าปีงบประมาณ  2562
ส่วนการศึกษา  งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา



รายการ งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ

1.โครงการแข่งขนักีฬาสีศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก อบต.นาโพธ์ิ 10,000.00                         ต.ค.61 - ก.ย.62
2.โครงการแข่งขนักีฬาตา้นยาเสพติดเพ่ือสร้างความปรองดอง 100,000.00                       ต.ค.61 - ก.ย.62
3.โครงการป่ันจกัรยานเพ่ือสุขภาพ กราบพระชมภาพวาดมรดกทางวฒันธรรม 10,000.00                         ต.ค.61 - ก.ย.62

รายการ งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ

1.ค่าวสัดุและอุปกรณ์กีฬา 60,000.00                         ต.ค.61 - ก.ย.62

หมวด   ค่าวสัดุ

แผนการใช้จ่ายเงนิ  ประจ าปีงบประมาณ  2562

ส่วนการศึกษา  แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ

หมวด   ค่าใช้สอย

แผนการใช้จ่ายเงนิ  ประจ าปีงบประมาณ  2562

ส่วนการศึกษา  แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ



รายการ งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ

1.ค่าครุภณัฑกี์ฬา 430,000.00                       ต.ค.61 - ก.ย.62

รายการ งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ หมายเหตุ

1.โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ ประจ าปี 2562 100,000.00                       ต.ค.61 - ก.ย.62
2.โครงการสืบสานวฒันธรรมประเพณีเขา้พรรษา 10,000.00                         ต.ค.61 - ก.ย.62

แผนการใช้จ่ายเงนิ  ประจ าปีงบประมาณ  2562

ส่วนการศึกษา  งานศาสนาวฒันธรรมท้องถิ่น

หมวด   ค่าใช้สอย

ส่วนการศึกษา  งานศาสนาวฒันธรรมท้องถิ่น

หมวด   ครุภณัฑ์

แผนการใช้จ่ายเงนิ  ประจ าปีงบประมาณ  2562



แผนการใช้จ่ายเงนิ  ประจ าปีงบประมาณ  2562


