
 

 

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 
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