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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ  2559 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าชุมพล 
อ าเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี 

 
แผนงานการศึกษา 

1.  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา         รวม 1,681,740  บาท 
 1.1  งบบุคลากร           รวม 1,246,740  บาท 
  1.1.1  หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)       รวม  1,246,740  บาท 

    (1)  ประเภทเงินเดือนพนักงาน        จ านวน     625,320  บาท 
          - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ต าแหน่ง 

 นักบริหารการศึกษา, นักวิชาการศึกษา (ส่วนการศึกษาฯ)  
          (2)  ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง    จ านวน    42,000  บาท 

     - เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของผู้บริหารส่วนราชการในระดับ 6 และระดับ 7 
 (ส่วนการศึกษาฯ) 
                              (3)  ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง   จ านวน   541,080  บาท 
       พนักงานจ้างตามภารกิจ  เป็นเงิน   325,080 บาท 
                                    - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ พร้อมทั้งเงนิเพิ่มค่าจ้าง ต าแหน่ง 
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ, ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา (ส่วนการศึกษาฯ) 

   พนักงานจ้างทั่วไป   เป็นเงิน   216,000 บาท 
                                    - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป พร้อมทั้งเงินเพ่ิมค่าจ้าง ต าแหน่ง 
 คนงานทั่วไป (ส่วนการศึกษาฯ)   
                              (4)  ประเภทเงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง   จ านวน      38,340  บาท 
    พนักงานจ้างตามภารกิจ  เป็นเงิน    14,340 บาท 
                                    - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวส าหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ  
            (ส่วนการศึกษาฯ) 
    พนักงานจ้างทั่วไป   เป็นเงิน    24,000 บาท 
                                    - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวส าหรับพนักงานจ้างทั่วไป(ส่วนการศึกษาฯ) 
 
 1.2  งบด าเนินงาน          รวม    435,000  บาท 
   1.2.1  หมวดค่าตอบแทน        รวม     66,000  บาท 
            (1)  ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
          จ านวน      61,000  บาท 
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                   - เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษให้แก่พนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้าง ประจ า และพนักงานจ้าง (ส่วนการศึกษาฯ) 

       (2)  ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน     5,000  บาท 
             - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนต าบล 
 ลูกจ้าง และผู้มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบราชการ (ส่วนการศึกษาฯ) 
 
    1.2.2  หมวดค่าใช้สอย         รวม  315,000  บาท 
                 (1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   จ านวน  190,000  บาท 

   - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการท าของและการบริการ เช่น การบริการท าของใน 
ด้านการศึกษา เช่น ต่อโต๊ะ เก้าอ้ี ทาสีอาคาร ดายหญ้า ก าจัดขยะ ก าจัดปลวก การบริหารในงานพิธีต่าง ๆ 
บริการเต็นท์ การจัดสถานที่ส าหรับการประชุมอบรม การท าป้ายประชาสัมพันธ์ รวมทั้งบริการอ่ืน ๆ 
(ส่วนการศึกษาฯ)           

             (2)  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ  
       จ านวน    75,000  บาท 

                                     - เพ่ือจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าพาหนะในการเดินทาง  
 ค่าเบีย้เลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ (ส่วนการศึกษาฯ)  เป็นเงิน     20,000 บาท 
         - เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการอบรมสัมมนาส าหรับพนักงานส่วนต าบลและ 
 ผู้มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบราชการ (ส่วนการศึกษาฯ) เป็นเงิน     20,000 บาท 
         - เพ่ือจ่ายเป็นค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  
 ตามโครงการหรือตามความจ าเป็น (ส่วนการศึกษาฯ) เป็นเงิน     20,000 บาท 
         - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็กเล็กและเด็กอนุบาล 3  ขวบ   
 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ส่วนการศึกษาฯ)  เป็นเงิน     15,000  บาท 
          (3)  ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม   จ านวน    50,000  บาท 
                    - เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ และวัสดุอื่น ๆ ที่ช ารุด 
 เสียหายให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี (ส่วนการศึกษาฯ)   
 1.2.3  หมวดค่าวัสดุ         รวม    54,000  บาท 
           (1)  ประเภทค่าวัสดุส านักงาน    จ านวน    20,000  บาท 

       - เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุส านักงาน ประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์ และวัสดุ 
ส านักงานอ่ืน ๆ (ส่วนการศึกษาฯ) 

           (2)  ประเภทวัสดุการศึกษา     จ านวน    24,000  บาท 
       - เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุการศึกษาเด็กเล็กและเด็กอนุบาล 3 ขวบ ของศูนย์พัฒนา 
 เด็กเล็ก เช่น สื่อการเรียนการสอน รูปภาพ หนังสือ (ส่วนการศึกษาฯ) 
           (3)  ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์    จ านวน    10,000  บาท 

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ กระดาษต่อเนื่อง หัวพิมพ์ 
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 หมึกพิมพ์ แถบพิมพ์ เครื่องส ารองไฟ เม้าส์ ฯลฯ (ส่วนการศึกษาฯ) 
 
2.  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา        รวม 2,608,500  บาท 
 2.1  งบบุคลากร           รวม    108,000  บาท 

 2.1.1  หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)       รวม    108,000   บาท 
(1)  ประเภทเงินเดือนพนักงาน        จ านวน      36,000  บาท 

          - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน (ส่วนการศึกษาฯ)  
          (2)  ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง   จ านวน      60,000  บาท 

                 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป  พร้อมทั้งเงินเพ่ิมค่าจ้าง ต าแหน่ง 
ผู้ดูแลเด็ก (ส่วนการศึกษาฯ) 
 
 

                               (3)  ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง  จ านวน     12,000  บาท 
                                    - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวส าหรับพนักงานจ้างทั่วไป  
           (ส่วนการศึกษาฯ)   
 
 2.2  งบด าเนินงาน           รวม  1,087,500  บาท 
          2.2.1   หมวดค่าใช้สอย          รวม    350,000  บาท 
            (1) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 
          จ านวน   350,000  บาท 
        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาท าอาหารกลางวันส าหรับเด็กเล็กและเด็กอนุบาล 3 ขวบ 
 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ส่วนการศึกษาฯ)  เป็นเงิน    200,000  บาท  
 (จะเบิกจ่ายเม่ือได้รับงบประมาณจากส านักงบประมาณ) 
         -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ และงานอ่ืน ๆ ที่จ าเป็น 
 (ส่วนการศึกษาฯ)     เป็นเงิน    150,000  บาท 
 (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 หน้าที่ 36 ล าดับที่ 2)   
     2.2.2  หมวดค่าวัสดุ          รวม  737,500  บาท 
    (1) ประเภทวัสดุส านักงาน    จ านวน      7,500  บาท 
         - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีนั่งส าหรับเด็ก จ านวน 50 ตัว (ส่วนการศึกษาฯ) 
             (2) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว    จ านวน    20,000  บาท 
        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ผงซักฟอก น้ ายาล้างจาน  
 แก้วน้ า น้ ายาถูพ้ืน น้ ายาล้างห้องน้ า ฯลฯ  (ส่วนการศึกษาฯ) 
     (3) ประเภทค่าอาหารเสริม(นม)    จ านวน  700,000  บาท 

     - เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้ออาหารเสริม(นม)  ส าหรับเด็กเล็กและเด็กอนุบาล 3 ขวบ  
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 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและส าหรับเด็กอนุบาล 1- ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนภายในเขตต าบล    
  ท่าชุมพล (ส่วนการศึกษาฯ)   (จะเบิกจ่ายเมื่อได้รับงบประมาณจากส านักงบประมาณ) 
  (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 หน้าที่  33 ล าดับที่ 2) 
   (4) วัสดุการเกษตร     จ านวน    10,000  บาท 
        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น พันธุ์พืช ปุ๋ย จอบ ฯลฯ (ส่วนการศึกษาฯ) 
 
  2.3  งบลงทุน           รวม      49,000  บาท 
   2.3.1  หมวดค่าครุภัณฑ์        รวม     49,000  บาท 
                     (1) ประเภทครุภัณฑส์ านักงาน              จ านวน       7,000  บาท 
       - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะท างานพร้อมเก้าอ้ี จ านวน 1 ชุด   (ส่วนการศึกษาฯ)  
  (ตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 
  (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 หน้าที่ 39 ล าดับที่ 1) 
  (2) ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่            จ านวน       4,000  บาท 
       - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจานดาวเทียมพร้อมอุปกรณ์ จ านวน 1 ชุด  (ส่วนการศึกษาฯ) 
  (ตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 
  (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 หน้าที่ 39 ล าดับที่ 1) 
 
 

          (3) ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว            จ านวน       8,000  บาท 
       - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บอาหาร จ านวน 1 ตู้ (ส่วนการศึกษาฯ)   
(ตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 
(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 หน้าที ่39 ล าดับที่ 1) 
  (4) ประเภทครุภัณฑ์อ่ืน     จ านวน      30,000  บาท 
       - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณเ์ครื่องเล่นเด็ก จ านวน 1 ชุด  (ส่วนการศึกษาฯ) 
(ตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 
(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 หน้าที่ 33 ล าดับที่ 3) 

 
 2.4  งบเงินอุดหนุน          รวม  1,364,000  บาท
    2.4.1  หมวดเงินอุดหนุน        รวม  1,364,000  บาท 
    (1)  ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ   จ านวน  1,364,000  บาท 

         -  เพ่ือจ่ายอุดหนุนโรงเรียนชุมชนวัดเฉลิมอาสน์ ตามโครงการอาหารกลางวันส าหรับ
เดก็นักเรียนระดับอนุบาลและประถมศึกษา จ านวน 61 คน ๆ ละ 20 บาท จ านวน 200 วัน  
(ส่วนการศึกษาฯ)      เป็นเงิน 244,000  บาท 
(จะเบิกจ่ายเม่ือได้รับงบประมาณจากส านักงบประมาณ) 
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(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 หน้าที่ 33 ล าดับที่ 1) 
             -  เพ่ือจ่ายอุดหนุนโรงเรียนวัดชัยรัตน์ ตามโครงการอาหารกลางวันส าหรับเด็กนักเรียน
ระดับอนุบาลและประถมศึกษา จ านวน 90 คน ๆ ละ 20 บาท จ านวน 200 วัน (ส่วนการศึกษาฯ) 
        เป็นเงิน 360,000  บาท 
(จะเบิกจ่ายเม่ือได้รับงบประมาณจากส านักงบประมาณ) 
(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 หน้าที่ 33 ล าดับที่ 1) 
              -  เพ่ือจ่ายอุดหนุนโรงเรียนวัดท่าหลวงพล  ตามโครงการอาหารกลางวันส าหรับเด็ก
นักเรียนระดับอนุบาลและประถมศึกษา จ านวน 190 คน ๆ ละ 20 บาท จ านวน 200 วัน (ส่วนการศึกษาฯ)
        เป็นเงิน 760,000  บาท 
(จะเบิกจ่ายเม่ือได้รับงบประมาณจากส านักงบประมาณ) 
(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 หน้าที่ 33 ล าดับที่ 1) 
 

 
3.   งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ          รวม      150,000  บาท 
 3.1  งบด าเนินงาน          รวม      150,000  บาท 

         3.1.1  หมวดค่าใช้สอย         รวม      150,000  บาท 
                   (1)  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  จ านวน      150,000  บาท 

                 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการอบรมตามโครงการอบรมของส่วนการศึกษาฯ 
เช่น การอบรมส าหรับเด็กนักเรียน เยาวชน พนักงานส่วนต าบล สมาชิกสภาฯ และผู้น าชุมชน รวมทั้ง
ค่าใช้จ่ายในการทัศนศึกษาและดูงาน (ส่วนการศึกษาฯ)  เป็นเงิน  100,000  บาท 
(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 หน้าที่ 33 ล าดับที่ 6) 
 
 
 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมเด็กและเยาวชนพร้อมค่าศึกษาดูงาน 
 (ส่วนการศึกษาฯ)     เป็นเงิน    50,000  บาท 

(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 หน้าที่ 33 ล าดับที่ 6) 
 
 

****************************************** 
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