
หน้า 36

ตัง้งบประมาณรายจา่ยทั้งสิน้ ตัง้ไว้รวม 8,479,000 บาท
แผนงานการศึกษา (00210) ตัง้ไว้รวม 7,629,000 บาท
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา (00211) ตัง้ไว้ 1,115,000 บาท

งบบุคลากร (520000) ตัง้ไว้รวม 640,000 บาท แยกเป็น
เงินเดือน  (ฝ่ายประจ า) (522000) ตัง้ไว้รวม 640,000   บาท แยกเป็น

ประเภท  เงินเดอืนพนักงานส่วนต าบล (220100) ตั้งไว้ 190,000     บาท
* เพือ่จ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนต าบล

ประเภท  ค่าจ้างพนักงานจ้าง (220600) ตั้งไว้ 280,000     บาท
*  เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนและปรับปรุงค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัว่ไป

ประเภท  เงินเพ่ิมตา่งๆ ของพนักงานจ้าง (220700) ตั้งไว้ 170,000     บาท
* เพือ่จ่ายเป็นเงินเพิม่การครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัว่ไป

งบด าเนินการ (530000) ตัง้ไว้รวม 355,000 บาท แยกเป็น
ค่าตอบแทน  (531000) ตัง้ไว้รวม 115,000   บาท แยกเป็น

ประเภท  ค่าตอบแทนการปฏิบัตงิานนอกเวลาราชการ (310300) ตั้งไว้ 10,000      บาท
* เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ให้แก่พนักงานส่วนต าบล  พนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทัว่ไป

ประเภท  ค่าเชา่บ้าน (310400) ตั้งไว้ 30,000      บาท
* เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าเช่าซ้ือและค่าเช่าบ้าน ให้แก่พนักงานส่วนต าบล

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
องค์การบริหารส่วนต าบลปากชอ่ง

อ าเภอจอมบึง   จังหวัดราชบุรี
หน่วยงาน   กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม

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

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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ประเภท  เงินชว่ยเหลือการศึกษาบุตร  (310500) ตั้งไว้ 25,000      บาท
* เพือ่จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานส่วนต าบล

ประเภท  เงินชว่ยเหลือค่ารักษาพยาบาล (310600) ตั้งไว้ 50,000      บาท
* เพือ่จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ให้แก่พนักงานส่วนต าบล 

ค่าใช้สอย (532000) ตัง้ไว้รวม 240,000 บาท แยกเป็น
ประเภท  รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ (320100)   ตั้งไว้ 50,000 บาท แยกเป็น

1) ค่าธรรมเนียม หรือค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนาโครงการต่าง ๆ ของ พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง
ตามภารกิจและพนักงานจ้างทัว่ไป  และผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ เป็นเงิน 30,000       บาท

2) ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงานในการจัดท าของ แบกหามสัมภาระ  ค่าล้างอัดรูป
และค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ ทีจ่ าเป็นและเกี่ยวข้องกับภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง

เป็นเงิน 20,000       บาท

ประเภท  รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ (320300)
ตั้งไว้ 180,000      บาท แยกเป็น

1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ส าหรับเป็นค่าเบีย้เล้ียง,ค่าพาหนะ,ค่าเช่าทีพ่ัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
ในการเดินทางไปราชการ หรืออบรมสัมมนาของพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง

เป็นเงิน 30,000       บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าของขวัญ  ของรางวัล  ค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร
ค่าจัดสถานที ่ค่าเช่าอุปกรณ์ไฟฟ้า/เคร่ืองขยายเสียง ค่าเช่าเต็นท์ ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ และค่าใช้จ่ายอื่นทีจ่ าเป็น
เพือ่ให้เด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง, เด็กนักเรียน,เยาวชน,ผู้ปกครองเด็ก และ
ประชาชนในพืน้ทีต่ าบลปากช่องได้ร่วมกิจกรรม เป็นเงิน 150,000     บาท

ประเภท  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (320400) ตั้งไว้ 10,000      บาท
* เพือ่จ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่างๆ เพือ่ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  
(วงเงินไม่เกิน  5,000  บาท)

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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งบลงทุน   (540000) ตัง้ไว้รวม 120,000   บาท แยกเป็น
ค่าครุภณัฑ์ (541000) ตัง้ไว้รวม 20,000     บาท แยกเป็น

ประเภท  ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (411800) ตั้งไว้ 20,000      บาท
*  เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม  ปรับปรุง และบ ารุงรักษาทรัพย์สิน  ครุภัณฑ์ต่างๆ  เพือ่ให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ  (ทีม่ีวงเงินเกินกว่า 5,000  บาท)

ค่าที่ดินและสิง่ก่อสร้าง (542000) ตัง้ไว้ 100,000 บาท แยกเป็น
ประเภท  ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง (421000) ตั้งไว้ 100,000     บาท
* เพือ่จ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาและปรับปรุงทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง เพือ่ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
(ทีม่ีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท)  เช่น  ค่าซ่อมแซมปรับปรุงห้องน้ า  ค่าซ่อมแซมปรับปรุงอาคาร  ค่าซ่อมแซม
ปรับปรุงระบบไฟฟ้า  ค่าซ่อมแซมปรับปรุงระบบประปา  ค่าปรับปรุงสนามเด็กเล่น  ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์ฯลฯ 
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทีอ่ยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) ตัง้ไว้ 6,464,000 บาท
งบด าเนินการ (530000) ตัง้ไว้รวม 2,904,000 บาท แยกเป็น
ค่าใช้สอย (532000) ตัง้ไว้รวม 950,000 บาท แยกเป็น

ประเภท  รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ (320300)
ตั้งไว้ 950,000     บาท

1) ค่าอาหารกลางวัน  ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทีอ่ยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง
ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารการศึกษา เป็นเงิน 840,000     บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทีอ่ยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วน
ต าบลปากช่อง  ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารการศึกษาฯ เป็นเงิน 30,000       บาท

3) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน  4  ศูนย์
เป็นเงิน        80,000 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าวัสดุ  (533000) ตัง้ไว้รวม 1,954,000 บาท แยกเป็น
ประเภท  วัสดงุานบ้านงานครัว (330300) ตั้งไว้ 90,000       บาท
* เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น  แปรง ไม้กวาด สบู ่ผงซักฟอก ถ้วย จาน ชาม ทีถู่พืน้ 
น้ าด่ืม ฯลฯ  ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทีอ่ยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง

ประเภท  ค่าอาหารเสริม (นม) (330400) ตั้งไว้ 1,784,000 บาท
1) ค่าจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) ส าหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบล

ปากช่อง  จ านวน  280  วัน เป็นเงิน 294,000     บาท

2) ค่าจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) ส าหรับนักเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน (สพฐ.)
ในเขตต าบลปากช่อง ทัง้  8  แห่ง  จ านวน 260 วัน เป็นเงิน 1,490,000    บาท

ประเภท  วัสดเุครื่องแตง่กาย (331200) ตั้งไว้ 80,000        บาท
* เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองแบบนักเรียน ได้แก่ ชุดนักเรียน  ชุดพละของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทีอ่ยู่ใน
ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง ส าหรับเด็กเล็กทีย่ากจนและขาดแคลน

งบลงทุน   (540000) ตัง้ไว้รวม 300,000   บาท แยกเป็น
ค่าที่ดินและสิง่ก่อสร้าง  (542000) ตัง้ไว้รวม 300,000   บาท แยกเป็น

ประเภท  ค่าบ ารุงและการปรับปรุงทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง (421000) ตั้งไว้ 300,000 บาท
* เพือ่จ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษา และปรับปรุงทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง อาคารภายในโรงเรียนวัดสูงเนิน ส าหรับ
ใช้เป็นอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน (3 ขวบ)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง

งบเงินอุดหนุน   (560000) ตัง้ไว้รวม 3,260,000 บาท แยกเป็น
เงินอุดหนุน  (561000) ตั้งไว้รวม 3,260,000   บาท แยกเป็น

ประเภท เงินอุดหนุนส่วนราชการ (610200) ตั้งไวร้วม 3,260,000    บาท แยกเปน็
1) อุดหนุนค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ตั้งไว้ 3,260,000  บาท

*  เพือ่เป็นเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนเป็นค่าอาหารกลางวัน ให้กับเด็กนักเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพืน้ฐาน (สพฐ.) ในเขตพืน้ทีค่วามรับผิดชอบทัง้  8 แห่ง  จ านวน 200 วัน

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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งานการศึกษาไม่ก าหนดระดับ (00214) ตัง้ไว้ 50,000 บาท
งบเงินอุดหนุน   (560000) ตัง้ไว้รวม 50,000     บาท แยกเป็น

เงินอุดหนุน (561000) ตัง้ไว้รวม 50,000     บาท แยกเป็น
ประเภท เงินอุดหนุนกิจการทีเ่ป็นสาธารณประโยชน์ (610400) ตั้งไว้ 50,000      บาท

1) อุดหนุนสภาเด็กและเยาวชนต าบลปากช่อง
* เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน การจัดโครงการและกิจกรรมต่างๆ  เพือ่พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน
สร้างกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนต าบลปากช่องในการพัฒนาตนเอง สังคม 
และชุมชน ต าบล  หรือกิจการทีเ่ป็นสาธารณะประโยชน์อื่น ๆ เป็นเงิน 50,000       บาท

แผนงานศาสนาและนันทนาการ (00260) ตัง้ไว้รวม 850,000 บาท
งานกีฬาและนันทนาการ (00262) ตัง้ไว้ 400,000 บาท

งบด าเนินการ (530000) ตัง้ไว้รวม 100,000 บาท แยกเป็น
ค่าวัสดุ  (533000) ตัง้ไว้รวม 100,000   บาท แยกเป็น

ประเภท วัสดกีุฬา (331300) ตั้งไว้ 100,000      บาท
* เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์กีฬาให้กับหมู่บ้านทัง้ 15 หมู่บ้าน

งบเงินอุดหนุน   (560000) ตัง้ไว้รวม 300,000 บาท แยกเป็น
เงินอุดหนุน  (561000) ตัง้ไว้รวม 300,000 บาท แยกเป็น

ประเภท เงินอุดหนุนกิจการทีเ่ป็นสาธารณประโยชน์ (610400) ตั้งไว้ 300,000     บาท
1) อุดหนุนชมรมกีฬาต าบลปากช่อง

* เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน การจัดโครงการและกิจกรรมต่างๆ ของชมรมกีฬาต าบลปากช่อง
ศูนย์กีฬาต าบลและหมู่บ้าน ในการจัดการแข่งขันกีฬา ฝึกอบรมทักษะการแข่งขันกีฬาระดับต่างๆ ทัง้ภายใน
และภายนอกต าบลปากช่อง เป็นเงิน 300,000     บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน (00263) ตัง้ไว้ 450,000 บาท
งบด าเนินการ (530000) ตัง้ไว้รวม 450,000 บาท แยกเป็น

ค่าใช้สอย (532000) ตัง้ไว้รวม 450,000   บาท แยกเป็น
ประเภท  รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ (320300)

ตั้งไว้ 450,000      บาท แยกเป็น
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช  เช่น ค่าจ้างตกแต่งสถานที ่ 

ค่าเช่าเวที  ค่าเช่าอุปกรณ์ไฟฟ้า/เคร่ืองขยายเสียง  ค่าเช่าเต็นท์  ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าจ้างท าโล่  ค่าพิมพ์วุฒิบัตร
ค่าเงินสนับสนุนชุดการแสดง  ค่าเงินรางวัลหรือของทีร่ะลึกในการจัดงาน ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆ

เป็นเงิน 50,000       บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี  เช่น ค่าจ้างตกแต่งสถานที่
ค่าเช่าเวที  ค่าเช่าอุปกรณ์ไฟฟ้า/เคร่ืองขยายเสียง  ค่าเช่าเต็นท์  ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าจ้างท าโล่  ค่าพิมพ์วุฒิบัตร
ค่าเงินสนับสนุนชุดการแสดง  ค่าเงินรางวัลหรือของทีร่ะลึกในการจัดงาน ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆ

เป็นเงิน 50,000       บาท

3) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์  เช่น ค่าจ้างตกแต่งสถานที ่ ค่าเช่าเวที  ค่าเช่า
อุปกรณ์ไฟฟ้า/เคร่ืองขยายเสียง  ค่าเช่าเต็นท์  ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม  ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าสนับสุนน
ชุดการแสดง  ค่าเงินรางวัลหรือของทีร่ะลึกในการจัดงาน ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆ ทีจ่ าเป็นต้องจ่าย

เป็นเงิน 270,000     บาท

4) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน โครงการแห่เทียนจ าน าพรรษาเฉลิมพระเกียรติ เช่น ค่าจ้างตกแต่งสถานที ่ ค่าเช่าเวที
ค่าเช่าอุปกรณ์ไฟฟ้า/เคร่ืองขยายเสียง  ค่าเช่าเต็นท์  ค่าจ้างเหมาบริการ   ค่าเงินสนับสนุนค่าดอกไม้
และวัสดุตกแต่งรถขบวน  ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆ ทีจ่ าเป็นต้องจ่าย เป็นเงิน 40,000       บาท

5) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน โครงการคุณธรรม จริยธรรม ส าหรับเด็กเยาวชน และประชาชนต าบลปากช่อง  เช่น
ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม  ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆ ทีจ่ าเป็นต้องจ่าย

เป็นเงิน 40,000       บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้


