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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 

  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561     

องค์การบริหารส่วนต าบลช าแระ 

อ าเภอ โพธาราม จังหวัดราชบุรี 

        
 

 ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 4,853,900 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป แยกเป็น  

แผนงานการศึกษา 

  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,333,200 บาท 

    งบบุคลากร รวม 914,200 บาท 

      เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 914,200 บาท 

      เงินเดือนพนักงาน จ านวน 632,200 บาท 

      
    เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปีของพนักงาน

ส่วนต าบล  จ านวน 2 อัตรา ตามกรอบอัตราก าลังสามปีก าหนด     
(กองการศึกษาฯ)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

      

      เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 

      
    เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งประเภทอ านวยการ  หัวหน้าส่วน

ราชการในสังกัด จ านวน 1 อัตรา ที่ได้รับตามระเบียบกฎหมายก าหนด
ฯลฯ (กองการศึกษาฯ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

      

      ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 216,000 บาท 

      
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป จ านวน 2 อัตรา ส าหรับ

การปฏิบัติงาน ให้แก่ องค์การบริหารส่วนต าบลตามแผนอัตราก าลัง
สามปีก าหนด (กองการศึกษาฯ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้

      

      เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 24,000 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่างๆ ให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป จ านวน 2 อัตรา 
ตามระเบียบกฎหมายก าหนด (กองการศึกษาฯ)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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    งบด าเนินงาน รวม 419,000 บาท 

      ค่าตอบแทน รวม 119,000 บาท 

      ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 10,000 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อ จัดจ้าง ตรวจการจ้าง
ผู้ช่วยราชการ เด็กยากจนปฏิบัติงานในวันหยุดราชการฯลฯ และเพ่ือ
จ่ายเป็นเงินสมนาคุณคณะกรรมการสอบสวนวินัยกรณีมีการตั้ ง
กรรมการสอบสวนตามระเบียบก าหนด (กองการศึกษาฯ)  ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ 

      

      ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 10,000 บาท 

      
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน

ส่วนต าบลและพนักงานจ้าง (กองการศึกษาฯ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
      

      ค่าเช่าบ้าน จ านวน 84,000 บาท 

      
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนต าบลตามสิทธิเบิกได้ตาม

ระเบียบของทางราชการ (กองการศึกษาฯ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
      

      เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 15,000 บาท 

      
    เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาให้แก่บุตรของพนักงานส่วนต าบล

และบุตรผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบทางราชการ (กองการศึกษาฯ)     
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

      

      ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท 

      รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 70,000 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บ
หนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าซักฟอก ค่าก าจัด
สิ่งปฏิกูล จ้างเหมาบริการบุคคล ค่าธรรมเนียมต่างๆ ฯลฯ (กอง
การศึกษาฯ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

        
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร 

จ านวน 50,000 บาท 

      

    เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน
ต่างๆ ส าหรับพนักงานส่วนต าบล บุคลากรทางการศึกษา พนักงาน
จ้าง และผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบทางราชการ  รวมถึงค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ ในการเดินทางไปราชการและอบรมสัมมนาฯลฯ (กองการศึกษาฯ) 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   

      

        2.โครงการจัดงานวันเด็ก จ านวน 30,000 บาท 

      
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันเด็ก เช่น ค่าจัดกิจกรรม

วิชาการ แข่งขัน ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็น ฯลฯ (แผนพัฒนาฯ
หน้า 80) (กองการศึกษาฯ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

      

      ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 50,000 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมวัสดุ  ครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง เช่น รถยนต์ ที่ใช้ในราชการ รถจักรยานยนต์ เครื่อง
คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร  เครื่องอัดส าเนาเครื่องโทรสาร
เครื่องปรับอากาศ พัดลม เสียงตามสาย ฯลฯ (กองการศึกษาฯ)  ตั้งจ่าย
จากเงินรายได ้

      

      ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท 

      วัสดุส านักงาน จ านวน 30,000 บาท 

      
    เ พ่ือจ่ ายเป็นค่าจัดหาวัสดุส านักงานต่างๆ   ที่ จ า เป็นต้องใช้ ใน

ส านักงาน เช่น  กระดาษ ปากกา  ไม้บรรทัด  แฟ้ม  ฯลฯ หรือรายจ่าย
อ่ืนๆ ที่อยู่ในประเภทเดียวกัน (กองการศึกษาฯ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

      

      วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 10,000 บาท 

      
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุงานบ้านงานครัว  เช่น แปรง ไม้กวาด ถาด

ฯลฯ หรือรายจ่ายอ่ืนๆ ที่อยู่ในประเภทเดียวกัน (กองการศึกษาฯ)  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

      

      วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 10,000 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน
หัวเทียน ฯลฯ หรือรายจ่ายอ่ืนๆ ที่อยู่ ในประเภทเดียวกัน  (กอง
การศึกษาฯ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
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      วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 10,000 บาท 

      

    เ พ่ือจ่ ายเป็นค่าจัดหาวัสดุ เชื้อ เพลิงและหล่อลื่ น   เช่น    น้ ามัน
เบนซิน  น้ ามันเครื่อง  ฯลฯ   หรือรายจ่าย อ่ืนๆ  ที่อยู่ ในประเภท
เดียวกัน ส าหรับใช้กับรถจักรยานยนต์ที่ใช้ในการปฏิบัติราชการและใน
กิจการของ อบต.ช าแระ (กองการศึกษาฯ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  

   

 

      วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 10,000 บาท 

      
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุโฆษณาและเผยแพร่   เช่น  กระดาษเขียน

โปสเตอร์   สี   พู่กัน   ฯลฯ   หรือรายจ่ าย อ่ืนๆ  ที่อยู่ ในประเภท
เดียวกัน (กองการศึกษาฯ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  

      

      วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 30,000 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์   เช่น  ตลับผงหมึกส าหรับ
เครื่องพิมพ์ แป้นพิมพ์  เมาส์  ฯลฯ  หรือรายจ่ายอ่ืนๆ ที่อยู่ในประเภท
เดียวกัน (กองการศึกษาฯ)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 1,468,000 บาท 

    งบเงินอุดหนุน รวม 1,468,000 บาท 

      เงินอุดหนุน รวม 1,468,000 บาท 

      เงินอุดหนุนส่วนราชการ จ านวน 1,468,000 บาท 

      

    1. อุดหนุนโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา ตั้งไว้ 1,308,000.-บาท 
เพ่ือสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน ให้แก่นักเรียน ชั้นอนุบาล
ถึง ป.6 ของโรงเรียนสังกัด สพป. ภายในต าบลช าแระ โดยจัดสรร
ตามหลักการหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด
ที่  มท  0816.2/ว  3301 ลงวันที่  14 มิถุนายน  2560 ทั้ งนี้  “จะ
เบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นเรียบร้อยแล้ว” จ านวน 2 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนวัด
หนองกลางดง และโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง (แผนพัฒนาฯ
หน้า 95) (กองการศึกษาฯ) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  

2. อุดหนุนโรงเรียนวัดหนองกลางดง ตั้งไว้ 80,000.-บาท 
เพ่ือสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนครูผู้สอนระดับ
ปฐมวัย (แผนพัฒนาฯ หน้า  95) (กองการศึกษาฯ) ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได ้

3. อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ตั้งไว้  80,000.- บาท 
เพ่ือสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจ้างครูสอนเด็กพิการเรียน
ร่วมเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอน (แผนพัฒนาฯ หน้า95) 
(กองการศึกษาฯ)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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  งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ รวม 2,052,700 บาท 

    งบบุคลากร รวม 628,100 บาท 

      เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 628,100 บาท 

      เงินเดือนพนักงาน จ านวน 544,100 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล และเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจ าปี (บุคลากรทางการศึกษา)  จ านวน 2 อัตรา  ตามที่กรอบ
อัตราก าลังสามปีก าหนด (กองการศึกษาฯ) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป 

      

      เงินวิทยฐานะ จ านวน 84,000 บาท 

      
    เพ่ือจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะให้กับพนักงานส่วนต าบล (บุคลากรทางการ

ศึกษา) จ านวน 2 อัตรา ตามที่กรอบอัตราก าลังสามปีก าหนด (กอง
การศึกษาฯ) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

      

    งบด าเนินงาน รวม 1,414,600 บาท 

      ค่าตอบแทน รวม 94,000 บาท 

      ค่าเช่าบ้าน จ านวน 84,000 บาท 

      
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนต าบล  (บุคลากรทางการ

ศึกษา)  จ านวน  2 อัตรา  ตามสิทธิ เบิกได้ตามระเบียบของทาง
ราชการ (กองการศึกษาฯ) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

      

      เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 10,000 บาท 

      

    เ พ่ือจ่ ายเป็น เงินช่ วยเหลือการศึกษาบุตร ให้ แก่พนักงานส่วน
ต าบล (บุคลากรทางการศึกษา) จ านวน 2 อัตรา ตามสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบของทางราชการ (กองการศึกษาฯ) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป 

      

      ค่าใช้สอย รวม 532,800 บาท 

      รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       

        1.โครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน จ านวน 50,000 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดหนองกลางดง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง รวมถึงเยาวชนต าบลช าแระ และค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ ที่จ าเป็น ฯลฯ (แผนพัฒนาฯ หน้า 78) (กองการศึกษาฯ) ตั้งจ่าย
จากเงินรายได ้
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        2. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จ านวน 382,800 บาท 

      

    - เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน ตั้งไว้ 284,200.-บาท ส าหรับเด็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลช าแระจ านวน 2 ศูนย์
ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดหนองกลางดง และศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง โดยจัดสรรตามหลักการหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่
14 มิถุนายน  2560 ทั้ งนี้  “จะเบิกจ่ ายต่อ เมื่ อ ได้ รั บการจัดสรร
งบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเรียบร้อยแล้ว” 
(แผนพัฒนาฯหน้า 79 ) (กองการศึกษาฯ) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน  ตั้งไว้ 98,600.-บาท ส าหรับเด็ก
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลช าแระ จ านวน
2 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดหนองกลางดง ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง โดยจัดสรรตามหลักการหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่มท0816.2/ว 3301 ลง
วันที่14 มิถุนายน 2560 ทั้งนี้ “จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรร
งบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเรียบร้อยแล้ว” (แผน
พัฒนาฯ หน้า 78 ) (กองการศึกษาฯ) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

      

      ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 100,000 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมวัสดุ  ครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง เช่น รถยนต์ ที่ใช้ในราชการ รถจักรยานยนต์ เครื่อง
คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร  เครื่องอัดส าเนาเครื่องโทรสาร
เครื่องปรับอากาศ พัดลม เสียงตามสาย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯลฯ (กอง
การศึกษาฯ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

      

      ค่าวัสดุ รวม 747,800 บาท 

      วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 10,000 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า
ล าโพง ไมโครโฟน ไฟฉาย ฯลฯ (กองการศึกษาฯ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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      ค่าอาหารเสริม (นม) จ านวน 737,800 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล -
ป.6 ที่สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) จ านวน 
2 แห่ง และเด็กเล็ก 2-3 ขวบ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 2 แห่ง 
โดยจัดสรรตามหลักการหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่14 มิถุนายน 2560 ทั้งนี้“จะเบิก 
จ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นเรียบร้อยแล้ว”(แผนพัฒนาฯ หน้า 79) (กองการศึกษาฯ)  
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

      

      ค่าสาธารณูปโภค รวม 40,000 บาท 

      ค่าไฟฟ้า จ านวน 20,000 บาท 

      
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในความรับผิดชอบ

ขององค์การบริหารส่วนต าบลช าแระ ฯลฯ (กองการศึกษาฯ) ตั้งจ่าย
จากเงินรายได ้

      

      ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จ านวน 20,000 บาท 

      

    เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการอินเตอร์เน็ต ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบ
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงผ่าน ระบบ Dial Up, ISDN, DSL, Cable ค่า
เช่าพ้ืนที่เว็บไซด์ อบต. ช่องสัญญาณอินเตอร์เน็ต รวมถึงค่าสื่อสาร
อ่ืนๆ เพ่ือให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้
บริการและอ่ืนๆ ฯลฯ ที่เป็นรายจ่ายประเภทเดียวกัน (กองการศึกษาฯ) 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

      

    งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท 

      เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท 

      เงินอุดหนุนส่วนราชการ จ านวน 10,000 บาท 

      

    1. อุดหนุนของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย (กศน) ตั้งไว้ 10,000.-บาท 
เพ่ือส่งเสริมการศึกษาโครงการนอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย (แผนพัฒนาฯ หน้า 77) (กองการศึกษาฯ) ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป 

      

   

 


