
รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559 

องค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช  อ าเภอเดิมบางนางบวช  จังหวัดสุพรรณบุรี 

รายจ่ายจ าแนกตามหน่วยงาน 

หน่วยงานส่วนการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

………………………………… 

งบประมาณรายจ่าย  ทั้งสิ้น  2,345,700  บาท  แยกเป็น 
 

รายจ่ายประจ า                   ตั้งไว้  2,225,700  บาท  แยกเป็น 
 

งบบุคลากร 
 

1.  หมวดเงินเดือน  (ฝ่ายประจ า)    ตั้งไว้  645,600  บาท  แยกเป็น 
  

1.1  ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้  465,600  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมทั้งเงินปรับปรุง

อัตราเงินเดือน ของพนักงานส่วนต าบล  ปรากฏอยู่ในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 

  1.2  ประเภทเงินเพ่ิมต่างๆ  ตั้งไว้  24,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพ่ิม

ส าหรับคุณวุฒิ ของพนักงานส่วนต าบล  ปรากฏอยู่ในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกีย่วกับการศึกษา 

  1.3  ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง ต้ังไว้  42,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งส าหรับ

พนักงานส่วนต าบล ปรากฏอยู่ในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 

  1.4  ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งไว้  90,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนของพนักงาน

จ้างตามภารกิจ ต าแหน่งผู้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กเล็ก ส่วนการศึกษาฯ ตามที่อัตราก าหนด กรณีที่อัตราจ้างรายเดือนสูง

กว่าเงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรให้ ปรากฏอยู่ในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 

  1.5  ประเภทเงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งไว้  24,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพ

ชั่วคราวและเงินเพ่ิมส าหรับคุณวุฒิของพนักงานจ้าง กรณีที่อัตราค่าจ้างรายเดือนสูงกว่าเงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรให้ 

ปรากฏอยู่ในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  

 

 

 

 

 



2.  หมวดค่าตอบแทน ตั้งไว้  43,100  บาท  แยกเป็น  

2.1  ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. ตั้งไว้  43,100  บาท เพ่ือจ่าย

เป็นเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช ดังนี้  

2.1.1  เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ  จ านวน 43,100  บาท  ส าหรับพนักงาน

ส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ปรากฏอยู่ในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
 

งบด าเนินการ 
 

3.  หมวดค่าใช้สอย ตั้งไว้  799,000  บาท  แยกเป็น 
 

 3.1  ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้   60,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการรับ

วารสาร หนังสือพิมพ์รายวันส าหรับที่อ่านหนังสือประจ าหมู่บ้าน จ้างเหมาบริการงานสิ่งพิมพ์ต่างๆ และอ่ืนๆ ปรากฏอยู่

ในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 

3.2  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  ตั้งไว้  รวม   

724,000  บาท    เพ่ือจ่ายเป็น 

           3.2.1  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเดินทางไปราชการ ตั้งไว้  50,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็น

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนต าบล รวมทั้งพนักงานจ้าง เช่น ค่าลงทะเบียนฝึกอม

รม ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าทีพั่ก และอ่ืนๆ ปรากฏอยู่ในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 

3.2.2  ค่าใช้จ่ายส าหรับอาหารกลางวันส าหรับเด็กเล็ก ตั้งไว้  84,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็น 

ค่าจ้างเหมาจัดท าอาหารกลางวันส าหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาดิน ปรากฏอยู่ในแผนงานการศึกษา งาน

ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

3.2.3  ค่าใช้จ่ายส าหรับสนับสนุนการด าเนินการด้านกีฬา ตั้งไว้  60,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็น

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจัดการแข่งขันกีฬาในระดับต าบล ระดับอ าเภอ ปรากฏอยู่ในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ

นันทนาการ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

3.2.4  ค่าใช้จ่ายส าหรับงานรัฐพิธีและการจัดกิจกรรมในวันส าคัญต่างๆ ตั้งไว้  220,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี งานพระพุทธศาสนา งานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น งานกิจกรรมปกป้อง

สถาบันหลักของชาติ และอ่ืนๆ ปรากฏอยู่ในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา

วัฒนธรรมและนันทนาการ 



3.2.5  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการโครงการหมู่บ้านคนดีศรีสุพรรณ ตั้งไว้  50,000  บาท เพ่ือ

จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการโครงการหมู่บ้านคนดีศรีสุพรรณ ปรากฏอยู่ในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับการศึกษา 

3.2.6  ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัย ตั้งไว้  30,000  บาท เพ่ือ

จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัย เช่น จัดหาอาหารเสริม (นม) และ กิจกรรมการให้

ความรู้เรื่องแม่และเด็กท้ังก่อนและหลังคลอด และอ่ืนๆ ปรากฏอยู่ในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

การศึกษา 

3.2.7  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ/พระราชเสาวนีย์ ตั้งไว้  

30,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ อันเนื่องมาจากพระราชด าริ/พระราชเสาวนีย์ของพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ปรากฏอยู่ในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 

3.2.8 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน ตั้งไว้  150,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็น 

ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจกรรมของศูนย์เยาวชน กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ กิจกรรมส่งเสริมการศึกษานอกสถานที่ 

และอ่ืนๆ ปรากฏอยู่ในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 

3.2.9 ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงสนามกีฬา/ลานกีฬาหมู่บ้าน ตั้งไว้  50,000  บาท เพ่ือจ่าย

เป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสนามกีฬา/ลานกีฬา ของ อบต.และลานกีฬาหมู่บ้านในเขตพ้ืนที่ อบต. ปรากฏอยู่ใน

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

  3.3  ประเภทรายจ่ายเพ่ือบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้  15,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่า

บ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม วัสดุ ครุภัณฑ์ส านักงาน และอ่ืนๆ  ปรากฏอยู่ในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

การศึกษา 
 

4.  หมวดค่าวัสดุ  ตั้งไว้  233,000  บาท  แยกเป็น 
 

4.1  ประเภทค่าวัสดุส านักงาน ตั้งไว้  15,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน เช่น แบบพิมพ์

ต่าง ๆ กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ และอ่ืนๆ ปรากฏอยู่ในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 

  4.2  ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 20,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น 

หมึก แผ่นดิสก์ แผ่นซีดีรอม โปรแกรม และวัสดุอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ปรากฏอยู่ในแผนงานการศึกษา     

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 

 4.3 ประเภทค่าอาหารเสริม (นม) ตั้งไว้  118,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม  (นม) 

ให้กับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาดิน และเด็กนักเรียนของโรงเรียนบ้านเขาดิน ปรากฏอยู่ในแผนงานการศึกษา 

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 



4.4 ประเภทค่าวัสดุการศึกษา ตั้งไว้  20,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุที่ใช้ส าหรับศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กบ้านเขาดิน เช่น ชุดเด็กอนุบาลปฐมวัย ผ้ากันเปื้อน ชุดพละ ชุดผ้าไทย วัสดุของเล่น วัสดุสื่อการเรียนการสอน 

และวัสดุอ่ืนๆ ปรากฏอยู่ในแผนงานการบริหารการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

4.5 ประเภทค่าวัสดุกีฬา ตั้งไว้ 60,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา ปรากฏอยู่ใน

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
  

5. หมวดค่าสาธารณูปโภค  ตั้งไว ้ 24,000  บาท แยกเป็น 
 

   5.1  ประเภทค่าไฟฟ้า ตั้งไว้  24,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ

บริหารส่วนต าบลนางบวช ปรากฏอยู่ในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
 

งบเงินอุดหนุน 
 

6.  หมวดเงินอุดหนุน  ตั้งไว ้ 481,000  บาท  แยกเป็น 
 

 6.1 ประเภทเงินอุดหนุนหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเอกชนในกิจกรรมอันเป็นสาธารณะประโยชน์   

ตั้งไว้  รวม   481,000   บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่า 

     6.1.1  เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันส าหรับเด็ก จ านวน  180,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็น

เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านเขาดินเป็นค่าอาหารกลางวันส าหรับเด็กอนุบาล ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ปรากฏอยู่ในแผนงาน

การศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

6.1.2  เงินอุดหนุนโครงการปกป้องสถาบัน สันติ สามัคคี จ านวน  50,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็น

เงินอุดหนุนให้อ าเภอเดิมบางนางบวช ตามโครงการปกป้องสถาบัน สันติ สามัคคี ปรากฏอยู่ในแผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับความ

เห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอ านวยการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี) 

6.1.3  เงินอุดหนุนการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดสุพรรณบุรี จ านวน  25,000  

บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ท าการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี ตามโครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัด

สุพรรณบุรี ประจ าปี 2559 ปรากฏอยู่ในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 

(จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอ านวยการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จังหวัดสุพรรณบุรี) 

 



6.1.4  เงินอุดหนุนการโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32 จ านวน  

226,000  บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส านักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดสุพรรณบุรี ตามโครงการจัดการ

แข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32 (พ.ศ. 2559) “สุพรรณบุรีเกมส์” ปรากฏอยู่ในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ

นันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอ านวยการ

กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี) 
 

รายจ่ายเพื่อการลงทุน    ตั้งไว้   รวม     120,000   บาท      แยกเป็น 
 

งบลงทุน 
 

 7.  หมวดค่าครุภัณฑ์กีฬา   ตั้งไว้รวม     120,000    บาท    แยกเป็น 
 

  7.1  ค่าจัดซื้อเครื่องออกก าลังกายกลางแจ้งพร้อมติดตั้ง ตั้งไว้ 120,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องออกก าลังกายกลางแจ้ง จ านวน 5 ชุด พร้อมติดตั้ง ณ ลานสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช แผนงาน
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


