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แผนงานการศกึษา 

แผนงานการศกึษา                             ตัง้ไวร้วม     

5,530,580  บาท                1. งานบรหิารทัว่ไป เกีย่วกบัการศกึษา

                  ตัง้ไวร้วม      861,200  บาท 

      1  งบบคุลากร                              ตัง้ไวร้วม     

739,200   บาท 

          หมวดรายจา่ย  เงนิเดอืน  คา่จา้งประจ า  และคา่จา้งชัว่คราว ตัง้

ไวร้วม  739,200     บาท 

หมวดเงนิเดอืน (ฝา่ยประจ า)                                                ตัง้ไว ้           

739,200    บาท 

(1)   เงนิเดอืนพนกังานสว่นต าบล                              

จ านวน   730,080  บาท   

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนผู้อ านวยการกองการศึกษา  นักวิชาการศึกษา และ

ครูผู้ดูแลเด็ก             

(2)  คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง                                 จ านวน

      9,120  บาท  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชัยมงคล 

     2.    งบด าเนนิงาน                           ตัง้ไวร้วม      

122,000  บาท 



      หมวดรายจา่ย  คา่ตอบแทน  ใชส้อยและวสัดุ                ตัง้ไวร้วม      

122,000  บาท     

    คา่ตอบแทน                         ตัง้ไวร้วม      

67,000    บาท 

1.   คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเปน็ประโยชนแ์ก ่องคก์ร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่   จ านวน    20,000  บาท   

             เพ่ือจ่ายเป็นค่าประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ (เงิน

รางวัลประจ าปี)  แก่พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง  ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็น

กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถ่ิน  

พ.ศ. 2557      

 2 คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ        จ านวน      

5,000  บาท   

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการให้แก่

ข้าราชการส่วนท้องถ่ิน 

         3   คา่เชา่บา้น               จ านวน    

42,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานส่วนท้องถ่ิน ผู้มีสิทธิเบิกตามระเบียบ 

เบิก  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ

ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2551 
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หมวดคา่ใชส้อย                     ตัง้ไวร้วม           45,000     

บาท    

       (3)  รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะ

รายจา่ยหมวดอืน่ ๆ       จ านวน  40,000  บาท  

1  คา่ใชจ้า่ยในการฝกึอบรม และสมัมนา   จ านวน     

20,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการลงทะเบียนการฝึกอบรมต่าง ๆ  ของ

ข้าราชการส่วนท้องถ่ิน  และครูผู้ดูแลเด็ก  ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน พ.ศ. 2549 

              2  คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ    จ านวน    

20,000  บาท     

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร  และ

นอกราชอาณาจักร  เช่น  ค่าเบี้ยเล้ียง คา่พาหนะ    คา่เช่าที่พัก  

ค่าลงทะเบียน  และค่าใชจ้่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องในการเดินทางไป

ราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของข้าราชการส่วนท้องถ่ิน  และครูผู้ดูแล

เด็ก  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

ไปราชการของเจ้าหน้าทีท่้องถ่ิน  พ.ศ. 2555 

          (4)  คา่บ ารงุรกัษาและซอ่มแซม      จ านวน      

5,000  บาท 

     1. ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม     จ านวน      

5,000  บาท   

เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพ่ือให้สามารถใช้งานได้

ตามปกติ   



 หมวดคา่วสัด ุ            ตัง้ไวร้วม        10,000  

บาท 

1. คา่วสัดสุ านกังาน     จ านวน      5,000  บาท   

เพ่ือจ่ายเป็นกระดาษ ดินสอ ปากกา กระดาษสี กระดาษท าปก  ไม้

บรรทัด  ตรายาง  กาว ลวดเย็บกระดาษ  ที่เจาะกระดาษ   ฯลฯ 

2. คา่วสัดคุอมพวิเตอร ์   จ านวน      5,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าหมึกปรินเตอร์  แผ่นซีดี เมาส์  คีย์บอร์ด  เมนบอร์ด   และ

อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง   

งานระดบักอ่นวยัเรยีนและประถมศกึษา      ตัง้ไวร้วม    
4,569,380  บาท 

งบด าเนนิงาน       ตัง้ไวร้วม    
1,910,880  บาท 

 หมวดรายจา่ย  คา่ตอบแทน ใชส้อย และวสัดุ  ตัง้ไวร้วม    
1,910,880   บาท 

 คา่ใชส้อย     รวม       975,400  บาท 
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(1) รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะ

รายจา่ยหมวดอืน่ ๆ จ านวน  975,400  บาท 



1  โครงการสนบัสนนุคา่ใชจ้า่ยการบรหิารสถานศกึษา  จ านวน     

621,400  บาท   

               เพ่ือจ่ายเป็นคา่ใชจ้่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษา  ได้แก่  

ค่าอาหารกลางวัน  ค่าจ้างเหมารถรับ – ส่งนักเรียน  ค่าจ้างเหมา

พนักงาน  ค่าใชจ้่ายโครงการสายใยสัมพันธ์ต าบลหนองแซง  

ค่าใช้จา่ยโครงการกีฬาหนองแซงสัมพันธ์  ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์     และ

อ่ืน ๆ   ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  คา่ใชจ้า่ยในการท าสื่อการเรียนการ

สอน  และค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เป็นต้น ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแซง   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการน าเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรร

เป็นค่าใช้จา่ยในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 2551   และหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว.1918  

ลงวันที่ 16  มิถุนายน  2552 

 2 โครงการสนบัสนนุคา่ใชจ้า่ยการบรหิารสถานศกึษา   จ านวน     

354,000  บาท   

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการพัฒนาการจัดการศึกษา  ได้แก่  คา่อาหาร

กลางวัน  ค่าจ้างเหมาพนักงาน  คา่ใชจ้่ายโครงการกีฬาหนองแซง

สัมพันธ์  ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และอื่น ๆ   ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  เป็น

ต้น ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชัยมงคล ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการน าเงินรายได้ของ

สถานศึกษาไปจัดสรรเป็นคา่ใช้จา่ยในการจัดการศึกษาในสถานศึกษา

สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 2551   และหนังสือด่วนที่สุด ที ่

มท 0893.3/ว.1918  ลงวันที่ 16  มิถุนายน  2552 

 คา่วสัด ุ       รวม      935,480  

บาท  

1 คา่อาหารเสรมิ (นม)       จ านวน   

935,480  บาท                  เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริมนม  ส าหรับ



โรงเรียนในสังกัด สพฐ.จ านวน 5 โรงเรยีน(อนุบาล- ป.6จ านวน  402  

คน         x7 บาท x 260 วัน)  และศูนยพั์ฒนาเด็กเล็กทั้ง  2  แห่ง  

(จ านวน 104 คน x 7 บาท x 280 วัน) ราคากลาง  7  บาท  มี

รายละเอียด  ดังนี้ 

 

1.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   -นมพาสเจอร์ไรส์  ชนิด

ถุง  200  วัน    

                          -นม ยู.เอช.ที  ชนิดกล่อง     80  วัน  

2.  โรงเรียนในสังกัด สพฐ. -นมพาสเจอร์ไรส์  ชนิดถุง  

200  วัน 

               -นม ยู.เอช.ที  ชนิดกล่อง    60  วัน 
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งบลงทนุ                  ตัง้ไวร้วม    1,050,500  

บาท 

 หมวดรายจา่ย  คา่ครภุณัฑ ์ ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง         ตัง้ไว้

รวม 1,050,500     บาท 

คา่ครภุณัฑ ์                   ตัง้ไวร้วม        

50,500  บาท 



1. คา่ครภุณัฑส์ านกังาน                                           จ านวน   

10,500  บาท 

1.    ตูเ้หลก็  4   ลิน้ชกั                                                    จ านวน   

10,500  บาท                         เพ่ือจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 4  

ล้ินชัก  จ านวน  3   หลัง  ๆ ละ  3,500   บาท   ตามราคาท้องตลาด     

2. ชัน้วางอปุกรณ ์  เครือ่งใชส้ าหรบันกัเรยีน              จ านวน     

20,000  บาท   

เพ่ือจัดจ้างท าชั้นวางอุปกรณ์  เครื่องใชส้ าหรับนักเรียน   มีรายละเอียด  

ดังนี้  ขนาดความกว้าง   35  ซม.  ความยาว   7  เมตร  ความสูง  80  

ซม. แบ่งเป็น  2  ชั้น  จ านวน  42   ช่อง  ขาเหล็กกล่องขนาด  1x1  นิ้ว  

ปูพ้ืนด้วยไม้อัดหนา  10  มม.  ตกแต่งสวยงาม ส าหรับห้องเรียน  1  

ห้อง  

 2. คา่ครภุณัฑโ์ฆษณา  และเผยแพร ่        จ านวน    

20,000  บาท  

1. กลอ้งวิดโีอ     จ านวน    1    เครือ่ง              จ านวน    20,000  

บาท 

             เพ่ือส าหรับเป็นค่าจัดซื้อกล้องวีดีโอ จ านวน    1    เครือ่ง              

จ านวน    20,000  บาท  

   โดยมีรายละเอียด  ดังนี ้

1.โหมดวิดีโอ HD:1920x1080/60p(ps),60l (fx,fh) 1440x1080/60i 

(HQLP) MP4 :1280x72030p  

2. มีหน่วยความจ าในกล้อง 16  GB  (Memory Stick Mark 2, Micro 

SD/SDHC/SDSXC Memory Card Class4 หรือสูงกว่า) 

3. หนา้จอ LCD  ขนาด  2.7  นิ้ว ความละเอียด 230,000  พิกเซล  

อัตราส่วน  16:9    



4.สามารถซูมเลนส์ 30x   ซูมดิจิตอล 350 x  และเลนส์ G/37 มม. 

5.  ระบบป้องกันภาพสั่นไหว  Optical Steady Short 

6. สามารถถ่ายภาพนิ่งได้  และต่อโปรเจคเตอร์ในตัว ความสว่าง  13 

Hm 

7. เลนส์  G  มุมกว้าง 26.8  mm.   

 8. มีช่องรับสัญญาณ  USB และเชื่อมต่อไร้สาย Wifi , Npc 

9. ชุดแบตเตอรี่พร้อมสายชารจ์ , AC Adaptor,  สายต่อ AV, สายต่อ  

USB, HDMl Micro Cable และกระเป๋าใส่กล้อง 
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 คา่ทีด่นิ  และสิง่กอ่สรา้ง     รวม       

1,000,000  บาท 

 1 คา่กอ่สรา้งอาคารศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ อบต.หนองแซง หมู ่7  

บา้นหนองแซง จ านวน   1,000,000  บาท         

              ก่อสร้างอาคารศนูย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองแซง  พ้ืนที่ใช้

สอยไม่น้อยกว่า  126  ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.

หนองแซง ก าหนด ติดตั้งป้ายระหว่างด าเนินการ และป้ายด าเนนิการ   

แล้วเสร็จอย่างละ      1  ปา้ย 



งบเงนิอดุหนนุ                ตัง้ไวร้วม      

1,608,000  บาท 

   (2)   เงนิอุดหนนุสว่นราชการ    ตัง้ไวร้วม      

1,608,000  บาท 

    เงนิอดุหนนุอาหารกลางวนั      จ านวน  

1,608,000  บาท  

 เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวันส าหรับโรงเรียนในสังกัด 

สพฐ.  จ านวน  5  โรงเรียน (402x20x200)   

 

2.1.4  งานการศกึษาไมก่ าหนดระดบั    ตัง้ไวร้วม          
100,000    บาท 

 งบด าเนนิงาน      ตัง้ไวร้วม          
100,000  บาท 

 หมวดรายจา่ย  คา่ตอบแทน ใชส้อย และวสัด ุ  ตัง้ไวร้วม          
100,000   บาท 

 คา่ใชส้อย               ตัง้ไวร้วม          100,000  
บาท 

(1)  รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะ
รายจา่ยหมวดอืน่ ๆ  
 
จ านวน   50,000  บาท  

 1 โครงการคา่ยการศกึษา          จ านวน       50,000  

บาท   

            เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการค่ายการศึกษาส าหรับเด็ก

นักเรียนในและเยาวชนต าบลหนองแซงเพ่ือก้าวเข้าสู่ AEC   

งบเงนิอดุหนนุ      ตัง้ไวร้วม      50,000  

บาท 



   (1)   เงนิอุดหนนุสว่นราชการ    ตัง้ไวร้วม      

50,000  บาท 
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    เงนิอดุหนนุโรงเรยีนในเขตบรกิาร             จ านวน  

50,000  บาท  

    เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดใน

สถานศึกษา  ส าหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในเขตต าบลหนองแซง  

จ านวน  5 แห่ง   โรงเรียน ๆ ละ  10,000   บาท   

 


