
รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์

รายจ่ายจ าแนกตามหน่วยงาน 
หน่วยงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

 

ตั้งงบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น       ตั้งไว้รวม 9,945,240 บาท แยกเป็น 
รายจ่ายประจ า         ตั้งไว้รวม 9,905,240 บาท แยกเป็น 
       1. งบบุคลากร (520000) 
 1.1 หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) (522000) ตั้งไว้รวม 1,473,000 บาท แยกเป็น 

1.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน  (220100) ตั้งไว้ 500,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน
ให้แก่พนักงานส่วนต าบล  จ านวน 4 อัตรา  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
 1.1.2 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน  (220200)  ตั้งไว้ 70,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
เงินเพิ่มค่าครองชีพช่ัวคราวให้กับพนักงานส่วนต าบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
 1.1.3 ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง (220300)  ตั้งไว้ 28,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ า
ต าแหน่งของ ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
     1.1.4 ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง (220600) ตั้งไว้ 425,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง
ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป  จ านวน 7  อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
 1.1.5 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง (220700) ตั้งไว้ 450,000 บาท เพื่อจ่าย
เป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพช่ัวคราวให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 

 

       2. งบด าเนินการ (530000) 
          หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ    ตั้งไว้รวม 4,510,240  บาท  แยกเป็น 
          2.1 ค่าตอบแทน   (531000)   ตั้งไว้         430,000 บาท 
 2.1.1 ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(310100) ตั้งไว้ 380,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น 
     (1) ค่าตอบแทนบุคคลซึ่งช่วยปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์กับองค์การบริหารส่วน
ต าบล ตั้งไว้ 30 ,000  บาท  เช่น ค่าตอบแทนครูภูมิปัญญาท้องถ่ินตามหนังสือจังหวัดประจวบฯ                  
ที่ มท 0844.3/19858 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2548 เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา        
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
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 (2)  เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น ส าหรับพนักงานส่วนท้องถ่ินเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจ าปี) ตั้งไว้ 
350,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนอื่น ส าหรับพนักงานส่วนท้องถ่ินเป็นกรณีพิเศษ  (เงินรางวัลประจ าปี) 
ส าหรับพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างตามภารกิจ  พนักงานจ้างทั่วไป ของกองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
  2.1.2 ประเภทค่าเช่าบ้าน (310400) ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่
พนักงาน     ส่วนต าบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
  2.1.3 ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล (310600)  ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้แก่พนักงานส่วนต าบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา     
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
 2.2 ค่าใช้สอย   (532000)  ตั้งไว้ 1,663,400 บาท 
       2.2.1  ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100) ตั้งไว้ 55,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็น 
      (1) ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ตั้งไว้ 50,000 บาท 
      (2) ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ ตั้งไว้ 5,000 บาท      
  2.2.2  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 
(320300) ตั้งไว้ 1,568,400 บาท เพื่อจ่ายเป็น 
      (1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง 
ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนา ของพนักงานส่วน
ต าบลและพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
     (2) ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชน หรือค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้า
แข่งขัน ตั้งไว้ 150,000  บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าชุดกีฬา อุปกรณ์การเล่นกีฬา ค่าพาหนะไปแข่งขัน ค่าอาหาร 
เครื่องดื่มนักกีฬา และผู้ร่วมพิธีเปิด – ปิด ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ  งานกีฬาและนันทนาการ  จากแผนพัฒนาต าบลสามปี พ.ศ.2557- 2559 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม หน้าที่ 69 
      (3) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ซึ่งเป็นวันส าคัญทางศาสนาหรือประเพณีที่ส าคัญ 
หรือค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่พุทธศาสนา ตั้งไว้  20,000 บาท เช่น วันวิสาขบูชา วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา 
ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น จากแผนพัฒนาต าบลสามปี พ.ศ.2557- 2559 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คนและสังคม หน้าที่ 67 
      (4) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ตั้งไว้ 180,000 บาท เพื่อจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น  จากแผนพัฒนาต าบลสามปี พ.ศ.2557- 
2559 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม หน้าที่ 66 
      (5) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์  ตั้งไว้ 15,000 บาท   เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม 
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และนันทนาการ งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น จากแผนพัฒนาต าบลสามปี พ.ศ.2557- 2559 ยุทธศาสตร์
ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม หน้าที่ 66  
      (6) ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม ศิลปะ ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน และกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อเด็ก เยาวชน และ ประชาชน 
ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ เช่น อบรมค่ายคุณธรรม 
จริยธรรม,เปิดโลกการศึกษาสร้างปัญญาให้เด็กและเยาวชน, เศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ จากแผนพัฒนาต าบลสามปี พ.ศ.2557- 2559 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและ
สังคม หน้าที่ 60 
      (7) ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการหรือกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการหรือจัดกิจกรรมของ
เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น การจัดกิจกรรมด้านภูมิปัญญาท้องถ่ิน ,การจัดการแข่งขันกีฬา,งานประเพณี  
เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  จากแผนพัฒนาต าบลสามปี พ.ศ.2557- 2559 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม หน้าที่ 57 

  (8) โครงการสานฝันเพื่อการศึกษาในอนาคต(บัณฑิตน้อย) ตั้งไว้ 20,000 บาท  เพื่อ
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการสานฝันเพื่อการศึกษาในอนาคต(บัณฑิตน้อย) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  จากแผนพัฒนาต าบลสามปี พ.ศ.2557- 2559 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม หน้าที่ 57 

 (9) โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ตั้งไว้ 25,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งาน
บริหารท่ัวไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  จากแผนพัฒนาต าบลสามปี พ.ศ.2557- 2559 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม หน้าที่ 57 
   (10) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ตั้งไว้ 508,400 บาท เพื่อ
จ่ายเป็น 
   (10.1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองซอ ตั้งไว้ 
2,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครผูู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองซอ สังกัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา  

  (10.2) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาอาหารกลางวันให้แก่เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้าน
หนองซอ ตั้งไว้ 182,000 เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
หนองซอ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
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    (10.3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อนุบาลหัวหิน ตั้งไว้ 2,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครผูู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาล
หัวหิน สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  

  (10.4) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาอาหารกลางวันให้แก่เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อนุบาล
หัวหิน  ตั้งไว้ 322,400  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อนุบาลหัวหิน  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา 

จากแผนพัฒนาต าบลสามปี พ.ศ.2557- 2559 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คนและสังคม หน้าที่ 58 

(11) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาอาหารกลางวันให้แก่เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งไว้ 500,000  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จ านวน 4 แห่ง คือ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังโบสถ์,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองตะเภา,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองคร้า ,ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านหนองเหียง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา  
   2.2.3  ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  (320400)  ตั้งไว้ 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
บ ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  (วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท)  เช่น  รถยนต์
ส่วนกลาง  ยี่ห้อ มิตซูบิชิ เลขทะเบียน กข 1295 คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์  เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ  ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  จากแผนพัฒนาต าบลสามปี 
พ.ศ.2557- 2559 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร หน้าที่ 167 
             2.3 ค่าวัสดุ  (533000)  ตั้งไว้ 2,416,840 บาท  
   2.3.1 ประเภทวัสดุส านักงาน  (330100) ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของ
เครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานการศึกษา  งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 

  2.3.2 ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว (330300) ตั้งไว้ 6,000  บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น ไม้กวาด จาน ชามช้อน แก้วน้ า ผงซักฟอก ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 

  2.3.3 ค่าอาหารเสริม (นม) (330400)  ตั้งไว้ 1,770,680 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหาร
เสริม (นม) ให้แก่เด็กนักเรียน โรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) จ านวน 6 โรงเรียน 
ดังนี้ 
   - โรงเรียนบ้านวังโบสถ์  หมู่ที่ 2 
   - โรงเรียนบ้านหนองตะเภา  หมูที่ 4  
   - โรงเรียนบ้านหนองคร้า  หมู่ที่ 5  
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   - โรงเรียนบ้านหนองซอ  หมู่ที่ 6  
   - โรงเรียนบ้านหนองเหียง  หมู่ที่ 7  
   - โรงเรียนอนุบาลหัวหิน  หมู่ที่ 9  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่นักเรียน เด็กอนุบาลและเด็กประถมศึกษาปีที่ 1 – ปีที่ 6 จ านวน 
260 วัน (จ านวน 52 สัปดาห์ ๆ ละ 5 วัน) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 1, 670,680 บาท ต้ังจ่ายจากเงิน
รายได้ 100,000 บาท  ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  
  2.3.4 ค่าอาหารเสริม (นม)  (330400) ตั้งไว้ 424,160 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหาร
เสริม (นม) ให้กับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ จ านวน 6 แห่ง คือ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังโบสถ์,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองตะเภา,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองคร้า,ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านหนองซอ, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเหียง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาลหัวหิน เป็นเวลา 280 
วัน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 3 84,160 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 40,000 บาท  ปรากฎในแผนงาน
การศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  

2.3.5 ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  (330700) ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
อะไหล่รถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ มิตซูบิชิ เลขทะเบียน กข 1295 เช่น ยาง แบตเตอรี่ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
    2.3.6 ประเภทวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น  (330800)  ตั้งไว้ 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
น้ ามันเช้ือเพลิงของรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อมิตซูบิชิ เลขทะเบียน กข 1295 เช่น น้ ามันดีเซล น้ ามันเครื่อง  ฯลฯ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
  2. 3.7 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์  (331400)  ตั้งไว้ 20,000  บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
หมึกเครื่องคอมพิวเตอร์ แผ่นดิสก์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา 
  2.3.8 ประเภทวัสดุก่อสร้าง  ( 330600) ตั้งไว้ 10,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ
ก่อสร้างต่าง ๆ เช่น แปรงทาสี สีน้ ามัน ไม้ เสื่อน้ ามัน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 

   2.3.9 ประเภทวัสดุกีฬา(331300)   ตั้งไว้ 96,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
กีฬาให้กับหมู่บ้าน จ านวน 16 หมู่บ้าน ๆ ละ 6,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ  จากแผนพัฒนาต าบลสามปี พ.ศ.2557- 2559 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการเมืองการบริหาร หน้าที่ 69 
  

3. งบลงทุน               ตั้งไว้รวม   40,000   บาท 
 3.1 ครุภัณฑ์ (541000)  ตั้งไว้        40,000   บาท 

    2.1.1 ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รายจ่ายเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติที่มีวงเงินเกินกว่า  5,000 บาท) (411800)  ตั้งไว้ 40,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษา
โครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกลยานพาหนะ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  
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4. งบเงินอุดหนุน (560000) 
  4.1  หมวดเงินอุดหนุน (561000) ตั้งไว้รวม 3,922,000 บาท แยกเป็น  
              4.1.1 ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ (610200) ตั้งไว้รวม 3,922,000 บาท 
         (1) อุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) จ านวน 6 โรงเรียน ตั้งไว้ 3,872,000.- บาท ดังนี้ 
    - โรงเรียนบ้านวังโบสถ์  หมู่ที่ 2  
    - โรงเรียนบ้านหนองตะเภา  หมูที่ 4   
    - โรงเรียนบ้านหนองคร้า  หมู่ที่ 5   
    - โรงเรียนบ้านหนองซอ  หมู่ที่ 6   
    - โรงเรียนบ้านหนองเหียง  หมู่ที่ 7   
    - โรงเรียนอนุบาลหัวหิน  หมู่ที่ 9   
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน(สพฐ.) จ านวน 6 โรงเรียน อัตราคนละ 20 บาท จ านวน 200 วัน  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
3,672,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 200,000 บาท  ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา จากแผนพัฒนาต าบลสามปี พ.ศ.2557- 2559 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคน
และสังคม หน้าที่ 58 
         (2) อุดหนุนส าหรับสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชน หรือกีฬานักเรียน
ให้กับโรงเรียนบ้านหนองเหียง ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาให้กับเด็ก
และเยาวชนหรือกีฬานักเรียนของกลุ่มโรงเรียนหินเหล็กไฟ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคน 

และสังคม หน้าที่ 69 
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