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แผนงานการศึกษา 
 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม     1,๕๓๙,48๐ บาท 
1. งบบุคลากร   รวม        925,580 บาท 
  1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม        925,580 บาท 
   1.1.1  เงินเดือนพนักงาน จ านวน    704,280 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี ส าหรับพนักงานส่วนต าบลสังกัด
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต. ตามแผนอัตราก าลัง ดังนี้ 
   ต าแหน่งผู้อ านวยการกองการศึกษา เป็นเงิน 462,840 บาท 
   ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา เป็นเงิน 241,440 บาท 
หรือสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานกองการศึกษา ฯ ต าแหน่งอ่ืนได้ และจ่ายเป็นเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจ าปี (ตั้งจ่ายจากแผนอัตราก าลัง 3 ปี พ.ศ.2561-2563 ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1) 
   1.1.2  เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน  42,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งผู้อ านวยการกองการศึกษา ฯ จ านวน 1 อัตรา และ
ค่าตอบแทนที่ควรได้รับ ( ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  เรื่อง
ก าหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น ) 
   1.1.3  เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน 10,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วครองและเงินเพ่ิมค่าคุณวุฒิ ฯลฯ ส าหรับพนักงานส่วน
ต าบลสังกัดกองการศึกษา 
   1.1.๔  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 146,300 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนส าหรับพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ พร้อมเงิน
ปรับปรุง สังกัดกองการศึกษา ฯ (ตั้งจ่ายจากแผนอัตราก าลัง 3 ปี พ.ศ.2561-2563 ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1) 
   1.1.๕  เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง  จ านวน  23,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่าง ๆ ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป ที่มีสิทธิได้รับ
เงินเพ่ิมต่าง ๆ เช่น เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว ฯลฯ สังกัดกองการศึกษา ฯ 
 
2.  งบด าเนินงาน  รวม ๔๔๐,๐00 บาท 
  2.1  ค่าตอบแทน รวม   90,000 บาท 
   2.1.1  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     จ านวน   30,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้แก่ อบต. ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 
ค่าโล่ประกาศเกียรติคุณ ประกาศนียบัตร ฯลฯ ให้กับบุคคลที่ท าประโยชน์ให้แก่ อบต. เงินประโยชน์ตอบแทน
อ่ืนของพนักงาน ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 
3456 
ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2558 และอ่ืน ๆ ฯลฯ 
 
 
 

แผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 



                        63 

   2.1.2  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
     จ านวน 10,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ส าหรับพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง
พนักงานจ้าง ที่ได้รับค าสั่งจาก อบต. ให้ปฏิบัติราชการในกรณีเร่งด่วนนอกเวลาราชการ และ/หรือใน
วันหยุดราชการ ( ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 
พฤศจิกายน 2559 ) 
   2.1.๓  ค่าเช่าบ้าน จ านวน 30,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ส าหรับพนักงานส่วนต าบล สังกัดกองการศึกษา ฯ หรือผู้มีสิทธิพึง
จ่ายได้ตามระเบียบ ฯ ( ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 
2559 ) 
   2.1.๔  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน ๒0,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรและค่าธรรมเนียมอ่ืนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ส าหรับผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล และลูกจ้างประจ า สังกัดกองการศึกษาฯ หรือผู้มีสิทธิพึงจ่ายได้ตาม
ระเบียบฯ ( ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ ๙ สิงหาคม 2559 ) 
  2.2  ค่าใช้สอย  รวม      290,000 บาท 
   2.2.1  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน  1๒0,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับวารสาร ค่าเย็บหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าตักสิ่งปฏิกูล ค่าระวาง 
รถบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สินนอกจากค่าเช่าบ้าน ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่าย 
ในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งน้ าประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ 
ฯลฯ 
   2.2.2  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 
     รวม        100,000 บาท 
    (1)  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 100,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรอืไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนต าบล
ข้าราชการครูผู้ดูแลเด็กและพนักงานจ้าง ทั้งในอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ 
   2.2.3   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 70,000 บาท 
                              เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ช ารุดเสียหาย หรือค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม
ทรัพย์สินอ่ืน ๆ เพ่ือที่สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ โต๊ะ ตู้ และ
ทรัพย์สินอ่ืน ๆ ที่อยู่ในการดูแลของ กองการศึกษา ฯ อบต.หนองหญ้าปล้อง เพ่ือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ 
2.3  ค่าวัสดุ   รวม 60,000 บาท 
   2.3.1  วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 30,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรม แผ่นดิสก์หรือจานบันทึกข้อมูล 
หัวพิมพ์หรือแกนพิมพ์ส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล ตลับหมึกพิมพ์  หมึกพิมพ์ 
ฯลฯ  
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   2.3.2  วัสดุส านักงาน จ านวน  30,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส านักงานต่าง ๆ เช่น กระดาษต่าง ๆ อุปกรณ์เครื่องเขียน         
แบบพิมพ์หรือสิ่งของเครื่องใช้เบ็ดเตล็ดต่างๆ ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร เป็นวัสดุโดยสภาพใช้แล้ว
สิ้นเปลืองหมดไป ในการปฏิบัติงานของกองการศึกษา ฯ หรือ วัสดุที่มีลักษณะคงทนถาวร ซึ่งมีราคาไม่เกิน   
5,000 บาท ฯลฯ 
3.  งบลงทุน   รวม 1๗๓,๙00 บาท 
  3.1  ค่าครุภัณฑ์ รวม 1๗๓,๙00 บาท 
   3.1.1  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รวม   2๓,900 บาท 
    (1)  เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) 
     จ านวน     7,900 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จ านวน 1 เครื่อง 
ราคา 7,900 บาท รายละเอียดดังนี้ 
   -  เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ fax ภายในเครื่อง
เดียวกัน 
   -  ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet) 
   -  มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800 x 1,200 dpi หรือ 1,200 x 4,800 
dpi 
   -  มีความละเอียดในการพิมพ์ร่างขาวด าไม่น้อยกว่า 34 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 15 ภาพ
ต่อนาที 
   -  มีความละเอียดในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 10 ภาพต่อ
นาท ี
   -  สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า – สี) ได ้
   -  มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200 x 2,400 dpi 
   -  มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
   -  สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวด า 
   -  สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 ส าเนา 
   -  สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 
    (๒)  เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน 
     จ านวน  16,000 บาท 
           เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 
จ านวน ๑ เครื่อง ๆ ละ   ๑๖,๐00 บาท รายละเอียดดังนี้ 
   -  มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 Core) มีความเร็วสัญญาณ 
นาฬิกาไม่น้อยกว่า 3.5 GHz หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 

   -  มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
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   -  มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรอืดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB 
หรือชนิด Solid State Dive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย 
   -  มี DWD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
   -  มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base – T 
หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
   -  มีแป้นพิมพ์และเม้าส์ 
   -  มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่ 
น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 
   เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี 2561 ณ วันที่ 23 
พฤษภาคม 2561 
   3.1.2  ค่าปรับปรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
     รวม 150,000 บาท 
    (1)  ค่าปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอ่างศิลา 
     จ านวน   50,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอ่างศิลา และบริเวณโดยรอบ        
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561– 2564 หน้า 222 
    (๒)  ค่าปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองหญ้าปล้อง 
     จ านวน   50,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองหญ้าปล้อง และบริเวณโดยรอบ 
ตามแผนพัฒนาท้องถิน่สี่ปี พ.ศ. 2561– 2564 หน้า 222 
    (๓)  ค่าปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะโปรง 
     จ านวน   50,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะโปรง และบริเวณโดยรอบ         
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561– 2564 หน้า 222 
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม     5,922,0๔๙ บาท 
1.งบบุคลากร   รวม     1,276,755 บาท 
  1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม     1,276,755 บาท 
   1.1.1  เงินเดือนพนักงานครู รวม 535,280 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี ส าหรับพนักงานส่วนต าบล สังกัด
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ตามแผนอัตราก าลัง ดังนี้ 
   ต าแหน่ง  ครู (คศ.1)  จ านวน 2 อัตรา เป็นเงิน 535,280 บาท 
หรือสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ต าแหน่งอ่ืนได้และจ่าย
เป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี 
   1.1.2  เงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 717,475 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนส าหรับพนักงานจ้างและพนักงานจ้างตามภารกิจ สังกัดกอง
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม อบต.ดังนี้ 
   ต าแหน่ง  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จ านวน 2 อัตรา เป็นเงิน 717,475 บาท 
   1.1.3  เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน   24,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว ฯลฯ ส าหรับพนักงานจ้าง และพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต. 
2.  งบด าเนินงาน  รวม     2,827,1๙๔ บาท 
  2.1  ค่าใช้สอย  รวม     1,542,600 บาท 
   2.1.1  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ รวม        287,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับวารสาร ค่าเย็บหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าตักสิ่งปฏิกูล ค่าระวาง 
รถบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สินนอกจากค่าเช่าบ้าน ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งน้ าประปา ค่าติดตั้ง
โทรศัพท์ ฯลฯ 
   2.1.2  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 
     รวม      ๑,255,6๐๐ บาท 
   (1)  ค่าใช้จ่ายส าหรับการจัดงานวันเด็ก จ านวน 200,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นรายจ่ายการจัดงานวันเด็ก เป็นค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าของขวัญของรางวัล 
ค่าวัสดุ ค่าจ้างเหมา ค่าใช้จ่ายอื่นตามความจ าเป็น เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์การปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ( ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ. 2561-2564 หน้า 216) 
   (2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
     จ านวน 100,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร 
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอ่ืนตามความจ าเป็น ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 (ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561– 2564 หน้า 215) 
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   (3)  ค่าใช้จ่ายโครงการเกี่ยวกับการศึกษาส่งเสริมศาสนาวัฒนธรรมประเพณี 
     จ านวน 15,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเกี่ยวกับการศึกษาส่งเสริมศาสนาวัฒนธรรมประเพณี  เช่น
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอ่ืนตามความจ าเป็น ฯลฯ  เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.
2557 (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้า 220) 
   (4) ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมหรือจัดแข่งขันกีฬาอนุบาลต าบล 
     จ านวน 10,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมหรือจัดแข่งขันกีฬาอนุบาลต าบล เช่น ค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอ่ืนตามความจ าเป็น ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 218) 
   (5) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรม 12 สิงหา มหาราชินี 
     จ านวน  3,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรม 12 สิงหามหาราชินี ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
หนองหญ้าปล้อง เช่น ค่าดอกไม้จัดสถานที่ ค่าพวงมาลัยไหว้แม่ ค่าป้ายไวนิล ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-
2564 หน้า 221) 
   (6)  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
     จ านวน 927,600 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าอาหารกลางวัน
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าปล้อง ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 
ฯลฯ ดังนี้ 
   6.1 ค่าอาหารกลางวันส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล       
หนองหญ้าปล้อง จ านวน 3 ศูนย ์
   - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอ่างศิลา จ านวน ๒๐ คน อัตราคนละ 20 บาท  เป็นเวลา 245 วัน
เป็นเงิน  ๙๘,๐00 บาท 
   - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองหญ้าปล้อง จ านวน 80 คน อัตราคนละ 20 บาท เป็นเวลา 245 
วัน เป็นเงิน  392,000 บาท 
   - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะโปรง  จ านวน ๒0 คน อัตราคนละ  20  บาท  เป็นเวลา 245  วัน 
เป็นเงิน  ๙๘,000 บาท 
     เป็นเงิน 588,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองหญ้าปล้อง จ านวน 3 ศูนย์ (ทั้งนี้เบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) 
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   6.2 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองหญ้าปล้อง จ านวน 3 ศูนย ์
    - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอ่างศิลา จ านวน 20 คน  อัตราคนละ  1,700 บาท 
เป็นเงิน  34,000 บาท 
                       - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองหญ้าปล้อง  จ านวน 80 คน อัตราคนละ  1,700 บาท 
เป็นเงิน  136,000 บาท 
    - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะโปรง จ านวน 20 คน อัตราคนละ 1,700 บาท 
 เป็นเงิน  34,000  บาท 
     เป็นเงิน 204,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา เครื่องเล่นพัฒนาการ 
เด็กปฐมวัย ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าปล้อง จ านวน 3 ศูนย ์
   ๖.๓  ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
หนองหญ้าปล้อง (จัดสรรส าหรับเด็กปฐมวัย อายุ ๓ – ๕ ปี) จ านวน ๓ แห่ง ดังนี้ 
    ๖.๓.๑.  ค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ ๒๐๐ บาท ต่อป ี
    ศพด.อ่างศิลา จ านวน ๒๐ คน อัตราคนละ ๒๐๐ บาท เป็นเงิน ๔,๐๐๐ บาท 
    ศพด.หนองหญ้าปล้อง จ านวน ๘๐ คน อัตราคนละ ๒๐๐ บาท  เป็นเงิน 
๑๖,๐๐๐ บาท 
    ศพด.จะโปรง จ านวน ๒๐ คน อัตราคนละ ๒๐๐ บาท เป็นเงิน  ๔,๐๐๐  บาท 
       เป็นเงิน  ๒๔,๐๐๐  บาท 
    ๖.๓.๒.  ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ ๒๐๐ บาท ต่อป ี
    ศพด.อ่างศิลา จ านวน ๒๐ คน อัตราคนละ ๒๐๐ บาท เป็นเงิน ๔,๐๐๐ บาท 
    ศพด.หนองหญ้าปล้อง จ านวน ๘๐ คน อัตราคนละ ๒๐๐ บาท เป็นเงิน 
๑๖,๐๐๐ บาท 
    ศพด.จะโปรง จ านวน ๒๐ คน อัตราคนละ ๒๐๐ บาท เป็นเงิน ๔,๐๐๐ บาท 
       เป็นเงิน  ๒๔,๐๐๐  บาท 
    ๖.๓.๓.  ค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ ๓๐๐ บาท ต่อป ี
    ศพด.อ่างศิลา จ านวน ๒๐ คน อัตราคนละ ๓๐๐ บาท เป็นเงิน ๖,๐๐๐ บาท 
    ศพด.หนองหญ้าปล้อง จ านวน ๘๐ คน อัตราคนละ ๓๐๐ บาท เป็นเงิน 
๒๔,๐๐๐ บาท 
    ศพด.จะโปรง จ านวน ๒๐ คน อัตราคนละ ๓๐๐ บาท เป็นเงิน ๖,๐๐๐ บาท 
       เป็นเงิน  ๓๖,๐๐๐  บาท 
    ๖.๓.๔.  ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ ๔๓๐ บาท ต่อป ี
    ศพด.อ่างศิลา จ านวน ๒๐ คน อัตราคนละ ๔๓๐ บาท เป็นเงิน 8,6๐๐ บาท 
    ศพด.หนองหญ้าปล้อง จ านวน ๘๐ คน อัตราคนละ ๔๓๐ บาท เป็นเงิน 
๓๔,๔๐๐ บาท 
    ศพด.จะโปรง จ านวน ๒๐ คน อัตราคนละ ๔๓๐ บาท เป็นเงิน ๘,๖๐๐ บาท 
       เป็นเงิน  ๕๑,๖๐๐  บาท 
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  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว 1918 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 
2552 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการน าเงินรายได้ของ
สถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2551  และ
หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท ๗๕๑๖.๒/ว ๓๒๗๔ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
  2.2  ค่าวัสดุ  รวม     1,1๘๔,๕๙๔ บาท 
   2.2.1  วัสดุส านักงาน จ านวน  ๓0,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส านักงานต่าง ๆ เช่น กระดาษต่าง ๆ อุปกรณ์เครื่องเขียน        
แบบพิมพ์หรือสิ่งของเครื่องใช้เบ็ดเตล็ดต่างๆ ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรเป็นวัสดุโดยสภาพ ใช้แล้ว
สิ้นเปลืองหมดไป ในการปฏิบัติงานของกองการศึกษา ฯ หรือ วัสดุที่มีลักษณะคงทนถาวร ซึ่งมีราคาไม่เกิน   
5,000 บาท ฯลฯ 
   2.2.2  วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน  30,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรม แผ่นดิสก์หรือจานบันทึกข้อมูล
หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล ตลับหมึกพิมพ์ หมึกพิมพ์ ฯลฯ 
   2.2.3  วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน  40,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น ไม้กวาด แปรง ผงซักฟอก น้ ายาสุขภัณฑ์
น้ ายาดับกลิ่น แก้วน้ า จาน จานรอง ที่นอน หมอน มุ้ง แก้วน้ าจานรอง กระดาษช าระ ฯลฯ 
   2.2.4  ค่าอาหารเสริม (นม) จ านวน  1,0๘๔,๕๙๔ บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ส าหรับโรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ) จ านวน 5 แห่ง และส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 3 แห่ง แยกเป็น 
   1.  โรงเรียนบ้านอ่างศิลา จ านวน 60 คน อัตราคนละ 7.37 บาท เป็นเวลา 260 วัน 
เป็นเงิน 114,980 บาท 
   2.  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ จ านวน 32 คน อัตราคนละ 7.37 บาท เป็นเวลา 260 วัน 
เป็นเงิน 61,320 บาท 
   3.  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง จ านวน 275 คน อัตราคนละ 7.37 บาท เป็นเวลา 
260 วัน เป็นเงิน 526,960 บาท 
   4.  โรงเรียนบ้านจะโปรง จ านวน 74 คน อัตราคนละ 7.37 บาท เป็นเวลา 260 วัน 
เป็นเงิน 141,800 บาท 
   5.  โรงเรียนบ้านไทรงาม จ านวน  5 คน อัตราคนละ 7.37 บาท เป็นเวลา 260 วัน 
เป็นเงิน 9,590 บาท 
   6.  ศพด. อ่างศิลา จ านวน ๒๐ คน อัตราคนละ 7.37 บาท เป็นเวลา 260 วัน 
เป็นเงิน ๓๘,๓๒๔ บาท 
   7.  ศพด. หนองหญ้าปล้อง จ านวน 80 คน อัตราคนละ 7.37 บาท เป็นเวลา 260 วัน 
เป็นเงิน 153,๒๙๖ บาท 
   8.  ศพด. จะโปรง จ านวน ๒0 คน อัตราคนละ 7.37 บาท เป็นเวลา 260 วัน 
เป็นเงิน  ๓๘,๓๒๔ บาท 
  ทั้งนี้เบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
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  2.3  ค่าสาธารณูปโภค รวม        100,000 บาท 
   2.3.1  ค่าไฟฟ้า จ านวน    100,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อาคารที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วนต าบล 
3.  งบลงทุน   รวม ๓๔,100 บาท 
  3.1  ค่าครุภัณฑ์ รวม ๓๔,100 บาท 
   3.1.1  ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รวม 13,100 บาท 
    (1)  โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED) 
     จ านวน 13,100 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) จ านวน 1 เครื่อง ราคา 13,100 บาท
รายละเอียดดังนี้ 
   - ระดับความละเอียด เป็นความละเอียดของจอภาพ (Resolution) 15,000,000 พิกเซล 
   - ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดจอภาพขนาด 40 นิ้ว 
   - แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight 
   - ช่องต่อแบบ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่องสัญญาณ เพ่ือการเชื่อมต่อสัญญาณภาพและเสียง 
   - ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่องสัญญาณ รองรับไฟล์ภาพ เพลงและภาพยนตร ์
   - มีตัวรับสัญญาณ Digital ในตัว 
ตั้งจ่ายจากราคาบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ประจ าปี 2561 ของส านักงบประมาณ 
   3.1.๒  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รวม ๒๑,000 บาท 
    (1)  เครื่องส ารองไฟ 
     จ านวน   ๕,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน ๒ เครื่อง ๆ ละ      
2,500 บาท รายละเอียดดังนี้ 
   -  มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) 
   -  สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 
   เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี 2561 ณ วันที่ 23
พฤษภาคม 2561 
    (๒)  เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน 
     จ านวน 16,000 บาท 
            เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
จ านวน ๑ เครื่อง ๆ ละ   ๑๖,๐00 บาท รายละเอียดดังนี้ 
   - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 Core) มีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาไม่น้อยกว่า 3.5 GHz หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 

   - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
   - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB 
หรือชนิด Solid State Dive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จ านวน 1 หนว่ย 
   -  มี DWD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
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   -  มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base – T
หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
   -  มีแป้นพิมพ์และเม้าส์ 
   -  มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไมน่้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่ 
น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 
           เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี 2561 ณ วันที่ 23
พฤษภาคม 2561 
4.  งบเงินอุดหนุน  รวม      1,784,000 บาท 
  4.1  เงินอุดหนุน รวม      1,784,000 บาท 
   4.1.1  เงินอุดหนุนส่วนราชการ จ านวน   1,784,000 บาท 
   (1)  เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน จ านวน   1,784,000 บาท 
   ส าหรับโรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) จ านวน 5 แห่ง 
   1.  โรงเรียนบ้านอ่างศิลา จ านวน 60 คน อัตราคนละ 20 บาท เป็นเวลา 200 วัน 
เป็นเงิน 240,000 บาท 
   2.  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ จ านวน 32 คน อัตราคนละ 20 บาท เป็นเวลา 200 วัน 
เป็นเงิน 128,000 บาท 
   3.  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง จ านวน 275 คน อัตราคนละ 20 บาท เป็นเวลา 200 วัน 
เป็นเงิน 1,100,000 บาท 
   4.  โรงเรียนบ้านจะโปรง จ านวน 74 คน อัตราคนละ 20 บาท เป็นเวลา 200 วัน 
เป็นเงิน 296,000 บาท 
   5.  โรงเรียนบ้านไทรงาม จ านวน 5 คน อัตราคนละ 20 บาท เป็นเวลา 200 วัน 
เป็นเงิน 20,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียน ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการ
จัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
   เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2559 (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 – 2564 หน้า 264) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียน  


