รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทัว่ ไปประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
องค์การบริหารส่วนตาบลบางยาง
อาเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี
รายจ่ายจาแนกตามหน่วยงาน
ส่วนการศึกษา
***********************************

ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

เป็นเงิน 2,853,080 บาท แยกเป็น

1.รายจ่ายประจา
ตั้งไว้รวม 2,853,080 บาท แยกเป็น
1.1 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจา
ตั้งไว้รวม 116,700 บาท แยกเป็น
เงินเดือน
ตั้งไว้ 116,700 บาท
ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนตาบล
ตั้งไว้ 98,700 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตาบล จานวน 1 อัตรา ดังนี้
1.ตาแหน่งนักวิชาการศึกษา ตั้งไว้ 98,700 บาท จานวน 1 อัตรา เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนักวิชา
การศึกษา เดือนละ 8,130 บาท จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 97,560 บาท และจ่ายเป็นค่าเลื่อนขั้นเงินเดือน
จานวน 1,140 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏอยู่ในแผนงานการศึกษา(งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)
ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ
ตั้งไว้ 18,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานส่วนตาบล จานวน 1 อัตรา ดังนี้
1.ตาแหน่งนักวิชาการศึกษา จานวน 1 อัตรา เดือนละ 1,500 บาท จานวน 12 เดือน เป็นเงิน
18,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏอยู่ในแผนงานการศึกษา(งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)
1.2 หมวดค่าจ้างชั่วคราว
ตั้งไว้ 298,560 บาท ดังนี้
ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ
ตั้งไว้ 233,040 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จานวน 3 อัตรา ดังนี้
1.ตาแหน่งครูดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย ตั้งไว้ 83,760 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่างจ้างครูดูแลเด็ก
อนุบาลและปฐมวัย จานวน 1 อัตราๆ ละ 6,980 บาท จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 83,760 บาท ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสาหรับดาเนินการตาม
อานาจหน้าที่
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏอยู่ในแผนงานการศึกษา(งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)
2.ตาแหน่งครูดูแลเด็กเล็ก ตั้งไว้ 149,280 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่างจ้างครูดูแลเด็กเล็ก จานวน 2
อัตราๆ ละ 6,220 บาท จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 149,280 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุน
การกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสาหรับดาเนินการตามอานาจหน้าที่
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏอยู่ในแผนงานการศึกษา(งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)
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ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ
ตั้งไว้ 65,520 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จานวน 3 อัตรา ดังนี้
1.ตาแหน่งครูดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย ตั้งไว้ 18,000 บาท จานวน 1 อัตราๆ ละ 1,500 บาท
จานวน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสาหรับดาเนินการตามอานาจหน้าที่
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏอยู่ในแผนงานการศึกษา(งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)
2.ตาแหน่งครูดูแลเด็กเล็ก ตั้งไว้ 47,520 บาท จานวน 2 อัตราๆ ละ 1,980 บาท จานวน 12 เดือน
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสาหรับ
ดาเนินการตามอานาจหน้าที่
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏอยู่ในแผนงานการศึกษา(งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)
1.3 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
ตั้งไว้รวม 1,613,020 บาท แยกเป็น
1.3.1 ค่าตอบแทน
ตั้งไว้ 35,000 บาท
1. เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
ตั้งไว้ 15,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือรักษาพยาบาลให้แก่พนักงานส่วนตาบล
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานการศึกษา(งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)
2. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนของพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลบางยางในการปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการ โดยดาเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ.2536
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานการศึกษา(งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)
1.3.2 ค่าใช้สอย
ตั้งไว้ 440,800 บาท
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ตั้งไว้ 300,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก
ตั้งไว้ 300,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทาการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมิใช่การประกอบ ดัดแปลง
ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไปเพื่อ
ช่วยเหลือดูแลเด็กอนุบาล 3 ขวบ,ค่าจ้างเหมาผู้ประกอบอาหารเลี้ยงเด็กอนุบาล 3 ขวบ และจ้างเหมาในกรณีอื่นๆ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏอยู่ในแผนงานการศึกษา(งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
ประเภทรายจ่ายเพื่อบารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 10,000 บาท
(1)ค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ต่างๆ ของศูนย์เด็กเล็ก รวมทั้งการเปลี่ยนอะไหล่หรือ
สิ่งของภายใน เช่น VCD , โทรทัศน์ ,พัดลม , ตู้เก็บเอกสารเก็บหนังสือ โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสาหรับดาเนินการตามอานาจ
หน้าที่
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏอยู่ในแผนงานการศึกษา(งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา)
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ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ตั้งไว้ 130,800 บาท แยกเป็น
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ตั้งไว้ 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร,
ค่าเบี้ยเลี้ยง,ค่าพาหนะ,ค่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆในการเดินทางไปราชการให้แก่พนักงานส่วนตาบล,พนักงาน
จ้างฯลฯ ที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปราชการซึ่งเป็นโครงการกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ อบต.
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานการศึกษา(งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)
(2) โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
ตั้งไว้ 80,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติขององค์การบริหารส่วนตาบลบางยาง
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (งานกีฬาฯ)
(3) ค่าพาหนะนาส่งเด็กไปสถานพยาบาล
ตั้งไว้ 800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าพาหนะนาส่งเด็กไปสถานพยาบาล
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานการศึกษา(งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
1.3.3 ค่าวัสดุ
ตั้งไว้ 1,137,220 บาท แยกเป็น
(1) ค่าวัสดุสานักงาน
ตั้งไว้ 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสานักงานที่ใช้ในการปฏิบัติงานของส่วนการศึกษาอบต.บางยาง เช่น
ปากกา,หมึก,กระดาษ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานการศึกษา(งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)
(2) ค่าอาหารเสริม(นม)
ตั้งไว้ 588,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้แก่โรงเรียน สพฐ. ในเขตอบต.บางยาง
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา(งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
(3) ค่าอาหารเสริม(นม)
ตั้งไว้ 169,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.บางยาง
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา(งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
(5) ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน
ตั้งไว้ 291,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.บางยาง
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา(งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
(6) ค่าวัสดุการศึกษาเด็กเล็ก
ตัง้ ไว้ 48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการศึกษาสาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของอบต.บางยาง
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา(งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
(7) ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว
ตั้งไว้ 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไม้กวาด แปรงขัดพื้นห้องน้า สบู่ แป้ง แก้วน้า ที่นอน ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานการศึกษา(งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
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1.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค
ตั้งไว้ 10,000 บาท แยกเป็น
ประเภทค่าไฟฟ้า
ตั้งไว้ 10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏอยู่ในแผนงานการศึกษา(งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
1.5 หมวดเงินอุดหนุน
ตั้งไว้ 814,800 บาท
ประเภทเงินอุดหนุนหน่วยงานของรัฐหรือกลุ่มองค์กรต่างๆ ของชุมชนในกิจกรรมอันเป็น
สาธารณประโยชน์
ตั้งไว้ 814,800 บาท แยกเป็น
(1) อุดหนุนค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียน(สพฐ.)ในเขตพื้นที่ตาบลบางยาง
ตั้งไว้ 774,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนโรงเรียน(สพฐ.)ในเขตพื้นที่อบต.บางยาง
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา(งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
(2) อุดหนุนโครงการเกษตรในโรงเรียน
ตั้งไว้ 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนบ้านบางรุ่งโรจน์ดาเนินการตามโครงการเกษตรในโรงเรียน
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา(งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
(3) อุดหนุนโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน ตั้งไว้ 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนวัดคลองเฆ่ดาเนินการตามโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัย
นักเรียน
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา(งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
***********************

