รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตาบลเกาะเปริด
ประมาณการรายจ่ายรวมทัง้ สิน
้ 3,160,444 บาท จ่ายจากรายได้จดั เก็บเอง หมวดภาษี จดั สรรและ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็ น
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกีย่ วกับการศึกษา
งบบุคลากร

รวม 1,016,480 บาท
รวม

891,480

บาท

รวม

891,480

บาท

เงินเดือนพนักงาน

จานวน

549,480

บาท

-เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินเดือนให้แก่พนักงานองค์การบริหารส่วนตาบล
เกาะเปริด พร้อมทัง้ เงินปรับปรุงเงินเดือน จานวน 2 อัตรา
เงินประจาตาแหน่ ง

จานวน

42,000

บาท

-เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินประจาตาแหน่ งผูบ
้ ริหารให้แก่พนักงานส่วน
ตาบล ตาแหน่ ง ผูอ
้ านวยการกองการศึกษา เดือนละ 3,500 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จานวน

288,000

บาท

- เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผูช
้ ว่ ยครูผด
ู้ แ
ู ล
เด็ก)จานวน 1 อัตรา
- เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป (ผูด
้ แ
ู ล
เด็ก) จานวน 1 อัตรา
เงินเพิม
่ ต่าง ๆของพนักงานจ้าง
จานวน

12,000

บาท

รวม

105,000

บาท

รวม

15,000

บาท

จานวน

15,000

บาท

รวม

70,000

บาท

รายจ่ายเพือ
่ ให้ได้มาซึง่ บริการ

จานวน

15,000

บาท

-เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าถ่ายเอกสาร,เย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ,ค่าจ้าง
เหมาบริการ,ค่าธรรมเนียมต่างๆ ฯลฯ ของกองการศึกษา
รายจ่ายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบตั ริ าชการทีไ่ ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อืน
่ ๆ
ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการ ฝึ กอบรม

จานวน

40,000

บาท

เงินเดือน (ฝ่ ายประจา)

- เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินเพิม
่ ค่าครองชีพชั่วคราวสาหรับพนักงานจ้าง
ทั่วไป (ผูด
้ แ
ู ลเด็ก) จานวน ๑ อัตรา
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินช่วยการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตาบล
ค่าใช้สอย

- เพือ
่ เป็ นค่าใช้จา่ ยในการประชุม ฝึ กอบรม สัมมนา การพัฒนา
บุคลากรทางการศึกษา,ครูดูแลเด็ก,ผูด
้ แ
ู ลเด็ก ค่าใช้จา่ ยในการ
เดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรเช่น ค่า
เบีย้ เลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพ
่ กั ค่าผ่านทางด่วน

พิเศษ ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

จานวน

15,000

บาท

รวม

20,000

บาท

วัสดุสานักงาน

จานวน

10,000

บาท

-เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการจัดซื้อวัสดุสานักงาน เช่น โต๊ะ
ต่าง ๆ เก้าอีต
้ า่ ง ๆ กระดาษ แฟ้ ม ปากกา ดินสอ ตรายาง ธง
ชาติ เทป พีวีซี แบบใส สมุดประวัตข
ิ า้ ราชการ หมึกถ่าย
เอกสาร ฯลฯ สาหรับใช้ในการปฏิบตั ริ าชการ
วัสดุคอมพิวเตอร์

จานวน

10,000

บาท

รวม

20,000

บาท

รวม

20,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

-เพือ
่ เป็ นค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์วสั ดุ ครุภณ
ั ฑ์ เช่น
คอมพิวเตอร์ เครือ
่ งพิมพ์ ฯลฯ ทีใ่ ช้งานในกองการศึกษาฯให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
ค่าวัสดุ

-เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ ตลับผง
หมึก ผ้าหมึก โปรแกรม RAM ,HUP, CD-ROM และอืน
่ ๆ ที่
เกีย่ วข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
งบลงทุน
ค่าครุภณ
ั ฑ์
ครุภ ัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจต
ิ อล
- เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจต
ิ อล ขนาดความ
้ ไปจานวน 1 กล้อง
ละเอียด ๒๐ ล้านพิกเซลขึน
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย

รวม 2,103,964 บาท
รวม 1,175,964 บาท
รวม

562,000

บาท

จานวน

158,000

บาท

- เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าถ่ายเอกสาร ค่าโฆษณาเผยแพร่ ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตัง้ ไฟฟ้ าประปา ฯลฯ ตัง้
ไว้ 20,000 บาท
- เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจ้างเหมาบริการทาความสะอาดอาคารและสถานที่
ราชการของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กบ้านเกาะเปริด,ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
บ้านเขาตาหน่ วยและศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กบ้านคลอง
ใหญ่ จานวน 1 คน อัตราคนละไม่เกิน 11,500 บาท /คน/
เดือน ตัง้ ไว้ 138,000 บาท
รายจ่ายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบตั ริ าชการทีไ่ ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อืน
่ ๆ
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
จานวน

60,000

บาท

รายจ่ายเพือ
่ ให้ได้มาซึง่ บริการ

- เพือ
่ เป็ นค่าใช้จา่ ยในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
อาเภอ แหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

โครงการ
ศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็กน่ าอยู่
และปลอด
โรค

จานวน

15,000

บาท

- เพือ
่ เป็ นค่าใช้จา่ ยในโครงการศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กน่ าอยูแ
่ ละปลอด
โรค
โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ ยการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียน จานวน 64,600 บาท
การสอน)
- เพือ
่ เป็ นค่าใช้จา่ ยในโครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ ยการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน)ให้กบั ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กใน
สังกัดกองการศึกษา ๓ แห่ง
โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ ยการบริหารสถานศึกษา (เป็ นค่าอาหาร จานวน 184,400 บาท
กลางวัน)
- เพือ
่ เป็ นค่าใช้จา่ ยในโครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ ยการบริหาร
สถานศึกษา (เป็ นค่าอาหารกลางวัน)ให้กบั ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กใน
สังกัดกองการศึกษา ๓ แห่ง
โครงการสร้างสรรค์เด็กและเยาวชนเพือ
่ การพัฒนา
จานวน 30,000 บาท
- เพือ
่ เป็ นค่าใช้จา่ ยในโครงการสร้างสรรค์เด็กและเยาวชนเพือ
่ การ
พัฒนา
โครงส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการเด็กปฐมวัย 0-5 ปี
จานวน 10,000 บาท
- เพือ
่ เป็ นค่าใช้จา่ ยในโครงส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย 0-5 ปี
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
-เพือ
่ เป็ นค่าใช้จา่ ยในการบารุงรักษา ปรับปรุง ซ่อมแซม ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาตาหน่ วย,ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กบ้านเกาะเปริด
และศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กบ้านคลองใหญ่
ค่าวัสดุ

จานวน 40,000 บาท

รวม 583,964 บาท

วัสดุสานักงาน

จานวน 15,000 บาท

- เพือ
่ เป็ นค่าวัสดุสานักงาน เช่น
โต๊ะ เก้าอี้ กระดาษ กระดาษ แฟ้ ม ตรายาง ฯลฯ ทีจ่ าเป็ นต้องใช้
ในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กบ้านเกาะเปริด ตัง้ ไว้ 5,000 บาท
- เพือ
่ เป็ นค่าวัสดุสานักงาน เช่น
โต๊ะ เก้าอี้ กระดาษ กระดาษ แฟ้ ม ตรายาง ฯลฯ ทีจ่ าเป็ นต้องใช้
ในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กบ้านเขาตาหน่ วย ตัง้ ไว้ 5,000 บาท
- เพือ
่ เป็ นค่าวัสดุสานักงาน เช่น
โต๊ะ เก้าอี้ กระดาษ กระดาษ แฟ้ ม ตรายาง ฯลฯ ทีจ่ าเป็ นต้องใช้
ในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กบ้านคลองใหญ่ ตัง้ ไว้ 5,000 บาท
วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ

จานวน

- เพือ
่ เป็ นค่าวัสดุไฟฟ้ าและวิทยุเช่นสายไฟฟ้ า ปลัก
๊ ไฟฟ้ า หลอด
ไฟฟ้ า ฟิ วส์ฯลฯ ทีจ่ าเป็ นต้องใช้ในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กบ้านเกาะเป
ริดฯ,ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กบ้านเขาตาหน่ วยและศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
บ้านคลองใหญ่

5,000

บาท

วัสดุงานบ้านงานครัว

จานวน 15,000 บาท

- เพือ
่ เป็ นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว
สาหรับใช้ในศูนย์พฒ
ั นาเด็ก
เล็กบ้านเกาะเปริด ตัง้ ไว้ 5,000 บาท
- เพือ
่ เป็ นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว สาหรับใช้ในศูนย์พฒ
ั นาเด็ก
เล็กบ้านเขาตาหน่ วย ตัง้ ไว้ 5,000 บาท
- เพือ
่ เป็ นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว สาหรับใช้ในศูนย์พฒ
ั นาเด็ก
เล็กบ้านคลองใหญ่ ตัง้ ไว้ 5,000 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม)
จานวน 548,964 บาท
- เพือ
่ เป็ นค่าอาหารเสริม (นม)ของเด็กเล็กในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
บ้านเกาะเปริดฯ,ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กบ้านเขาตาหน่ วย,ศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็กบ้านคลองใหญ่ และเด็กนักเรียนของโรงเรียนสังกัดสพฐ.
3 แห่งได้แก่โรงเรียนบ้านเกาะเปริด,โรงเรียนบ้านเขาตาหน่ วย
และโรงเรียนบ้านคลองใหญ่ ตัง้ ไว้ 548,964 บาท
ค่าสาธารณู ปโภค
ค่าไฟฟ้ า

รวม 30,000 บาท
จานวน 20,000 บาท

- เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าไฟฟ้ าของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กบ้านเกาะเปริดฯ
,ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กบ้านเขาตาหน่ วย และศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กบ้าน
คลองใหญ่
ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล
จานวน 10,000 บาท
- เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าประปาของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กบ้านเกาะเปริดฯ
,ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กบ้านเขาตาหน่ วยและศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กบ้าน
คลองใหญ่
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
- เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้กบั โรงเรียน
บ้านเกาะเปริด ตัง้ ไว้ 340,000 บาท
- เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้กบั โรงเรียน
วัดเขาตาหน่ วย ตัง้ ไว้ 352,000 บาท
- เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้กบั โรงเรียน
บ้านคลองใหญ่ ตัง้ ไว้ 236,000 บาท
งานศึกษาไม่กาหนดระดับ

รวม 928,000 บาท
รวม 928,000 บาท
จานวน 928,000 บาท

รวม 40,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม 40,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม 40,000 บาท

รายจ่ายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบตั ริ าชการทีไ่ ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อืน
่ ๆ
โครงการส่งเสริมการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จานวน 20,000 บาท
- เพือ
่ เป็ นค่าใช้จา่ ยในโครงการส่งเสริมการการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย
โครงการส่งเสริมการศึกษาเพือ
่ พัฒนางานและอาชีพ
- เพือ
่ เป็ นค่าใช้จา่ ยในโครงการส่งเสริมการศึกษาเพือ
่ พัฒนางาน
และอาชีพ

จานวน 20,000 บาท

