รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
องคการบริหารสวนตําบลกุดจิก อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
รายจายจําแนกตามหนวยงาน
หนวยงาน สวนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
......................................................................
ตั้งงบประมาณรายจายทั้งสิ้น
ตั้งไว
2,275,550
บาท
ก รายจายประจํา
ตั้งไวทั้งสิ้น
2,104,740
บาท
1. หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา
ตั้งไว
161,040
บาท
เพื่อจายเปนเงินเดือน ดังนี้
1.1 ประเภท เงินเดือนพนักงาน
ตั้งไว
143,040
บาท
คําชี้แจง เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบล สังกัดสวนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบต.
จํานวน 1 อัตรา ตั้งไว 12 เดือน พรอมเงินปรับปรุงเงินเดือน ณ 1 เมษายน 2555 และเงินเพิ่มอื่นๆ
ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา
1.2 ประเภทเงินเพิ่มตางๆ
ตั้งไว
18,000
บาท
คําชี้แจง เพื่อจายเปนคาตอบแทนพิเศษใหแกพนักงานสวนตําบล จํานวน 1 ราย เดือนละ 1,500.-บาท
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา
2. หมวดคาจางชั่วคราว
ตั้งไวทั้งสิ้น
2.1 ประเภท คาจางชั่วคราว
ตั้งไว
คําชี้แจง เพื่อจายเปนคาจางชั่วคราว ใหแก พนักงานจางฯ จํานวน 3 อัตรา
ปรับปรุงคาจาง ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการฯ ตั้งไว 12 เดือน
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา
2.2 ประเภท เงินเพิ่มตางๆ
ตั้งไว
คําชี้แจง เพื่อจายเปนคาตอบแทนพิเศษใหแกพนักงานจางฯ จํานวน 3 ราย
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา

204,000
168,000

บาท
บาท

36,000

บาท

3. หมวดคาตอบแทน ใชสอย และวัสดุ
ตั้งไวทั้งสิ้น
1,175,300
บาท
คาตอบแทน
ตั้งไวทั้งสิ้น
97,760
บาท
3.1 ประเภท ประเภทเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล
ตั้งไว
20,000
บาท
คําชี้แจง เพื่อจายเปนสวัสดิการตามสิทธิประเภทคารักษาพยาบาลพนักงานสวนตําบลและลูกจางประจํา
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา

3.2 ประเภทเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ
ตั้งไว
77,760
บาท
คําชี้แจง เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษใหแกพนักงานสวนตําบล และลูกจางของ
องคการบริหารสวนตําบลกุดจิก
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา
คาใชสอย
ตั้งไวทั้งสิ้น 568,000
บาท
3.3 ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
ตั้งไว
30,000
บาท
3.3.1 คาลงทะเบียนเขารับการอบรมตางๆ
ตั้งไว
30,000
บาท
คําชี้แจง เพื่อจายเปนคาลงทะเบียนเขารับการอบรมตางๆ สําหรับพนักงานสวนตําบล,ลูกจาง
องคการบริหารสวนตําบล
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา
3.4 ประเภทรายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
ตั้งไว
518,000
บาท
3.4.1 การจัดนิทรรศการ งานประเพณี และวัฒนธรรม งานรัฐพิธี งานพิธีทางศาสนา
ประกวดแขงขัน
ตั้งไว
250,000
บาท
คําชี้แจง เพื่อใชจายเปนคาวัสดุ อุปกรณ ในการจัดงานรัฐพิธี จัดงานนิทรรศการ งานวันเขาพรรษา
วันสงกรานต วันลอยกระทง และการจัดงานตาง ๆ คาอาหารของคณะกรรมการในการจัดงาน
คาอาหารผูปฏิบัติงาน คาเชาเครื่องเสียงรวมถึงคาใชจายในการจัดงานฯ
ตั้งจายจากเงินรายได จํานวน 150,000.- บาท และ
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 100,000.- บาท ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

3.4.2 การแขงขันกีฬาประชาชนภายในตําบลกุดจิกและการจัดสงนักกีฬาไปแขงขัน ในที่ตางๆ
ตั้งไว
100,000
บาท
คําชี้แจง เพื่อใชจายเปนคาอาหาร น้ําดื่มของคณะกรรมการดําเนินการจัดการแขงขัน และคาตอบแทน
คณะกรรมการตัดสินกีฬา คาจัดสถานที่(สนามกีฬา) คาเชาเครื่องเสียง คาจางคนทําความสะอาด
สนาม คาชุดกรรมการผูตัดสิน ชุดนักกีฬา รวมถึงคาใชจายในการจัดสงนักกีฬาไปรวมแขงขัน
ในที่ตางๆ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได จํานวน 50,000.- บาท และ
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 50,000.- บาท ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

3.4.3 โครงการอบรมจริยธรรม
ตั้งไว
40,000
บาท
คําชี้แจง เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการอบรมจริยธรรม รวมกับหนวยงานดานการศึกษาหรือสถาบัน
การศึกษา เพื่ออบรมคุณธรรม จริยธรรมใหกับ พนักงานสวนตําบล,ลูกจาง,คณะผูบริหารและสมาชิก
อบต. รวมถึงเยาวชน นักเรียนในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลกุดจิก เชน คาจัดเลี้ยงอาหาร
ตามโครงการฯ ,คาวิทยากรตามโครงการฯ ,คาวัสดุ อุปกรณดําเนินการฯลฯ
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

คําชี้แจง

คําชี้แจง

คําชี้แจง

คําชี้แจง

คําชี้แจง

คําชี้แจง

คําชี้แจง

คําชี้แจง

3.4.4 โครงการสงเสริมพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม
ตั้งไว
5,000
บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการปฏิบัติธรรมในวันพระและวันสําคัญทางศาสนา เชนคาน้ําดื่ม อาหารวาง
คาวัสดุอุปกรณตามโครงการฯ
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
3.4.5 โครงการบรรพชาหมูภาคฤดูรอน
ตั้งไว
20,000
บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการบรรพชาหมูภาคฤดูรอนจํานวน 40 คน เชน คาวัสดุ อุปกรณ
คาน้ําดื่ม อาหารวาง และคาใชจายอื่นๆ ตามโครงการฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
3.4.6 โครงการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยว
ตั้งไว
5,000
บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยว เชน คาวัสดุ อุปกรณ
คาน้ําดื่ม อาหารวาง และคาใชจายอื่นๆ ตามโครงการฯ
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
3.4.7 โครงการสงเสริมเพื่อถายทอดวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถิ่น
ตั้งไว
5,000
บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการฯ เชน คาวัสดุ อุปกรณ คาน้ําดื่ม อาหารวาง และคาใชจายอื่นๆ
ตามโครงการฯ
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
3.4.8 โครงการจัดกิจกรรมยกยองเชิดชูเกียรติ
ตั้งไว
3,000
บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการฯ เชน คาวัสดุ อุปกรณ และคาใชจายอื่นๆ ตามโครงการฯ
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
3.4.9 โครงการสงเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน
ตั้งไว
20,000
บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการฯ เชน คาวัสดุ อุปกรณ คาน้ําดื่ม อาหารวาง และคาใชจายอื่นๆ
ตามโครงการฯ
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
3.4.10 โครงการสงเสริมกิจการลูกเสือชาวบาน
ตั้งไว
20,000
บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการฯ เชน คาวัสดุ อุปกรณ คาน้ําดื่ม อาหารวาง และคาใชจายอื่นๆ
ตามโครงการฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
3.4.11 โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันตอตานยาเสพติด
ตั้งไว
20,000
บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการฯ เชน คาวัสดุ อุปกรณ คาน้ําดื่ม อาหารวาง และคาใชจายอื่นๆ
ตามโครงการฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

3.4.12 โครงการจัดงานประเพณีกินเขาค่ําของอําเภอสูงเนิน
ตั้งไว

30,000

บาท

คําชี้แจง เพื่อใชจายตามโครงการประเพณีกินเขาค่ําของอําเภอสูงเนิน
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
3.5 ประเภทคาใชจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ
ตั้งไว
20,000
บาท
3.5.1 คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ตั้งไว
20,000
บาท
คําชี้แจง เพื่อเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เชนคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ
คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช
สนามบิน
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา
คาวัสดุ

ตั้งไวทั้งสิ้น
60,000
บาท
3.6 ประเภท คาวัสดุสํานักงาน
ตั้งไว
20,000
บาท
คําชี้แจง เพื่อจายเปนคาซื้อสิ่งของเครื่องใชตางๆ ในสํานักงาน เชน กระดาษ แฟม ปากกา ดินสอ
กระดาษไข น้ํายาลบหมึก กาว แบบพิมพ ตรายาง ซอง แผนที่ ใบเสร็จรับเงิน ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา
3.7 ประเภท คาวัสดุกีฬา
ตั้งไว
40,000
บาท
คําชี้แจง เพื่อจายเปนคาวัสดุกีฬา สําหรับประชาชน, เยาวชน ในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลกุดจิกไว
สําหรับฝกซอมกีฬาและหรือออกกําลังกาย เชน ลูกฟุตบอล ตะกรอ ตาขายตะกรอ ไมแบดมินตัน
ลูกวอลเลยบอล ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
คาวัสดุอื่น
ตั้งไวทั้งสิ้น 449,540
บาท
3.8 คาวัสดุอื่น
ตั้งไว
449,540
บาท
3.8.1 คาอาหารเสริม (นม) สําหรับเด็กอนุบาล 3 ขวบ
ตั้งไว
72,800
บาท
คําชี้แจง เพื่อจายเปนคาอาหารเสริม (นม) สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.กุดจิก ประจําปการศึกษา 2553
จํานวน 260 วันๆ ละ 7.-บาท/คน (40 คน)เพื่อจายเปนคาอาหารเสริม(นม)
(ปฏิบัติตาม หนังสือ ดวนมาก ที่มท. 080.2/ ว 1957 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2552 แจงแนวทางการตั้ง
งบประมาณรายจายประจําป 2553 ของ อปท. ดานการศึกษา เนื่องจากศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.กุดจิก
มีการประกาศปดเทอมตามโรงเรียนบานสลักใดเพราะขอใชหองเรียนของโรงเรียน จึงไดตั้ง
งบประมาณเพียง 260 วัน)
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา

376,740
บาท
คําชี้แจง เพื่อจายเปนคาอาหารเสริม (นม) แกเด็กนักเรียนอนุบาล – ป.6 ( จํานวนเด็กนักเรียน ณ วันที่ 10
มิถุนายน 2554 จํานวน 207 คน จํานวน 260 วันๆ ละ 7.-บาท/คน) ประจําปการศึกษา 2555
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา
3.8.2 คาอาหารเสริม(นม)สําหรับเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษา ตั้งไว

4. หมวดคาสาธารณูปโภค
ตั้งไวทั้งสิ้น
1,200
4.1 ประเภทคาน้ําประปาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ตั้งไว
1,200
คําชี้แจง เพื่อจายเปนคาน้ําประปาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก องคการบริหารสวนตําบลกุดจิก
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา

บาท
บาท

5. หมวดเงินอุดหนุน
ตั้งไวทั้งสิ้น
563,200
บาท
5.1 ประเภทเงินอุดหนุนของรัฐ หรือองคกรเอกชน ในกิจกรรมอันเปนประโยชน.
5.1.1 อุดหนุน อบต.ตามโครงการ อบต.คับป 2555
ตั้งไว
20,000
บาท
คําชี้แจง เพื่อใชจายตามโครงการแขงขันกีฬา อบต.คัพ ป 2555
(จะเบิกจายตอเมื่อไดรับอนุมัติจากคณะอนุกรรมการกระจายอํานาจระดับจังหวัดแลว)
ตั้งจายจากเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
5.1.2 อุดหนุน อําเภอสูงเนินตามโครงการจัดงานรัฐพิธี
ตั้งไว
5,000
บาท
คําชี้แจง เพื่อจายอําเภอสูงเนินตามโครงการจัดงานรัฐพิธีของอําเภอสูงเนิน
(จะเบิกจายตอเมื่อไดรับอนุมัติจากคณะอนุกรรมการกระจายอํานาจระดับจังหวัดแลว)
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
5.1.3 อุดหนุนตามโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบานสลักใด
ตั้งไว
538,200
บาท
คําชี้แจง เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนตามโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบานสลักใด [(สําหรับโรงเรียน
ประถมศึกษา ประจําปการศึกษา 2555 รวมจํานวน 200 วันๆละ 13.-บาท/คน ( จํานวน ทั้งสิ้น
ณ 10 มิ.ย.2554 มี 207 คน
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา
ข รายจายเพื่อการลงทุน
ตั้งไวทั้งสิ้น
บาท
6. หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง
ตั้งไว
บาท
คาครุภัณฑ
ตั้งไว บาท

7. หมวดรายจายอื่น
ตั้งไว
7.1 ประเภทเงินสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา

คําชี้แจง

คําชี้แจง

คําชี้แจง

คําชี้แจง

คําชี้แจง

คําชี้แจง

170,810

บาท

ตั้งไว
170,810
บาท
7.1.1 อาหารกลางวันสําหรับเด็กอนุบาล
ตั้งไว
104,000
บาท
เพื่อจายเปนคาอาหารกลางวันสําหรับเด็กอนุบาล 3 ขวบ ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.กุดจิก
ประจําปการศึกษา 2555 รวมจํานวน 200 วันๆละ 13.-บาท/คน (40 คน)
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา
(7.1 ปฏิบัติตามหนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว 1918 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2553
เรื่องแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑและวีการนําเงินรายไดของ
สถานศึกษาไปจัดสรรเปนคาใชจายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2551)
7.1.2 โครงการเสริมสรางครอบครัวอบอุน
ตั้งไว
10,000
บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการเสริมสรางครอบครัวอบอุน เพื่อใหจายดําเนินการประชุม
ผูปกครองของเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ อบต.กุดจิก เชนคาน้ําดื่ม คาอาหารวาง ตามโครงการฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา
7.1.3 คาใชจายตามโครงการจัดหาน้ําดื่มสะอาดสําหรับ
ตั้งไว
3,000
บาท
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เพื่อเปนคาใชจายในการจัดหาน้ําดื่มสะอาดสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.กุดจิก
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา
7.1.4 คาวัสดุการศึกษา
ตั้งไว
24,000
บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุการศึกษา การเรียนการสอน เชน แบบเรียน สมุด หนังสือ สื่อการเรียน
ของเด็กเลน ฯลฯ สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (จํานวน 40 คน(1/600บาท)
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา
7.1.5 คาวัสดุงานบานงานครัว
ตั้งไว
20,000
บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุสิ่งของเครื่องใชตางๆ เชน แปรง ไมกวาด สบู ผงซักฟอก น้ํายาลางจาน
น้ํายาเช็ดกระจก แกวน้ํา จาน ผาขนหนู ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา
7.1.6 คาวารสาร สื่อสิ่งพิมพ
ตั้งไว
5,000
บาท
เพื่อจายเปนคาวารสาร สื่อสิ่งพิมพสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.กุดจิก
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา

7.1.7 คาพาหนะในการนําสงเด็กไปสถานพยาบาล
ตั้งไว
1,810
บาท
คําชี้แจง เพื่อจายเปนคาพาหนะนําสงเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.กุดจิกไปสถานพยาบาล
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา
7.1.8 คาจัดซื้อเวชภัณฑ ยาสามัญประจําบานสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.กุดจิก
ตั้งไว
3,000
บาท
คําชี้แจง เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเวชภัณฑ ยาสามัญประจําบานสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.กุดจิก
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา

