
4,171,100   บาท

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) รวม 1,052,000      บาท

งบบุคลากร  (520000) รวม 778,000         บาท

    1. เงินเดือน  (ฝ่ายประจํา)  (522000)  รวม 778,000         บาท

     1.1  เงินเดือนพนักงาน  (220100) จํานวน 526,000         บาท

 เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น  จํานวน  2 อัตรา   (ส่วนการศึกษาฯ)

     1.2 เงินประจําตําแหน่ง (220300) จํานวน 42,000          บาท             

 เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้กับข้าราชการส่วนท้องถิ่น  (ส่วนการศึกษาฯ)

     1.3  เงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  (220600) จํานวน 210,000         บาท

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง จํานวน  1 อัตรา  (ส่วนการศึกษาฯ)

งบดําเนินงาน (530000)   รวม 274,000         บาท  

    1.  ค่าตอบแทน  (531000) รวม 124,000         บาท 

      1.1  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  (310500) จํานวน 44,000          บาท  

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล   และผู้มีสิทธิ  (ส่วนการศึกษาฯ)

      1.2  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ จํานวน 80,000          บาท 

            แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (310100)

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้  (ส่วนการศึกษาฯ)

     -  เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ จํานวน 80,000            บาท

(เงินรางวัลประจําปี) 

    2.  ค่าใช้สอย  (532000)  รวม 110,000         บาท 

       2.1 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ  (320100) จํานวน 10,000          บาท 

        เพ่ือจ่ายเป็น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ    

ค่าเบ้ียประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าติดตั้งเคร่ืองรับสัญญาณต่างๆ  (ส่วนการศึกษาฯ)
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แผนงานการศึกษา ( 00210 ) 

   ประมาณการรายจ่ายแผนงานการศึกษา    รวมท้ังสิ้น   
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     2.2 รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า  รวม 90,000          บาท 

            ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (320300)

      - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 60,000          บาท  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสําหรับเป็นค่าเบ้ียเลี้ยงค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก ค่าลงทะเบียนต่างๆ 

ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทาง   ด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการ   ใช้สนามบิน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดิน 

ทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของข้าราชการ  พนักงานจ้าง ฯ  (ส่วนการศึกษาฯ)

      - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก จํานวน 30,000          บาท  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก  จํานวน  6  คน ๆละ  2,000 บาท

และ อบต.เมืองใหม่  สมทบอีก จํานวน  คนละ  3,000  บาท  (ส่วนการศึกษาฯ)

ท้ังนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

      2.3  ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม (320400) จํานวน 10,000          บาท 

      (รายจ่ายเพ่ือซ่อมแซมบํารุงรักษาเพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ )

    - ค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน จํานวน 10,000          บาท  

 เพ่ือจ่ายเป็นค่ารักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน เช่น  เคร่ืองคอมพิวเตอร์  เคร่ืองปร้ินเตอร์ ฯลฯ  (ส่วนการศึกษาฯ)

   3. ค่าวัสดุ  (533000) รวม 40,000          บาท  

     3.1  ค่าวัสดุสํานักงาน (330100) จํานวน 20,000          บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเคร่ืองใช้ต่างๆเช่น  กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ กาว คลิป ลวดเย็บกระดาษ ไม้บรรทัด กรรไกร คัตเตอร์

แบบพิมพ์ต่างๆ ธงชาติ พระบรมฉายาลักษณ์ สิ่งพิมพ์ท่ีได้จากการซื้อ ซอง ตรายาง และน้ําดื่มบริการประชาชนฯลฯ (ส่วนการศึกษาฯ

    3.2  ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  (331400) จํานวน 20,000          บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล กระดาษต่อเนื่อง หมึกเคร่ืองปร้ินเตอร์ แผ่นซีดี 

เมาท์ แป้นพิมพ์  ฯลฯ  (ส่วนการศึกษาฯ)

 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) รวม 3,119,100      บาท

งบดําเนินงาน (530000) รวม 1,559,100      บาท

    1. ค่าใช้สอย  (532000) รวม 601,200         บาท

     1.1 รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า รวม 601,200         .-บาท 

     ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (320300)

  -  ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 571,200         บาท

     (ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 2 ศูนย์   (ส่วนการศึกษาฯ) 

ท้ังนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
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  -  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็ก จํานวน 30,000          บาท

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ   (ส่วนการศึกษาฯ)

     2.ค่าวัสดุ  (330000) รวม 957,900         บาท

      ค่าวัสดุอาหารเสริม(นม) (330400) จํานวน 957,900         บาท 

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กนักเรียน โรงเรียนจํานวน 5 โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 2 ศูนย์

ท้ังนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  (ส่วนการศึกษาฯ)

 งบเงินอุดหนุน  (560000) รวม 1,560,000      บาท

     อุดหนุนส่วนราชการ (610200) รวม 1,560,000      บาท  

     - อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน จํานวน 1,560,000      บาท 

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่ 

จํานวน 5 แห่ง  คือ โรงเรียนบ้านหนองทุ่งมน  โรงเรียนบ้านหนองม่วงชมพูทอง  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง  โรงเรียนบ้านมอใต้

 และโรงเรียนบ้านห้วยไผ่   (ส่วนการศึกษาฯ)

ท้ังนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น


