
26,362,720 บาท
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา (รหัสบัญช ี00211) รวม 3,919,000 บาท
  1. งบบุคลากร (รหัสบัญช ี520000) รวม 1,885,000 บาท
    1.1 เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) (รหัสบัญช ี522000) รวม 1,885,000 บาท
     1.1.1 เงินเดือนพนักงาน (รหสับญัชี 220100) ตัง้ไว้ 1,641,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็เงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าป ี ใหแ้ก่พนักงาน
     เทศบาลกองการศึกษา จ านวน 5 อัตรา โดยค านวณต้ังจา่ยไว้ไม่เกิน 
     12 เดือน (กองการศึกษา)

     1.1.2 เงินประจ าต าแหน่ง (รหสับญัชี 220300) ตัง้ไว้ 135,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็เงินประจ าต าแหน่งแก่ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
     ตามพระราชบญัญัติเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่งฯ โดยค านวณ
     ต้ังจา่ยไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กองการศึกษา)

     1.1.3 ค่าจ้างพนักงานจ้าง (รหสับญัชี 220600) ตัง้ไว้ 65,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็เงินค่าจา้งพนักงานจา้งทั่วไปของกองการศึกษา จ านวน 1 อัตรา
     และจา่ยเงินค่าตอบแทนสมทบใหก้ับพนักงานจา้งตามภารกิจ (กองการศึกษา)

     1.1.4 เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง (รหสับญัชี 220700) ตัง้ไว้ 44,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็เงินเพิ่มค่าครองชีพใหแ้ก่พนักงานจา้งกองการศึกษา
     จ านวน 1 อัตรา โดยค านวณต้ังจา่ยไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กองการศึกษา)

  2. งบด าเนินงาน (รหัสบัญช ี530000) รวม 1,286,000 บาท
    2.1 ค่าตอบแทน (รหัสบัญช ี531000) รวม 93,000 บาท
     2.1.1 ค่าตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ (รหสับญัชี 310300) ตัง้ไว้ 3,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าจา้งนอกเวลา   ค่าอาหารท าการนอกเวลา  ใหแ้ก่พนักงาน
     เทศบาลและลูกจา้งที่ได้รับค าส่ังใหป้ฏบิติังานนอกเวลาราชการเปน็คร้ังคราวตาม
     ความจ าเปน็ (กองการศึกษา)

     2.1.2 ค่าเช่าบา้น (รหสับญัชี 310400) ตัง้ไว้ 65,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าเช่าบา้นใหแ้ก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับตามระเบยีบฯ
     (กองการศึกษา)

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2558
เทศบาลต าบลท่ายาง  อ าเภอท่ายาง  จังหวัดเพชรบุรี

แผนงานการศึกษา (รหัสบัญช ี00210)  รวมรายจ่ายทั้งสิ้น



     2.1.3 เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร (รหสับญัชี 310500) ตัง้ไว้ 25,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร พนักงานเทศบาล และลูกจา้งประจ า 
     ผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามระเบยีบฯ (กองการศึกษา)

    2.2 ค่าใชส้อย (รหัสบัญช ี532000) รวม 730,000 บาท
     2.2.1 รายจ่ายเพ่ือใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ (รหสับญัชี 320100) ตัง้ไว้ 50,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าใช้จา่ยต่าง ๆ  เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่ารับวารสารหรือ
     ส่ิงพมิพต่์าง ๆ ค่าเยบ็หนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่ต้องจา่ย
     ใหห้น่วยงานอืน่ตามระเบยีบ ค่าจา้งเหมา บริการแรงงานบคุคลภายนอก
     มาท าการอยา่งใดอยา่งหนึ่งที่เทศบาลไม่อาจด าเนินการเองได้ตามความจ าเปน็
     ค่าโฆษณาและเผยแพร่ในกิจการของเทศบาลฯลฯ (กองการศึกษา)

     2.2.2 รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏบิตัิราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย ตัง้ไว้ 650,000 บาท
     หมวดอ่ืนๆ (รหสับญัชี 320300)
     (1) ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการและค่าใช้จา่ยอืน่ ๆ จ านวน 250,000 บาท
            - เพื่อจา่ยเปน็ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล
     และลูกจา้งเทศบาล ตามค าส่ังของทางราชการ , ค่าของขวัญของรางวัล 
     หรือเงินรางวัลที่จา่ยใหแ้ก่บคุคลต่าง ๆ ที่ท าประโยชน์ใหแ้ก่เทศบาล ,
     ค่าพวงมาลัยช่อดอกไม้  กระเช้าดอกไม้  และพวงมาลา ที่ใช้ในกิจกรรมหรือ
     วันส าคัญต่างๆ ของเทศบาล จ านวน 212,000 บาท
            - เพื่อจา่ยเปน็ค่าใช้จา่ยในการพฒันาครูผู้ดูแลเด็กของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
     จ านวน  19  คนๆ ละ  2,000  บาท  เปน็เงิน  38,000  บาท
     (กองการศึกษา)

     (2) โครงการจดังานวันเด็กแหง่ชาติ จ านวน 200,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ค่าเคร่ืองเสียง ค่าของขวัญ
     ของรางวัล ค่าใช้จา่ยในการประกวดแข่งขันกิจกรรมต่างๆ ของเด็กในเขต
     เทศบาล เช่น เงินรางวัล และค่าใช้จา่ยอืน่ ๆ ในการจดังาน ถัวเฉล่ียจา่ยตามที่
     จา่ยจริง ฯลฯ (กองการศึกษา)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560) หน้าที่ 108 ล าดับที่ 6

     (3) โครงการพฒันาบคุลากรสู่มาตรฐานสากล - อาเซ่ียน จ านวน 200,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ
     อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการอบรม และค่าใช้จา่ยอืน่ๆ ในกิจกรรมของโครงการ 
     ถัวเฉล่ียตามจา่ยจริง ฯลฯ (กองการศึกษา)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560) หน้าที่ 120 ล าดับที่ 2



     2.2.3 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (รหสับญัชี 320400) ตัง้ไว้ 30,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมครุภณัฑ์ที่ช ารุดเสียหาย บ ารุงรักษา
     ซ่อมแซมส่ิงก่อสร้างต่างๆ ของเทศบาล  บ ารุงรักษาซ่อมแซมทรัพยสิ์นอืน่ๆ
     ของเทศบาล เพื่อใหส้ามารถใช้งานได้ตามปกติ (กองการศึกษา)

    2.3 ค่าวัสด ุ(รหัสบัญช ี533000) รวม 463,000 บาท
     2.3.1 วัสดุส านักงาน (รหสับญัชี 330100) ตัง้ไว้ 50,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือวัสดุส านักงานต่างๆ เช่น โต๊ะ เก้าอี ้ตู้ กระดาษ 
     ดินสอ ปากกา ไม้บรรทดั ยางลบ ส่ิงพมิพท์ี่ได้จากการซ้ือหรือจา้งพมิพ ์ซอง 
     แฟมู ตรายาง ฯลฯ (กองการศึกษา)

     2.3.2 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (รหสับญัชี 330700) ตัง้ไว้ 20,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็วัสดุอุปกรณ์ อะไหล่ต่าง ๆ ของยานพาหนะที่ใช้ในการ
    ปฏบิติังานต่างๆ ของเทศบาล (กองการศึกษา)

     2.3.3 วัสดุเชือ้เพลิงและหล่อลืน่ (รหสับญัชี 330800) ตัง้ไว้ 180,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าเชือ้เพลิง และน้ ามันหล่อล่ืน ส าหรับกิจการและยานพาหนะ
     ที่ใช้ในการปฏบิติังานของเทศบาล (กองการศึกษา)

     2.3.4 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (รหสับญัชี 330900) ตัง้ไว้ 10,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือน้ ายาเคมี สารเคมีต่างๆ สารส้ม คลอรีน กรดเกลือ
     โซดาแอช ยารักษาโรค รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการบ ารุงดูแลรักษา และ
     เวชภณัฑ์ต่างๆ (กองการศึกษา)

     2.3.5 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (รหสับญัชี 331100) ตัง้ไว้ 40,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ฟล์ิม ฟล์ิมสไลด์ 
     แถบบนัทกึเสียงหรือภาพ (วิดีโอเทป,ภาพยนตร์,แผ่นซีดี) ค่าล้าง อัด ขยาย 
     รูปสีหรือขาวด า ฯลฯ (กองการศึกษา)

     2.3.6 วัสดุเครื่องแต่งกาย (รหสับญัชี 331200) ตัง้ไว้ 3,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือหรืออุปกรณ์การแต่งกาย เช่น เคร่ืองแต่งกาย
     ชุดฝึกต่าง ๆ หรือเคร่ืองแต่งกายชุดละคร ชุดดนตรีไทย ชุดดุริยางค์ฯลฯ
     (กองการศึกษา)

     2.3.7 วัสดุกีฬา (รหสับญัชี 331300) ตัง้ไว้ 50,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัซ้ืออุปกรณ์กีฬาต่าง ๆ หรืออุปกรณ์ประกอบที่ใช้ใน
     การเล่นกีฬาต่าง ๆ ใหแ้ก่ประชาชน และส าหรับใช้ในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กของ
     เทศบาล ฯลฯ (กองการศึกษา)



     2.3.8 วัสดุคอมพิวเตอร์ (รหสับญัชี 331400) ตัง้ไว้ 60,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัซ้ืออุปกรณ์บนัทกึข้อมูล (Diskette , Floppy Disk , 
     Removeable Disk) หมึกพมิพส์ าหรับเคร่ืองพมิพค์อมพวิเตอร์ กระดาษต่อเนื่อง
     แปนูพมิพ ์(Key Board) ฯลฯ (กองการศึกษา)

     2.3.9 วัสดุอ่ืนๆ (รหสับญัชี 331700) ตัง้ไว้ 50,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะประเภทหนึ่งประเภทใด
     ตามบญัชีจ าแนกประเภทรายรับและรายจา่ยขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
     (กองการศึกษา)

  3. งบลงทุน รวม 115,000 บาท
    3.1 ค่าครุภณัฑ์ (รหัสบัญช ี541000) รวม 115,000 บาท
     3.1.1 ครุภณัฑ์ส านักงาน (รหสับญัชี 410100) ตัง้ไว้ 15,000 บาท
     (1) ค่าจดัซ้ือชุดรับแขก จ านวน 15,000 บาท
              เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือชุดรับแขก จ านวน 1 ชุด ราคา 15,000 บาท ดังนี้
              - ชุดโซฟา พร้อมโต๊ะกลาง จ านวน 1 ชุด
     (เปน็ครุภณัฑ์ที่ไม่มีอยูใ่นบญัชีมาตรฐานครุภณัฑ์ ดังนั้นจงึจ าเปน็ต้องจดัซ้ือตาม
     ราคาทอ้งตลาด) (กองการศึกษา)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560) หน้าที่ 90 ล าดับที่ 19

     3.1.2 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ (รหสับญัชี 411800) ตัง้ไว้ 100,000 บาท
            รายจา่ยเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภณัฑ์ขนาดใหญ่ 
     ซ่ึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง (กองการศึกษา)

  4. งบเงินอุดหนุน (รหัสบัญช ี560000) รวม 633,000 บาท
    4.1 อุดหนุนส่วนราชการ รวม 633,000 บาท
     4.1.1 โครงการเสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษา ตัง้ไว้ 83,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็เงินอุดหนุนโครงการเสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษาใหแ้ก่
     โรงเรียนบา้นทา่ยาง (ประชาสรรค์) (กองการศึกษา)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560) หน้าที่ 88 ล าดับที่ 7

     4.1.2 โครงการพัฒนาการเรียนรู้สูอ่าเซียน ตัง้ไว้ 100,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็เงินอุดหนุนโครงการพฒันาการเรียนรู้สู่อาเซียนใหแ้ก่โรงเรียน
     บา้นทา่ยาง (ประชาสรรค์) (กองการศึกษา)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560) หน้าที่ 87 ล าดับที่ 1



     4.1.3 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ตัง้ไว้ 70,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็เงินอุดหนุนโครงการพฒันาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
     ใหแ้ก่โรงเรียนวัดเขากระจวิมิตรภาพที่ 103 (กองการศึกษา)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560) หน้าที่ 88 ล าดับที่ 6

     4.1.4 โครงการพัฒนาทกัษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสือ่สารสูก่าร ตัง้ไว้ 70,000 บาท
     เปน็พลเมืองอาเซียน
            เพื่อจา่ยเปน็เงินอุดหนุนโครงการพฒันาทกัษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อ 
     การส่ือสารสู่การเปน็พลเมืองอาเซียนใหแ้ก่โรงเรียนบา้นหนองบว้ย (กองการศึกษา)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560) หน้าที่ 87 ล าดับที่ 5

     4.1.5 โครงการพัฒนาหลักสูตรสูม่าตรฐานสากล - อาเซียน ตัง้ไว้ 100,000 บาท
             เพื่อจา่ยเปน็เงินอุดหนุนโครงการพฒันาหลักสูตรสู่มาตรฐานสากล - อาเซียน
     ใหแ้ก่โรงเรียนทา่ยางวิทยา (กองการศึกษา)
     บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560) หน้าที่ 87 ล าดับที่ 2

     4.1.6 โครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสือ่สารสูส่ากล (ต่อเน่ือง) ตัง้ไว้ 70,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็เงินอุดหนุนโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารสู่สากล
     (ต่อเนื่อง) ใหแ้ก่โรงเรียนวัดทา่ขาม (สะเทื้อนราษฎร์อุปถัมภ)์ (กองการศึกษา)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560) หน้าที่ 88 ล าดับที่ 8

     4.1.7 โครงการภาษาอังกฤษพิชิตอาเซียน (ต่อเน่ือง) ตัง้ไว้ 70,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็เงินอุดหนุนโครงการภาษาอังกฤษพชิิตอาเซียน (ต่อเนื่อง)
     ใหแ้ก่โรงเรียนวัดทา่คอย (สกุณอุปถัมภ)์ (กองการศึกษา)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560) หน้าที่ 87 ล าดับที่ 3

     4.1.8 โครงการภาษาจีนพิชิตอาเซียน ตัง้ไว้ 70,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็เงินอุดหนุนโครงการภาษาจนีพชิิตอาเซียน ใหแ้ก่
     โรงเรียนวัดทา่คอย (สกุณอุปถัมภ)์ (กองการศึกษา)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560) หน้าที่ 87 ล าดับที่ 4



งานระดบัก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (รหัสบัญช ี00212) รวม 22,443,720 บาท
  1. งบด าเนินงาน (รหัสบัญช ี530000) รวม 9,208,920 บาท
    1.1 ค่าใชส้อย (รหัสบัญช ี532000) รวม 3,502,000 บาท
     1.1.1 รายจ่ายเพ่ือใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ (รหสับญัชี 320100) ตัง้ไว้ 1,250,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าใช้จา่ยต่าง ๆ  เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่ารับวารสารหรือ
     ส่ิงพมิพต่์าง ๆ ค่าเยบ็หนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่ต้องจา่ย
     ใหห้น่วยงานอืน่ตามระเบยีบ ค่าจา้งเหมา บริการแรงงานบคุคลภายนอก
     มาท าการอยา่งใดอยา่งหนึ่งที่เทศบาลไม่อาจด าเนินการเองได้ตามความจ าเปน็
     ค่าโฆษณาและเผยแพร่ในกิจการของเทศบาลฯลฯ (กองการศึกษา)

     1.1.2 รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏบิตัิราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย ตัง้ไว้ 2,252,000 บาท
     หมวดอ่ืนๆ (รหสับญัชี 320300)
     (1) โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ยการบริหารสถานศึกษา จ านวน 2,072,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็เงินสนับสนุนค่าใช้จา่ยการบริหารสถานศึกษาส าหรับจา่ยเปน็ค่า
     อาหารกลางวันส าหรับเด็กเล็ก ใหแ้ก่ ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ดังนี้
            - ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นทา่ยาง  เปน็เงิน 604,800 บาท
            - ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นเขากระจวิ เปน็เงิน 280,000 บาท
            - ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นหนองบว้ย เปน็เงิน 420,000 บาท
            - ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นทา่คอย เปน็เงิน 168,000 บาท
            - ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นทา่กระเทยีม เปน็เงิน 84,000 บาท
            - ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กวัดเขือ่นเพชร เปน็เงิน 336,000 บาท
            - ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กวัดเกษมสุทธาราม เปน็เงิน 179,200 บาท
            ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1863 
     ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 ทั้งนี้ จะเบกิจา่ยต่อเมือ่ได้รับการจดัสรรจาก
     กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ (กองการศึกษา)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560) หน้าที่ 90 ล าดับที่ 20

     (2) โครงการแปรงฟนัหลังอาหาร จ านวน 20,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าใช้สอยและวัสดุในการสอนเด็กนักเรียนชัน้เด็กเล็ก  
     ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าแปรงสีฟนั และรายจา่ยอืน่ ๆ ในกิจกรรมของโครงการ  
     ถัวเฉล่ียจา่ยตามที่จา่ยจริง ฯลฯ (กองการศึกษา)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560) หน้าที่ 89 ล าดับที่ 12



     (3) โครงการจดังานวันเด็กสานสัมพนัธ์สายใยครอบครัว จ านวน 50,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ค่าของรางวัล ค่าวัสดุ อุปกรณ์ 
     ค่าเช่าเคร่ืองเสียง และค่าใช้จา่ยอืน่ๆ ในกิจกรรมต่างๆ ของโครงการถัวเฉล่ียจา่ย
     ตามที่จา่ยจริง ฯลฯ (กองการศึกษา)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560) หน้าที่ 89 ล าดับที่ 13

     (4) โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กและทศันศึกษาดูงาน จ านวน 70,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร
     ค่าเบี้ยเล้ียง ค่าพาหนะ และค่าใช้จา่ยอืน่ๆ ในกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ
     ถัว่เฉล่ียจา่ยตามที่จา่ยจริง ฯลฯ (กองการศึกษา)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560) หน้าที่ 89 ล าดับที่ 14

     (5) โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน จ านวน 20,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าใช้จา่ยต่างๆ ในการประชุม ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม 
     ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการประชุม และค่าใช้จา่ยอืน่ ๆ ที่จ าเปน็ ถัวเฉล่ีย
     จา่ยตามที่จา่ยจริง ฯลฯ (กองการศึกษา)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560) หน้าที่ 89 ล าดับที่ 15

     (6) โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลทา่ยาง จ านวน 20,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร สมุดตรวจสุขภาพ
     ประจ าตัวเด็กและรายจา่ยอืน่ ๆ ในกิจกรรมของโครงการ ถัวเฉล่ียจา่ยตาม
     ที่จา่ยจริง ฯลฯ (กองการศึกษา)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560) หน้าที่ 98 ล าดับที่ 16

    1.2 ค่าวัสด ุ(รหัสบัญช ี533000) รวม 5,411,920 บาท
     1.2.1 วัสดุส านักงาน (รหสับญัชี 330100) ตัง้ไว้ 200,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าวัสดุส านักงาน เช่น เคร่ืองเขียนแบบพมิพ ์กระดาษ ดินสอ 
     ไม้บรรทดั ตรายาง แฟมูต่าง ๆ ชัน้วางที่นอนและกระเปา๋ ชัน้วางรองเทา้ 
     ส่ิงพมิพท์ี่ได้จากการซ้ือหรือจา้งพมิพ ์และแผ่นปาูยต่างๆ ฯลฯ (กองการศึกษา)

     1.2.2 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (รหสับญัชี 330200) ตัง้ไว้ 20,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าหลอดไฟฟาู สายไฟฟาู ปล๊ัก สวิตซ์ไฟฟาู ฯลฯ (กองการศึกษา)

     1.2.3 วัสดุงานบา้นงานครัว (รหสับญัชี 330300) ตัง้ไว้ 290,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าซ้ือจาน ช้อนส้อม สบู่ ผงซักฟอก ไม้กวาด ผ้าถูพื้น 
     ที่นอนเด็กเล็ก ผ้ากันเปื้อนเด็กเล็ก และถังต้มน้ าไฟฟาู ฯลฯ (กองการศึกษา)



     1.2.4 ค่าอาหารเสริม(นม) (รหสับญัชี 330400) ตัง้ไว้ 4,721,920 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าอาหารเสริม (นม) ใหแ้ก่โรงเรียนสังกัดคณะกรรมการ 
     การศึกษาขัน้พื้นฐาน จ านวน 10 โรงเรียน และศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาล
     ต าบลทา่ยาง จ านวน 7 ศูนย ์ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก 
     ที่ มท 0893.3/ว 1867 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 ทั้งนี้ จะเบกิจา่ยต่อเมือ่
     ได้รับการจดัสรร (กองการศึกษา)

     1.2.5 ค่าวัสดุก่อสร้าง (รหสับญัชี 330600) ตัง้ไว้ 30,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบในการก่อสร้างงาน
     ต่าง ๆ เช่น หนิ ดิน ทราย ไม้กระดาน ปนูซิเมนต์ ฯลฯ (กองการศึกษา)

     1.2.6 ค่าวัสดุการเกษตร (รหสับญัชี 331000) ตัง้ไว้ 50,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือสารเคมี ปอูงกันและก าจดัศัตรูพชื ปุ๋ย วัสดุเพาะช า  
     ผ้าหรือผ้าพลาสติก สายยาง กระถางต้นไม้ ฯลฯ (กองการศึกษา)

     1.2.7 ค่าวัสดุกีฬา (รหสับญัชี 331300) ตัง้ไว้ 50,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัซ้ืออุปกรณ์กีฬาต่างๆ หรืออุปกรณ์ประกอบที่ใช้ใน
     การเล่นกีฬาต่างๆ ใหแ้ก่ประชาชน และส าหรับใช้ในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กของ
     เทศบาล ฯลฯ (กองการศึกษา)

     1.2.8 ค่าวัสดุการศึกษา ตัง้ไว้ 50,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือวัสดุ อุปกรณ์การศึกษา อาทเิช่น หุ่น แบบจ าลอง
     ภมูิประเทศ ส่ือการเรียนการสอนพลาสติก ไม้ กระดาษ เบาะยดืหยุน่ 
     ชุดพละศึกษา ฯลฯ (กองการศึกษา)

    1.3 ค่าสาธารณปูโภค (รหัสบัญช ี534000) รวม 295,000 บาท
     1.3.1 ค่าไฟฟ้า (รหสับญัชี 340100) ตัง้ไว้ 200,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่ากระแสไฟฟาูที่ใช้ในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลทา่ยาง
     (กองการศึกษา)

     1.3.2 ค่าน้ าประปา (รหสับญัชี 340200) ตัง้ไว้ 15,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าน้ าประปาที่ใช้ในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลทา่ยาง
     (กองการศึกษา)

     1.3.3 ค่าบริการโทรศัพท ์(รหสับญัชี 340300) ตัง้ไว้ 80,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าโทรศัพทภ์ายในและโทรศัพทท์างไกล ที่ใช้ในศูนยพ์ฒันา
     เด็กเล็กเทศบาลต าบลทา่ยาง (กองการศึกษา)



  2. งบลงทุน รวม 4,450,800 บาท
    2.1 ค่าครุภณัฑ์ (รหัสบัญช ี541000) รวม 313,800 บาท
     2.1.1 ครุภณัฑ์ส านักงาน (รหสับญัชี 410100) ตัง้ไว้ 62,400 บาท
     (1) ค่าจดัซ้ือโต๊ะพร้อมเก้าอีรั้บประทานอาหารส าหรับเด็กเล็ก จ านวน 62,400 บาท
             เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือโต๊ะพร้อมเก้าอีรั้บประทานอาหารส าหรับเด็กเล็ก
     จ านวน 12 ชุด ราคาชุดละ 5,200 บาท (เปน็ครุภณัฑ์ที่ไม่มีอยูใ่นบญัชีมาตรฐาน
     ครุภณัฑ์ ดังนั้นจงึจ าเปน็ต้องจดัซ้ือตามราคาทอ้งตลาด) (กองการศึกษา)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560) หน้าที่ 90 ล าดับที่ 19

     2.1.2 ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (รหสับญัชี 410600) ตัง้ไว้ 45,000 บาท
     (1) ค่าจดัซ้ือชุดเคร่ืองขยายเสียง จ านวน 45,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือชุดเคร่ืองขยายเสียง จ านวน 3 ชุด ราคาชุดละ 
     15,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
            - เคร่ืองเล่นดีวีดี จ านวน 1 เคร่ือง
            - ตู้ล าโพง จ านวน 4 ตู้
            - ไมโครโฟนแบบไร้สาย จ านวน 2 ตัว
            - เคร่ืองขยายเสียง ขนาดไม่ต่ ากว่า 50 วัตต์
            - อุปกรณ์เชือ่มสายต่างๆ
     (เปน็ครุภณัฑ์ที่ไม่มีอยูใ่นบญัชีมาตรฐานครุภณัฑ์ ดังนั้นจงึจ าเปน็ต้องจดัซ้ือ
     ตามราคาทอ้งตลาด) (กองการศึกษา)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560) หน้าที่ 90 ล าดับที่ 19

     2.1.3 ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (รหสับญัชี 410700) ตัง้ไว้ 182,000 บาท
     (1) ค่าจดัซ้ือโทรทศัน์ แอล อี ดี จ านวน 182,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือโทรทศัน์ แอล อี ดี ขนาด 40 นิ้ว จ านวน 7 เคร่ือง 
     ราคาเคร่ืองละ 26,000 บาท โดยมีระดับความละเอียดจอภาพไม่น้อยกว่า 
     1920 x 1080 พกิเซล ตามราคามาตรฐานครุภณัฑ์ (กองการศึกษา)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560) หน้าที่ 90 ล าดับที่ 19

     2.1.4 ครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว (รหสับญัชี 410900) ตัง้ไว้ 24,400 บาท
     (1) ค่าจดัซ้ือตู้เยน็ จ านวน 9,400 บาท
             เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือตู้เยน็ ขนาด 7 คิวบกิฟตุ จ านวน 1 ตู้ เปน็รุ่นที่ได้รับ
     ฉลากประสิทธิภาพ เบอร์ 5 ของการไฟฟาูฝุายผลิตแหง่ประเทศไทย ตามราคา
     มาตรฐานครุภณัฑ์ (กองการศึกษา)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560) หน้าที่ 90 ล าดับที่ 19



     (2) ค่าจดัซ้ือซิงค์ล้างจานพร้อมที่คว่ าจาน จ านวน 15,000 บาท
             เพื่อจา่ยเปน็ค่าจดัซ้ือซิงค์ล้างจานพร้อมที่คว่ าจาน จ านวน 1 ชุด 
     (เปน็ครุภณัฑ์ที่ไม่มีอยูใ่นบญัชีมาตรฐานครุภณัฑ์ ดังนั้นจงึจ าเปน็ต้องจดัซ้ือตาม
     ราคาทอ้งตลาด) (กองการศึกษา)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560) หน้าที่ 90 ล าดับที่ 19

    2.2 ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง (รหัสบัญช ี542000) รวม 4,137,000 บาท
     2.1.1 ค่าก่อสร้างสิง่สาธารณูปการ ตัง้ไว้ 3,987,000 บาท
     (1) โครงการก่อสร้างศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กวัดเขือ่นเพชร ม.4 ต.ทา่คอย กว้าง 9.50 จ านวน 3,987,000 บาท
     เมตร ยาว 40.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 362.50 ตารางเมตร รายละเอียด
     ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลทา่ยาง เลขที่ กช 12/2558 (กองการศึกษา)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560) หน้าที่ 91 ล าดับที่ 21

     2.2.2 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิง่ก่อสร้าง (รหสับญัชี 421000) ตัง้ไว้ 150,000 บาท
             เพื่อจา่ยเปน็ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและส่ิงก่อสร้างเพื่อให้
     สามารถใช้งานได้ตามปกติ (กองการศึกษา)

  3. งบเงินอุดหนุน (รหัสบัญช ี560000) รวม 8,784,000 บาท
    3.1 อุดหนุนส่วนราชการ (รหัสบัญช ี610200) รวม 8,784,000 บาท
     3.1.1 โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน จ านวน 8,784,000 บาท
            เพื่อจา่ยเปน็เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน ใหแ้ก่ โรงเรียนในสังกัด
     คณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน จ านวน 10 โรงเรียน เปน็เงิน 8,784,000 บาท
     ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0893.3/ว 1867 ลงวันที่ 9 
     กรกฎาคม 2557 ทั้งนี้จะเบกิจา่ยต่อเมือ่ได้รับการจดัสรรจากกรมส่งเสริม
     การปกครองทอ้งถิน่(กองการศึกษา)
    บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560) หน้าที่ 89 ล าดับที่ 16


