- 77 รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจาปีงบประมาณ 2557
เทศบาลเมืองวังนาเย็น
รายจ่ายจาแนกตามหน่วยงาน
หน่วยงานกองการศึกษา
………………………………………
ตังงบประมาณรายจ่ายทังสิน 52,294,860.- บาท
1. รายจ่ายประจา ตังไว้ รวม 45,659,360.- บาท
แยกเป็น
งบบุคลากร
1.1 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจา ตังไว้ รวม 18,869,040.- บาท แยกเป็น
1.1.1 เงินเดือน
ตังไว้ 18,869,040.- บาท แยกเป็น
1.1.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงานเทศบาล ตั้งไว้ 1,056,240.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
เงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน จานวน 6 อัตรา รวม 12 เดือน เป็นเงิน 1,056,240.บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา00210/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา00211)
1.1.1.2 ประเภทเงินเพิ่มค่าครองชีพ ตั้งไว้ 168,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพ
และค่าปรับคุณวุฒิเทียบเท่า ก.พ. ให้กับพนักงานเทศบาล จานวน 4 อัตรา รวม 12 เดือน เป็นเงิน 168,000.-บาท
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211)
1.1.1.3 ประเภทเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล ตั้งไว้ 14,152,680.- บาท เพื่อจ่าย
เป็นค่าเงินเดือนพนักงานครูพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน จานวน 60 อัตรา เป็นเงิน 14,152,680.-บาท
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา00210/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา00211)
1.1.1.4 ประเภทเงินเพิ่มอื่นๆที่จ่ายควบกับเงินเดือน ตั้งไว้ 2,366,520.- บาท เพื่อจ่าย
เป็นเงินเพิ่มอื่นๆที่จ่ายควบกับเงินเดือนพร้อมทั้งปรับปรุง ให้กับพนักงานครูเทศบาล จานวน 32 อัตรา เป็นเงิน
2,366,520.-บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211)
1.1.1.5 ประเภทวิทยฐานะ ตั้งไว้ 1,125,600.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มอื่นๆ ที่จ่าย
ควบกับเงินเดือน ให้กับพนักงานครูเทศบาล จานวน 20 อัตรา เป็นเงิน 1,125,600.- บาท (ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา 00210/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211)
1.2 หมวดค่าจ้างชั่วคราว ตังไว้ 3,768,000.- บาท แยกเป็น
1.2.1 ประเภทเงินเดือนพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 2,244,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานจ้าง
จานวน 23 อัตรา โดยแยกเป็น พนักงานจ้างภารกิจกองการศึกษา จานวน 2 อัตรา ผู้ช่วยครู จานวน 13 อัตรา
พนักงานจ้างทั่วไป จานวน 5 อัตรา ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินโรงเรียน จานวน 3 อัตรา รวม 23 อัตรา พร้อมทั้งส่วน
ต่าง ผู้ดูแลเด็ก ที่ป ฏิบั ติงานกองการศึกษา (ปรากฏในแผนงานการศึ กษา00210/งานบริห ารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา00211)
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เงินเดือนครูอาสา ในการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส จานวน 1 อัตรา เป็นเงิน 100,080.-บาท รวม 12 เดือน
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา00210/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา00211)
1.2.3 ประเภทค่าครองชีพชั่วคราว ตั้งไว้ 1,344,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพพนักงานจ้าง
จานวน 23 อัตรา โดยแยกเป็น พนักงานจ้างภารกิจกองการศึกษา จานวน 2 อัตรา ผู้ช่วยครู จานวน 13 อัตรา
พนักงานจ้างทั่วไป จานวน 5 อัตรา ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินโรงเรียน จานวน 3 อัตรา รวม 23 อัตรา พร้อมทั้งส่วน
ต่าง ผู้ดูแลเด็ก ที่ปฏิบัติงานกองการศึกษา (ปรากฏในแผนงานการศึกษา00210/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา00211)
1.2.4 ประเภทค่าครองชีพชั่วคราว ครูอาสา ตั้งไว้ 79,920.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพ
พนักงานจ้างครูอาสา ในการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส จานวน 1 อัตรา จานวน 12 เดือน (ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา00210/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา00211)
งบดาเนินการ
1.3 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุตังไว้ 21,942,320.- บาท
1.3.1 ค่าตอบแทน ตังไว้ 48,800.- บาท แยกเป็น
1.3.1.1 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 10,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็น
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานและลูกจ้างประจา (ปรากฏในแผนงานการศึกษา00210/งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา 00211)
1.3.1.2 ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 10,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติราชการให้แก่ท้องถิ่น ฯลฯ
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา00210/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211)
1.3.1.3 ประเภทเช่าบ้าน ตั้งไว้ 28,800.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเช่าบ้าน ฯลฯ
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา00210/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211)
1.3.2 ค่าใช้สอย ตังไว้ 15,607,800.- บาท
1.3.2.1 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 600,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็น
(1) รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 600,000.- บาทเพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น
1. ค่าเย็บเล่มหนังสือเข้าปกหนังสือ
2. ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ
3. ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ
4. ค่ารับวารสารหรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211)
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เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ชารุดเสียหาย ได้แก่ ยานพาหนะ หรือครุภัณฑ์ทรัพย์สินต่าง ๆ
ของเทศบาลเมืองวังน้าเย็น ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา00210/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา00211)
1.3.2.3 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว้ 1,130,000.- บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการร่วมฉลองวันสาคัญของชาติ ตั้งไว้ 400,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดอกไม้ พานพุ่มดอกไม้สด ค่าพวงมาลา ค่ามหรสพ ค่าจัดทาป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ที่จาเป็นในการจัดงาน วันปิยมหาราช , วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี ,วันเฉลิมพระชนมพรรษา
5 ธันวามหาราช , วันจีกรี , วันพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก,วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ฯลฯ (ปรากฏในแผนงาน
การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ00260/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
00261 )
(2) ค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา ตั้งไว้ 50,000.- บาท
เพื่อจ่าย เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานทางพระพุทธศาสนา ค่าดอกไม้ เทียน ค่าตกแต่งรถบุปผาชาติ ค่าปัจจัยไทย
ธรรมและปัจจัยถวายพระ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จาเป็นทางศาสนา เช่น
การทาบุญตักบาตร เยี่ยมเยียนวัดตามโครงการของเทศบาล อาเภอ และจังหวัดสระแก้ว , แห่เทียนพรรษา ,
สาธยายธรรมพระไตรปิฎก ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ00260/งานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิ่น00263)
(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการส่งเสริมอนุรักษ์ วัฒนธรรม และประเพณี
ท้องถิ่น ตั้งไว้ 200,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าน้าดื่ม ค่าตกแต่งรถบุปผาชาติ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จาเป็นในการ
เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทย และประเพณีท้องถิ่น ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ00260/งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น00263)
(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณี ตั้งไว้ 480,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ ตั้งไว้ 40,000.- บาท เพื่อจ่าย
เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าข้าวสารอาหารแห้ง ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าปัจจัยเครื่องไทยธรรม และปัจจัยถวายพระ
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมฯ00260/งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น00263)
- ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสงกรานต์ ตั้งไว้ 400,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
วัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าปัจจัยไทยธรรม ปัจจัยถวายพระ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ปรากฏในแผนงาน
การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ00260/งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น00263)
- ค่าใช้จ่ายใน โครงการเทศกาลดูผีเสื้อที่ปางสีดา ตั้งไว้ 40,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ตกแต่งรถแห่ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม ฯลฯ (ปรากกฎในแผนงาน
การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 00260/งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น00263)
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อื่น ๆ ตังไว้ 13,827,800.- บาท เพื่อใช้จ่ายเป็นค่า ดังต่อไปนี้
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ตามคาสั่ง
ของทางราชการ เช่น เบี้ยเลี้ยงการเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ ตั้งไว้ 96,000.-บาท ค่าพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก
คนละ 2,000 บาท จานวน 46,000.-บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา00211)
(2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูอาสา ในการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส เพื่อใช้
จ่ายตามโครงการ เช่น เบี้ยเลี้ยงการเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ ตั้งไว้ 6,000.-บาท (ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา 00210/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา00211)
(3) ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬามวลชน ต้านภัยยาเสพติด ตั้งไว้ 100,000.-บาท
เพือ่ จ่ายเป็นค่าเตรียมสนามแข่งขัน ค่าวัสดุอุปกรณ์การแข่งขัน ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจาสนาม ค่าตอบแทน
คณะกรรมการตัดสิน ค่าถ้วยและเหรียญรางวัล ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ (ปรากฏ
ในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ00260/งานกีฬาและนันทนาการ00262)
(4) ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาอาเภอ/จังหวัด ตั้งไว้ 70,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม การสมัคร ค่าวัสดุอุปกรณ์ กีฬา – กรีฑา ค่าชุดนักกีฬา – กรีฑา พร้อมทั้งโค้ช และผู้
ควบคุมทีม ค่าควบคุมทีม ค่าอาหาร เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการ
ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ00260/งานกีฬาและนันทนาการ00262)
(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ภายในหน่วยงาน ตั้งไว้ 100,000.บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าชุดกีฬา ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนของ
คณะกรรมการ ค่าของขวัญ ของรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม ฯลฯ (ปรากฏใน
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ00260/งานกีฬาและนันทนาการ00262)
(6) ค่าใช้จ่ายในโครงการออกกาลังกายของประชาชน (แชลเลนจ์เดย์) ตั้งไว้
40,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ00260/งานกีฬาและนันทนาการ00262)
(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ตั้งไว้ 200,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการดาเนินงาน ค่าจัดตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าเช่าเต็นท์ ค่าการแสดงมหรสพ
การบันเทิง ค่าจัดทาใบประกาศเกียรติคุณ ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่ายานพาหนะ ค่าเครื่องเสียง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ( ปรากฏในแผนงานการศึกษา00210/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา00211 )
(8) ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาทุกประเภท ตั้งไว้
50,000.- บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่จาเป็นในโครงการ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ00260/งานกีฬาและนันทนาการ00262)
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(9) ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาระดับเขต/ภาค ตั้งไว้ 50,000.- บาท เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายที่จาเป็นในโครงการ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ00260/งานกีฬาและนันทนาการ00262)
(10)ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดนิทรรศการและการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
ระดับภาคตะวันออก ตั้งไว้ 150,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่จาเป็นในโครงการและอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา00210/งานศึกษาไม่กาหนดระดับ 00214)
(11) ค่าใช้จ่ายในโครงการแม่ข่ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ (ศูนย์เด็กเล็กฯ) ตั้งไว้
10,000.-บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่จาเป็นในโครงการและอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา
00210/งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา00212)
(12) ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิชาการ ตั้งไว้ 1,500,000.-บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่จาเป็นในโครงการและอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา00210/งานศึกษา
ไม่กาหนดระดับ 00214)
(13) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ตั้งไว้ 21,000.-บาท
เพื่อจ่ายให้โรงเรียนละ 15,000.-บาท ครูแกนนาโรงเรียนละ 1 คน ๆ ละ 3,000.-บาท และเจ้าหน้าที่ อปท. ละ
3,000.-บาท และเป็นค่าใช้จ่ายที่จาเป็นในโครงการและอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา
00210/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211)
(14) ค่าใช้จ่ายในโครงการเสริมสร้างศักยภาพของชุมชน (AEC) ตั้งไว้ 360,000.บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างผู้ที่มีทักษะทางด้านภาษาต่าง ๆ เพื่อเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซี่ยน และเป็นค่าใช้จ่ายที่
จาเป็นในโครงการและอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา00210/งานศึกษาไม่กาหนดระดับ 00214)
(15) ค่าใช้จ่ายในโครงการสายใยร้อยใจท้องถิ่นสัมพันธ์คัพ ครั้งที่ 6 ตั้งไว้ จานวน
180,000.-บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่จาเป็นในโครงการ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา
00210/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211)
(16) ค่าใช้จ่ายในโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพบุคลากรทางการศึกษา ตั้งไว้
80,000.-บาท เพื่อเป็ น ค่าใช้จ่ ายวิทยากร อุปกรณ์ ค่ าอาหาร ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้อง ฯลฯ (ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา00210/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211)
(17) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองวังน้าเย็น 1) ตั้งไว้ จานวน 800,800.-บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา00210/งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา00212)
- ค่าอาหารกลางวัน ตั้งไว้ จานวน 632,800.-บาท สาหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลเมืองวังน้าเย็น 1 จานวน 113 คน ๆละ 20 บาท จานวน 280 วัน เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน
- ค่าจ้างเหมาทาความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 ตั้งไว้ จานวน
84,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างทาความสะอาดศูนย์เด็กเล็ก 1 จานวน 12 เดือน
- ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 ตั้งไว้ จานวน
84,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน
/(18) โครงการ...
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(18) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
เมืองวังน้าเย็น 2) ตั้งไว้ จานวน 346,000.-บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา00210/งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา00212)
- ค่าอาหารกลางวัน ตั้งไว้ จานวน 280,000.-บาท สาหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลเมืองวัง น้าเย็น 2 จานวน 50 คน ๆละ 20 บาท จานวน 280 วัน เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน
- ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 ตั้งไว้ จานวน
66,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน
(19) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลเมืองวังน้าเย็น 3) ตั้งไว้ จานวน 374,000.-บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา00210/งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา00212)
- ค่าอาหารกลางวัน ตั้งไว้ จานวน 308,000.-บาท สาหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลเมืองวังน้าเย็น 3 จานวน 55 คน ๆละ 20 บาท จานวน 280 วัน เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน
- ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 ตั้งไว้ จานวน
66,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน
(20) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลเมืองวังน้าเย็น 4) ตั้งไว้ จานวน 422,800.-บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา00210/งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา00212)
- ค่าอาหารกลางวัน ตั้งไว้ จานวน 296,800.-บาท สาหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลเมืองวัง น้าเย็น 4 จานวน 53 คน ๆละ 20 บาท จานวน 280 วัน เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน
- ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 ตั้งไว้ จานวน
66,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน
- ค่าจ้างเหมาทาความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 ตั้งไว้ จานวน 60,000.บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าทาความสะอาด จานวน 12 เดือน
(21) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลเมืองวังน้าเย็น 5) ตั้งไว้ จานวน 357,200.-บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา00210/งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา00212)
- ค่าอาหารกลางวัน ตั้งไว้ จานวน 291,200.-บาท สาหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลเมืองวัง น้าเย็น 5 จานวน 52 คน ๆละ 20 บาท จานวน 280 วัน เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน
- ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5 ตั้งไว้ จานวน
66,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร
(22) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์
วิทยา) ตังไว้ 6,014,000.-บาท
- ค่าอาหารกลางวัน ตั้งไว้ จานวน 4,496,000.-บาท สาหรับนักเรียน
ระดับอนุบาล 1– ประถมศึกษาปีที่ 6 จานวน (100%) จานวน 1,124 คน ๆละ 20 บาท จานวน 200 วัน รวมเป็นเงิน
4,496,000.-บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา00210/ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา00212)
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- ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ตั้งไว้ 20,000.-บาท
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210/ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211)
- ค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ตั้งไว้ 80,000.-บาท (ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา00210/ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211)
- ค่าใช้จ่ายในโครงการค่าพัฒนาครูและบุคากรทางการศึกษา ตั้งไว้
250,000.-บาท(ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210/ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211)
- ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน ตั้งไว้ 100,000.-บาท
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา00210/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211)
- ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน ตั้งไว้ 50,000.บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210/ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211)
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการ
พัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) ตั้งไว้ 300,000.-บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210/งานศึกษาไม่กาหนดระดับ 00214)
- ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน ตั้งไว้
100,000.-บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210/ งานศึกษาไม่กาหนดระดับ 00214)
- ค่าใช้จ่ายการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนขยายโอกาส
ตั้งไว้ 100,000.-บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210/ งานระดับมัธยมศึกษา 00213)
- ค่าใช้จ่ายโครงการเข้าร่วมงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น
ระดับประเทศ ตั้งไว้ 200,000.-บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210/ งานศึกษาไม่กาหนดระดับ 00214)
- ค่าใช้จ่ายโครงการแกนนานักเรียนเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือ-เนตรนารี
ตั้งไว้ 30,000.-บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 0021 /งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211)
- ค่าใช้จ่ายโครงการเข้าค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชนขององค์กรปกครอง
ท้องถิ่น ตั้งไว้ 20,000.-บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210/งานศึกษาไม่กาหนดระดับ 00214)
-ค่าน้าประปาโรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา ตั้งไว้ จานวน
100,000.-บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 0021 /งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211)
-ค่าจ้างเหมาทาความสะอาดอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์
วิทยา จานวน 2 คน ตั้งไว้ 168,000.-บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 0021/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา 00211)
(23) โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชน ตั้งไว้ 2,000,000.-บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายวิทยากร อุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา
00210/งานศึกษาไม่กาหนดระดับ 00214)
(24) โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ตั้งไว้ 500,000.-บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายวิทยากร อุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา
00210/งานศึกษาไม่กาหนดระดับ 00214)
/1.3.3 ค่าวัสดุ...
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1.3.3 ค่าวัสดุ ตังไว้ 6,285,720.- บาท
1.3.3.1 ประเภทค่าวัสดุสานักงาน ตั้งไว้ 500,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียน
แบบพิมพ์ กระดาษ ตรายาง หมึก ดินสอ ปากกา ค่าถ่ายเอกสาร ค่าน้าดื่ม ค่าจัดซื้อธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์
ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา00211)
1.3.3.2 ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 40,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า Diskette
Floppy Disk เครื่องบันทึกข้อมูลแบบพกพา ตลับผงหมึก แผ่นกรองแสง ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา
00210/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา00211)
1.3.3.3. ประเภทค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 5,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษ
เขียนโปสเตอร์ พู่กัน สี และฟิล์ม ค่าล้างรูป ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา00210/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา00211)
1.3.3.4 ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 40,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าไม้กวาด สบู่
ผงซักฟอก น้ายาล้างจาน ไม้ถูพื้น ผ้าถูพื้น น้ายาถูพื้น ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา00210/งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา00211)
1.3.3.5 ประเภทค่าวัสดุเชื้อเพลิง และหล่อลื่น ตั้งไว้ 50,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
เชื้อเพลิงหล่อลื่น สาหรับกิจการยานพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาล (ปรากฏในแผนงานการศึกษา
00210/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา00211)
1.3.3.6. ประเภทค่าวัสดุยานพาหนะ และขนส่ง ตั้งไว้ 5,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
วัสดุอุปกรณ์ อะไหล่ต่าง ๆ ของยานพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาล (ปรากฏในแผนงานการศึกษา
00210/ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา00211)
1.3.3.7 ประเภทค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 5,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
วัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊ก สวิตช์ไฟฟ้า โคมไฟฟ้า ฯลฯ ในการปรับปรุงและซ่อมแซมไฟฟ้าใน
โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองวังน้าเย็น (ปรากฏในแผนงานการศึกษา
00210/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา00211)
1.3.3.8 ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ตั้งไว้ 200,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าจัดซื้อน้ายาต่างๆ เคมีภัณฑ์ คลอลีนผง ผงกรอง และวัสดุที่ใช้ในสระว่ายน้าเทศบาลเมืองวังน้าเย็น ฯลฯ
200,000. บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา00210/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา00211)
1.3.3.9 ประเภทวัสดุกีฬา ตั้งไว้ 20,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬา เช่น ไม้เทนนิส
ลูกเทนนิส ลูกฟุตบอล ตะกร้อ ตาข่ายกีฬา ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา00210/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา00211)
1.3.3.10 ประเภทวัสดุอาหารเสริม (นม) ตั้งไว้ 5,414,220.-บาท อื่น ๆ เพื่อจ่ายเป็นค่า
วัสดุอาหารเสริม(นม) สาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองวังน้าเย็น 1,2,3,4,5 นักเรียนในสังกัดเทศบาล
โรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองวังน้าเย็นตั้งแต่ระดับอนุบาล-ประถมศึกษา (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210/งาน
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212)
/1.3.3.11 ประเภท...
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1.3.3.11 ประเภทวัสดุการศึกษาสาหรับครูอาสาในการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส
ตั้งไว้ 6,500.-บาท อื่น ๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา
00210/งานศึกษาไม่กาหนดระดับ 00214)
1.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค

ตังไว้ 1,080,000.- บาท

1.4.1 ประเภทค่าไฟฟ้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองวังน้าเย็น 1,2,3,4,5 และ ศูนย์การ
เรียนรู้ตาบลวังน้าเย็น ตั้งไว้ 1,000,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ ฯลฯ (ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา00210/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา00211)
1.4.2 ประเภทค่าน้าประปาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองวังน้าเย็น และสระว่ายน้า
เทศบาลเมืองวังน้าเย็น ฯลฯ ตั้งไว้ 80,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าน้าปาปาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ และสระว่าน้า
เทศบาลฯ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา00210/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา00211)
งบเงินอุดหนุน
1.5 หมวดเงินอุดหนุน
ตังไว้ 6,435,500.- บาท
1.5.1 ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ ตังไว้ 6,435,500.- บาท เพื่อจ่ายเป็น
(1) อุดหนุนสาหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียน ตั้งไว้ 6,012,000.- บาท เพื่อจ่าย
เป็นเงินอุดหนุนสาหรับสนับสุนนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนในเขตเทศบาลเมือง โดยมีรายละเอียดดังนี้
- โรงเรียนวังน้าเย็นมิตรภาพที่ 179 จานวนนักเรียน 764 คน ๆ ละ 20 บาท จานวน 200
วัน รวมเป็นเงิน 3,056,000.-บาท
- โรงเรียนบ้านวังแดง จานวนนักเรียน 82 คน ๆ ละ 20 บาท จานวน 200 วัน รวมเป็นเงิน
328,000.- บาท
- โรงเรียนบ้านวังบูรพา จานวนนักเรียน 353 คน ๆ ละ 20 บาท จานวน 200 วัน รวมเป็น
เงิน 1,412,000.-บาท
- โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6 จานวนนักเรียน 254 คน ๆละ 20 บาท จานวน
200 วัน รวมเป็นเงิน 1,016,000.-บาท
- โรงเรียนวัดเกศแก้ว จานวนนักเรียน 50 คน ๆ ละ 20 บาท จานวน 200 วัน รวมเป็นเงิน
200,000.-บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา00210/งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา00212)
(2) อุดหนุนค่าใช้จ่ายตามโครงการงานดอกแก้วบานเบื้องบูรพา และงานกาชาดจังหวัด
สระแก้ว ตั้งไว้ 100,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนแก่ที่ว่าการอาเภอวังน้าเย็น (ปรากฏในแผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ00260/งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น00263 )
(3) อุดหนุนค่าใช้จ่ายตามโครงการงานพระราชพิธี และรัฐพิธี ตั้งไว้ 50,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนแก่ที่ว่าการอาเภอวังน้าเย็น (ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
00260/ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ00261 )
/(4) อุดหนุน...
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(4) อุดหนุนค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นท้องที่สามัคคี “วังน้าเย็นคัพ” ตั้งไว้
จานวน 20,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนแก่ ที่ว่าการอาเภอวังน้าเย็น (ปรากฏในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และนันทนาการ 00260/ งานกีฬาและนันทนาการ 00262 )
(5) อุดหนุนค่าใช้จ่ายตามโครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ตั้งไว้
20,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนแก่ วัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว (ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ 00260/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 00261 )
(6) อุดหนุนค่าใช้จ่ายตามโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2556 ตั้งไว้ 3,500.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนแก่ สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 00260/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 00261 )
(7) อุดหนุนค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดสร้างพระพุทธรูป ตัง้ ไว้ 200,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนแก่ ที่ทาการปกครองจังหวัดสระแก้ว (ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 00260/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 00261
(8) อุดหนุนค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมการแสดงประกอบแสง สี เสียง และสื่อผสม
งานสื่อสารวัฒนธรรมเบื้องบูรพา ประจาปี 2557 ตั้งไว้ 30,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน แก่ สานักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 00260/งาน
ศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 00263 )
งบลงทุน
2. งบลงทุน ตังไว้ 200,000.- บาท
2.1 หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตังไว้ 200,000.- บาท แบ่งเป็น
2.1.1 ค่าซ่อมแซมอาคารเรียน ตั้งไว้ 200,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม ปรับปรุงอาคาร
ต่าง ๆ ของเทศบาลฯ ฯลฯ ตั้งตามหนังสือ ที่ มท 0893.3/ว1506 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2556 เรื่องการซักซ้อม
แนวทางการจั ดท างบประมาณรองรับ เงิน อุดหนุ น ทั่ว ไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 (ปรากฏในแผนงานการศึกษา00210/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา00211)
******************************************************************

