หน้า : 1/15

วันที่พิมพ์ : 15/8/2560 16:51:08

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
อําเภอ เมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 17,801,900 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

รวม

17,801,900

บาท

รวม

6,286,600

บาท

รวม

6,286,600

บาท

จํานวน

3,086,600

บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนักบริหารการศึกษา ระดับ
กลาง 1 คน เดือนละ 5,600 บาท , ศึกษานิเทศก์ 1 คน เดือนละ 5,600
บาท เงินปรับเพิ่มคุณวุฒิ และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของ
พนักงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211 เป็นเงิน 134,400 บาท รหัส
บัญชี 220200)

134,400

บาท

เงินประจําตําแหน่ง
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งนักบริหารการศึกษา ระดับกลาง 1
คน เดือนละ 5,600 บาท , นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น 1 คน เดือน
ละ 1,500 บาท , นักบริหารการศึกษา ระดับต้น 2 คน เดือนละ 3,000
บาท , ศึกษานิเทศก์ 1 คน เดือนละ 5,600 บาท ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา 00211 เป็นเงิน 188,400 บาท รหัสบัญชี 220300)

จํานวน

188,400

บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ/ทั่วไป ซึ่งปฏิบัติงานกอง
การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ทั้ง 2
โรงเรียน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211 เป็นเงิน 2,836,100
บาท รหัสบัญชี 220700)

2,836,100

บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและค่าตอบแทนพิเศษของ
พนักงานจ้างตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211 เป็นเงิน 41,100 บาท รหัส
บัญชี 220800)

41,100

บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็น เงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงาน
เทศบาล งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา 00211 เป็นเงิน 3,086,600 บาท รหัสบัญชี 220100)
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งบดําเนินงาน

รวม

8,326,000

บาท

รวม

50,000

บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา 00211 เป็นเงิน 8,000 บาท รหัสบัญชี 310300)

จํานวน

8,000

บาท

ค่าเช่าบ้าน
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้าน ให้แก่พนักงานเทศบาลตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา 00211 เป็นเงิน 42,000 บาท รหัสบัญชี 310400)

จํานวน

42,000

บาท

รวม

5,594,000

บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปก
หนังสือ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211 เป็นเงิน 200,000
บาท รหัสบัญชี 320100)

200,000

บาท

จํานวน

220,000

บาท

จํานวน

445,000

บาท

จํานวน

520,000

บาท

จํานวน

1,800,000

บาท

ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล
พนักงานครู และลูกจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา 00210 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211 เป็น
เงิน 220,000 บาท รหัสบัญชี 320300)
โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าใช้สอย ค่าเอกสาร ค่าไวนิลค่าใช้จ่ายใน
พิธีเปิด – ปิด ค่าตอบแทน ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา 00211 เป็นเงิน 445,000 บาท รหัสบัญชี 320300) (แผน
พัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 5 หน้าที่ 88 ลําดับที่ 6)
โครงการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน ทั้ง 2 โรงเรียน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลเมืองสุโขทัยธานีทั้ง 2 แห่ง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยว
ข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211 เป็นเงิน 520,000 บาท รหัส
บัญชี 320300) (แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 5
หน้าที่ 104 ลําดับที่ 75)
โครงการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ทั้ง 2 โรงเรียน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของ
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสุโขทัยธานีทั้ง 2 แห่ง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211 เป็นเงิน 1,800,000
บาท รหัสบัญชี 320300) (แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564
) ยุทธศาสตร์ที่ 5 หน้าที่ 104 ลําดับที่ 76)
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จํานวน

450,000

บาท

โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด
ระดับภาคเหนือ
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าใช้สอย ค่าเอกสาร ค่าไวนิลค่าใช้จ่ายใน
พิธีเปิด – ปิด ค่าตอบแทน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางค่าวัสดุเชื้อเพลิงและ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา 00210 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211 เป็น
เงิน 200,000 บาท รหัสบัญชี 320300) (แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 –
2564) ยุทธศาสตร์ที่ 5 หน้าที่ 88 ลําดับที่ 5)

จํานวน

200,000

บาท

โครงการเด็กไทยว่ายนํ้าเป็นและว่ายนํ้าได้

จํานวน

300,000

บาท

จํานวน

240,000

บาท

จํานวน

35,000

บาท

จํานวน

10,000

บาท

โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานการจัดการศึกษาระดับประเทศ
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าใช้สอย ค่าเอกสาร ค่าไวนิลค่าใช้จ่ายใน
พิธีเปิด – ปิด ค่าตอบแทน ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา 00210 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211 เป็น
เงิน 450,000 บาท รหัสบัญชี 320300) (แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 –
2564) ยุทธศาสตร์ที่ 5 หน้าที่ 87 ลําดับที่ 4)

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าใช้สอย ค่าเอกสาร ค่าไวนิล ค่าตอบแทน
และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา 00210 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211 เป็น
เงิน 300,000 บาท รหัสบัญชี 320300) (แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 –
2564) ยุทธศาสตร์ที่ 5 หน้าที่ 89 ลําดับที่ 10)
โครงการเดินทางไกลเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ทั้ง ๒โรงเรียน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าใช้สอย ค่าเอกสาร ค่าไวนิลค่าใช้จ่ายใน
พิธีเปิด – ปิด ค่าตอบแทนและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา 00211 เป็นเงิน 240,000 บาท รหัสบัญชี 320300) (แผนพัฒนา
สี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 5 หน้าที่ 87 ลําดับที่ 2)
โครงการประชุมพนักงานครูเทศบาล
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าใช้สอย ค่าเอกสาร ค่าไวนิล ค่าตอบแทน
และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา 00210 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211 เป็น
เงิน 35,000 บาท รหัสบัญชี 320300) (แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 –
2564) ยุทธศาสตร์ที่ 7 หน้าที่ 122 ลําดับที่ 1)
โครงการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าใช้สอย ค่าเอกสาร ค่าไวนิล ค่าใช้จ่ายใน
พิธีเปิด – ปิด ค่าตอบแทน ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา 00211 เป็นเงิน 10,000 บาท รหัสบัญชี 320300) (แผน
พัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 5 หน้าที่ 88 ลําดับที่ 7)
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จํานวน

444,000

บาท

โครงการพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาและบุคลากรทางการ จํานวน
ศึกษา
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าใช้สอย ค่าเอกสาร ค่าไวนิล ค่าใช้จ่ายใน
พิธีเปิด – ปิด ค่าตอบแทน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางค่าวัสดุเชื้อเพลิงและ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา 00210 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211 เป็น
เงิน 100,000 บาท รหัสบัญชี 320300) (แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 –
2564) ยุทธศาสตร์ที่ 7 หน้าที่ 122 ลําดับที่ 2)

100,000

บาท

จํานวน

70,000

บาท

จํานวน

100,000

บาท

จํานวน

400,000

บาท

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงซ่อมแซมทรัพย์สิน ฯลฯ ของงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษาแผนงานการศึกษา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา 00210 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211 เป็น
เงิน 60,000 บาท รหัสบัญชี 320400)

60,000

บาท

รวม

509,000

บาท

วัสดุสํานักงาน
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน และจัดซื้อหนังสือห้องสมุด แผนงาน
การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ทั้ง 2 โรงเรียน ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา 00211 เป็นเงิน 124,000 บาทรหัสบัญชี 330100)

124,000

บาท

โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพลฯ
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าใช้สอย ค่าเอกสาร ค่าไวนิล ค่าใช้จ่ายใน
พิธีเปิด – ปิด ค่าตอบแทน ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา 00210 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211 เป็น
เงิน 444,000 บาท รหัสบัญชี 320300) (แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 –
2564) ยุทธศาสตร์ที่ 5 หน้าที่ 91 ลําดับที่ 24 )

โครงการพัฒนาห้องสมุด(โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพลฯ)
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าใช้สอย ค่าเอกสาร ค่าไวนิล ค่าตอบแทน
และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา 00210 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211 เป็น
เงิน 70,000 บาท รหัสบัญชี 320300) (แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 –
2564) ยุทธศาสตร์ที่ 5 หน้าที่ 94 ลําดับที่ 40)
โครงการสืบสานลายสือไทย
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าใช้สอย ค่าเอกสาร ค่าไวนิล ค่าตอบแทน
และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา 00210 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211 เป็น
เงิน 100,000 บาท รหัสบัญชี 320300) (แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 –
2564) ยุทธศาสตร์ที่ 5 หน้าที่ 89 ลําดับที่ 12)
โครงการห้องเรียนกีฬา
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ ค่าอาหาร ค่าอุปกรณ์ ค่าใช้สอย ค่าเอกสาร ค่าไว
นิล ค่าตอบแทนและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา 00210 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211
เป็นเงิน 400,000 บาท รหัสบัญชี 320300) (แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ
.2561 – 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 5 หน้าที่ 94 ลําดับที่ 41)

ค่าวัสดุ
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า และวิทยุ ของโรงเรียนในสังกัด
เทศบาล ทั้ง 2 โรงเรียนตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา 00210 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211 เป็น
เงิน 8,000 บาท รหัสบัญชี 330200)

จํานวน

8,000

บาท

วัสดุงานบ้านงานครัว
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ในแผนงานการศึกษาและ
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล ทั้ง 2 โรงเรียนตั้งจ่ายจากเงินรายได้(ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา00210 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211
เป็นเงิน 12,000 บาท รหัสบัญชี 330300)

12,000

บาท

วัสดุก่อสร้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลทั้ง 2
โรงเรียนตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211 เป็นเงิน 60,000 บาท รหัส
บัญชี 330600)

จํานวน

60,000

บาท

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง แผนงานการศึกษาตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา 00211 เป็นเงิน 10,000 บาท รหัสบัญชี 330700)

10,000

บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของแผนงานการศึกษา ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211 เป็นเงิน 42,000 บาท รหัสบัญชี 330800)

42,000

บาท

จํานวน

8,000

บาท

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ แผนงานการศึกษาและ
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล ทั้ง 2 โรงเรียนตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา 00210 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211
เป็นเงิน 10,000 บาท รหัสบัญชี 331100)

10,000

บาท

100,000

บาท

วัสดุการเกษตร
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลทั้ง 2
โรงเรียน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211 เป็นเงิน 8,000 บาท รหัส
บัญชี 331000)

วัสดุเครื่องแต่งกาย
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
ทั้ง 2 โรงเรียน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา 00210 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211 เป็น
เงิน 100,000 บาท รหัสบัญชี 331200)

จํานวน
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วัสดุกีฬา
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมือง
สุโขทัยทั้ง 2 โรงเรียน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา 00210 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211 เป็น
เงิน 50,000 บาท รหัสบัญชี 331300)

จํานวน

50,000

บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ แผนงานการศึกษาและโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาล ทั้ง 2 โรงเรียน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา 00210 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211 เป็น
เงิน 75,000 บาท รหัสบัญชี 331400)

75,000

บาท

วัสดุดนตรี
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องดนตรีของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลทั้ง 2
โรงเรียน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211 เป็นเงิน 10,000 บาท รหัส
บัญชี 331630)

จํานวน

10,000

บาท

รวม

2,173,000

บาท

ค่าไฟฟ้า
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ทั้ง 2
โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพลฯ จํานวน 1,300,000
บาท และโรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย จํานวน 400,000 บาท ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา 00211 เป็นเงิน 1,700,000 บาท รหัส
บัญชี 340100)

จํานวน

1,700,000

บาท

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล
เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้าประปา ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ทั้ง 2
โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพลฯ จํานวน 300,000
บาท และโรงเรียนเทศบาล เมืองสุโขทัย จํานวน 150,000 บาท ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา 00211 เป็นเงิน 450,000 บาท รหัสบัญชี 340200)

จํานวน

450,000

บาท

ค่าบริการโทรศัพท์
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ทั้ง 2 โรงเรียน ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211 เป็นเงิน 23,000 บาท รหัสบัญชี 340300)

23,000

บาท

ค่าสาธารณูปโภค
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดโต๊ะอาหารสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา

รวม

3,189,300

บาท

รวม

1,244,300

บาท

จํานวน

130,000

บาท

จํานวน

64,800

บาท

จํานวน

83,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดโต๊ะอาหารสําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษา
- โต๊ะโรงอาหารขนาดไม่น้อยกว่า 75 x180 x 75 เซนติเมตร
พร้อมม้านั่งยาวสองตัว ขนาดไม่น้อย กว่า 30 x 120 x 45
เซนติเมตร จํานวน 20 ชุด
ให้กับโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล(ดํารงประชาสรรค์)
เพื่อให้มีชุดโต๊ะอาหารสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาไว้ใช้งานอย่าง
เพียงพอ (ตามราคาท้องตลาด) เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกําหนดไว้ใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท
0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา 00211 เป็นเงิน 130,000 บาท (รหัสบัญชี 410100) (แผน
พัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 5 หน้า 96 ลําดับที่ 46)
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิด
แขวน(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่น้อยกว่า 24,000 BTU จํานวน 2
เครื่อง ราคารวมค่าติดตั้ง ให้กับห้องเรียน MEP ป.6 โรงเรียนเทศบาล
วัดไทยชุมพล(ดํารงประชาสรรค์) ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานัก
งบประมาณ เพื่อปรับอุณหภูมิห้องให้เหมาะสมในการปฏิบัติงานของเจ้า
หน้าที่และนักเรียนที่มาใช้ห้องเรียนฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา 00211 เป็นเงิน 64,800 บาท รหัสบัญชี 410100) (แผนพัฒนาสี่
ปี (พ.ศ. 2561-2564)ยุทธศาสตร์ที่ 5 หน้า 95 ลําดับที่ 46)
จัดซื้อโต๊ะ-ม้านั่ง โรงอาหาร
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะ-ม้านั่ง โรงอาหารไม้เต็ง
- โต๊ะโรงอาหารแบบขาติดกันทําด้วยไม้เต็งขนาดไม่น้อย
กว่า 75 x150 x 75 เซนติเมตร พร้อมม้านั่งยาวสองตัว ขนาดไม่น้อย
กว่า 30 x 150 x 45 เซนติเมตร ราคาชุดละ 8,300 บาท
จํานวน 10 ชุด ให้กับโรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย เพื่อให้มีโต๊ะ-ม้านั่ง
โรงอาหาร ไว้ใช้งานอย่างเพียงพอ เป็นเงิน 83,000 บาท (ตามราคาท้อง
ตลาด) เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา 00210 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211 เป็น
เงิน 83,000 บาท (รหัสบัญชี 410100) (แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 5 หน้า 104 ลําดับที่ 74)
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จัดซื้อพัดลม ติดผนังห้องเรียน

จํานวน

108,000

บาท

จํานวน

75,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า 14 นิ้ว
รายละเอียดดังนี้
- ใบพัดลมขนาดไม่น้อยกว่า 14 นิ้ว 3 ใบพัด
- ตะแกรงถี่เป็นพิเศษ
- ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ
จํานวน 27 ตัว ให้กับโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดํารงประชา
สรรค์) เพื่อให้อากาศถ่ายเทและระบายความร้อน(ตามราคาท้อง
ตลาด) เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท0808.2/ว1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา 00210 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211 เป็น
เงิน 108,000 บาท รหัสบัญชี 410100) (แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.25612564) ยุทธศาสตร์ที่ 5 หน้า 95 ลําดับที่ 46)
จัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรมตั้งพื้น
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรมตั้งพื้น มีรายละเอียด
ดังนี้ พัดลมมาตรฐานอุตสาหกรรมปรับความสูงได้ ขาถอด
พับเก็บได้ ปรับแรงลมได้ 3 ระดับและปรับให้ส่ายได้
- ใบพัดอลูมิเนียม นํ้าหนักเบาและองศาใบพัดมุมมากกว่าเพื่อ
ได้ปริมาณลมสูงสุด
- stator หนาพิเศษ เพื่อประสิทธิภาพที่ดีและประหยัดไฟฟ้า
เวลาใช้งานต่อเนื่อง
- ลูกปืน SKF ไม่มีสนิม ทําให้พัดลมทํางานเงียบและใช้งาน
ต่อเนื่อง
- มีระบบระบายความร้อน มอเตอร์ เพื่อยืดอายุการใช้งานได้
นาน
- พัดลมเดินเงียบ ไม่สั่นเวลาส่ายด้วยเฟืองส่ายขนาดใหญ่ทํา
จากอลูมิเนียม
จํานวน 6 ตัว ให้กับโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล(ดํารง
ประชาสรรค์) เพื่อให้อากาศถ่ายเทและระบายความร้อน
(ตามราคาท้องตลาด) เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกําหนดไว้
ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22
มิถุนายน 2552 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา 00210 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา 00211 เป็นเงิน 75,000 บาท รหัสบัญชี
410100) (แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่
5 หน้า 95 ลําดับที่ 46)
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ครุภัณฑ์การศึกษา
จัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้ นักเรียนระดับประถมศึกษา

จํานวน

200,000

บาท

จํานวน

60,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับประถมศึกษา ทําจากไม้
ยางพารามีรายละเอียดดังนี้
- หน้าโต๊ะ-เก้าอี้ทําจากไม้ยางพาราอัดแน่นชนิดแผ่นเดียวโครงขาเหล็ก
เหลี่ยมลบขอบมุมทั้ง 4 ด้าน ขนาดไม่น้อยกว่า 1x1 นิ้ว
- ขนาดโต๊ะไม่น้อยกว่า 40x60x67 เซนติเมตร
- ขนาดเก้าอี้ไม่น้อยกว่า 17x36x38 เซนติเมตร
- พนักพิงสูงไม่น้อยกว่า 81 เซนติเมตร
- พื้นนั่งไม้หนาไม่น้อยกว่า 15 มิลลิเมตร พนักพิงไม้หนาไม่น้อย
กว่า 20 มิลลิเมตร ยึดกับขาหลังเก้าอี้ จํานวน 160 ชุด ให้กับโรงเรียน
เทศบาลวัดไทยชุมพล(ดํารงประชาสรรค์) เพื่อให้นักเรียนชั้นประถมศึกษา
มีโต๊ะ-เก้าอี้ไว้ใช้เรียนอย่างเพียงพอ เป็นเงิน 200,000 บาท (ตามราคา
ท้องตลาด) เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา 00210 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211 เป็น
เงิน 200,000 บาท รหัสบัญชี 410200) (แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.25612564) ยุทธศาสตร์ที่ 5 หน้า 94 ลําดับที่ 46)
จัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
- หน้าโต๊ะ-เก้าอี้ ทําจากไม้ยางพาราอัดแผ่นชนิดแผ่นเดียว โครงขาไม้
เหลี่ยมลบขอบมุมทั้ง 4 ด้าน ขนาดไม่น้อยกว่า 2 x 2 นิ้ว
- ขนาดโต๊ะไม่น้อยกว่า 60 x 40 x 68 เซนติเมตร
- ขนาดเก้าอี้ไม่น้อยกว่า 17 x 16 x 38 เซนติเมตร
พนักพิงสูงไม่น้อยกว่า 81 เซนติเมตร
- พื้นนั่งหนาไม่น้อยกว่า 15 มิลลิเมตร พนักพิงหนาไม่น้อยกว่า 20
มิลลิเมตร ยึดกับขาผนังเก้าอี้
จํานวน 40 ชุด ให้กับโรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย เพื่อให้นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น มีโต๊ะ-เก้าอี้ไว้ใช้เรียนอย่างเพียงพอ เป็น
เงิน 60,000 บาท (ตามราคาท้องตลาด) เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มี
กําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211 เป็นเงิน 60,000 บาท (รหัสบัญชี 410200
) (แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 5 หน้า 102 ลําดับ
ที่ 74)
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จัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้ สําหรับนักเรียนห้องเรียน Mini English Program ป.6

จํานวน

100,000

บาท

จํานวน

120,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนห้องเรียน Mini
English Program ป.6 ทําจากไม้ยางพารามีรายละเอียดดังนี้
- หน้าโต๊ะ-เก้าอี้ทําจากไม้ยางพาราอัดแน่นชนิดแผ่นเดียว
โครงขาเหล็กเหลี่ยมลบขอบมุมทั้ง4ด้าน ขนาดไม่น้อยกว่า
1x1 นิ้ว
- ขนาดโต๊ะไม่น้อยกว่า 40x60x67 เซนติเมตร
- ขนาดเก้าอี้ไม่น้อยกว่า 17x36x38 เซนติเมตร
- พนักพิงสูงไม่น้อยกว่า 81 เซนติเมตร
- พื้นนั่งไม้หนาไม่น้อยกว่า 15 มิลลิเมตร พนักพิงไม้หนาไม่
น้อยกว่า 20 มิลลิเมตร ยึดกับขาหลังเก้าอี้
จํานวน 80 ชุด ให้กับโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล(ดํารง
ประชาสรรค์) เพื่อให้นักเรียนชั้นประถมศึกษามีโต๊ะ-เก้าอี้ไว้
ใช้เรียนอย่างเพียงพอ เป็นเงิน 100,000 บาท (ตามราคา
ท้องตลาด) เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกําหนดไว้ในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22
มิถุนายน 2552 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา 00210 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา 00211 เป็นเงิน 100,000 บาท รหัสบัญชี
410200) (แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่
5 หน้า 94 ลําดับที่ 46)

จัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น ทําจากไม้ยางพารามีรายละเอียดดังนี้
- หน้าโต๊ะ-เก้าอี้ทําจากไม้ยางพาราอัดแน่นชนิดแผ่นเดียว
โครงขาเหล็กเหลี่ยมลบขอบมุมทั้ง 4 ด้าน ขนาด 1x1 นิ้ว
- ขนาดโต๊ะไม่น้อยกว่า 60x40x68 เซนติเมตร
- ขนาดเก้าอี้ไม่น้อยกว่า 17x36x38 เซนติเมตร
- พนักพิงสูงไม่น้อยกว่า 81 เซนติเมตร
- พื้นนั่งไม้หนาไม่น้อยกว่า 15 มิลลิเมตร พนักพิงไม้หนาไม่
น้อยกว่า 20 มิลลิเมตร ยึดกับขาหลังเก้าอี้
จํานวน 100 ชุด ให้กับโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล(ดํารง
ประชาสรรค์) เพื่อให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มี
โต๊ะ-เก้าอี้ไว้ใช้เรียนอย่างเพียงพอ เป็นเงิน 120,000 บาท
(ตามราคาท้องตลาด) เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกําหนด
ไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22
มิถุนายน 2552 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา 00210 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา 00211 เป็นเงิน 120,000 บาท รหัสบัญชี
410200) (แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่
5 หน้า 94 ลําดับที่ 46)
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ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดประชุม

จํานวน

23,500

บาท

จํานวน

87,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดประชุมแบบเดินสาย
ประกอบด้วย
- ชุดควบคุม จํานวน 1 เครื่อง ราคา 3,500 บาท
- ไมค์ประธาน จํานวน 1 ตัว ราคา 2,900 บาท
- ไมค์สมาชิก จํานวน 9 ตัว ๆ ละ 1,900 บาท เป็นเงิน 17,100 บาท
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของโรงเรียนเทศบาลเมือง
สุโขทัย เป็นเงิน 23,500 บาท (ตามราคาท้องตลาด) เนื่องจากเป็น
ครุภัณฑ์ที่ไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211 เป็นเงิน 23,500 บาท รหัส
บัญชี 410600) (แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 5
หน้า 103 ลําดับที่ 74)
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งพร้อมอุปกรณ์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล DSLR
- เป็นกล้องดิจิตอล DSLR
- ความละเอียดจํานวนพิกเซลทั้งหมด 24.2 Megapixel
หรือดีกว่า
- ชนิดของกล้องดิจิตอล DSLR ชนิดเปลี่ยนเลนส์ได้พร้อม
แฟลชในตัว
- โหมดคุณภาพของภาพที่บันทึก JPEG , RAW
- ฮูดเลนส์
- เอกเทอนอลแฟลช
- เลนส์ EF-S 17-55 mm f/2.8 IS USM
- กระเป๋าใส่กล้องชนิดสะพายหลัง สามารถใส่กล้องพร้อม
เลนส์ได้ 1 ชุด เลนส์ 2 ตัว และแฟลช 1 ตัว
จํานวน 1 ชุด ให้กับโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล(ดํารง
ประชาสรรค์) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของ
โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล(ดํารงประชาสรรค์) (ตามราคาท้อง
ตลาด) เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ แต่ต้องการคุณสมบัตินอกเหนือบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา 00210 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211 เป็น
เงิน 87,000 บาท รหัสบัญชี 410700) (แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.25612564) ยุทธศาสตร์ที่ 5 หน้า 96 ลําดับที่ 46)
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จัดซื้อโทรทัศน์ LED

จํานวน

32,000

บาท

จํานวน

11,000

บาท

จํานวน

25,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ระดับความ
ละเอียดจอภาพ ไม่น้อยกว่า Full HD (1920 x 1080 พิกเซล) ขนาดไม่
น้อยกว่า 55 นิ้ว หรือดีกว่า รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ของสํานักงบประมาณ จํานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 30,000 บาท ค่าติด
ตั้ง 2,000 บาท รวมจัดซื้อพร้อมติดตั้ง เป็นเงิน 32,000 บาท ให้กับ
โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล(ดํารงประชาสรรค์) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล(ดํารง
ประชาสรรค์) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา 00210 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211 เป็น
เงิน 32,000 บาท รหัสบัญชี 410700) (แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.25612564) ยุทธศาสตร์ที่ 5 หน้า 95 ลําดับที่ 46)
ครุภัณฑ์กีฬา
จัดซื้อโต๊ะเทเบิลเทนนิส
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะเทเบิลเทนนิสแบบขาพับ ขนาดไม่
น้อยกว่า 5x9 ฟุต สูง 2.5 ฟุต มีรายละเอียดดังนี้
- พื้นเป็นแบบไม้ซิปบอร์ด ความหนา 20 มม.
- โครงเหล็กยึดทั้งหมด ขาเหล็กพับเก็บได้
จํานวน 2 ชุด ให้กับโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล(ดํารง
ประชาสรรค์) เพื่อให้นักเรียนมีใช้อย่างเพียงพอ เป็นเงิน
11,000 บาท (ตามราคาท้องตลาด) เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่
ไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22
มิถุนายน 2552 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา 00210 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา 00211 เป็นเงิน 11,000 บาท รหัสบัญชี
411200) (แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่
5 หน้า 95 ลําดับที่ 46)
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์
จัดซื้อกลองสแนร์มาร์ชชิ่ง(Snare Drum)
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกลองสแนร์มาร์ชชิ่ง(Snare Drum)
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
1. ตัวกลองทําด้วยไม้หุ้มด้วยไฟเบอร์หรือโลหะชุบ
2. ขอบกลองทําด้วยโลหะชุบสเตนเลสหรือนิเกิล
3. ขนาดเส้นผ่่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 14 นิ้ว
4. มีคุณลักษณะส่วนประกอบโดยทั่วไปของกลอง
สแนร์อย่างครบถ้วน โดยมีที่ปรับแต่งความตึงของสายสแนร์
5. มีการรับประกันไม่น้อยกว่า 1 ปี
จํานวน 1 ตัว
ให้กับโรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เพื่อให้นักเรียนมีเครื่องดนตรีใช้
เรียนอย่างเพียงพอ เป็นเงิน 25,000 บาท (ตามราคาท้องตลาด) เนื่องจาก
เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211 เป็นเงิน 25,000 บาท รหัส
บัญชี 411500) (แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 5
หน้า 103 ลําดับที่ 74)
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จํานวน

60,000

บาท

จัดซื้อทรัมเป็ต
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อทรัมเป็ต
บีแฟลด ทรัมเป็ต (Bb Trumpet)
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
- ตัวเครื่องทําด้วยโลหะสีเงิน
- ลําโพง yellow BRASS 123 มม.
- ทําลม 11.65 มม.
- มีการรับประกัน ไม่น้อยกว่า 1 ปี
จํานวน 2 ตัว
ให้กับโรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เพื่อให้นักเรียนมีเครื่องดนตรีใช้
เรียนอย่างเพียงพอ เป็นเงิน 65,000 บาท (ตามราคาท้องตลาด) เนื่องจาก
เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211 เป็นเงิน 65,000 บาท รหัส
บัญชี 411500) (แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 5
แนวทางที่ 2 หน้า 103 ลําดับที่ 74)

65,000

บาท

รวม

1,945,000

บาท

จํานวน

500,000

บาท

จัดซื้อแซกโซโฟน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแซกโซโฟน
อัลโตแชกโชโฟน (Alto Saxophone)
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
-ตัวเครื่องทําด้วยโลหะสีทอง
- มีคีย์ FRONT F mechanism
- ปุ่มคีย์ Polyester
- เคลือบแลคเกอร์ใสและมีกล่องบรรจุตัวเครื่อง
- มีกล่องใส่พร้อม
จํานวน 2 ตัว ให้กับโรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย เพื่อให้นักเรียนมี
เครื่องดนตรีใช้เรียนอย่างเพียงพอ เป็นเงิน 60,000 บาท (ตามราคาท้อง
ตลาด) เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา 00210 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211 เป็น
เงิน 60,000 บาท รหัสบัญชี 411500) (แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 5 หน้า 103 ลําดับที่ 74)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
โครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณภายในโรงเรียน
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณภายในโรงเรียนเทศบาล
เมืองสุโขทัย (ตามแบบแปลนของเทศบาล) เป็นเงิน 500,000 บาท ตั้ง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211 เป็นเงิน 500,000 บาท รหัส
บัญชี 420900 (แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 5
หน้า 100 ลําดับที่ 67)
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โครงการจัดทําห้องปฏิบัติการและแสดงผลงานของนักเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทําห้องปฏิบัติการและแสดงผลงานของนักเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภายในโรงเรียนเทศบาลวัด
ไทยชุมพล(ดํารงประชาสรรค์) (ตามแบบแปลนของเทศบาล) เป็น
เงิน 80,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา 00210 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211 เป็น
เงิน 80,000 บาท รหัสบัญชี 420900 (แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 5 หน้า 94 ลําดับที่ 42)

จํานวน

80,000

บาท

โครงการจัดทําห้องเรียนพิเศษ Mini English Program

จํานวน

115,000

บาท

จํานวน

250,000

บาท

จํานวน

200,000

บาท

จํานวน

500,000

บาท

จํานวน

200,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทําห้องเรียนพิเศษ Mini English Program
โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดํารงประชาสรรค์) (ตามแบบแปลน
เทศบาล) เป็นเงิน 115,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา 00210 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211
เป็นเงิน 115,000 บาท รหัสบัญชี 420900 (แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ
.2561 - 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 5 หน้า 94 ลําดับที่ 43)
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
โครงการทาสีอาคารเรียนชั้นอนุบาล
เพื่อจ่ายเป็นค่าทาสีอาคารเรียนชั้นอนุบาล โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุม
พล (ดํารงประชาสรรค์) (ตามแบบแปลนเทศบาล) เป็นเงิน 250,000
บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211 เป็นเงิน 250,000 บาท รหัส
บัญชี 421100 (แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 5
หน้า 92 ลําดับที่ 37)
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพลฯ
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล(ดํารง
ประชาสรรค์) (ตามแบบแปลนเทศบาล) เป็นเงิน 200,000 บาท ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211 เป็นเงิน 200,000 บาท รหัส
บัญชี 421100 (แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 5
หน้า 91 ลําดับที่ 29)
โครงการปรับปรุงโรงอาหารนักเรียนชั้นอนุบาล
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงโรงอาหารนักเรียนชั้นอนุบาล โรงเรียนเทศบาล
เมืองสุโขทัย (ตามแบบแปลนของเทศบาล) เป็นเงิน 500,000 บาท ตั้ง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211 เป็นเงิน 500,000 บาท รหัส
บัญชี 421100 (แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 5
หน้า 101 ลําดับที่ 69)
โครงการปูพื้นกระเบื้องบันไดอาคาร ๑
เพื่อจ่ายเป็นค่าปูพื้นกระเบื้องบันไดอาคาร ๑ โรงเรียนเทศบาลวัดไทย
ชุมพล (ดํารงประชาสรรค์) (ตามแบบแปลนเทศบาล) เป็นเงิน 200,000
บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211 เป็นเงิน 200,000 บาท รหัส
บัญชี 421100 (แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 5
หน้า 94 ลําดับที่ 45)
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โครงการปูพื้นกระเบื้องโรงอาหารนักเรียนอนุบาล
เพื่อจ่ายเป็นค่าปูพื้นกระเบื้องโรงอาหารนักเรียนอนุบาล ให้กับโรงเรียน
เทศบาลเมืองสุโขทัย (ตามแบบแปลนของเทศบาล) เป็นเงิน 100,000
บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211 เป็นเงิน 100,000 บาท รหัส
บัญชี 421100 (แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 5
หน้า 100 ลําดับที่ 66)

จํานวน

100,000

บาท

