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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
อาเภอ เมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 20,624,750 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น
แผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

รวม

20,624,750

บาท

รวม

8,387,200

บาท

รวม

8,387,200

บาท

เงินเดือนพนักงาน
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานครูเทศบาลฯ งานจัดการศึกษาปฐมวัย
จานวน 17 อัตรา เป็นเงิน 6,343,600 บาทของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
เมืองสุโขทัยธานี ทั้ง 2 โรงเรียนตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุน
สาหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0809.4/ว1157 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2560 (ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา 00210 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา00212 รหัสบัญชี 220100)
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนสาหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก, ครู คศ.1
จานวน 1 อัตรา เป็นเงิน 269,100 บาท ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ตามหนังสือตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ ว 2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 และหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0809.4/ว1326 ลงวันที่ 4
กรกฎาคม 2560 (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานระดับก่อน
วัยเรียนและประถมศึกษา 00212 รหัสบัญชี 220100)

6,612,700

บาท

เงินวิทยฐานะ
เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะและเงินค่าตอบแทนรายเดือน สาหรับพนักงาน
ครูเทศบาลฯงานจัดการศึกษาปฐมวัย เป็นเงิน1,470,000 บาทของ
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ทั้ง 2 โรงเรียนตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสาหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0809.4/ว 1157 ลงวันที่ 13
มิถุนายน 2560 (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานระดับก่อน
วัยเรียนและประถมศึกษา00212 รหัสบัญชี 220400)

จานวน

1,470,000

บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างฯ ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จานวน 2 คน เป็นเงิน 256,500 บาทตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามหนังสือตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ ว 2989 ลงวันที่ 31
พฤษภาคม 2560 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0809.4/ว1326 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 (ปรากฏในแผน
งานการศึกษา 00210 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212
รหัสบัญชี 220700)

256,500

บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างฯ ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก จานวน 2 คน เป็นเงิน 48,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามหนังสือตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ ว 2989 ลงวันที่ 31
พฤษภาคม 2560 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0809.4/ว1326 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 (ปรากฏในแผน
งานการศึกษา 00210 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212
รหัสบัญชี 220700)
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย

รวม
รวม

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
จานวน
(เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก)
-ค่าจัดการเรียนการสอน
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อัตราคนละ 1,700 บาทต่อปี จานวน 65 คน เป็นเงิน 110,500
บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา ตามหนังสือตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว2989 ลงวันที่ 31
พฤษภาคม 2560 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0816.2/ว3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ปรากฏในแผน
งานการศึกษา 00210 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212
รหัสบัญชี 220700 “ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ
จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น”
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
จานวน
(เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน)
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน เด็กอนุบาล
อัตรามื้อละ 20 บาท จานวน 200 วัน จัดสรร 100% ของเด็ก
อนุบาล จานวน 575 คนได้รับจานวน 575 คน เป็นเงิน 2,300,000 บาท
ของ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ทั้ง 2 โรงเรียน ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา ตามหนังสือตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ ว 2989 ลงวันที่ 31
พฤษภาคม 2560 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0816.2/ว3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ปรากฏในแผน
งานการศึกษา 00210 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212
รหัสบัญชี 330500 “ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ
จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น”
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จานวน 65
คน อัตรา มื้อละ 20 บาท ต่อวัน จานวน 245 วัน เป็นเงิน 318,500
บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา ตามหนังสือตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ ว 2989 ลงวันที่ 31
พฤษภาคม 2560 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0816.2/ว3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ปรากฏในแผน
งานการศึกษา 00210 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212
รหัสบัญชี 330500 “ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ
จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น”

48,000

บาท

บาท
4,356,250 บาท
7,753,550

110,500

บาท

2,618,500

บาท
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
จานวน
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
(เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
เพื่อจ่ายเป็น ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสาหรับนักเรียนในโรงเรียน
สังกัด อปท. ระดับอนุบาลศึกษา จานวน 575 คน ๆ ละ 215 บาท/ภาค
เรียน จานวน 2 ภาคเรียน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษา
ตามหนังสือตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ ว
2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 และหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3301 ลงวันที่ 14
มิถุนายน 2560ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา 00212รหัสบัญชี 331500 “ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อ
เมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น”

247,250

บาท

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
จานวน
ค่าเครื่องแบบนักเรียน
(เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียนสาหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดอปท
.ระดับอนุบาลศึกษา จานวน 575 คน ๆ ละ 300 บาท/ปี ตั้งจ่ายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป ด้านการศึกษา ตามหนังสือตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว2989 ลงวันที่ 31
พฤษภาคม 2560 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0816.2/ว3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ปรากฏในแผน
งานการศึกษา 00210 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212
รหัสบัญชี 331500 “ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ
จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น”

172,500

บาท

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
จานวน
ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
(เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน (รายหัว)สาหรับนักเรียนใน
โรงเรียนสังกัด อปท.ระดับอนุบาลศึกษาจานวน 575 คนอัตราคนละ 850
บาท/ภาคเรียน จานวน 2 ภาคเรียน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้าน
การศึกษา ตามหนังสือตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท
0808.2/ ว 2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 และหนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3301 ลงวันที่ 14
มิถุนายน 2560ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา 00212รหัสบัญชี 331500 “ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อ
เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น”

977,500

บาท
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
จานวน
ค่าหนังสือเรียน
(เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียนสาหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัด อปท.ระดับ
อนุบาลศึกษาจานวน 575 คนอัตราคนละ 200 บาท/ปี ตั้งจ่ายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป ด้านการศึกษาตามหนังสือตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ ว 2989 ลงวันที่ 31
พฤษภาคม 2560 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0816.2/ว3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 (ปรากฏในแผน
งานการศึกษา 00210 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212
รหัสบัญชี 331500) “ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ
จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น”

115,000

บาท

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
จานวน
ค่าอุปกรณ์การเรียน
(เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
เพื่อจ่ายเป็น ค่าอุปกรณ์การเรียนสาหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดอปท
.ระดับอนุบาลศึกษา จานวน 575 คน ๆ ละ 100 บาท/ภาคเรียน จานวน 2
ภาคเรียน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษาตามหนังสือตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว2989 ลงวันที่ 31
พฤษภาคม 2560 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0816.2/ว3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560ปรากฏในแผน
งานการศึกษา 00210 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212
รหัสบัญชี 331500 “ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ
จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น”

115,000

บาท
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ค่าวัสดุ

รวม

3,374,300

บาท

ค่าอาหารเสริม (นม)
จานวน
1. เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนค่าอาหารเสริม (นม) จานวน 1,101,800
บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนโครงการอาหาร
เสริม (นม)เด็กอนุบาลจานวน 575 คน อัตราคนละ 7.37 บาทต่อ
วัน จานวน 260 วันของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ทั้ง 2
โรงเรียน เป็นเงิน 1,101,800 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ด้าน
การศึกษา ตามหนังสือตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท
0808.2/ ว 2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 และหนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3301 ลงวันที่ 14
มิถุนายน 2560 ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา 00212รหัสบัญชี 330400 “ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อ
เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น”

3,374,300

บาท

รวม

23,000

บาท

ค่าไฟฟ้า
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นเงิน 20,000 บาทตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212 เป็น
เงิน 20,000บาท รหัสบัญชี 340100)

20,000

บาท

ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้าประปา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นเงิน 3,000 บาทตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211 เป็นเงิน 3,000 บาท รหัสบัญชี 340200)

3,000

บาท

2. เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) จานวน 124,500
บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สาหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จานวน 65 คน อัตรา คนละ 7.37 บาทต่อวันจานวน 260 วัน เป็น
เงิน 124,500 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษา ตาม
หนังสือตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ ว 2989
ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ปรากฏ
ในแผนงานการศึกษา 00210 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา 00212 รหัสบัญชี 330400 “ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัด
สรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น”
3.เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) จานวน 2,148,000
บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สาหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดคูหา
สุวรรณ สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) อัตรา
คนละ 7.37 บาทต่อวัน จานวน 260 วัน จานวนเด็กนักเรียน 1,121
คน เป็นเงิน 2,148,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการ
ศึกษาตามหนังสือตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท
0808.2/ ว 2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 และหนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3301 ลงวันที่ 14
มิถุนายน 2560 ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา 00212 รหัสบัญชี 330400 “ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อ
เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น”
ค่าสาธารณูปโภค

หน้า : 6/6

วันที่พิมพ์ : 15/8/2560 16:52:56

งบเงินอุดหนุน

รวม

4,484,000

บาท

เงินอุดหนุน

รวม

4,484,000

บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
จานวน
-เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนอาหารกลางวันจานวน 4,484,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนค่าอาหารกลางวันเด็กให้แก่เด็ก
นักเรียนโรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ)อัตรามื้อละ 20 บาท ต่อวัน จานวน 200 วัน จัด
สรร 100% ของเด็กนักเรียน 1,121 คนได้รับจานวน 1,121 คน เป็น
เงิน 4,484,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา ตาม
หนังสือตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ ว 2989
ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 แผน
งานการศึกษา 00210 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212
รหัสบัญชี 330500 “ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิ่น”

4,484,000

บาท

