แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร

รวม 2,497,514 บาท
รวม 2,176,714 บาท

หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจายเปนคาเงินเดือนใหแกพนักงานเทศบาล 4 อัตรา พนักงานครูเทศบาล
จํานวน 2 อัตรา

รวม 2,176,714 บาท
จํานวน 1,762,920 บาท

เงินประจําตําแหนงพนักงานและตําแหนงผูบริหาร
เพื่อจายเปนคาเงินประจําตําแหนงพนักงานและตําแหนงผูบริหาร
คาตอบแทนพนักงานจาง
เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ ผูชวยครูผูดูแลเด็ก (ผูมีคุณวุฒ)ิ
จํานวน 1 อัตรา และผูดูแลเด็ก (ผูมีทักษะ) จํานวน 1 อัตรา

จํานวน

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง

จํานวน

78,000 บาท

จํานวน 307,794 บาท

28,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานจางตามภารกิจ ผูชวยครูผูดูแล
เด็ก (ผูมีคุณวุฒ)ิ และผูดูแลเด็ก (ผูมีทักษะ)

งบดําเนินงาน

รวม 220,000 บาท

หมวดคาตอบแทน
คาเชาบาน
เพื่อจายเปนคาเชาบาน คาเชาซื้อ ใหแกพนักงานเทศบาล
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานเทศบาลและผูบริหาร

รวม
จํานวน

34,000 บาท
28,000 บาท

จํานวน

6,000 บาท

หมวดคาใชสอย
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
เพื่อจายเปนคาจัดทําเอกสาร วารสาร คาธรรมเนียม คาระวางบรรทุก คาจาง
เหมาบริการตางๆ คาโฆษณาและเผยแพร คาใชจายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา คาจัดทําปายประชาสัมพันธตางๆ คาเบี้ยประกัน ฯลฯ

รวม
จํานวน

60,000 บาท
20,000 บาท

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
เพื่อจายเปนคารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เชน คาอาหาร คา
เครื่องดื่ม คาของขวัญ คาใชจายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งคาบริการ
และคาใชจายอื่นๆ ซึ่งเปนตองจายที่เกี่ยวกับการรับรอง เพื่อเปนการรับรองใน
การตอนรับบุคคล หรือคณะบุคคล ที่ไปนิเทศงาน ตรวจงาน เยี่ยมชม หรือศึกษา
ดูงาน ฯลฯ

จํานวน

5,000 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ

รวม
จํานวน

35,000 บาท
30,000 บาท

คาบํารุงรักษาและซอมแซม
เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ เชน เครื่องพิมพดีด
รถจักรยานยนต เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องถายเอกสาร ฯลฯ

จํานวน

5,000 บาท

หมวดคาวัสดุ
วัสดุสํานักงาน
เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ แฟม ปากกา ธงชาติ แปรงลบ
กระดาน แผงกั้นหอง ฯลฯ
วัสดุงานบานงานครัว
เพื่อจายเปนคาสิ่งของเครื่องใชตางๆ เชน แปรง ไมกวาด ฯลฯ
วัสดุโฆษณาและเผยแพร
เพื่อจายเปนคาซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน โปสเตอร พูกันสี ฟลม แถบ
บันทึกเสียงหรือภาพ ฯลฯ

รวม 126,000 บาท
จํานวน 30,000 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ สําหรับเปนคาเบี้ยเลี้ยง และ
คาลงทะเบียน คาพาหนะ คาเชาที่พักและคาใชจายอื่นๆ ในการเดินทางไป
ราชการ หรือไปอบรม สัมมนาของ พนักงานเทศบาล ลูกจาง พนักงานจางหรือ
บุคคลอื่นที่มีหนาที่ตองปฏิบัติงานนั้นๆ ใหเทศบาล

จํานวน

15,000 บาท

จํานวน

1,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนดิสก หรือจานบันทึกขอมูล ฯลฯ
วัสดุกอสราง
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุกอสราง เชน ไมตางๆ ทินเนอร ทราย หิน ฯลฯ
วัสดุการเกษตร
เพื่อจายเปนคาวัสดุการเกษตร เชน พันธพืช ปุย ดินสําหรับปลูกตนไม ฯลฯ

งบลงทุน
หมวดคาครุภัณฑ
คาครุภัณฑสํานักงาน
เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน
เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน (ชนิดแขวน) ขนาด 18,000 บีทียู
จํานวน 3 ตัว (ตั้งไวตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ) (ปรากฏตามแผนพัฒนา
ทองถิ่นสี่ป พ.ศ. 2561 – 2564 ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ของเทศบาลตําบลพญาขัน
หนา 8)

รวม 100,800 บาท
รวม 100,800 บาท
รวม 100,800 บาท
จํานวน 85,800 บาท

ตูเก็บเอกสาร

จํานวน

12,000 บาท

จํานวน

3,000 บาท

เพื่อจัดซื้อตูเก็บเอกสาร จํานวน 2 ตู (ไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑตั้งไวตาม
ราคาทองตลาด) ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ. 2561 - 2564 ของ
เทศบาลตําบลพญาขัน หนา 102)
โตะเอนกประสงคแบบพับได
เพื่อจัดซื้อโตะเอนกประสงคแบบพับได จํานวน 2 ตัว (ไมมีในมาตรฐาน
ครุภัณฑ ตั้งไวตามราคาทองตลาด (ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
2561 - 2564 ของเทศบาลตําบลพญาขัน หนา 102)

พ.ศ.

งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบดําเนินงาน
หมวดคาใชสอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดทําปายประชาสัมพันธโครงการ เครื่องเสียง คา
จัดเตรียมสถานที่ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอุปกรณเลนเกมสฯลฯ
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาเด็กใหมีพัฒนาการดานรางกาย จิตใจ สังคมและ
สติปญญา (ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ. 2561 – 2564 ของเทศบาล
ตําบลพญาขัน หนา 64 )

รวม 2,040,570 บาท
รวม 1,156,570 บาท
รวม 613,400 บาท
รวม 613,400 บาท
จํานวน 50,000 บาท

โครงการศึกษาแหลงเรียนรูนอกสถานที่ของเด็กเล็กพรอมผูปกครอง
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดทําปายประชาสัมพันธโครงการ คาอาหาร คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม คาจัดเตรียมสถานที่ คาอุปกรณ ฯลฯ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
สงเสริมการเรียนรูของเด็กวัยกอนเรียน (ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ.
2561 – 2564 ของเทศบาลตําบลพญาขัน หนา 64)

จํานวน

20,000 บาท

โครงการเทศบาลตําบลพญาขันพบปะนักเรียน

จํานวน

15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดทําปายประชาสัมพันธโครงการ คาอาหาร คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม คาจัดเตรียมสถานที่ คาอุปกรณ ฯลฯ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
สงเสริมการเรียนรูของเด็กนักเรียน (ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ. 2561 –
2564 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ของเทศบาลตําบลพญาขัน หนา 7)

โครงการคนดีศรีพญาขัน
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดทําปายประกาศเกียรติคุณ ของขวัญ ฯลฯ โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อสงเสริมการมีจิตสาธารณะ ความซื่อสัตยสุจริตของประชาชนใน
ตําบล (ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ. 2561 – 2564 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
ของเทศบาลตําบลพญาขัน หนา 7)

จํานวน

โครงการเรียนรูเศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดทําปายประชาสัมพันธโครงการ คาอาหาร คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม คาจัดเตรียมสถานที่ คาอุปกรณ ฯลฯ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
สงเสริมการเรียนรูของเด็กและเยาวชน (ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ.
2561 – 2564 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ของเทศบาลตําบลพญาขัน หนา 7)

จํานวน 100,000 บาท

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (คาอาหารกลางวัน)
เพื่อจายเปนคาอาหารกลางวัน สําหรับเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลพญาขัน
จํานวนเด็ก 58 คน (ขอมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560) (ปรากฏตามแผนพัฒนา
ทองถิ่นสี่ป พ.ศ. 2561 - 2564 ของเทศบาลตําบลพญาขัน หนา 63)

จํานวน 324,800 บาท

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (คาจัดการเรียนการสอน
รายหัว)
เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (คา
จัดการเรียนการสอนรายหัว) ตามโครงการที่เทศบาลตําบลพญาขันกําหนด สําหรับ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลพญาขัน จํานวน 58 คน (รับจัดสรรอัตราคนละ
1,700 บาท ตอป ขอมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560 ) (ปรากฏตามแผนพัฒนา
ทองถิ่นสี่ป พ.ศ. 2561 - 2564 ของเทศบาลตําบลพญาขัน หนา 65)

จํานวน

หมวดคาวัสดุ
คาอาหารเสริม (นม) สําหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดควนถบ

5,000 บาท

98,600 บาท

รวม 543,170 บาท
จํานวน 195,453 บาท

เพื่อจายเปนคาอาหารเสริม (นม) สําหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดควนถบ จํานวน
102 คน (ขอมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560) (ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
พ.ศ.2561 - 2564 ของเทศบาลตําบลพญาขัน หนา 63)
คาอาหารเสริม (นม) สําหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดเขาแดง
เพื่อจายเปนคาอาหารเสริม (นม) สําหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดเขาแดง จํานวน
119 คน (ขอมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560) (ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
พ.ศ.2561 - 2564 ของเทศบาลตําบลพญาขัน หนา 63)

จํานวน 228,028 บาท

คาอาหารเสริม (นม) สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลพญาขัน
เพื่อจายเปนคาอาหารเสริม (นม) สําหรับเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
พญาขัน จํานวน 58 คน (ขอมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560) (ปรากฎตาม
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ. 2561 - 2564 ของเทศบาลตําบลพญาขัน หนา 63)

งบเงินอุดหนุน

จํานวน 119,689 บาท

รวม 884,000 บาท

หมวดเงินอุดหนุน
รวม 884,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ
จํานวน 884,000 บาท
อุดหนุนสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดพัทลุง (โรงเรียน จํานวน
408,000 บาท
วัดควนถบ)
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนการดําเนินการตามโครงการอาหารกลางวันใหแก
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดพัทลุง (โรงเรียนวัดควนถบ
จํานวนเด็ก 102 คน ขอมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
นักเรียนไดรับประทานอาหารที่มีภาวะโภชนาการที่ดี (ปรากฏตามแผนพัฒนา
ทองถิ่นสี่ป พ.ศ. 2561 - 2564 ของเทศบาลตําบลพญาขัน หนา 105)
อุดหนุนสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดพัทลุง (โรงเรียน จํานวน
วัดเขาแดง)
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนการดําเนินการตามโครงการอาหารกลางวันใหแก
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดพัทลุง (โรงเรียนวัดเขาแดง
จํานวนเด็ก 119 คน ขอมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
นักเรียนไดรับประทานอาหารที่มีภาวะโภชนาการที่ดี (ปรากฏตามแผนพัฒนา
ทองถิ่นสี่ป พ.ศ. 2561 - 2564 ของเทศบาลตําบลพญาขัน หนา 105)

งานศึกษาไมกําหนดระดับ
งบดําเนินงาน
หมวดคาวัสดุ
วัสดุกีฬา
เพื่อจายเปนคาวัสดุกีฬา เชน ฟุตบอล เปตอง ฯลฯ

476,000 บาท

รวม 30,000 บาท
รวม 30,000 บาท
รวม
จํานวน

30,000 บาท
30,000 บาท

