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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ 
อ าเภอพาน  จังหวัดเชียงราย 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  7,829,496  บาท  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษี
จัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานการศึกษา 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา                                       รวม     4,444,580  บาท 
   งบบุคลากร                                                                รวม     3,038,980  บาท 
      เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)                                                         รวม    3,038,980  บาท 
    1. เงินเดือนพนักงาน                         จ านวน      1,900,800   บาท
  1. ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล      จ านวน    729,960   บาท 
  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนต าบล  จ านวน 2 อัตรา   
      ได้แก่ 1) ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ 2) นักวิชาการศึกษา  
      หรือในต าแหน่งอ่ืนกรณีมีการโอน (ย้าย) หรือบรรจุแต่งตั้งใหม่ในภายหลัง 
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542    
  - เป็นไปตามหนังสือส านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.  
      ที่ มท 0809.2/ว138  ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558 เรื่อง ซักซ้อม 
      แนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล 
       ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด 
      เชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 
      ของการบริหารส่วนต าบล (แก้ไขเพ่ิมเติม) พ.ศ.2558 ลงวนัที่  25 
      ธันวาคม  2558 
  - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด   
      เชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับก าหนดโควตาและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน  
    ค่าจ้าง และค่าตอบแทนพิเศษ ส าหรับพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างประจ า 
    ขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2559 ลงวันที่  11  มกราคม  2559 
  - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดเชียงราย  
    เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล  
    พ.ศ. 2559 ลงวันที่  11  มกราคม  2559 
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  - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 155 ล าดับที่ 3  
      (กองการศึกษาฯ) 

  2. ประเภทเงินเดือนข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก  
                                                      จ านวน  1,170,840   บาท 
  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก จ านวน 4 อัตรา  
      ได้แก่ ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.ต้นกล้าอบต.แม่อ้อ  
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  
      พ.ศ. 2542    
  - เป็นไปตามหนังสือส านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.  
      ที่ มท 0809.2/ว138  ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558 เรื่อง ซักซ้อม 
      แนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล 
      ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดเชียงราย  
    เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล 
      ของการบริหารส่วนต าบล (แก้ไขเพ่ิมเติม) พ.ศ.2558 ลงวนัที่  25 
      ธันวาคม  2558 
  - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด   
      เชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับก าหนดโควตาและวงเงินเลื่อนขั้น 
      เงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนพิเศษ ส าหรับพนักงานส่วนต าบล  
      และลูกจ้างประจ าขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2559  
      ลงวันที่  11  มกราคม  2559 
  - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดเชียงราย  
    เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล  
    พ.ศ. 2559 ลงวันที่  11  มกราคม  2559 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 155 ล าดับที่ 3  
      (กองการศึกษาฯ) 

 2. เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน        42,000   บาท 
  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งให้แก่ พนักงานส่วนต าบล  
      จ านวน 1 อัตรา ได้แก่ ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ   
      ซึ่งมีสิทธิได้รับเงินประจ าต าแหน่ง ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน 
      และเงินประจ าต าแหน่ง  
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
  - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล  
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      เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีจ่ายเงินเดือน 
      และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที่ 6) ลงวันที่  7  มีนาคม  2559 
  - เป็นไปตามมติคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดเชียงราย  
      ในการประชุมครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่  27  เมษายน  2559  
  - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดเชียงราย 
      เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ 
      องค์การบริหารส่วนต าบล (เพ่ิมเติม) ลงวันที่  3  พฤษภาคม  2559 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 157 ล าดับที่ 13  
      (กองการศึกษาฯ) 

 3. เงินวิทยฐานะ จ านวน      42,000   บาท 
  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะให้แก่ ครู  จ านวน 1 อัตรา  
      ซึ่งมีสิทธิได้รับเงินวิทยฐานะตามกฎหมาย  
  - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด 
     เชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลพนักงานครู 
      และบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบล  ลงวันที่  30   
      พฤษภาคม  2549 
  - เป็นไปตามประกาศ ก.จ. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับการบริหาร 
      งานบุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหาร 
      ส่วนจังหวัด ลงวันที่  4  เมษายน  2549 
  - เป็นไปตามประกาศ ก.ท. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประเมิน 
      ผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลเพ่ือให้มีหรือ 
      เลื่อนวิทยฐานะ ลงวันที่  5  มกราคม  2550 
  - เป็นไปตามก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงาน 
      บุคคลพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์การบริหารส่วน 
      ต าบล ลงวันที่  4  เมษายน  2549   
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพ่ิมเติม/ 
      เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5 พ.ศ.2561 หน้า 32 ล าดับที่ 2  
      (กองการศึกษาฯ) 

 4. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 1,042,000   บาท
  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนพร้อมทั้งเงิน 
      ปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและ 
      ประเภททั่วไป จ านวน 6 อัตรา ได้แก่ 1. ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  
      จ านวน 1 อัตรา 2. ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) จ านวน 5 อัตรา 
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  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  
      พ.ศ. 2542    
  - เป็นไปตามหนังสือส านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.  
      ที่ มท 0809.2/ว138  ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558 เรื่อง ซักซ้อม 
      แนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล 
      ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด 
      เชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 
      ของการบริหารส่วนต าบล (แก้ไขเพ่ิมเติม) พ.ศ.2558 ลงวนัที่  25 
      ธันวาคม  2558 
  - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด 
      เชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับก าหนดโควตาและวงเงินเลื่อนขั้น 
      เงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนพิเศษ ส าหรับพนักงานส่วนต าบล  
      และลูกจ้างประจ าขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2559  
      ลงวันที่  11 มกราคม  2559 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 155 ล าดับที่ 3 
      (กองการศึกษาฯ) 

 5. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง  จ านวน   12,180   บาท
  - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว (พชค.)  
     เงินเพ่ิมตามคุณวุฒิ ฯลฯ ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ 
      จ านวน 1 อัตรา ได้แก่  ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) 
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542    
  - เป็นไปตามหนังสือส านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138   
    ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระ 
    ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดเชียงราย 
      เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับการให้พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง 
      และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลได้รับเงินเพ่ิม 
      การครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่  10  สิงหาคม  2558 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 156 ล าดับที่ 6 
      (กองการศึกษาฯ) 
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   งบด าเนินงาน                                                              รวม    1,093,000  บาท 
      ค่าตอบแทน    รวม       260,000 บาท
  1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร จ านวน        260,000   บาท 
      ปกครองส่วนท้องถิ่น 
  1.1 เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ  จ านวน  250,000  บาท 
      - เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจ าปี)  
    แก่พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างที่มีสิทธิตามระเบียบและหลักเกณฑ์ 
    ที่ทางราชการก าหนด 
     - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการก าหนด 
          เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น 
          เงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอ่ืนของ 
          องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557          
      - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 155  
          ล าดับที่ 2 (กองการศึกษาฯ) 

  1.2 ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้าง    จ านวน  10,000  บาท 
      - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้าง 
          โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าเบี้ยประชุม ค่าพาหนะ  
          ของคณะกรรมการ ค่าสมนาคุณ ค่าใช้สถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
          ที่เก่ียวข้อง ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่ทางราชการก าหนด 
      - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายการคัด 
          เลือกพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2555 
      - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
          การคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
          (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 
      - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง  
    ฉบับที่ 5 พ.ศ.2561 หน้า 32 ล าดับที่ 2 (กองการศึกษาฯ) 
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   ค่าใช้สอย    รวม      560,000  บาท 
   1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  จ านวน       550,000    บาท 
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิ่งของหรือเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการต่าง ๆ  
      เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหรือเข้าปกหนังสือ ค่าก าจัด 
      สิ่งปฏิกูลมูลฝอย ค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสาร ค่าธรรมเนียม  
      ค่าลงทะเบียน ค่ารับวารสาร ค่าจัดท าหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการ 
      ด าเนินคดีตามค าพิพากษา ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย 
      ของสถานที่ราชการเวลากลางวันและกลางคืน  ค่าจ้างเหมาดูแล 
      รักษาความสะอาดอาคารสถานที่บริเวณโดยรอบอาคาร ศพด.ต้นกล้าฯ  
      ฯลฯ  
  - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ 
      ว 7120  ลงวันที่  9  ธันวาคม  2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงิน 
      ค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 182 ล าดับที่ 1 (กองการศึกษาฯ) 
 
   2. ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน   10,000   บาท 
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน 
      ครุภัณฑ์ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องมือ  
      เครื่องใช้ในส านักงาน คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เครื่องถ่ายเอกสาร  
      เครื่องปรับอากาศ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ตู้ โต๊ะและอ่ืน ๆ ที่จ าเป็น  
      ฯลฯ 
  - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 
      ลงวันที่  19  มีนาคม  2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย 
      ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ 
      ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 174  
     ล าดับที่ 4 (กองการศึกษาฯ) 
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   ค่าวัสดุ    รวม       55,000  บาท 
   1. วัสดุส านักงาน จ านวน         25,000   บาท 
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส านักงานต่างๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ 
      ในส านักงาน อบต. และ ศพด.ต้นกล้า อบต.แม่อ้อ 
      เช่น กระดาษ น้ าหมึก ดินสอ ไม้บรรทัด ยางลบ คลิปกระดาษ  
      เทปกาว น้ ายาลบค าผิด ลวดเย็บกระดาษ สมุด แบบพิมพ์  
      หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร หนังสือพิมพ์ น้ าดื่ม ฯลฯ 
  - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 
      ลงวันที่  19  มีนาคม  2561 
  - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  
      ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559  
  - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444   
      ลงวันที่  24  มกราคม  2561 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ข้อ 173 ล าดับที่ 5  
      (กองการศึกษาฯ) 

   2. วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน          20,000   บาท 
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวส าหรับใช้ใน 
      ศพด.ต้นกล้า อบต. และอาคารสถานที่อ่ืน ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ  
      เช่น ไม้กวาด แปรงถูพ้ืน ผงซักฟอก น้ ายาล้างจาน น้ ายาล้างห้องน้ า  
      ถังขยะ ผ้าปูโต๊ะ ถ้วย ชาม ช้อนส้อม ฯลฯ  
  - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 
      ลงวันที่  19  มีนาคม  2561 
  - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  
      ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559  
  - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444   
      ลงวันที่  24  มกราคม  2561 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 173 ล าดับที่ 8  
      (กองการศึกษาฯ)    

 3. วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน          10,000   บาท 
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ส าหรับ 
      ใน ศพด.ต้นกล้า อบต.แม่อ้อ เช่น น้ าหมึก ตลับหมึก แผ่นซีดี/ดีวีดี  
      อุปกรณ์เชื่อมต่ออ่ืน เมาส์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ซิปโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ  
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  - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 
      ลงวันที่  19  มีนาคม  2561 
  - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  
      ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559  
  - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่  24  มกราคม  2561 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 173 ล าดับที่ 6 (กองการศึกษาฯ) 

 ค่าสาธารณูปโภค    รวม      218,000  บาท 
   1. ค่าไฟฟ้า    จ านวน         50,000   บาท 
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการไฟฟ้าส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
      ต้นกล้า อบต.แม่อ้อ และอาคารอ่ืนที่อยู่ในความรับผิดชอบของ ศพด.  
  - เป็นไปตามกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536            
      ลงวันที่  19  มีนาคม  2561 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 174  
      ล าดับที่ 2 (กองการศึกษาฯ) 

   2. ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล   จ านวน           4,000   บาท 
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้น้ าประปาส าหรับ ศพด.ต้นกล้า อบต.แม่อ้อ 
  - เป็นไปตามกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536            
      ลงวันที่  19  มีนาคม  2561 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 174  
      ล าดับที่ 2 (กองการศึกษาฯ)    

 3. ค่าบริการโทรศัพท์   จ านวน           4,000   บาท 
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อราชการ 
      ใน ศพด.ต้นกล้า อบต.แม่อ้อ การติดตั้งและการเบิกค่าใช้บริการ 
      เครื่องมือสื่อสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1551  
      ลงวันที่  26  พฤษภาคม  2553 
  - เป็นไปตามกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536            
       ลงวันที่  19  มีนาคม  2561 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 174  
      ล าดับที่ 2 (กองการศึกษาฯ) 
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   4. ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม   จ านวน         160,000   บาท 
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต 
      ค่าธรรมเนียมในการใช้บริการและรายจ่ายต่างๆ และให้ 
      หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการดังกล่าว 
     และค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจากการใช้บริการ ฯลฯ   
  - เป็นไปตามกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536            
      ลงวันที่  19  มีนาคม  2561 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 174 ล าดับที่ 2 (กองการศึกษาฯ) 

  งบลงทนุ                                                                    รวม       312,600  บาท 

      ค่าครุภัณฑ์                                                              รวม       129,600  บาท 
      ครุภัณฑ์ส านักงาน 
 1. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จ านวน       129,600   บาท 
  - เพ่ือจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน  
      (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู  
      จ านวน 4 เครื่อง ๆ ละ 32,400 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
    1) ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดไม่น้อยกว่า 24,000 บีทียู 
   2) ราคาที่ก าหนดเป็นราคาท่ีรวมค่าติดตั้ง 
    3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการท าความเย็น  
           ขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน 
           ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 
    4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบส าเร็จรูปทั้งชุด  
           ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 
    5) เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ เช่น แผ่นฟอกอากาศ 
           ตะแกรงไฟฟ้า (Electric grids) หรือเครื่องผลิตประจุไฟฟ้า   
           (Ionizer) เป็นต้น สามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละอองและอุปกรณ์สามารถ 
     ท าความสะอาดได้ 
        - ชนิดตั้งพ้ืนหรือแขวน 
        - ชนิดติดผนัง 
         ส าหรับชนิดตู้ตั้งพ้ืน เป็นเครื่องปรับอากาศท่ีไม่มีระบบฟอกอากาศ 
    6) มีความหน่วงเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร์ 
    7) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดอื่น ๆ (นอกจากข้อ 3) ให้เป็นไป  
          ตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2539  
          (ครั้งที่ 57) เมื่อวันที่ 14  มิถุนายน  2539  
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          เกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน โดยให้พิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับ 
          อากาศที่มีประสิทธิภาพสูง (EER)  นอกเหนือจากการพิจารณา 
          ด้านราคา โดยใช้หลักการเปรียบเทียบคุณสมบัติ คือ  
       - ถ้าจ านวนบีทียูเท่ากัน ให้พิจารณาเปรียบเทียบจ านวนวัตต์ 
            ที่น้อยกว่า 
        - ถ้าจ านวนบีทียูไม่เท่ากัน ให้น าจ านวนบีทียูหารด้วยจ านวนวัตต์  
            (บีทียูต่อวัตต์) ผลที่ได้คือ EER ถ้าค่าของ EER สูง ถือว่าเครื่อง 
            ปรับอากาศมีประสิทธิภาพสูงสามารถประหยัดพลังงานได้ดีกว่า 
   8) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
           (1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตซ์ 1 ตัว ท่อทอง 
                   แดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร 
    9) ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (กรณีต้องการแสดงค่าติดตั้งแยก 
           จากราคาเครื่องปรับอากาศ) 
           (1) ชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน ขนาดไม่ต่ ากว่า 13,000 บีทียู   
                    4,000 บาท ขนาดไม่ต่ ากว่า 40,000 บีทียู  5,500 บาท 
           (2) ชนิดตู้ตั้งพ้ืน  
                    ขนาดไม่ต่ ากว่า 33,000 บีทียู  5,000 บาท 
                    ขนาดไม่ต่ ากว่า 42,000 บีทียู  6,000 บาท 
               (3) ชนิดติดผนัง  
                   ขนาด 12,000 - 24,000 บีทียู  3,000 บาท 
                   ส าหรับใช้ในห้องจัดการเรียนการสอน  คุณลักษณะและราคา 
                   ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักมาตรฐานงบประมาณ ปี  
                   2561 หน้า 78 - 79 ข้อ 10.8  
  - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  
      ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559  
  - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 
      ลงวันที่  19  มีนาคม  2561 
  - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444   
      ลงวันที่  24  มกราคม  2561 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)  
      เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5 พ.ศ.2561 หน้า 80 ล าดับที่ 11 
      (กองการศึกษาฯ)  
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 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม     183,000  บาท 
 ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                                           
 1. โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก ศพด.ต้นกล้า อบต.แม่อ้อ  จ านวน       183,000   บาท 
   - เพ่ือจ่ายเป็นค่าท างานก่อสร้างรั้ว คสล. ศพด.ต้นกล้า อบต.แม่อ้อ 
      ปริมาณงาน ยาว 75.00 เมตร สูง 1.80 เมตร  
      จุดที่ตั้งโครงการพิกัด Y UTM 2175727 X UTM 588991     
      รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่ อบต.ก าหนด พร้อมป้ายมาตรฐานโครงการ 
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  
      พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย 
      อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 134 ล าดับที่ 3  
      (กองการศึกษาฯ) 
 

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา                                  รวม     3,364,916  บาท 
   งบด าเนินงาน                                                             รวม     1,767,916  บาท 
      ค่าใช้สอย                                                               รวม       943,950  บาท 
      1. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 
  1.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางประชุม อบรม สัมมนา จ านวน    20,000   บาท 
   - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเดินทางไปประชุม อบรม สัมมนา ของครูผู้ดูแลเด็ก    
       ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) ศพด.ต้นกล้า  
       อบต.แม่อ้อ  โดยจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยงการเดินทาง   
       ค่าพาหนะ  ค่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการ 
       ใช้สนามบิน ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการประชุมต่าง ๆ และ 
        ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 
   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
       ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555  
       และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559  
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 178  
       ล าดับที่ 1 (กองการศึกษาฯ) 
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 1.2 โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน จ านวน       50,000   บาท 
    - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็ก 
      และเยาวชน  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจัดตกแต่งสถานที่  
      ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของขวัญของรางวัล เป็นต้น 
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย 
      ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม 
      การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยว 
      กับการปฏิบัติราชการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 151  
      ล าดับที่ 3 (กองการศึกษาฯ) 

 1.3.  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา                จ านวน      863,950   บาท 
     1. ค่าพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น      จ านวน   40,000   บาท 
      - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
          ของ ศพด.ต้นกล้า อบต.แม่อ้อ  
     - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ 
          ว 3301  ลงวันที่  14  มิถุนายน  2560 
      - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 151 ล าดับที่ 6 (กองการศึกษาฯ) 

  2. ค่าใช้จ่ายในการจัดหาอาหารกลางวันใน ศพด.ต้นกล้าฯ 
                                              จ านวน   548,800   บาท 
      - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาอาหารกลางวัน ให้แก่เด็กเล็กในศูนย์พัฒนา 
          เดก็เล็กต้นกล้า อบต.แม่อ้อ  จ านวน 112 คนๆ ละ 1 มื้อ/วัน  
         อัตรามื้อละ 20 บาทต่อคน จ านวน 245 วัน  
         (จัดสรร 100% ของจ านวนเด็กเล็ก)  
         หมายเหตุ : หากจ านวนเด็กมีการเพ่ิม/ลดในระหว่างปีงบประมาณ  
         จะเบิกจ่ายตามจ านวนที่มีอยู่จริง  
     - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.2/ 
         ว 1918 ลงวันที่  16  มิถุนายน  2552 
     - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ 
         ว 1658 ลงวันที่  22  มีนาคม  2559 
     - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.6/ 
          ว 3274 ลงวันที่  19  มิถุนายน  2561 
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     - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)หน้า 150  
         ล าดับที่ 2 (กองการศึกษาฯ) 

  3. ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศพด.ต้นกล้า อบต.แม่อ้อ 
                                                           จ านวน  190,400   บาท 
      - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศพด.ต้นกล้า  
          อบต.แม่อ้อ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย จัดซื้อสื่อการเรียน 
          การสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กเล็ก เป็นต้น  
      - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.6/ 
          ว 3274 ลงวันที่  19  มิถุนายน  2561 
      - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพ่ิมเติม/ 
          เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5 พ.ศ.2561 หน้า 30 - 31 ล าดับที่ 1  
          (กองการศึกษาฯ)  

  4. ค่าจัดการศึกษาส าหรับ ศพด.ต้นกล้า อบต.แม่อ้อ 
                                                           จ านวน   84,750   บาท 
      - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดการศึกษาส าหรับ ศพด.ต้นกล้า  
          อบต.แม่อ้อ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าหนังสือเรียน  
          อัตราคนละ 200 บาท/ปี ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี  
    ค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท/ปี  
          ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430 บาท/ปี 
      - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.2/ 
          ว 1918 ลงวันที่  16  มิถุนายน  2552 
      - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ 
          ว 1658 ลงวันที่  22  มีนาคม  2559 
     - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.6/ 
          ว 3274 ลงวันที่  19  มิถุนายน  2561 
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพ่ิมเติม/ 
          เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5 พ.ศ.2561 หน้า 30 - 31 ล าดับที่ 1 (กองการศึกษาฯ) 
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 1.4  โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการ ศพด.             จ านวน       10,000   บาท 
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการอบรมพัฒนา 
      ศักยภาพการบริหารจัดการ ศพด. โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย 
      ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าที่พัก ค่าพาหนะ 
      ค่าวัสดุและอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม                                     
              ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557  
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพ่ิมเติม/ 
              เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5 พ.ศ.2561 หน้า 46 ล าดับที่ 1 (กองการศึกษาฯ) 

      ค่าวัสดุ                                                                  รวม       823,966  บาท 
       ค่าอาหารเสริม (นม) จ านวน        823,966   บาท 
  1. ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จ านวน 214,614.40 บาท 
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาอาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กเล็กใน 
      ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต้นกล้า อบต.แม่อ้อ รวม 112 คนๆ ละ  
      1 กล่อง/ถุง/วัน รวม 260 วัน(จัดสรร 100% ของจ านวนเด็กเล็ก)  
      ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นกล้าอบต.แม่อ้อ  
      จ านวน 112 คนx7.37 บาทx260 วัน เป็นเงิน 214,614.40 บาท   
      หมายเหตุ : หากจ านวนเด็กมีการเพ่ิม/ลดในระหว่างปีงบ 
      ประมาณจะเบิกจ่ายตามจ านวนที่มีอยู่จริง 
  - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ 
      ว 3274 ลงวันที่  19  มิถุนายน  2561 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 150  
      ล าดับที่ 1 (กองการศึกษาฯ) 

  2. ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนในสังกัด สพฐ.  
                                                        จ านวน 609,351.60 บาท 
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาอาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กนักเรียนระดับ  
      อนุบาล – ป.6 คนๆ ละ1 กล่อง/ถุง/วัน รวม 260 วัน  
      (จัดสรร 100% ของจ านวนนักเรียน) จาก 6 โรงเรียนในสังกัด สพฐ.  
    ที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของ อบต. จ านวน 318 คนx7.37 บาทx260 วัน  
    1) โรงเรียนบ้านจ าผักกูดทรายทอง      เป็นเงิน     17,245.80   บาท 
    2) โรงเรียนบ้านโป่งทะลายใหม่เจริญ    เป็นเงิน     55,569.80  บาท 
    3) โรงเรียนบ้านแม่แก้วใต้                 เป็นเงิน     55,569.80  บาท 
    4) โรงเรียนบ้านแม่แก้วเด่นชัย            เป็นเงิน     26,826.80  บาท 
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    5) โรงเรียนบ้านแม่อ้อนอก                เป็นเงิน   218,446.80  บาท 
    6) โรงเรียนแม่อ้อประชารัฐ                เป็นเงิน   235,692.60  บาท 
  - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ 
    ว 3274 ลงวันที่  19  มิถุนายน  2561 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง  
              ฉบับที่ 5 พ.ศ.2561 หน้า 73 - 74 ล าดับที่ 1 (กองการศึกษาฯ) 

งบเงินอุดหนุน                                                                 รวม   1,597,000  บาท 
      เงินอุดหนุน รวม   1,597,000  บาท 
      เงินอุดหนุนส่วนราชการ                                จ านวน     1,597,000    บาท 
 1. อุดหนุนโรงเรียนบ้านจ าผักกูดทรายทอง     จ านวน       5,000   บาท 
 - เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ตามโครงการรณรงค์ป้องกัน 
     ยาเสพติดในสถานศึกษา   
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน 
     ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ 
      ว 3616 ลงวันที่  24  มิถุนายน  2559  
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ 
     ว 1791 ลงวันที่  3  เมษายน  2560   
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 194 ล าดับที่ 3  
     (กองการศึกษาฯ) 

 2. อุดหนุนโรงเรียนบ้านโป่งทะลายใหม่เจริญ     จ านวน       5,000   บาท 
 - เพ่ือเป็นเงินอุดหนุน ตามโครงการรณรงค์ป้องกัน 
     ยาเสพติดในสถานศึกษา   
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน 
     ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ 
      ว 3616 ลงวันที่  24  มิถุนายน  2559  
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ 
     ว 1791 ลงวันที่  3  เมษายน  2560   
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 194 ล าดับที่ 3  
     (กองการศึกษาฯ) 
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 3. อุดหนุนโรงเรียนบ้านแม่แก้วเด่นชัย      จ านวน     105,000   บาท 
 3.1 โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา                                                            
                                               จ านวน    5,000   บาท 
 - เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ตามโครงการรณรงค์ป้องกัน 
     ยาเสพติดในสถานศึกษา   
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน 
      ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ 
      ว 3616 ลงวันที่  24  มิถุนายน  2559  
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ 
      ว 1791 ลงวันที่  3  เมษายน  2560  
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 194 ล าดับที่ 3  
     (กองการศึกษาฯ) 

 3.2 โครงการค่ายกิจกรรมเรียนรู้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
                                                           จ านวน  100,000   บาท 
 - เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ตามโครงการค่ายกิจกรรมเรียนรู้สู่ 
     ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เป็นหน่วยถือจ่ายงบประมาณ)  
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน 
      ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ 
     ว 3616 ลงวันที่  24  มิถุนายน  2559  
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ 
      ว 1791 ลงวันที่  3  เมษายน  2560   
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 191 ล าดับที่ 4  
     (กองการศึกษาฯ) 

 4. อุดหนุนโรงเรียนบ้านแม่แก้วใต้            จ านวน       5,000   บาท 
 - เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ตามโครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด 
     ในสถานศึกษา   
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน 
      ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ 
      ว 3616 ลงวันที่  24  มิถุนายน  2559 
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 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ 
      ว 1791 ลงวันที่  3  เมษายน  2560   
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 194 ล าดับที่ 3  
     (กองการศึกษาฯ) 

 5. อุดหนุนโรงเรียนบ้านแม่อ้อนอก            จ านวน       5,000   บาท 
 - เพ่ือเป็นเงินอุดหนุน ตามโครงการรณรงค์ป้องกัน 
     ยาเสพติดในสถานศึกษา   
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน 
      ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ 
     ว 3616 ลงวันที่  24  มิถุนายน  2559  
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ 
     ว 1791 ลงวันที่  3  เมษายน  2560   
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 194 ล าดับที่ 3  
     (กองการศึกษาฯ) 

 6. อุดหนุนโรงเรียนบ้านแม่อ้อประชารัฐ           จ านวน       45,000   บาท 
 6.1 โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา                                      
                                                      จ านวน     5,000   บาท 
 - เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ตามโครงการรณรงค์ป้องกัน 
     ยาเสพติดในสถานศึกษา   
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน 
     ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ 
      ว 3616 ลงวันที่  24  มิถุนายน  2559  
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ 
     ว 1791 ลงวันที่  3  เมษายน  2560   
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 194 ล าดับที่ 3  
     (กองการศึกษาฯ) 
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 6.2 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนต าบลแม่อ้อต้านยาเสพติด                                   
                                                             จ านวน   40,000   บาท 
 - เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็ก 
     และเยาวชนต าบลแม่อ้อต้านยาเสพติด (เป็นหน่วยถือจ่ายงบประมาณ)  
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน 
     ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ 
     ว 3616 ลงวันที่  24  มิถุนายน  2559  
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ 
      ว 1791 ลงวันที่  3  เมษายน  2560 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)  หน้า 193 ล าดับที่ 1  
     (กองการศึกษาฯ) 

 7. อุดหนุนโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม           จ านวน       155,000   บาท 
 7.1 โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา                                              
   จ านวน     5,000   บาท 
 - เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ตามโครงการรณรงค์ป้องกัน 
      ยาเสพติดในสถานศึกษา   
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน 
     ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ 
      ว 3616 ลงวันที่  24  มิถุนายน  2559  
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ 
     ว 1791 ลงวันที่  3  เมษายน  2560   
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง 
              ฉบับที่ 5 หน้า 64 ล าดับที่ 4 (กองการศึกษาฯ) 

 7.2 ตามโครงการเปิดบ้านวิชาการเด็กและเยาวชน 
                                                          จ านวน   55,000   บาท 
 - เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ตามโครงการเปิดบ้านวิชาการเด็กและ  
    เยาวชน (เป็นหน่วยถือจ่ายงบประมาณ)  
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน 
      ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ 
      ว 3616 ลงวันที่  24  มิถุนายน  2559  
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 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ 
     ว 1791 ลงวันที่  3  เมษายน  2560   
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพ่ิมเติม/   
     เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5 หน้า 63 ล าดับที่ 1 (กองการศึกษาฯ) 

 7.3 โครงการสานสัมพันธ์สายใยแม่อ้อ           จ านวน   30,000   บาท 
 - เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ตามโครงการสานสัมพันธ์สายใยแม่อ้อ 
     (เป็นหน่วยถือจ่ายงบประมาณ)  
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน 
      ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ 
     ว 3616 ลงวันที่  24  มิถุนายน  2559  
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ 
   ว 1791 ลงวันที่  3  เมษายน  2560   
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพ่ิมเติม/ 
     เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5 หน้า 64 ล าดับที่ 3 (กองการศึกษาฯ) 

 7.4 โครงการอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น            จ านวน   65,000   บาท 
 - เพ่ือเป็นเงินอุดหนุน ตามโครงการอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น 
     (เป็นหน่วยถือจ่ายงบประมาณ)  
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน 
     ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ 
     ว 3616 ลงวันที่  24  มิถุนายน  2559  
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ 
     ว 1791 ลงวันที่  3  เมษายน  2560   
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพ่ิมเติม/ 
      เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5 หน้า 64 ล าดับที่ 2 (กองการศึกษาฯ) 
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8. อุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. 
   จ านวน   1,272,000   บาท 
 ส าหรับสมทบกองทุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนในสังกัด สพฐ.  
 ในพ้ืนที่รับผิดชอบจ านวน 6 โรงเรียน 
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาอาหารกลางวัน ให้แก่เด็กนักเรียนระดับ  
     อนุบาล – ป.6 จ านวน 318 คน ๆ ละ 1 มื้อ/วัน อัตรามื้อละ 20 บาท 
     ต่อคน จ านวน 200 วัน (จัดสรร 100% ของจ านวนนักเรียน) 
     1) โรงเรียนบ้านจ าผักกูดทรายทอง   
             จ านวน 9 คนx20 บาทx200 วัน          เป็นเงิน   36,000   บาท 
     2) โรงเรียนบ้านโป่งทะลายใหม่เจริญ   
             จ านวน 29 คนx20 บาทx200 วัน          เป็นเงิน  116,000   บาท 
     3) โรงเรียนบ้านแม่แก้วใต้ 
             จ านวน 29 คนx20 บาทx200 วัน          เป็นเงิน  116,000   บาท 
     4) โรงเรียนบ้านแม่แก้วเด่นชัย 
             จ านวน 14 คนx20 บาทx200 วัน          เป็นเงิน    56,000  บาท 
     5) โรงเรียนบ้านแม่อ้อนอก  
           จ านวน  114 คนx20 บาทx200 วัน     เป็นเงิน    456,000   บาท 
     6) โรงเรียนแม่อ้อประชารัฐ   จ านวน 123 คนx20 บาทx200 วัน       
       เป็นเงิน    492,000   บาท 
 หมายเหตุ :  หากจ านวนเด็กมีการเพ่ิม/ลดในระหว่างปีงบประมาณ  
                 จะเบิกจ่ายตามจ านวนที่มีอยู่จริง 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน 
     ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  
 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616   
     ลงวันที่  24  มิถุนายน  2559  
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ 
      ว 1791 ลงวันที่  3  เมษายน  2560 
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ 
     ว 3274 ลงวันที่  19  มิถุนายน  2561 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพ่ิมเติม/    
     เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5 พ.ศ.2561 หน้า 75 - 76 ล าดับที่ 2 
      (กองการศึกษาฯ) 
 
 



117 

 

งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ                                                   รวม       20,000  บาท 
   งบด าเนินงาน                                                              รวม       20,200  บาท 
      ค่าใช้สอย                                                        รวม      20,000  บาท 
      1.รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ  
         1.1 รายจ่ายเกี่ยวกับการศึกษาไม่ก าหนดระดับ (ร.ร.ผู้สูงอาย)ุ   จ านวน       20,000   บาท 
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจัดการเรียนการสอน  
     กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษานอกระบบ 
     โรงเรียนผู้สูงอายุ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุ อุปกรณ์ สื่อการ 
      เรียนการสอน ฯลฯ 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย 
     เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 152 ล าดับที่ 8  
     (กองการศึกษาฯ)   


