รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ
อาเภอ แม่สอด จังหวัดตาก
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 15,665,100 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป แยกเป็น
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
รวม 2,089,500 บาท
งบบุคลากร
รวม 1,766,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวม 1,766,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน
จานวน 1,100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตาบล พร้อมทั้งเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนประจาปี ตามตาแหน่งที่กฎหมายกาหนด
โดยคานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ปรากฏ
อยู่ในแผนอัตรากาลัง 3 ปี ประจาปี 2558 - 2560
ปรับปรุง (ฉบับที่ 5) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษาฯ)
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
จานวน
24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพ ให้แก่พนักงานส่วนตาบล
รวมทั้งเงินพิเศษต่างๆ ตามที่ระเบียบกฎหมายกาหนด
ตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ปรากฏอยู่ในแผนอัตรากาลัง
3 ปี ประจาปี 2558 - 2560 ปรับปรุง (ฉบับที่ 5)
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษาฯ)
เงินประจาตาแหน่ง
จานวน
42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งผู้อานวยการกองการศึกษา
และผู้บริหารตามที่ ก.อบต.กาหนด ในอัตราเดือน
ละ 3,500 บาท ปรากฏอยู่ในแผนอัตรากาลัง
3 ปี ประจาปี 2558 - 2560 ปรับปรุง (ฉบับที่ 5)
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษาฯ)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จานวน
540,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนแก่พนักงานจ้างทั่วไปและพนักงาน
จ้าง ตามภารกิจที่ได้รับตามสิทธิ ตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ปรากฏ
อยู่ในแผนอัตรากาลัง 3 ปี
ประจาปี 2558 - 2560 ปรับปรุง (ฉบับที่ 5)
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษาฯ)

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป
และพนักงานจ้างภารกิจ ที่ได้รับตามสิทธิ ตั้งจ่ายไว้ไม่
เกิน 12 เดือน ปรากฏอยู่ในแผนอัตรากาลัง 3 ปี ประจาปี
2558 - 2560 ปรับปรุง (ฉบับที่ 5)
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษาฯ)

จานวน

60,000 บาท

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
ต่อ อปท. เช่น เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษาฯ)
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ของพนักงานส่วนตาบลที่ได้รับคาสั่งให้ปฏิบัติงาน
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษาฯ)
ค่าเช่าบ้าน
เพื่อเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตาบล ซึ่งมีสิทธิเบิกจ่าย
ได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(กองการศึกษาฯ)
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วน
ตาบลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ (กองการศึกษาฯ)
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
1.เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล
เพื่อสนับสนุนให้การดาเนินการตามภารกิจหลักบรรลุผลตาม
เป้าหมาย เช่น ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป ฯลฯ
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
เพิ่มเติมฉบับที่ 1
2.เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทาของ รับส่งของ ค่าเช่า
โฆษณา ค่าถ่ายเอกสาร ทาเล่มเข้าปกเอกสารทาง
วิชาการ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษาฯ)
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรอง ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ
ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรอง
นิเทศงานหรือเยี่ยมชม รวมค่าบริการ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่า
รับรอง เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรอง ต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
รวมทั้งค่าเลี้ยงรับรอง ในการประชุมคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการที่รับการแต่งตั้งตามกฎหมายหรือระเบียบ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(กองการศึกษาฯ)

รวม
รวม

323,500 บาท
56,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

จานวน

36,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

รวม
จานวน

202,500 บาท
137,500 บาท

จานวน

5,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่นค่าเบี้ยเลี้ยง
ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศ
ยาน ค่าผ่านทางด่วน ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน
รวมทั้งค่าลงทะเบียนต่างๆ สาหรับพนักงานส่วนตาบล
รวมทั้งผู้ที่ได้รับคาสั่งให้ไปราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(กองการศึกษาฯ)
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์
เช่น รถยนต์เครื่องคอมพิวเตอร์ รถจักรยานยนต์
เครื่องปรับอากาศ โต๊ะ ตู้ ฯลฯ ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ (กองการศึกษาฯ)
ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสานักงานต่างๆ เช่นกระดาษ
แฟ้ม ปากกา ดินสอและ อื่นๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
สานักงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษาฯ)
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สปอร์ต
ไลท์ หลอดไฟ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษาฯ)
วัสดุงานบ้านงานครัว
เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของ เครื่องต่างๆ เช่น ไม้กวาด ถ้วย
ชาม ช้อนส้อม สบู่ ผงซักฟอก แปรงไม้ ไม้ถูพื้น ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษาฯ)
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่นน้ามัน
ดีเซล เบนซิน น้ามันเครื่อง และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวัสดุ
เชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(กองการศึกษาฯ)
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษ
โปสเตอร์ พู่กัน สี ฟิล์มสไลด์ เทปบันทึกเสียง หรือภาพรูปสี
หรือขาวดา ที่ได้จากการล้าง ที่ได้จากการอัด ขยาย
แบตเตอรี่ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษาฯ)

จานวน

50,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

รวม
จานวน

60,000 บาท
20,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่นแผ่น
ดิสก์ โปรแกรม หมึกพิมพ์และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
คอมพิวเตอร์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษาฯ)
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าบริการไปรษณีย์
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่า
ธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร และอื่นๆ รวมถึง
ค่าใช้จ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับ
การใช้บริการด้านไปรษณีย์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(กองการศึกษาฯ)
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการครูของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ พร้อมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจาปี ตามตาแหน่งและอัตราตามที่ ก.อบต.
กาหนด โดยคานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ปรากฏอยู่ใน
แผนอัตรากาลัง 3 ปี ประจาปี 2558 - 2560 ปรับปรุง
(ฉบับที่ 5) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ฯ (กองการศึกษาฯ)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนแก่พนักงานจ้างทั่วไปและ
พนักงานจ้างตามภารกิจที่ได้รับตามสิทธิ ตั้งจ่ายไว้ไม่
เกิน 12 เดือน ปรากฏอยู่ในแผนอัตรากาลัง 3 ปี ประจาปี
2558 - 2560 ปรับปรุง (ฉบับที่ 5) ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ (กองการศึกษาฯ)
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพ ให้แก่พนักงานส่วนตาบล
รวมทั้งเงินพิเศษต่างๆ ตามที่ระเบียบ กฎหมายกาหนด ตัง้
จ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ปรากฏอยู่ในแผนอัตรากาลัง 3 ปี
ประจาปี 2558 - 2560 ปรับปรุง (ฉบับที่ 5) ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ (กองการศึกษาฯ)

จานวน

20,000 บาท

รวม
จานวน

5,000 บาท
5,000 บาท

รวม 13,445,600 บาท
รวม 2,140,000 บาท
รวม 2,140,000 บาท
จานวน 1,540,000 บาท

จานวน

576,000 บาท

จานวน

24,000 บาท

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
ต่อ อปท.เช่น เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษาฯ)
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ของพนักงานส่วนตาบลที่ได้รับคาสั่งให้ปฏิบัติงาน
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษาฯ)
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วน
ตาบลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2541 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษาฯ)
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
1.เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล
เพื่อสนับสนุนให้การดาเนินการตามภารกิจหลักบรรลุผลตาม
เป้าหมาย เช่น ค่าจ้างเหมาบริการครูผู้ดูแลเด็ก ค่าจ้างเหมา
บริการแม่บ้าน และจ้างเหมาบุคคลภายนอก ฯลฯ ปรากฏ
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับ
ที่ 1
2.เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทาของ รับส่งของ ค่าเช่าเครื่อง
ถ่ายเอกสาร ค่าเช่า โฆษณา จ้างเหมารถรับส่งเด็กปฐมวัย ทา
เล่มเข้าปกเอกสารทางวิชาการ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ (กองการศึกษาฯ)
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
1.เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรอง ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่า
ของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องในการเลี้ยง
รับรอง นิเทศงานหรือเยี่ยมชม รวมค่าบริการ ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับค่ารับรอง
2.เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรอง ต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
รวมทั้งค่าเลี้ยงรับรอง ในการประชุมคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการที่รับการแต่งตั้งตามกฎหมายหรือระเบียบ
ฯ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(กองการศึกษาฯ)

รวม
รวม

6,226,500 บาท
30,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

รวม
จานวน

3,386,900 บาท
1,463,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสายใยรักษ์เกมส์
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสายใย
รักษ์เกมส์ ตามรายละเอียดโครงการ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์
ค่าป้าย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นสาหรับงานนี้ ปรากฏอยู่
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับ
ที่ 1 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษาฯ)
ค่าใช้จ่ายโครงการหนูน้อยเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการหนูน้อยเรียนเศรษฐกิจ
พอเพียงตามรายละเอียดโครงการ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์
ค่าป้าย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นสาหรับงานนี้ ปรากฏ
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 1 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษาฯ)
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่นค่าเบี้ยเลี้ยง
ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน
ค่าผ่านทางด่วน ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน
รวมทั้งค่าลงทะเบียนต่างๆ สาหรับข้าราชการครูของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.แม่ปะ รวมทั้งผู้ที่ได้รับคาสั่งให้
ไปราชการ ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25612564) เพิ่มเติมฉบับที่ 1 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(กองการศึกษาฯ)
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
สาหรับเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบ
บริหารสถานศึกษา ตามรายละเอียด ดังนี้
1.ค่าใช้จ่ายจัดการเรียนการสอน (รายหัว) อัตราคน
ละ 1,700 บาท/ปี
1.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ปะกลาง หมู่ที่ 2
จานวนเด็ก 125 คน เป็นเงิน 212,500 บาท
1.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบลแม่ปะ หมู่ที่ 10
จานวนเด็ก 110 คน เป็นเงิน 187,000 บาท
2.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของ
ท้องถิ่น
2.1 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
เป็นเงิน 20,000 บาท
2.2 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา เป็นเงิน 18,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

1,793,900 บาท

3.ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
3.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) อัตราคนละ
850 บาท/ภาคเรียน เป็นเงิน 51,000 บาท
3.2 ค่าหนังสือเรียน คนละ 200 บาท/ปี เป็นเงิน
6,000 บาท
3.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน คนละ 100 บาท/ภาคเรียน
เป็นเงิน 6,000 บาท
3.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน คนละ 300 บาท/ปี เป็น
เงิน 9,000 บาท
3.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน คนละ
215 บาท/ภาคเรียน เป็นเงิน 12,900 บาท
4.ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนอาหารกลางวัน อัตราคน
ละ 20 บาท
4.1 โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ
จานวน 30 คน จาวน 200 วัน เป็นเงิน 120,000 บาท
4.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ปะ หมู่ที่ 2
จานวน 125 คน จานวน 245 วัน เป็นเงิน 612,500 บาท
4.3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบลแม่ปะ หมู่ที่ 10
จานวน 110 คน จานวน 245 วัน เป็นเงิน 539,000 บาท
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/
ว 3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 เรื่องซักซ้อมแนวทาง
การจัดทางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้าน
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2561
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์
สิน เช่น ครุภัณฑ์ต่างๆ เครื่องคอมพิวเตอร์
โทรทัศน์ เครื่องปรับอากาศ โต๊ะ ตู้ ฯลฯ ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.แม่ปะ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ (กองการศึกษาฯ)
ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสานักงานต่างๆ เช่นกระดาษ
แฟ้ม ปากกา ดินสอ และ อื่นๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดอบต.แม่ปะ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษาฯ)

จานวน

50,000 บาท

รวม
จานวน

2,699,600 บาท
10,000 บาท

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สปอร์ต
ไลท์ หลอดไฟและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ที่
ใช้ในการปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
อบต.แม่ปะ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษาฯ)
วัสดุงานบ้านงานครัว
เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของ เครื่องต่างๆ เช่น ไม้กวาด ถ้วย
ชาม ช้อนส้อม สบู่ ผงซักฟอก แปรงไม้ ไม้ถูพื้น และอื่นๆ ที่
ใช้ในการปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
อบต.แม่ปะ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษาฯ)
ค่าอาหารเสริม (นม)
ค่าอาหารเสริม (นม)
1. โรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สพฐ.) จานวน 5 แห่ง อัตราคนละ 7.37 บาท
1.1 โรงเรียนบ้านแม่ปะ จานวนเด็ก 157 คน
จานวน 260 วัน เป็นเงิน 300,900 บาท
1.2 โรงเรียนบ้านแม่ปะเหนือ จานวนเด็ก 143 คน
จานวน 260 วัน เป็นเงิน 274,100 บาท
1.3 โรงเรียนบ้านแม่ปะใต้ จานวนเด็ก 196 คน
จานวน 260 วัน เป็นเงิน 375,600 บาท
1.4 โรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก จานวนเด็ก 463 คน
จานวน 260 วัน เป็นเงิน 887,300 บาท
1.5 โรงเรียนบ้านห้วยหินฝน จานวนเด็ก 140 คน
จานวน 260 วัน เป็นเงิน 268,300 บาท
2. โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ จานวน
เด็ก 30 คนจานวน 260 วัน เป็นเงิน 58,000 บาท
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จานวน 2 แห่ง
3.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ปะกลาง จานวนเด็ก
125 คน จานวน 260 วัน เป็นเงิน 239,600 บาท
3.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบลแม่ปะ จานวนเด็ก
110 คน จานวน 260 วัน เป็นเงิน 210,800 บาท
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่
มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการจัดทางบประมาณรายจ่ายรองรับเงิน
อุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติมฉบับ
ที่ 1 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองการศึกษาฯ)

จานวน

5,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

จานวน

2,614,600 บาท

วัสดุก่อสร้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเช่น อิฐ หิน ปูน
ทราย และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการ
ซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดอบต.แม่ปะ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษาฯ)
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่นน้ามัน
ดีเซล เบนซิน น้ามันเครื่อง และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวัสดุ
เชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษาฯ)
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น น้ายา
ค่าเชื้อโรคเวชภัณฑ์ สาลี แอลกอฮอล์ น้ายาต่างๆ เป็น
ต้น เพื่อใช้ในการป้องกันและควบคุมโรคในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในสังกัด อบต.แม่ปะ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(กองการศึกษาฯ)
วัสดุการเกษตร
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น พันธุ์พืช สารเคมี
ป้องกันและกาจัดศัตรูพืช วัสดุเพาะชา จอบ เสียม และ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวัสดุการเกษตร ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ (กองการศึกษาฯ)
วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่นแผ่นดิสก์
โปรแกรม หมึกพิมพ์และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนา เด็กเล็กในสังกัด อบต.
แม่ปะ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษาฯ)
วัสดุเครื่องดับเพลิง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น เครื่อง
ดับเพลิง น้ายาเติมเครื่องดับเพลิง และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
วัสดุเครื่องดับเพลิง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษาฯ)
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสาหรับอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดองค์การ
บริหารส่วนตาบลแม่ปะ ทั้ง 2 แห่ง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษาฯ)
ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้าประปา สาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
องค์การ
บริหารส่วนตาบลแม่ปะ ทั้ง 2 แห่ง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษาฯ)

จานวน

5,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

รวม
จานวน

110,000 บาท
60,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

ค่าบริการไปรษณีย์
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซื้อ
ดวงตราไปรษณีย์ สาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะทั้ง 2 แห่ง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษาฯ)
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม เช่น ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ค่าเช่าพื้นที่ใน
การจัดทาเว็บไซต์ สาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะทั้ง 2 แห่ง ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ (กองการศึกษาฯ)
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
เก้าอี้ทางาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทางาน จานวน
2 ตัวๆ ละ 2,000 บาทเป็นเงิน 4,000 บาท (จัดหาตามราคา
ท้องตลาด) ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25612564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(กองการศึกษาฯ)
โต๊ะคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ จานวน 1 ตัว
เป็นเงิน 4,000 บาท (จัดหาตามราคาท้องตลาด)
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25612564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(กองการศึกษาฯ)
โต๊ะทางาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทางานเหล็ก จานวน 1 ตัว
เป็นเงิน 8,000 บาท (จัดหาตามราคาท้องตลาด)
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25612564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(กองการศึกษาฯ)
ครุภัณฑ์การศึกษา
โต๊ะและเก้าอี้นักเรียนเด็กอนุบาล 6 ที่นั่ง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะและเก้าอี้นักเรียนเด็กอนุบาล 6
ที่นั่งจานวน 6 ชุดๆ ละ 4,500 บาท (จัดหาตามราคา
ท้องตลาด) ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25612564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(กองการศึกษาฯ)

จานวน

5,000 บาท

จานวน

15,000 บาท

รวม
รวม

233,100 บาท
133,100 บาท

จานวน

4,000 บาท

จานวน

4,000 บาท

จานวน

8,000 บาท

จานวน

81,000 บาท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 2
สาหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2 จานวน 1 เครื่อง ตามคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)(เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 1 (กองการศึกษาฯ)
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา (18 หน้า/นาที)
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาว
ดา (18 หน้า/นาที) จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 3,300 บาท
ตามคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)(เกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 1(กองการศึกษาฯ)
เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
จานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 2,800.-บาท ตามคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)(เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 1 (กองการศึกษาฯ)
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคาร
ประกอบ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ
ทั้ง 2 แห่ง ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25612564) เพิ่มเติมฉบับที่ 1 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(กองการศึกษาฯ)

จานวน

30,000 บาท

จานวน

3,300 บาท

จานวน

2,800 บาท

รวม

100,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
1. เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สพฐ.) จานวน 5 แห่ง
โรงเรียนบ้านแม่ปะ
จานวนเด็ก 157 คน อัตราคนละ 20 บาท จานวน 200 วัน
เป็นเงิน 628,000 บาท
โรงเรียนบ้านแม่ปะเหนือ
จานวนเด็ก 143 คน อัตราคนละ 20 บาท จานวน 200 วัน
เป็นเงิน 572,000 บาท
โรงเรียนบ้านแม่ปะใต้
จานวนเด็ก 196 คน อัตราคนละ 20 บาท จานวน 200 วัน
เป็นเงิน 784,000 บาท
โรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก
จานวนเด็ก 463 คน อัตราคนละ 20 บาท จานวน 200 วัน
เป็นเงิน 1,852,000 บาท
โรงเรียนบ้านห้วยหินฝน
จานวนเด็ก 140 คน อัตราคนละ 20 บาท จานวน 200 วัน
เป็นเงิน 560,000 บาท
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/
ว 3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ปรากฏตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป (กองการศึกษาฯ)
2. เงินสนับสนุนการเรียนการสอนโรงเรียนในพื้นที่
อบต.แม่ปะ จานวน 5 แห่งๆ ละ 7,500 บาท/เดือน
จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 450,000 บาท
โรงเรียนบ้านแม่ปะเหนือ
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนการเรียนการสอน
จานวน 90,000 บาท ตามหนังสือ โรงเรียนบ้านแม่ปะเหนือ
ที่ ศธ.04056.0111/89 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2560

รวม
รวม
จานวน

4,846,000 บาท
4,846,000 บาท
4,846,000 บาท

โรงเรียนบ้านแม่ปะ
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนการเรียนการสอน
จานวน 90,000 บาท ตามหนังสือ โรงเรียนบ้านแม่ปะ
ที่ ศธ.04056.0110/181 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2560
โรงเรียนบ้านแม่ปะใต้
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนการเรียนการสอน
จานวน 90,000 บาท ตามหนังสือ โรงเรียนบ้านแม่ปะใต้
ที่ ศธ.04056.0112/140 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2560
โรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนการเรียนการสอน
จานวน 90,000 บาท ตามหนังสือ โรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก
ที่ ศธ.04056.0113/193 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2560
โรงเรียนบ้านห้วยหินฝน
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนการเรียนการสอน
จานวน 90,000 บาท ตามหนังสือ โรงเรียนบ้านห้วยหินฝน
ที่ ศธ.04056.0114/102 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2560
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25612564) เพิ่มเติมฉบับที่ 1 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ฯ (กอง
การศึกษาฯ)
งานระดับมัธยมศึกษา
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนการเรียนการสอน
จานวน 90,000 บาท ตามหนังสือ โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม
ที่ ศธ.04268.40/265 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2560
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติมฉบับที่ 1 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ฯ (กองการศึกษาฯ)
งานศึกษาไม่กาหนดระดับ
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมวันเด็ก ประจาปี 2561
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กประจาปี
2561 ตามรายละเอียดโครงการ เช่น ค่าเช่าเครื่องเสียง
ค่าจ้างมหรสพ ค่าอาหารและเครือ่ งดื่ม ของรางวัลและค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่จาเป็นสาหรับงานนี้ ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 1 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(กองการศึกษาฯ)

รวม
รวม
รวม
จานวน

90,000
90,000
90,000
90,000

บาท
บาท
บาท
บาท

รวม
รวม
รวม

40,000 บาท
40,000 บาท
40,000 บาท

จานวน

40,000 บาท

