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ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)    

  1.แผนงาน การศึกษา (00210) รวม 1,563,150 บาท 
   1.1) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)  รวม 762,220 บาท 
  ก.งบบุคลากร (5200000) รวม 737,220 บาท 
   1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ า รวม 737,220 บาท แยกเป็น 
  เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)  (5220000) รวม 737,220 บาท 
  1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน (5220100) รวม 529,800 บาท 
              เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนต าบลส านักปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน 2 อัตรา  ดังนี้ 

1. ครู  คศ.1  จ านวน 1 อัตรา 
2. ครู  คศ.2  จ านวน 1 อัตรา 

              ตั้งจ่าย 12 เดือน ตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่องมาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับ อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงิน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน  (ฉบับที่ 5)  ลงวันที่ 28 มกราคม 
2559  และตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดล าปาง เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน  พ.ศ.2545 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม ตาม
มติคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดล าปาง (ก.อบต.) ครั้งที่ 2 /2559 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 และ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนมาก  ที่ มท 0809.4/ว 1326   ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2560และ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนมาก  ที่ มท 0809.4/ว 1875   ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2561เรื่อง 
ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด  ที่ มท 0809.4/ว 2674   ลงวันที่ 9 
กรกฎาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เงินอุดหนุน
ส าหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
       

   1.2 ประเภทเงินวิทยฐานะ (5220400) รวม  42,000        บาท 
                 เพ่ือจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะครูช านาญการ จ านวน  1  อัตรา โดยตั้งจ่าย 12 เดือน 
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนมาก  ที่ มท 0809.4/ว 1875   ลงวันที่ 21 มิถุนายน 
2561เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด  ที่ มท 0809.4/ว 2674   
ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

   1.3 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (220600) รวม  155,400        บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน  1 อัตรา ส านักปลัด องค์การบริหาร           
ส่วนต าบล (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)  ดังนี้ 
           (1) ผู้ดูแลเด็ก จ านวน 1 อัตรา     
              ตั้งจ่ายจ านวน 12 เดือน ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2551 และวันที่                  
17 มิถุนายน 2551 และตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดล าปาง เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน  พ.ศ.2545  ประกาศคณะกรรมการส่วนต าบล
จังหวัดล าปาง เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม              
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ฉบับที ่3 พ.ศ. 2557  ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนมาก  ที่ 
มท 0809.4/ว 1875   ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2561เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นด่วนที่สุด  ที่ มท 0809.4/ว 2674   ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

   1.4 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง (5220700) รวม 10,020  บาท 
                 เพ่ือจ่ายเป็น เงินเพ่ิมต่างๆของพนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป(ผู้ดูแลเด็ก)                  
ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ดังนี้ 
       พนักงานจ้างตามภารกิจ      
        (1) ผู้ดูแลเด็ก จ านวน 1 อัตรา     
                ตั้งจ่ายจ านวน 12 เดือน ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2551 และวันที่                    
17 มิถุนายน 2551 และตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดล าปาง เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน  พ.ศ.2545    ประกาศคณะกรรมการส่วนต าบล
จังหวัดล าปาง เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม                
ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2557     ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557  และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด
ล าปาง เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล ได้รับเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)  ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2558   และตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนมาก  ที่ มท 0809.4/ว 1875   ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2561เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด  ที่ มท 0809.4/ว 2674   ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 

  ข.งบด าเนินงาน (530000) รวม 25,000 บาท 
  2. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ รวม 25,000 บาท แยกเป็น 

   ค่าตอบแทน (531000) รวม 25,000 บาท 

   2.1 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500) จ านวน 25,000 บาท 
            เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือบุตรให้แก่พนักงานส่วนต าบล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย                
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
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     1.2) งานระดับก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา (00212)  รวม 800,930 บาท 

  ก.งบด าเนินงาน (530000) รวม 538,930 บาท 
   1.หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ รวม 538,930 บาท แยกเป็น 

   ค่าใช้สอย (532000) รวม 330,930 บาท  

   

1.1 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้ากับลักษณะหมวดรายจ่ายอ่ืนๆ 
(320300)   รวม   330,930 บาท   เพื่อจ่ายเป็นรายการดังต่อไปนี้ 

                       (1) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา  จ านวน   330,930 บาท                  
เพ่ือจ่ายเป็น 
                            1.1) ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)  จ านวน 245 วัน  จ านวน               
42  คน ในอัตราคนละ  20  บาท  เป็นเงิน  205,800 บาท   
 
                            1.2)  จัดการเรียนการสอน (เงินรายหัว) จ านวน 42 คนๆละ 1,700 บาท  เป็นเงิน 
71,400  บาท  
                            1.3) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อายุ 3 -5 ปี จ านวน 21 คน 
เป็นเงิน  23,730 บาท  โดยประกอบไปด้วย ค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ 200บาท/ปี ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตรา
คนละ 200 บาท/ปี  ค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท/ปี  และค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 
430บาท/ป ี                     
                            1.4) เงินอุดหนุนพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูสังกัดสถานศึกษา/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว จ านวน 3 อัตราๆละ 10,000 บาท เป็นเงิน  30,000  บาท  

          - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และฉบับ
แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา   67(5) 
                         - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542  ข้อ 16 (9)             
                         -  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886  ลงวันที่  28 
มิถุนายน  2562  เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น          
                        - เป็นไปตามกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 2674  ลงวันที่ 9 
กรกฎาคม 2562   เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563                  
เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
                         - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม หน้าที่ 83 
ล าดับที่ 1  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

96 

 

   ค่าวัสดุ (533000)  รวม 208,000 บาท   
   1.2 ประเภทค่าอาหารเสริม  (นม)   (330400) รวม 208,000 บาท 
                      (1) อาหารเสริม(นม)ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว            
จ านวน   87,360  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม) ส าหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วน
ต าบลวอแก้ว  จ านวน 260  วัน  จ านวน 42   คน ในอัตราคนละ 8.00 บาท  
                        - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 2674             
ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562   เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 
                      (2) อาหารเสริม (นม) ส าหรับโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(สพฐ.)  จ านวน  120,640   บาท   เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ส าหรับเด็กอนุบาล   และเด็ก ป.1-ป.6  
ของโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.)  จ านวน 1  โรงเรียน (โรงเรียนบ้านทุ่งหก)  
จ านวน  260  วัน จ านวน  58 คน อัตราคนละ  8.00 บาท   ตามหนังสือตามหนังสือโรงเรียนบ้านทุ่งหก ที่ ศธ  
04131.0207/108  ลงวันที่ 9 กรกฎาคม  2562                         
                      - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 2674                
ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562   เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

     ค.งบอุดหนุน  ( 560000) รวม 262,000  บาท 
   2. หมวดเงินอุดหนุน (561000) รวม 262,000 บาท 
   2.1  ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ (610200) รวม 262,000 บาท 
                    (1) อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านทุ่งหก จ านวน    232,000   บาท   เพ่ือจ่ายเป็นเงิน
อุดหนุนโรงเรียนบ้านทุ่งหก  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.  ตามโครงการอาหาร
กลางวันเด็กนักเรียน โรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.)  ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563  จ านวน  200  วัน  จ านวน  2  ภาคการศึกษา  ในอัตราคนละ 20  บาทต่อมื้อ  จ านวน 58 คน โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีประโยชน์และมีคุณค่าทางโภชนาการ  
                     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และฉบับแก้ไข
เพ่ิมเติม  มาตรา   67(5) 
                     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542  มาตรา 16 (9)            
                     - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                    
พ.ศ. 2559        
                     - ตามหนังสือโรงเรียนบ้านทุ่งหก ที่ ศธ  04131.0207/108  ลงวันที่ 9 กรกฎาคม  2562                                        
                     - เป็นไปตามกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 2674  ลงวันที่ 9 
กรกฎาคม 2562   เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เงิน
อุดหนุนส าหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
                     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม หน้าที่ 
119  ล าดับที่ 2)  
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                     (3) อุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการและ             
ยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  จ านวน  30,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านทุ่งหก สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.  ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือสร้างความเข้มแข็งทาง
วิชาการและยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.)  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ และยกผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน ในโรงเรียนทุ่งหก 
                     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และฉบับแก้ไข
เพ่ิมเติม  มาตรา   67(5) 
                     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542  มาตรา 16 (9)            
                     - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                    
พ.ศ. 2559        
                     - ตามหนังสือโรงเรียนบ้านทุ่งหก ที่ ศธ  04131.0207/108  ลงวันที่ 9 กรกฎาคม  2562                                                                               
                     - เป็นไปตามกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 2674  ลงวันที่ 9 
กรกฎาคม 2562   เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563               
เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
                    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม หน้าที่ 119  
ล าดับที่ 1)   

 


