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งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับการศึกษา รวม 2,976,000  บาท
งบบคุลากร รวม 1,042,000    บาท

หมวดเงนิเดือน  ค่าจ้างประจ า และค่าจ้างชั่วคราว
1. หมวดเงนิเดือน  (ฝ่ายประจ า)  (ยอดรวม) ตั้งไว้ 1,042,000    บาท

1.1  เงินเดือนพนักงานส่วนต าบล ต้ังไว้ 600,000        บาท
เพื่อจ่ายเปน็เงินเดือนพนักงานส่วนต าบล     
พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน   
ตามแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ  ประจ าป ี 2558

1.2  เงินประจ าต าแหน่ง ต้ังไว้ 42,000         บาท
เพื่อจ่ายเปน็เงินประจ าต าแหน่งหวัหน้าส่วนราชการ
ตามแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ  ประจ าป ี 2558

1.3  ค่าจ้างพนักงานจ้าง/ค่าจ้างครูผู้ดูแลเด็ก ต้ังไว้ 400,000        บาท
เพื่อจ่ายเปน็ค่าจ้างพนักงานจ้าง  
ตามแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ  ประจ าป ี 2558

งบด าเนินการ รวม 624,000       บาท
2. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  (ยอดรวม) ตั้งไว้ 414,000       บาท

ค่าตอบแทน  (ยอดรวม) ตั้งไว้ 190,000       บาท
2.1  ค่าตอบแทนผู้ปฏบิติัราชการอันเปน็ประโยชน์แก่องค์กรปกครอง

ส่วนทอ้งถิ่น ต้ังไว้ 150,000        บาท
เพื่อจ่ายเปน็เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปน็กรณีพเิศษ  แก่พนักงาน
ส่วนต าบลและพนักงานจ้าง
ตามแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ  ประจ าป ี 2558

2.2  ค่าเช่าบา้น ต้ังไว้ 30,000         บาท
เพื่อจ่ายเปน็ค่าเช่าบา้นใหแ้ก่พนักงานส่วนต าบล
ตามแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ  ประจ าป ี 2558

2.3  เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร ต้ังไว้ 10,000         บาท
เพื่อจ่ายเปน็เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุรใหแ้ก่พนักงานส่วนต าบล
และผู้บริหาร
ตามแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ  ประจ าป ี 2558

ค่าใช้สอย  (ยอดรวม) ตั้งไว้ 164,000       บาท
2.4  รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ ต้ังไว้ 104,000        บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาท าของ  และค่าจ้างเหมา
บริการต่าง ๆ  และค่าจ้างเหมาท าความสะอาด ศพด.ต้นกล้า
ตามแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ  ประจ าป ี 2558

แผนงานการศึกษา
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2.5  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิติัราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย

หมวดอื่น ๆ
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ต้ังไว้ 50,000         บาท
เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ส าหรับ
เปน็ค่าเบี้ยเล้ียง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พกั  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการ
เดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนต าบล
และ  พนักงานจ้าง   
ตามแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ  ประจ าป ี 2558

2.6  รายจ่ายเพื่อบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ต้ังไว้ 10,000         บาท
เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่าย  ดังนี้
*  ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมครุภณัฑ์  เช่น  รถยนต์  เคร่ืองพมิพดี์ด  
   รถจักรยานยนต์  เคร่ืองปรับอากาศ  โต๊ะ  ฯลฯ
*  ค่าบ ารุงรักษา  หรือซ่อมแซมที่ดินและส่ิงก่อสร้าง  เช่น  ถนน  อาคาร
*  ค่าบ ารุงรักษา  หรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น  เช่น  วสัดุต่างๆ 
ตามแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ  ประจ าป ี 2558

ค่าวัสด ุ (ยอดรวม) ตั้งไว้ 60,000         บาท
2.7  ค่าวสัดุส านักงาน ต้ังไว้ 30,000         บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือวสัดุที่ใช้ในการปฎบิติังานของ อบต.
เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ กระดาษ  สมุด ฯลฯ
ตามแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ  ประจ าป ี 2558

2.8  ค่าวสัดุงานบา้นงานครัว ต้ังไว้ 20,000         บาท
เพื่อจ่ายเปน็ค่าส่ิงของเคร่ืองใช้ต่าง ๆ เช่น  แปรง  ไม้กวาด  สบู่  ฯลฯ
ตามแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ  ประจ าป ี 2558

2.9  ค่าวสัดุคอมพวิเตอร์ ต้ังไว้ 10,000         บาท
เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์  เช่น  แผ่นซีดี  โปรแกรม
และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพวิเตอร์
ตามแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ  ประจ าป ี 2558

3. หมวดค่าสาธารณปูโภค (ยอดรวม) ตั้งไว้ 210,000       บาท
3.1  ค่าไฟฟา้ ต้ังไว้ 50,000         บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าไฟฟา้ส าหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็กต้นกล้า อบต.แม่อ้อ 
ตามแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ  ประจ าป ี 2558

3.2  ค่าโทรศัพท์ ต้ังไว้ 5,000           บาท
เพื่อจ่ายเปน็ค่าโทรศัพทท์ี่ใช้ในราชการของศูนย์พฒันาเด็กเล็กต้นกล้า อบต.แม่อ้อ 
ตามแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ  ประจ าป ี 2558

3.3  ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม  ต้ังไว้ 155,000        บาท
เพื่อจ่ายเปน็ค่าบริการทางการส่ือสารและโทรคมนาคมที่ใช้ในราชการ
และศูนย์พฒันาเด็กเล็กต้นกล้า อบต.แม่อ้อ
ตามแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ  ประจ าป ี 2558
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งบเงนิอุดหนุน รวม 1,310,000    บาท
4. หมวดเงนิอุดหนุน  (ยอดรวม) ตั้งไว้ 1,310,000    บาท

เงนิอุดหนุนส่วนราชการ
4.1   อุดหนุนโรงเรียนในพื้นที่ต าบลแม่อ้อ ส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวนั ต้ังไว้ 1,310,000     บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจ้างท าอาหารกลางวนัใหแ้ก่เด็กนักเรียน
ส าหรับเด็กเล็ก-ประถมศึกษาปทีี่ 6 อัตตราคนละ 20 บาท จ านวน  200 วนั
ตามแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ  ประจ าป ี 2558

งานระดบัก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 1,682,000  บาท
งบด าเนินการ รวม 1,572,000    บาท
1. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  (ยอดรวม) ตั้งไว้ 1,572,000    บาท

ค่าใช้สอย  (ยอดรวม) ตั้งไว้ 732,000       บาท
1.1  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิติัราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย

หมวดอื่น ๆ ต้ังไว้ 732,000        บาท
1.    โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ต้ังไว้ 20,000         บาท
       เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดการฝึกอบรม  สัมมนา  ศึกษาดูงาน
       เพื่อพฒันาบคุลากรทางด้านการศึกษา  ฯลฯ     
       ตามแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ  ประจ าป ี 2558
2.     โครงการส่งเสริมการจัดการการศึกษา ศพด.ต้นกล้า อบต.แม่อ้อ ต้ังไว้ 40,000         บาท
       เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดการศึกษา ศพด.ต้นกล้า 
       อบต.แม่อ้อ
       ตามแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ  ประจ าป ี 2558
3.    โครงการอาหารกลางวนั ศพด.ต้นกล้า อบต.แม่อ้อ ต้ังไว้ 672,000        บาท
       เพื่อจ่ายเปน็ค่าจ้างเหมาท าอาหารกลางวนัใหแ้ก่เด็กในศูนย์
       พฒันาเด็กเล็กต้นกล้า อบต.แม่อ้อ      
       ตามแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ  ประจ าป ี 2558

ค่าวัสด ุ (ยอดรวม) ตั้งไว้ 840,000       บาท
1.2 ค่าอาหารเสริม (นม) ต้ังไว้ 240,000        บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ืออาหารเสริม(นม)  ส าหรับ ศพด.ต้นกล้า อบต.แม่อ้อ 
ตามแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ  ประจ าป ี 2558

1.3 ค่าอาหารเสริม (นม) ต้ังไว้ 600,000        บาท
เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ืออาหารเสริม(นม)  ส าหรับนักเรียนสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ระดับอนุบาล ป.1-ป.6
ตามแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ  ประจ าป ี 2558
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งบลงทนุ (ยอดรวม) รวม 110,000       บาท
2. หมวดค่าครภุณัฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง (ยอดรวม) ตั้งไว้ 110,000       บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง ตั้งไว้ 110,000       บาท
2.1 โครงการปรับปรุง/ต่อเติมอาคารโรงอาหาร และที่แปรงฟนัภายใน ต้ังไว้ 110,000        บาท

ศพด.ต้นกล้า อบต.แม่อ้อ
เพื่อจ่ายเปน็ค่าโครงการปรับปรุง/ต่อเติมอาคารโรงอาหาร และที่แปรงฟนั
ตามแบบที่ อบต.แม่อ้อ ก าหนด  พร้อมปา้ยโครงการจ านวน 1 ปา้ย
ตามแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ  ประจ าป ี 2558

งานศึกษาไมก่ าหนดระดบั รวม 800,000    บาท
งบด าเนินการ รวม 250,000       บาท
1. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  (ยอดรวม) ตั้งไว้ 250,000       บาท

ค่าใช้สอย  (ยอดรวม) ตั้งไว้ 250,000       บาท
1.1  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิติัราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย

หมวดอื่น ๆ ต้ังไว้ 250,000        บาท
1. โครงการส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย ต้ังไว้ 250,000        บาท
   เพื่อจ่ายเปน็ค่าติดต้ังอุปกรณ์สัญญาณอินเตอร์เน็ตและมิเตอร์ไฟฟา้
   จ านวน 10 จุด เพื่อใหบ้ริการแก่ประชาชนทั่วไปในต าบลแม่อ้อ     
   ตามแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ  ประจ าป ี 2558

งบลงทนุ (ยอดรวม) รวม 300,000       บาท
2. หมวดค่าครภุณัฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง (ยอดรวม) ตั้งไว้ 300,000       บาท

ค่าครภุณัฑ์
2.1 ครุภณัฑ์เคร่ืองดนตรี ต้ังไว้ 300,000        บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือครุภณัฑ์เคร่ืองดนตรี จ านวน 1 ชุด
ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.แม่อ้อ ก าหนด
ตามแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ  ประจ าป ี 2558

งบเงนิอุดหนุน รวม 250,000       บาท
3. หมวดเงนิอุดหนุน  (ยอดรวม) ตั้งไว้ 250,000       บาท

เงนิอุดหนุนส่วนราชการ
3.1  อุดหนุนโรงเรียนแม่แก้วเด่นชัย  ตามโครงการเตรียมนักเรียนและครู

สู่ประชาคมอาเซียน ต้ังไว้ 200,000        บาท
เพื่อใหค้วามรู้ด้านภาษาจีนและอังกฤษ แก่นักเรียนและครู
ตามแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ  ประจ าป ี 2558

3.2  อุดหนุนโรงเรียนบา้นจ าผักกูดทรายทองตามโครงการรณรงค์ต้านยาเสพติด
ในสถานศึกษา ต้ังไว้ 5,000           บาท
เพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนินการโครงการรณรงค์ต้านยาเสพติดในสถานศึกษา
ตามแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ  ประจ าป ี 2558
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3.3  อุดหนุนโรงเรียนบา้นแม่แก้วใต้ตามโครงการรณรงค์ต้านยาเสพติด

ในสถานศึกษา ต้ังไว้ 5,000           บาท
เพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนินการโครงการรณรงค์ต้านยาเสพติดในสถานศึกษา
ตามแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ  ประจ าป ี 2558

3.4  อุดหนุนโรงเรียนบา้นปอเรียงตามโครงการรณรงค์ต้านยาเสพติด
ในสถานศึกษา ต้ังไว้ 5,000           บาท
เพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนินการโครงการรณรงค์ต้านยาเสพติดในสถานศึกษา
ตามแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ  ประจ าป ี 2558

3.5  อุดหนุนโรงเรียนบา้นแม่อ้อนอกตามโครงการรณรงค์ต้านยาเสพติด
ในสถานศึกษา ต้ังไว้ 5,000           บาท
เพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนินการโครงการรณรงค์ต้านยาเสพติดในสถานศึกษา
ตามแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ  ประจ าป ี 2558

3.6  อุดหนุนโรงเรียนบา้นโปง่ทะลาย ใหม่เจริญตามโครงการรณรงค์ต้านยาเสพติด
ในสถานศึกษา ต้ังไว้ 5,000           บาท
เพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนินการโครงการรณรงค์ต้านยาเสพติดในสถานศึกษา
ตามแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ  ประจ าป ี 2558

3.7  อุดหนุนโรงเรียนบา้นแม่แก้วเหนือตามโครงการรณรงค์ต้านยาเสพติด
ในสถานศึกษา ต้ังไว้ 5,000           บาท
เพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนินการโครงการรณรงค์ต้านยาเสพติดในสถานศึกษา
ตามแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ  ประจ าป ี 2558

3.8  อุดหนุนโรงเรียนบา้นแม่แก้วตามโครงการรณรงค์ต้านยาเสพติด
ในสถานศึกษา ต้ังไว้ 5,000           บาท
เพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนินการโครงการรณรงค์ต้านยาเสพติดในสถานศึกษา
ตามแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ  ประจ าป ี 2558

3.9  อุดหนุนโรงเรียนบา้นแม่แก้วเด่นชัยตามโครงการรณรงค์ต้านยาเสพติด
ในสถานศึกษา ต้ังไว้ 5,000           บาท
เพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนินการโครงการรณรงค์ต้านยาเสพติดในสถานศึกษา
ตามแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ  ประจ าป ี 2558

3.10  อุดหนุนโรงเรียนบา้นแม่อ้อตามโครงการรณรงค์ต้านยาเสพติด
ในสถานศึกษา ต้ังไว้ 5,000           บาท
เพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนินการโครงการรณรงค์ต้านยาเสพติดในสถานศึกษา
ตามแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ  ประจ าป ี 2558

3.11  อุดหนุนโรงเรียนบา้นแม่อ้อวทิยาคมตามโครงการรณรงค์ต้านยาเสพติด
ในสถานศึกษา ต้ังไว้ 5,000           บาท
เพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนินการโครงการรณรงค์ต้านยาเสพติดในสถานศึกษา
ตามแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อ้อ  ประจ าป ี 2558


