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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
อาเภอ เมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 76,820,800 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น
แผนงานการศึกษา
งานระดับมัธยมศึกษา

รวม

76,820,800

บาท

รวม

53,099,800

บาท

รวม

53,099,800

บาท

จานวน

44,818,100

บาท

เงินวิทยฐานะ
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนรายเดือนสาหรับครูเทศบาลฯ
งานจัดการศึกษาภาคบังคับ ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสุโขทัย
ธานี ทั้ง 2 โรงเรียน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสาหรับการ
จัดการศึกษาภาคบังคับ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0809.4/ว1157 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2560 ปรากฏในแผน
งานการศึกษา 00210 งานระดับมัธยมศึกษา 00213 รหัสบัญชี 220400
เป็นเงิน 6,506,400 บาท

6,506,400

บาท

ค่าจ้างลูกจ้างประจา
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจา (ภารโรง)ของโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ทั้ง 2 โรงเรียนตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เงิน
อุดหนุนสาหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0809.4/ว1157 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2560
ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานระดับมัธยมศึกษา 00213
รหัสบัญชี 220500 เป็นเงิน 424,000 บาท

424,000

บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานครูเทศบาลฯงานจัดการศึกษาภาคบังคับ
จานวน 103 อัตรา ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ทั้ง 2
โรงเรียนตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสาหรับการจัดการ
ศึกษาภาคบังคับตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0809.4/ว1157 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2560 (ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา 00210 งานระดับมัธยมศึกษา 00213 รหัสบัญชี 220100 เป็น
เงิน 44,818,100 บาท)
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จานวน
1. ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ (บุคลากรสนับสนุนการ
สอน)จานวน 752,500 บาท เพื่อจ่ายเป็น เงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ (บุคลากรสนับสนุนการสอน)จานวน 6 อัตรา ของโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ทั้ง 2 โรงเรียนตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป เงินอุดหนุนสาหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับตามหนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0809.4/ว1157 ลงวันที่ 13
มิถุนายน 2560 ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานระดับมัธยม
ศึกษา 00213 รหัสบัญชี 220700 เป็นเงิน 752,500 บาท
2.ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไปจานวน 216,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป จานวน 2 อัตราของ
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอุดหนุนสาหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0809.4/ว1157 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2560
ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานระดับมัธยมศึกษา 00213
รหัสบัญชี 220700 เป็นเงิน 216,000 บาท
3. เงินค่าตอบแทนครูสอนเด็กด้อยโอกาส วุฒิปริญญาตรี
จานวน 214,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและค่าครองชีพครูสอน
เด็กด้อยโอกาส วุฒิปริญญาตรี จานวน 1 อัตราในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัย
ธานี ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษา หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3301 ลงวันที่ 14
มิถุนายน 2560 ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานระดับมัธยม
ศึกษา 00213 รหัสบัญชี 220700 เป็นเงิน 214,800 บาท “ทั้งนี้จะเบิก
จ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น”

1,183,300

บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
จานวน
1. เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างฯ (บุคลากรสนับสนุนการ
สอน)จานวน 144,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
พนักงานจ้างฯ (บุคลากรสนับสนุนการสอน) จานวน 6 อัตราของโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ทั้ง 2 โรงเรียนตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป เงินอุดหนุนสาหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับตามหนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0809.4/ว1157 ลงวันที่ 13
มิถุนายน 2560 ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานระดับมัธยม
ศึกษา 00213 รหัสบัญชี 220800 เป็นเงิน 144,000 บาท
2. เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างทั่วไปจานวน 24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานทั่วไป จานวน 2 อัตรา
ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไปเงินอุดหนุนสาหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0809.4/ว1157 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2560
ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานระดับมัธยมศึกษา 00213
รหัสบัญชี 220800 เป็นเงิน 24,000 บาท

168,000

บาท
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งบดาเนินงาน

รวม

23,321,000

บาท

รวม

31,000

บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวน
-ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติ
หน้าที่ให้ได้รับค่าตอบแทนของผู้ขอรับการประเมินจานวน 31,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานพนักงาน
ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้มีหรือ
เลื่อนวิทยฐานะ ชานาญการพิเศษเชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสาหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0809.4/ว1157 ลงวัน
ที่ 13 มิถุนายน 2560 ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานระดับ
มัธยมศึกษา 00213 รหัสบัญชี 310100 เป็นเงิน 31,000 บาท

31,000

บาท

รวม

20,735,300

บาท

จานวน

5,312,000

บาท

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม จานวน
การจัดกระบวนการเรียนการสอนการบริหารตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “
สถานศึกษาพอเพียง” สู่ “ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอ
เพียง” (เงินอุดหนุนสาหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น)
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนการบริหารตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” สู่ “ศูนย์การเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โรงเรียนในสังกัดทั้ง 2
โรงเรียน จานวน 200,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการ
ศึกษา ตามหนังสือตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท
0808.2/ ว 2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 และหนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3301 ลงวันที่ 14
มิถุนายน 2560 ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานจัดการ
ศึกษา 00213 รหัสบัญชี 320300 “ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัด
สรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น”

200,000

บาท

ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่เด็ก ป.1 –
ป.6 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ทั้ง 2
โรงเรียน จานวน 1,328 คนจัดสรร 100% ได้รับจานวน 1,328
คน (โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพลฯ จานวน 1,118 คนโรงเรียน
เทศบาลเมืองสุโขทัยจานวน 210 คน) อัตราคนละ 20 บาท จานวน 200
วันเป็นเงิน 5,312,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการ
ศึกษา ตามหนังสือตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท
0808.2/ ว 2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 และหนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3301 ลงวันที่ 14
มิถุนายน 2560 (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานจัดการ
ศึกษา 00213 รหัสบัญชี 330500) “ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัด
สรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น”
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
จานวน
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - ม.3)
(เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสาหรับนักเรียนในโรงเรียน
สังกัด อปท. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - ม.3) จานวน 709 คน ๆ
ละ 440 บาท/ภาคเรียนตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษา ตาม
หนังสือตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว2989
ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ปรากฏ
ในแผนงานการศึกษา 00210 งานจัดการศึกษา 00213 รหัส
บัญชี 320300 “ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ
จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น”

624,000

บาท

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
จานวน
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ระดับประถมศึกษา (ป.1- ป.6)
(เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสาหรับนักเรียนในโรงเรียน
สังกัด อปท. ระดับประถมศึกษา (ป.1 - ป.6) จานวน 1,328 คน ๆ
ละ 240 บาท/ภาคเรียน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษา ตาม
หนังสือตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว2989
ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560
ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานจัดการศึกษา 00213 รหัส
บัญชี 320300 “ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ
จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น”

637,500

บาท

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
จานวน
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - ม.6
)(เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสาหรับนักเรียนในโรงเรียน
สังกัด อปท. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - ม.6) จานวน 216 คน ๆ
ละ 475 บาท/ภาคเรียนตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษา ตาม
หนังสือตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว2989
ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ปรากฏ
ในแผนงานการศึกษา 00210 งานจัดการศึกษา 00213 รหัส
บัญชี 320300 “ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ
จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น"

205,200

บาท

วันที่พิมพ์ : 15/8/2560 16:53:20

หน้า : 5/13

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
จานวน
ค่าเครื่องแบบนักเรียน ระดับประถมศึกษา (ป.1 - ป.6)
(เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียนสาหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัด อปท
. ระดับประถมศึกษา (ป.1 - ป.6) จานวน 1,328 คน ๆ ละ 360
บาท/ปี ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษา ตามหนังสือตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว2989 ลงวันที่ 31
พฤษภาคม 2560 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0816.2/ว3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ปรากฏในแผน
งานการศึกษา 00210 งานจัดการศึกษา 00213 รหัสบัญชี 320300 “ทั้ง
นี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น"

478,100

บาท

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
จานวน
ค่าเครื่องแบบนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - ม.3) (เงินอุดหนุน
สาหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียนสาหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัด อปท
. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - ม.3) จานวน 709 คน ๆ ละ 450
บาท/ปี ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษา ตามหนังสือตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ ว 2989 ลงวันที่ 31
พฤษภาคม 2560 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0816.2/ว3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ปรากฏในแผน
งานการศึกษา 00210 งานจัดการศึกษา 00213 รหัสบัญชี 320300 “ทั้ง
นี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น”

319,100

บาท

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
จานวน
ค่าเครื่องแบบนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - ม.6)(เงินอุดหนุน
สาหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียนสาหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัด อปท
. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - ม.6) จานวน 216 คน ๆ ละ 500
บาท/ปี ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษา ตามหนังสือตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ ว 2989 ลงวันที่ 31
พฤษภาคม 2560 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0816.2/ว3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ปรากฏในแผน
งานการศึกษา 00210 งานจัดการศึกษา 00213 รหัสบัญชี 320300 “ทั้ง
นี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น”

108,000

บาท

วันที่พิมพ์ : 15/8/2560 16:53:20

หน้า : 6/13

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
จานวน
ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ระดับประถมศึกษา (ป.1 - ป.6)
(เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน (รายหัว)ระดับประถม
ศึกษา (ป.1 - ป.6) อัตราคนละ 950 บาท/ภาคเรียน จานวน 1,328 คน
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษา ตามหนังสือตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ ว 2989 ลงวันที่ 31
พฤษภาคม 2560 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0816.2/ว3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ปรากฏในแผน
งานการศึกษา 00210 งานจัดการศึกษา 00213 รหัสบัญชี 331500 “ทั้ง
นี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น”

2,523,200

บาท

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
จานวน
ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - ม.6)
(เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน (รายหัว)ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.4 - ม.6) อัตราคนละ 1,900 บาท/ภาคเรียน จานวน 216
คนตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษา ตามหนังสือตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ ว 2989 ลงวันที่ 31
พฤษภาคม 2560 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0816.2/ว3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ปรากฏในแผน
งานการศึกษา 00210 งานจัดการศึกษา 00213 รหัสบัญชี 331500 “ทั้ง
นี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น”

820,800

บาท

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
จานวน
ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - ม.3)(เงิน
อุดหนุนสาหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน
จบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน (รายหัว)ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น (ม.1 - ม.3) อัตราคนละ 1,750 บาท/ภาคเรียน จานวน 709 คน
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษา ตามหนังสือตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ ว 2989 ลงวันที่ 31
พฤษภาคม 2560 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0816.2/ว3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ปรากฏในแผน
งานการศึกษา 00210 งานจัดการศึกษา 00213 รหัสบัญชี 331500 “ทั้ง
นี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น”

2,481,500

บาท

หน้า : 7/13

วันที่พิมพ์ : 15/8/2560 16:53:20

จานวน

500,000

บาท

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
จานวน
ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการ อปท.เจ้า
ภาพระดับกลุ่มจังหวัด
(เงินอุดหนุนสาหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น)
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชา
การ อปท.เจ้าภาพระดับกลุ่มจังหวัด จานวน 400,000 บาท ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษา ตามหนังสือตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ ว 2989 ลงวันที่ 31
พฤษภาคม 2560 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0816.2/ว3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ปรากฏในแผน
งานการศึกษา 00210 งานจัดการศึกษา 00213 รหัสบัญชี 320300 “ทั้ง
นี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น”

400,000

บาท

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
จานวน
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
(เงินอุดหนุนสาหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น)
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จานวน 2 โรงเรียน ๆ ละ 20,000 บาทตั้ง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษา ตามหนังสือตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ ว 2989 ลงวันที่ 31
พฤษภาคม 2560 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0816.2/ว3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ปรากฏในแผน
งานการศึกษา 00210 งานจัดการศึกษา 00213 รหัสบัญชี 320300 “ทั้ง
นี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น”

40,000

บาท

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
จานวน
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน
(เงินอุดหนุนสาหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น)
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนในสังกัด อปท
.จานวน 2 โรงเรียน ๆ ละ 100,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป ด้านการศึกษา ตามหนังสือตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ ว 2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 และหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3301 ลงวัน
ที่ 14 มิถุนายน 2560 ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานจัดการ
ศึกษา 00213 รหัสบัญชี 320300 “ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัด
สรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น”

200,000

บาท

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
ค่าใช้จ่ายในการจัดทาศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ สถานศึกษาในสังกัด
อปท.
(เงินอุดหนุนสาหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น)
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทาศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ สถาน
ศึกษาในสังกัด อปท. โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ทั้ง 2
โรงเรียน ๆ ละ 250,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการ
ศึกษา ตามหนังสือตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท
0808.2/ ว 2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 และหนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3301 ลงวันที่ 14
มิถุนายน 2560 ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานจัดการ
ศึกษา 00213 รหัสบัญชี 320300 “ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัด
สรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น”

หน้า : 8/13

วันที่พิมพ์ : 15/8/2560 16:53:20

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
จานวน
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ในการ
พัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)
(เงินอุดหนุนสาหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น)
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) โรงเรียนที่จะสมัครเข้าร่วมในปีงบ
ประมาณ 2561 โรงเรียนละ 500,000 บาท และโรงเรียน SBMLD ดี
เด่น โรงเรียนละประมาณ 250,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป ด้านการศึกษา ตามหนังสือตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ ว 2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 และหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3301 ลงวัน
ที่ 14 มิถุนายน 2560 ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานจัดการ
ศึกษา 00213 รหัสบัญชี 320300 “ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัด
สรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น”

1,500,000

บาท

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
(เงินอุดหนุนสาหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น)
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน จานวน 2
แห่ง ๆ ละ 50,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการ
ศึกษา ตามหนังสือตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท
0808.2/ ว 2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 และหนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3301 ลงวันที่ 14
มิถุนายน 2560 ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานการ
ศึกษา 00213 รหัสบัญชี 320300 “ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัด
สรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น”

จานวน

100,000

บาท

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
(เงินอุดหนุนสาหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น)
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์การป้องกันยาเสพติดฯ จานวน 2
โรงเรียน ๆ ละ 15,000 บาท ครูแกนนาโรงเรียนละ 1 คนจานวน 2
โรงเรียน ๆ ละ 3,000 บาท เจ้าหน้าที่ อปท.จานวน 1 คน 3,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษา ตามหนังสือตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ ว 2989 ลงวันที่ 31
พฤษภาคม 2560 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0816.2/ว3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ปรากฏในแผน
งานการศึกษา 00210 งานจัดการศึกษา 00213 รหัสบัญชี 320300 “
ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น”

จานวน

39,000

บาท

วันที่พิมพ์ : 15/8/2560 16:53:20

หน้า : 9/13

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
จานวน
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
(เงินอุดหนุนสาหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น)
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับโรงเรียน จานวน 2 แห่ง ๆ ละ 50,000
บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา ตามหนังสือตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ ว 2989 ลงวันที่ 31
พฤษภาคม 2560 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0816.2/ว3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ปรากฏในแผน
งานการศึกษา 00210 งานจัดการศึกษา 00213 รหัสบัญชี 320300 “ทั้ง
นี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น”

100,000

บาท

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
จานวน
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทาแผนพัฒนาการ
ศึกษาดีเด่น
(เงินอุดหนุนสาหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น)
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทา
แผนพัฒนาการศึกษาดีเด่นระดับสถานศึกษา(โรงเรียนในสังกัด
เทศบาล) จานวน 2 แห่ง ๆ ละ 50,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป ด้านการศึกษา ตามหนังสือตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ ว 2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 และหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3301 ลงวัน
ที่ 14 มิถุนายน 2560 ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานจัดการ
ศึกษา 00213 รหัสบัญชี 320300 “ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัด
สรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น”

100,000

บาท

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
จานวน
ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
(เงินอุดหนุนสาหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น)
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตและการเชื่อมต่อ
อินเตอร์เน็ต โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ทั้ง 2
โรงเรียน ระบบ Asymmetric Digital Subscriber Line : ADSL
จานวน 2 โรงเรียน ๆ ละ 9,600 บาท/ปี และ
ระบบ Wireless Fidelity : Wi-Fi จานวน 2 โรงเรียน ๆ ละ 7,200
บาท/ปี ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษา ตามหนังสือตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ ว 2989 ลงวันที่ 31
พฤษภาคม 2560 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0816.2/ว3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ปรากฏในแผน
งานการศึกษา 00210 งานจัดการศึกษา 00213 รหัสบัญชี 320300 “ทั้ง
นี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น”

33,600

บาท

วันที่พิมพ์ : 15/8/2560 16:53:20

หน้า : 10/13

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
จานวน
ค่าปัจจัยพื้นฐานสาหรับนักเรียนยากจน ระดับประถมศึกษา (ป.1 - ป.6)
(เงินอุดหนุนสาหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น)
เพื่อจ่ายเป็นค่าปัจจัยพื้นฐานสาหรับนักเรียนยากจนในโรงเรียนสังกัด อปท
. ที่บิดา/มารดา/ผู้ปกครอง ที่มีรายได้ต่อครอบครัวไม่เกิน 40,000
บาท/ปี อัตราคนละ 500 บาท/ภาคเรียน ไม่เกินร้อยละ 40 ของจานวน
นักเรียนระดับประถมศึกษา จานวน 532 คน ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว2989 ลงวันที่ 31
พฤษภาคม 2560 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0816.2/ว3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ตั้งจ่ายจากเงินอุด
หนุนทั่วไปด้านการศึกษา (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งาน
จัดการศึกษา 00213 รหัสบัญชี 320300) “ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับ
การจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น”

532,000

บาท

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
จานวน
ค่าปัจจัยพื้นฐานสาหรับนักเรียนยากจน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - ม
.3)
(เงินอุดหนุนสาหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น)
เพื่อจ่ายเป็นค่าปัจจัยพื้นฐานสาหรับนักเรียนยากจนในโรงเรียนสังกัด อปท
. ที่บิดา/มารดา/ผู้ปกครอง ที่มีรายได้ต่อครอบครัวไม่เกิน 40,000
บาท/ปี อัตราคนละ 1,500 บาท/ภาคเรียน ไม่เกินร้อยละ 30 ของจานวน
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จานวน 213 คน ตั้งจ่ายจากเงินอุด
หนุนทั่วไปด้านการศึกษา ตามหนังสือตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ ว 2989 ลงวันที่ 31
พฤษภาคม 2560 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0816.2/ว3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ปรากฏในแผน
งานการศึกษา 00210 งานจัดการศึกษา 00213 รหัสบัญชี 320300 “
ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น”

639,000

บาท

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
จานวน
ค่าพัฒนาครูสอนเด็กด้อยโอกาส
(เงินอุดหนุนสาหรับการสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส)
เพื่อจ่ายเป็นค่าพัฒนาครูสอนเด็กด้อยโอกาส อปท.ละ 1 คน ๆ ละ 6,000
บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา ตามหนังสือตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ ว 2989 ลงวันที่ 31
พฤษภาคม 2560 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0816.2/ว3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ปรากฏในแผน
งานการศึกษา 00210 งานจัดการศึกษา 00213 รหัสบัญชี 320300 “
ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น”

6,000

บาท

วันที่พิมพ์ : 15/8/2560 16:53:20

หน้า : 11/13

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
จานวน
ค่ารายหัวส่วนเพิ่ม (Top Up) ระดับประถมศึกษา (ป.1 – ป.6) และระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3)
(เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
เพื่อเป็นค่ารายหัวส่วนเพิ่ม (Top Up) ระดับประถมศึกษา (ป.1 – ป.6
) และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) เป็นเงิน 200,000 บาท ตั้ง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา ตามหนังสือตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ ว 2989 ลงวันที่ 31
พฤษภาคม 2560 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0816.2/ว3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ปรากฏในแผน
งานการศึกษา 00210 งานจัดการศึกษา 00213 รหัสบัญชี 331500 “ทั้ง
นี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น”

200,000

บาท

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
จานวน
ค่าหนังสือเรียน ระดับประถมศึกษา (ป.1 - ป.6)
(เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน สาหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัด อปท.ระดับ
ประถมศึกษา (ป.1 - ป.6) จานวน 1,328 คน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไปด้านการศึกษา ตามหนังสือตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ ว 2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 และหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3301 ลงวัน
ที่ 14 มิถุนายน 2560 ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานจัดการ
ศึกษา 00213 รหัสบัญชี 320300 “ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัด
สรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น”

919,600

บาท

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
จานวน
ค่าหนังสือเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - ม.3)
(เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน สาหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัด อปท.ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - ม.3) จานวน 709 คน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไปด้านการศึกษา ตามหนังสือตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ ว 2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 และหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3301 ลงวัน
ที่ 14 มิถุนายน 2560 ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานจัดการ
ศึกษา 00213 รหัสบัญชี 320300 “ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัด
สรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น”

593,800

บาท

หน้า : 12/13

วันที่พิมพ์ : 15/8/2560 16:53:20

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
จานวน
ค่าหนังสือเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - ม.6)
(เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน สาหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัด อปท.ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - ม.6) จานวน 216 คน ตั้งจ่ายจากเงินอุด
หนุนทั่วไปด้านการศึกษา ตามหนังสือตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ ว 2989 ลงวันที่ 31
พฤษภาคม 2560 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0816.2/ว3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ปรากฏในแผน
งานการศึกษา 00210 งานจัดการศึกษา 00213 รหัสบัญชี 320300 “ทั้ง
นี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น”

207,700

บาท

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
ค่าอุปกรณ์การเรียน ระดับประถมศึกษา (ป.1 - ป.6)
(เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียนสาหรับนักเรียนในโรงเรียน
สังกัด อปท. ระดับประถมศึกษา (ป.1 - ป.6) คนละ 195 บาท/ภาค
เรียน จานวน 1,328 คน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการ
ศึกษา ตามหนังสือตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท
0808.2/ ว 2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 และหนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3301 ลงวันที่ 14
มิถุนายน 2560 ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานจัดการ
ศึกษา 00213 รหัสบัญชี 320300 “ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัด
สรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น”

จานวน

518,000

บาท

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
จานวน
ค่าอุปกรณ์การเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - ม.3)
(เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียนสาหรับนักเรียนในโรงเรียน
สังกัด อปท. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - ม.3) คนละ 210 บาท/ภาค
เรียน จานวน 709 คน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษา ตาม
หนังสือตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ ว 2989
ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ปรากฏ
ในแผนงานการศึกษา 00210 งานจัดการศึกษา 00213 รหัส
บัญชี 320300 “ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ
จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น”

297,800

บาท

หน้า : 13/13

วันที่พิมพ์ : 15/8/2560 16:53:20

99,400

บาท

รวม

2,554,700

บาท

ค่าอาหารเสริม (นม)
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสาหรับอาหารเสริม (นม) ป.1-ป.6
จานวน 1,328 คน อัตราคนละ 7.37 บาทต่อวัน จานวน 260 วันของ
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ทั้ง 2 โรงเรียน เป็น
เงิน 2,544,700 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา หนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3301 ลงวัน
ที่ 14 มิถุนายน 2560 ปรากฏในแผนงาน การศึกษา 00210 ประถม
ศึกษา 00213 รหัสบัญชี 330400 “ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัด
สรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น”

2,544,700

บาท

วัสดุการศึกษา
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษาให้แก่เด็กด้อยโอกาส อปท. ละ 10,000
บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษา หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3301 ลงวันที่ 14
มิถุนายน 2560 แผนงานการศึกษา 00210 งานจัดการศึกษา 00213
รหัสบัญชี 331500 “ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ
จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น”

10,000

บาท

รวม

400,000

บาท

รวม

400,000

บาท

จานวน

400,000

บาท

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
จานวน
ค่าอุปกรณ์การเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - ม.6)
(เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียนสาหรับนักเรียนในโรงเรียน
สังกัด อปท. ระดับมัธยมศึกษา (ม.4 - ม.6) คนละ 230 บาท/ภาค
เรียน จานวน 216 คน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษา ตาม
หนังสือตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว2989
ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ปรากฏ
ในแผนงานการศึกษา 00210 งานจัดการศึกษา 00213 รหัส
บัญชี 320300 “ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ
จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น”
ค่าวัสดุ

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคาร
ประกอบของโรงเรียนในสังกัดอปท. จานวน 2 โรงเรียน ๆ ละ 200,000
บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3301 ลงวันที่ 14
มิถุนายน 2560 ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานจัดการ
ศึกษา 00213 รหัสบัญชี 421100 “ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัด
สรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น”

