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รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจา่ยงบประมาณรายจา่ยท ั่วไป 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบรหิารสว่นต าบลศรีค า้ 

อ าเภอ แมจ่นั จงัหวดัเชียงราย 
        

            

ประมาณการรายจา่ยรวมท ัง้สิน้ 47,000,000 บาท จา่ยจากรายไดจ้ดัเก็บเอง หมวดภาษีจดัสรรและหมวดเงนิ

อุดหนุนท ั่วไป แยกเป็น  

แผนงานบรหิารงานท ั่วไป 

งานบรหิารท ั่วไป            รวม 9,334,340  บาท  

   งบบุคลากร           รวม  6,707,040  บาท   

    เงนิเดอืน (ฝ่ายการเมือง)        รวม  2,571,120  บาท 
      เงนิเดอืนนายก/รองนายก                                                                 จ านวน     514,080   บาท 

   - เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืนของนายกฯ/รองนายกฯ (คา่ตอบแทนรายเดอืน)  
  ไดแ้ก ่
  1) เงนิเดอืนนายก อบต.  ในอตัราเดอืนละ 20,400 บาท  
  ค านวณต ัง้จา่ยไว ้12 เดอืน เป็นเงนิ 244,800 บาท   
  2) เงนิเดอืนรองนายก อบต. ในอตัราเดอืนละ 11,220 บาท  
  จ านวน 2 อตัรา ค านวณต ัง้จา่ยไว ้12 เดอืน เป็นเงนิ 269,280 บาท   
  - เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิคา่ตอบแทนนายก  
  อบต., รองนายกอบต. ,ประธานสภา อบต. รองประธานสภา อบต.  
  สมาชกิสภา อบต. เลขานุการนายก อบต. และเลขานุการสภา อบต.  
  พ.ศ. 2554 และ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2557 
  (ส านกัปลดั)     

    เงนิคา่ตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก  จ านวน          42,120  บาท 

          - เพือ่จา่ยเป็นเงนิประจ าต าแหน่งนายกฯ/รองนายกฯ ไดแ้ก ่
        1) เงนิประจ าต าแหน่ง นายก อบต. อตัราเดอืนละ 1,750 บาท  
      ค านวณต ัง้จา่ยไว ้ 12  เดอืน เป็นเงนิ 21,000 บาท  
      2) เงนิประจ าต าแหน่ง รองนายก อบต. อตัราเดอืนละ 880 บาท  
      จ านวน 2 อตัรา เป็นเงนิ 1,760 บาทตอ่เดอืน ค านวณต ัง้จา่ยไว ้  
       12  เดอืน เป็นเงนิ  21,120 บาท  
       - เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิคา่ตอบแทนนายก  
       อบต.,รองนายก อบต., ประธานสภาอบต.รองประธานสภา อบต.  
       สมาชกิสภา อบต. เลขานุการนายก อบต. และเลขานุการสภา อบต. 
       พ.ศ. 2554 และ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2557 
      (ส านกัปลดั)       

     เงนิคา่ตอบแทนพเิศษนายก/รองนายก  จ านวน    42,120 บาท 

         - เพือ่จา่ยเป็นเงนิตอบแทนพเิศษนายกฯ/รองนายกฯไดแ้ก่ 
     1) เงนิตอบแทนพเิศษ นายก อบต. อตัราเดอืนละ 1,750  บาท  
     ค านวณต ัง้จา่ยไว ้12 เดอืน   เป็นเงนิ  21,000  บาท 
     2) เงนิตอบแทนพเิศษ รองนายก อบต. อตัราเดอืนละ 880  บาท  
     เป็นเงนิ 1,760  บาทตอ่เดอืน  จ านวน 2  อตัรา ค านวณต ัง้จา่ยไว ้ 
     12 เดอืน เป็นเงนิ 21,120 บาท 
     - เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิคา่ตอบแทน 
     นายก อบต.รองนายก อบต. ประธานสภาอบต. รองประธานสภาอบต.  
     สมาชกิสภา อบต. เลขานุการนายก อบต. และเลขานุการสภา อบต.  
      พ.ศ. 2554 และ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2557 
      (ส านกัปลดั)       



 
หน้า : 2/61 

       เงนิคา่ตอบแทนเลขานุการ/ทีป่รกึษานายกเทศมนตรี  
    นายกองค์การบรหิารสว่นต าบล จ านวน      86,400  บาท 

          - เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนรายเดอืนเลขานุการนายก อบต.  
       ในอตัราเดอืนละ 7,200 บาท จ านวน 1 อตัรา ค านวณต ัง้จา่ยไว ้   
       12  เดอืน  เป็นเงนิ 86,400 บาท   
       - เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิคา่ตอบแทน 
       นายก อบต.รองนายก อบต.ประธานสภาอบต.รองประธานสภา อบต.  
       สมาชกิสภา อบต. เลขานุการนายก อบต. และเลขานุการสภา อบต.  
       พ.ศ. 2554 และ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2557 
       (ส านกัปลดั)       

      เงนิคา่ตอบแทนสมาชกิสภาองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  จ านวน     1,886,400  บาท 

          - เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนรายเดอืน ดงัน้ี 
       1) เงนิคา่ตอบแทนรายเดอืน ประธานสภา อบต. อตัราเดอืนละ   
      11,220 บาท ค านวณต ัง้จา่ยไว ้12 เดอืน เป็นเงนิ 134,640 บาท 
      2) เงนิคา่ตอบแทนรายเดอืน รองประธานสภา อบต.  
      อตัราเดอืนละ 9,180 บาท ค านวณต ัง้จา่ยไว ้12 เดอืน  
      เป็นเงนิ 110,160 บาท 
      3) เงนิคา่ตอบแทนรายเดอืน เลขานุการสภา อบต.  
      อตัราเดอืนละ  7,200  บาท ค านวณต ัง้จา่ยไว ้12 เดอืน  
      เป็นเงนิ  86,400  บาท 
      4) เงนิคา่ตอบแทนรายเดอืน สมาชกิสภา อบต.  
      อตัราเดอืนละ 7,200  บาทตอ่อตัรา รวม 18 อตัรา  
      ค านวณต ัง้จา่ยไว ้12 เดอืน เป็นเงนิ 1,555,200 บาท   
       - เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิคา่ตอบแทน 
      นายก อบต.รองนายก อบต.ประธานสภาอบต.รองประธานสภา อบต.  
      สมาชกิสภา อบต. เลขานุการนายก อบต. และเลขานุการสภา อบต.  
      พ.ศ. 2554 และ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2557 
      (ส านกัปลดั)       

      เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า)                                                                           รวม     4,135,920  บาท 

      เงนิเดอืนพนกังาน  จ านวน     2,725,320  บาท 

          - เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืนพนกังานสว่นต าบลและเงนิปรบัปรุงเงนิเดอืน 
      ประจ าปีพนกังานสว่นต าบล ต าแหน่ง ปลดั อบต. รองปลดั อบต.  
      หวัหน้าส านกัปลดั อบต. นกัทรพัยากรบคุคล  
      นกัวเิคราะห์นโยบายและแผน นกัพฒันาชุมชน นิตกิร  
       นกัป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั เจา้พนกังานป้องกนัและ 
      บรรเทาสาธารณภยั ฯลฯ ค านวณต ัง้จา่ยไว ้ 12  เดอืน  
      - เป็นไปตามหนงัสอืส านกังาน กจ. กท. และ ก.อบต.ที ่มท 0809.2/ 
      ว 138 ลงวนัที ่30 ธนัวาคม 2558 เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการ 
      ค านวณภาระคา่ใช้จา่ย ดา้นการบรหิารงานบคุคลขององค์กรปกครอง 
       สว่นทอ้งถิน่  
      (ส านกัปลดั) 
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      เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของพนกังาน จ านวน     84,000  บาท 

          - เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่ตา่งๆ ของพนกังาน  ดงัน้ี  
       (1) คา่ตอบแทนรายเดอืนปลดัองค์การบรหิารสว่นต าบล  ระดบักลาง   
      ในอตัราเดอืนละ 7,000 บาท จ านวน 12 เดอืน เป็นเงนิ  
       84,000  บาท 
      - เป็นไปตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรือ่ง ก าหนดหลกัเกณฑ ์
       การใหข้า้ราชการหรือพนกังานสว่นทอ้งถิน่ไดร้บัเงนิคา่ตอบแทน 
      นอกเหนือจากเงนิเดอืน ลงวนัที ่22 เมษายน 2547 และหนงัสอื 
        ส านกังาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.3/ว 28 ลงวนัที ่ 
      16 กุมภาพนัธ์ 2548 เรือ่งแนวทางปฏบิตัเิกีย่วกบัการเบกิจา่ยเงนิ 
      คา่ตอบแทนนอกเหนือจากเงนิเดอืน (การก าหนดใหข้า้ราชการหรือ 
      พนกังานสว่นทอ้งถิน่ ระดบั 8 ขึน้ไป ไดร้บัเงนิเดอืนคา่ตอบแทน 
      เป็นรายเดอืนเทา่กบัอตัราเงนิประจ าต าแหน่ง)   
      - เป็นไปตามหนงัสอืส านกังาน กจ. กท. และ ก.อบต.ที ่มท 0809.2 /  
      ว 138 ลงวนัที ่30 ธนัวาคม 2558 เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการค านวณ  
      ภาระคา่ใช้จา่ยดา้นการบรหิารงานบคุคลขององค์กรปกครอง 
      สว่นทอ้งถิน่ 
      (ส านกัปลดั)       

      เงนิประจ าต าแหน่ง จ านวน   168,000  บาท 

          - เพือ่จา่ยเป็นเงนิประจ าต าแหน่งรายเดอืนของผูด้ ารงต าแหน่ง  ดงัน้ี   
      (1) ปลดัองค์การบรหิารสว่นต าบล ในอตัราเดอืนละ 7,000 บาท  
      จ านวน 12  เดอืน  เป็นเงนิ 84,000  บาท    
      (2) รองปลดัองค์การบรหิารสว่นต าบล ในอตัราเดอืนละ 3,500 บาท  
      จ านวน 12 เดอืน เป็นเงนิ  42,000  บาท   
      (3) หวัหน้าส านกัปลดั ในอตัราเดอืนละ  3,500 บาท   
      จ านวน 12 เดอืน  เป็นเงนิ  42,000  บาท   
      - เป็นไปตามหนงัสอืส านกังาน กจ. กท. และ ก.อบต.ที ่มท  
        0809.2 /ว 138 ลงวนัที ่30 ธนัวาคม 2558 เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทาง 
      การค านวณภาระคา่ใช้จา่ยดา้นการบรหิารงานบคุคลขององค์กร  
      ปกครองสว่นทอ้งถิน่   
      - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบรหิารงานบคุคล 
      สว่นทอ้งถิน่ ลงวนัที ่22 ธนัวาคม 2558 เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานกลาง 
      การบรหิารงานบคุคลสว่นท้องถิน่ ฉบบัที ่10  
      (ส านกัปลดั)       

      คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง จ านวน     1,075,800  บาท 

          - เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนใหแ้กพ่นกังานจา้ง สงักดัส านกัปลดัองค์การ 
      บรหิารสว่นต าบล เชน่ ผูช้ว่ยเจา้พนกังานธุรการ  
      ผูช้ว่ยเจา้พนกังานพฒันาชุมชน พนกังานขบัรถยนต์ (ผูม้ทีกัษะ)  
      พนกังานขบัเครือ่งจกัรกลขนาดเบา (ผูม้ทีกัษะ) พนกังานดบัเพลงิ  
      (ผูม้ทีกัษะ) พนกังานจา้งท ั่วไป ฯลฯ ค านวณต ัง้จา่ยไว ้ 12  เดอืน  
      - เป็นไปตามหนงัสอืส านกังาน กจ. กท. และ ก.อบต.ที ่มท 0809.2 /  
      ว 138 ลงวนัที ่30 ธนัวาคม 2558 เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทาง 
      การค านวณภาระคา่ใช้จา่ย ดา้นการบรหิารงานบคุคลขององค์กร     
      ปกครองสว่นทอ้งถิน่  
      (ส านกัปลดั) 
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      เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจา้ง จ านวน     82,800  บาท 

          - เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่คา่ครองชีพช ั่วคราวพนกังานจา้งของ  
      ส านกัปลดัฯ  ค านวณต ัง้จา่ยไว ้12 เดอืน  
      - เป็นไปตามหนงัสอืส านกังาน กจ. กท. และ ก.อบต.ที ่มท  
      0809.2 /ว 138 ลงวนัที ่30 ธนัวาคม 2558 เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทาง 
      การค านวณภาระคา่ใช ้จา่ย ดา้นการบรหิารงานบคุคลของ 
      องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  
      (ส านกัปลดั)      

   งบด าเนินงาน  รวม     2,261,300  บาท 

      คา่ตอบแทน รวม   590,000  บาท 

      คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครอง  
       สว่นทอ้งถิน่   จ านวน        250,000  บาท
    

       - เพือ่จา่ยเป็น 
      1) เงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษ (เงนิรางวลัประจ าปี)  
      ใหแ้กพ่นกังานสว่นต าบลและพนกังานจา้ง หรือ 
      2) คา่ตอบแทนอาสาสมคัรบรบิาลทอ้งถิน่ หรือ 
      3) คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แก่ อบต.  
      ตาม กฎหมาย  เชน่ คา่ตอบแทนคณะกรรมการจดัซ้ือจดัจา้ง  
      คา่ตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจา้ง คา่ใชจ้า่ย/คา่ป่วยการ  
      ทีจ่า่ยใหแ้ก ่อปพร. ทีไ่ดร้บัค าส ั่งใหป้ฏบิตังิาน คา่ตอบแทนจา้ง  
       นกัศกึษาปฏบิตังิาน ฯลฯ   
      - เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการก าหนด 
       เงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษอนัมีลกัษณะเป็นเงนิรางวลั 
      ประจ าปีแกพ่นกังานสว่นทอ้งถิน่ใหเ้ป็นรายจา่ยอืน่ขององค์กร 
      ปกครองสว่นทอ้งถิน่พ.ศ. 2557 
      (ส านกัปลดั)       

      คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ  จ านวน           10,000  บาท 

          - เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ ใหแ้ก ่
      พนกังานสว่นต าบลและพนกังานจา้ง ทีป่ฏบิตังิานนอกเวลาราชการ   
      ตามระเบยีบหรือหนงัสือส ั่งการทีเ่กีย่วขอ้ง  
      - เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการเบกิจา่ยเงนิ 
      ตอบแทน การปฏบิตังิานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครอง  
      สว่นทอ้งถิน่  พ.ศ. 2559 
      (ส านกัปลดั)       

      คา่เชา่บา้น จ านวน   300,000  บาท 

          - เพือ่จา่ยเป็นคา่เชา่บา้น ไดแ้ก ่คา่เชา่บา้น คา่เชา่ซ้ือบา้น หรือคา่ผอ่น 
      ช าระเงนิกู ้ของพนกังานสว่นต าบล ต าแหน่ง ปลดั อบต.รองปลดั อบต.  
        และพนกังานสว่นต าบลในสงักดัส านกังานปลดั อบต.  
      - เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่เชา่บา้นของ 
      ขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2548 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่4)   
      พ.ศ . 2562   
      (ส านกัปลดั) 
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      เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร จ านวน     30,000  บาท 

          - เพือ่จา่ยเป็นเงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุรของนายก อบต. ปลดั อบต.  
      รอง ปลดั อบต. และพนกังานสว่นต าบลในสงักดัส านกังานปลดั อบต.  
      - เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิสวสัดกิารเกีย่วกบั 
      การศกึษาบตุรของพนกังานสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2541 และ (ฉบบัที ่3)  
      พ.ศ . 2549  
      (ส านกัปลดั)      

      คา่ใชส้อย รวม   830,000  บาท 

  รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร       

        

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร จ านวน   250,000  บาท 

            - เพือ่จา่ยเป็นรายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร เชน่ คา่จา้งเหมาท าความ  
      สะอาดส านกังาน คา่จา้งเหมายามดแูลความปลอดภยัในส านกังาน  
      คา่จา้ง เหมาถา่ยเอกสารและเขา้เลม่ คา่เชา่บรกิารเครือ่งถา่ยเอกสาร  
      คา่เชา่บรกิารเครือ่งปริน้เตอร์ คา่จา้งเหมาบรกิารเก็บ ขนและ 
      ก าจดัขยะและสิง่ ปฏกิูล คา่ธรรมเนียมตา่งๆ คา่เบีย้ประกนั  
      คา่ใชจ้า่ยในการด าเนินคดตีามค าพพิากษา ฯลฯ  
      - เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 7120  
      ลงวนั ที ่9 ธนัวาคม 2559 เรือ่ง หลกัเกณฑ์การเบกิจา่ยเงนิ 
      คา่จา้งเหมาบรกิาร ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
      (ส านกัปลดั)       

      รายจา่ยเกีย่วกบัการรบัรองและพธิีการ จ านวน     30,000  บาท 

          - เพือ่จา่ยเป็นคา่รบัรองในการตอ้นรบับคุคลหรือคณะบุคคล 
      - เพือ่จา่ยเป็นคา่เล้ียงรบัรองในการประชุมสภาทอ้งถิน่หรือ 
      คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการหรือการประชุมระหวา่งองค์กร 
      ปกครองสว่นทอ้งถิน่ กบัองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ หรือ  
      องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่กบัรฐั วสิาหกจิหรือเอกชน 
      - รายจา่ยเกีย่วกบัพธิีเปิดอาคารตา่งๆ คา่ใชจ้า่ยในพธิีทางศาสนา   
      รฐัพธิี ฯลฯ   
      - คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีเ่กีย่วกบัการรบัรองและพธิีการ  
      - เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.4/ว 2381  
      ลงวนั ที ่28 กรกฎาคม 2548 เรือ่งการต ัง้งบประมาณและการ 
      เบกิจา่ยเงนิคา่รบัรองหรือคา่เล้ียงรบัรองขององค์กรปกครอง 
      สว่นทอ้งถิน่ 
      (ส านกัปลดั) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



 
หน้า : 6/61 

  รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ       

       

คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัรและนอก 
    ราชอาณาจกัร     จ านวน        100,000  บาท 

         - เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัร  
     และนอกราชอาณาจกัร เชน่ คา่เบีย้เล้ียงเดนิทาง คา่พาหนะ   
     คา่เชา่ทีพ่กั  คา่บรกิารจอดรถ ณ ทา่อากาศยาน คา่ผา่นทางดว่นพเิศษ  
     คา่ธรรมเนียมในการใชส้นามบนิ คา่ลงทะเบยีนตา่งๆ และ 
     คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ของพนกังานสว่นต าบล พนกังานจา้ง   
     ผูบ้รหิารและสมาชกิสภา อบต.  หรือผูม้สีทิธอิืน่ตามระเบยีบ 
     กฎหมายก าหนด 
     - เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการ  
     เดนิทาง  ไปราชการของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2555 และทีแ่กไ้ข  
     เพิม่เตมิถงึปจัจุบนั  และเป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย 
     วา่ดว้ยคา่ใช้จา่ย ในการฝึกอบรมและการเขา้รบัการฝึกอบรมของ 
     เจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2557 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิถงึปจัจุบนั 
     - เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการ 
     เดนิทางไปราชการของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2555 และทีแ่กไ้ข  
     เพิม่เตมิจนถงึปจัจุบนั  (ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2561 
     (ส านกัปลดั)       

 

    คา่ใชจ้า่ยในการเลือกต ัง้ จ านวน        400,000  บาท 

         - เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการเลือกต ัง้ท ั่วไปหรือเลือกต ัง้ซอ่ม ท ัง้ใน 
     ระดบัชาตแิละระดบัทอ้งถิน่ คา่ใชจ้า่ยในการท าประชาพจิารณ์หรือ 
     ประชามต ิตา่งๆ หรือ คา่ใช้จา่ยตา่งๆในท านองเดยีวกนั และ 
     คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเลือกต ัง้ 
     - เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 3675  
     ลงวนั ที ่6 กรกฎาคม 2561 
     - เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ 
     ว 1705 ลงวนัที ่20 มนีาคม 2563 
     - เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ดา่นทีส่ดุ ที ่มท 0818.2/ 
     ว 4289 ลงวนัที ่22 กรกฎาคม 2563  
     - เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) ของ อบต.ศรีค า้  
     หน้าที ่156 ล าดบัที ่1 
       (ส านกัปลดั)       

       คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม จ านวน           50,000  บาท 

         - เพือ่จา่ยเป็นคา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซมทรพัย์สนิตา่งๆในความ  
     รบัผดิชอบของ อบต.ศรีค า้ เพือ่ใหส้ามารถใช้งานไดต้ามปกต ิ
     - เป็นไปตามพระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิารสว่นต าบล  
     พ.ศ. 2537 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่7) พ.ศ. 2562 และ 
     พระราชบญัญตักิ าหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่ 
     องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่พ.ศ. 2542  
     (ส านกัปลดั)  
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      คา่วสัด ุ                                                                                              รวม        520,500  บาท 

      วสัดสุ านกังาน จ านวน           50,000  บาท 

     -   เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดสุ านกังาน แยกเป็น  
     - วสัดคุงทน เชน่ หนงัสอื เครือ่งคดิเลขขนาดเล็ก เครือ่งเจาะกระดาษ  
     ขนาดเล็ก ทีเ่ย็บกระดาษขนาดเล็ก ไมบ้รรทดัเหล็ก กรรไกร  
     เกา้อีพ้ลาสตกิ แปรงลบกระดานด าตรายาง ขาต ัง้ (กระดานด า) ทีถู่พื้น 
     ตะแกรง วางเอกสาร เครือ่งตดัโฟม เครือ่งตดักระดาษ  
     เครือ่งเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขยีน แผนที ่พระบรมฉายาลกัษณ์  
       แผงปิดประกาศ แผน่ป้ายชือ่ส านกังานหรือหน่วยงาน แผน่ป้ายตา่งๆ  
     มูลี่ ่มา่นปรบัแสง (ตอ่ผนื) พรม (ตอ่ผนื) นาฬกิาต ัง้หรือแขวน  
     พระพุทธรูป พระบรมรูปจ าลอง กระเป๋า ตาช ั่งขนาดเล็ก ฯลฯ 
     - วสัดสุิน้เปลือง ไดแ้ก ่กระดาษ หมกึ ดนิสอ ปากกา ยางลบ  
     น ้ายาลบค าผดิ เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร  
     ตลบัผงหมกึ น ้าหมกึปรนิท์ เทป พี วี ซี แบบใส น ้ายาลบกระดาษไข  
     กระดาษไข ไมบ้รรทดั คลปิ เป๊ก เข็มหมดุ กระดาษคาร์บอน แฟ้ม  
     สมดุบญัชี สมดุประวตัขิา้ราชการ แบบพมิพ์ ผา้ส าลี ธงชาต ิสิง่พมิพ์ 
     ทีไ่ดจ้ากการซ้ือหรือจากพมิพ์ ของใชใ้นการ บรรจุหีบห่อ น ้ามนั  
     ไข ขีผ้ึง้ น ้าดืม่ส าหรบับรกิารประชาชนในส านกังาน ฯลฯ 
     - วสัดอุุปกรณ์ประกอบและอะไหล ่และวสัดอุืน่ ๆ ทีส่ามารถเบกิจา่ย  
     ในประเภทรายจา่ยน้ี 
      - เป็นไปตามหนงัสอืดว่นทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว1248 ลงวนัที ่27  
     มถิุนายน 2559 
      (ส านกัปลดั)       

      วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ   จ านวน           20,000  บาท 

           - เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ แยกเป็น 
      - วสัดคุงทน ไดแ้ก ่ไมโครโฟน ขาต ัง้ไมโครโฟน หวัแรง้ไฟฟ้า  
      เครือ่งวดักระแสไฟฟ้า เครือ่งวดัแรงดนัไฟฟ้า มาตรส าหรบัตรวจ 
      วงจรไฟฟ้า เครือ่งประจุไฟ ฯลฯ 
       - วสัดสุิน้เปลือง ไดแ้ก ่ฟิวส์ เทปพนัสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า  
      หลอดไฟ เข็มขดัรดัสายไฟฟ้า ปล ัก๊ไฟฟ้า สวติซ์ไฟฟ้า  
      หลอดวทิยุทรานซติเตอร์และชิน้สว่นวทิยุ ลูกถว้ยสายอากาศ  
      รีซีสเตอร์ มฟูวิง่คอยส์คอนเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์  
      เบรกเกอร์ สายอากาศ หรือเสาอากาศส าหรบัวทิยุ เครือ่งรบัโทรทศัน์  
      จานรบัสญัญาณดาวเทียม ฯลฯ 
      - วสัดอุุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ไดแ้ก ่ดอกล าโพง แผงวงจร  
      ผงัแสดงวงจรตา่ง ๆ แผงบงัคบัทางไฟ ฯลฯ และวสัดอุืน่ ๆ  
      ทีส่ามารถ เบกิจา่ยในประเภทรายจา่ยน้ี  
      - เป็นไปตามหนงัสอืดว่นทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว1248 ลงวนัที ่ 
      27 มถิุนายน 2559 
      (ส านกัปลดั) 
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      วสัดงุานบา้นงานครวั                                    จ านวน           30,000  บาท 

           - เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุงานบา้นงานครวั แยกเป็น 
      - วสัดคุงทน ไดแ้ก ่หมอ้ กระทะ กะละมงั ตะหลวิ กรอบรูป มดี ถงั  
      ถาด แกว้น ้า จานรอง ถว้ยชาม ชอ้นสอ้ม กระจกเงา โอง่น ้า ทีน่อน  
      กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน ้ามนั เตารีด เครือ่งบดอาหาร  
      เครือ่งตไีขไ่ฟฟ้า เครือ่งป้ิงขนมปงั กระทะไฟฟ้า หมอ้ไฟฟ้า  
      รวมถงึหมอ้หุงขา้วไฟฟ้า กระตกิน ้ารอ้น กระตกิน ้าแข็ง ถงัแกส๊  
      เตา ฯลฯ 
      - วสัดสุิน้เปลือง ไดแ้ก ่ผงซกัฟอก สบู ่น ้ายาดบักลิน่ แปรง ไมก้วาด  
      เขง่ มุง้ ผา้ปทูีน่อน ปลอกหมอน หมอน ผา้หม่ ผา้ปโูตะ๊ น ้าจืดทีซ้ื่อ  
       จากเอกชน ฯลฯ 
      - วสัดอุุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ และวสัดอุืน่ ๆ ทีส่ามารถเบกิจา่ย  
      ในประเภทรายจา่ยน้ี  
      - เป็นไปตามหนงัสอืดว่นทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27  
      มถิุนายน 2559 
       (ส านกัปลดั)       

      วสัดกุอ่สรา้ง  จ านวน           20,000  บาท 

         - เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดกุอ่สรา้ง แยกเป็น 
     - วสัดคุงทน ไดแ้ก ่ไมต้า่ง ๆ คอ้น คมี ชะแลง จอบ สิว่ เสยีม เลือ่ย  
     ขวาน กบไสไม ้เทปวดัระยะ เครือ่งวดัขนาดเล็ก เชน่ ตลบัเมตร ลูกดิง่  
     สวา่น โถสว้ม อา่งลา้งมอื ราวพาดผา้ ฯลฯ 
     - วสัดสุิน้เปลือง ไดแ้ก ่น ้ามนัทาไม ้ทนิเนอร์ ส ีปนูซีเมนต์ ทราย  
     อฐิหรือซีเมนต์บล็อก กระเบือ้ง สงักะส ีตะป ูเหล็กเสน้ แปรงทาส ี 
     ปนูขาว ฯลฯ 
     - วสัดอุุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ไดแ้ก ่ทอ่น ้าและอปุกรณ์ประปา  
     ทอ่ตา่ง ๆ ทอ่น ้าบาดาล ฯลฯ และวสัดุอืน่ ๆ ทีส่ามารถเบกิจา่ยใน 
     ประเภทรายจา่ยน้ี  
     - เป็นไปตามหนงัสอืดว่นทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27  
     มถิุนายน 2559 
     (ส านกัปลดั)       

      วสัดยุานพาหนะและขนสง่   จ านวน           20,000  บาท 

          - เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุยานพาหนะและขนสง่ แยกเป็น 
      - วสัดคุงทน ไดแ้ก ่ไขควง ประแจ แมแ่รง กุญแจปากตาย กุญแจเลือ่น  
      คมีล็อค ล็อคเกียร์ ล็อคคลตัช์ กระจกโคง้มน ล็อคพวงมาลยั สญัญาณ  
      ไฟกระพรบิ สญัญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ฯลฯ 
      - วสัดสุิน้เปลือง ไดแ้ก ่ยางรถยนต ์น ้ามนัเบรก น๊อตและสกรู  
       สายไมล์ เพลา ฟิล์มกรองแสง ฯลฯ 
      - วสัดอุุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ไดแ้ก ่เบาะรถยนต์ เครือ่งยนต ์ 
      (อะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครชั พวงมาลยั สายพานใบพดั  
      หมอ้น ้า หวัเทียน แบตเตอรี ่จานจา่ย ลอ้ ถงัน ้ามนั ไฟหน้า ไฟเบรก  
      อานจกัรยาน ตลบัลูกปืน กระจกมองขา้งรถยนต์ กนัชนรถยนต์  
      เข็มขดันิรภยั ฯลฯ และวสัดุอืน่ ๆ ทีส่ามารถเบกิจา่ยใน 
      ประเภทรายจา่ยน้ี  
      - เป็นไปตามหนงัสอืดว่นทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27  
      มถิุนายน 2559 
      (ส านกัปลดั) 
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     วสัดเุชื้อเพลงิและหล่อลืน่    จ านวน        265,500  บาท 

            - เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัหาน ้ามนัเชื้อเพลงิและวสัดหุล่อลืน่ตา่งๆ เชน่  
      น ้ามนัดเีซล น ้ามนักา๊ด น ้ามนัเบนซนิ น ้ามนัเตา แกส๊หุงตม้  
      ทีใ่ชใ้นกจิการขององค์การบรหิารสว่นต าบล หรือน ้ามนัทีใ่ช ้
      ในกรณีทีข่อรบัการสนบัสนุนเครือ่งจกัรจากสว่นราชการอืน่ ฯลฯ  
      - เป็นไปตามหนงัสอืหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ 
      ว 1536 ลงวนัที ่19 มนีาคม 2561 โดยค านวณจากฐานขอ้มลู ดงัน้ี 
      (1) คา่น ้ามนัเครือ่งพน่หมอกควนั 50,000 บาท (ต ัง้งบประมาณตาม  
      ความเหมาะสมเน่ืองจากในหนงัสอืดงักลา่วไมม่อีตัรา 
      คา่ใชจ้า่ยรายการน้ี) 
      (2) คา่น ้ามนัดเีซลและวสัดุหลอ่ลืน่รถยนต์บรรทุกขนาดไมเ่กนิ 1 ตนั  
      จ านวน 1 คนัๆละ 51,700 บาท เป็นเงนิ 51,700 บาท 
      (3) คา่น ้ามนัดเีซลและวสัดุหลอ่ลืน่รถบรรทุกน ้า จ านวน 1 คนัๆละ  
      50,000 บาท เป็นเงนิ 50,000 บาท (ต ัง้งบประมาณตามความเหมาะ 
       สมเน่ืองจากในหนงัสอืดงักล่าวไมม่อีตัราคา่ใชจ้า่ยรายการน้ี) 
      (4) คา่น ้ามนัดเีซลและวสัดุหลอ่ลืน่รถยนต์บรรทุกขนาดไมเ่กนิ  
      1 ตนั ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ จ านวน 2 คนัๆละ 56,900 บาท  
      เป็นเงนิ 113,800 บาท 
      (5) คา่น ้ามนัเบนซนิและวสัดหุลอ่ลืน่ รถจกัรยานยนต์ จ านวน  
      2 คนัๆละ 4,100 บาท เป็นเงนิ 8,200 บาท 
      ค าชี้แจงเพิม่เตมิ การเบกิจา่ยงบประมาณใหเ้บกิจา่ยตามขอ้เท็จจรงิ 
      สามารถถวัเฉลีย่ใชจ้า่ยไดท้ ัง้ขอ้ (1) - (5) และสามารถใชจ้า่ยไดใ้น  
      รายการทีเ่ป็นวสัดเุชื้อเพลงิและวสัดหุล่อลืน่อืน่ๆทีไ่มไ่ดร้ะบไุว้  
      และสามารถใชจ้า่ยกบัยานพาหนะหรือเครือ่งจกัรกลหรือสิง่ทีต่อ้ง 
       ใชว้สัดเุชื้อเพลงิและวสัดหุล่อลืน่รายการอืน่ๆ ทีม่ไิดร้ะบุไว ้หรือ 
      ภารกจิทีห่น่วยงานอืน่รอ้งขอตามอ านาจหน้าที่ (การแจกแจงรายการ 
      งบประมาณ ตาม (1) - (5) เป็นเพียงการแสดงถงึหลกัการทีม่า 
      ทางสถติทิีใ่ชใ้นการค านวณต ัง้งบประมาณเทา่นัน้) 
      (ส านกัปลดั)       
                  

     วสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์  จ านวน           50,000  บาท 

          - เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ แยกเป็น 
      - วสัดคุงทน ไดแ้ก ่ชุดเครือ่งผา่ตดั ทีว่างกรวยแกว้ กระบอกตวง  
      เบา้หลอม หูฟงั (Stethoscope) เปลหามคนไข ้คมีถอนฟนั  
      เครือ่งวดัน ้าฝน ถงัเก็บเชื้อเพลงิ เครือ่งนึ่ง เครือ่งมอืวทิยาศาสตร์ ฯลฯ  
      - วสัดสุิน้เปลือง ไดแ้ก ่ส าลี และผา้พนัแผล เวชภณัฑ์ แอลกอฮอล์  
      ฟิล์มเอกซเรย์ เคมภีณัฑ์ ออกซเิจน น ้ายาตา่ง ๆ เลือด สายยาง ลูกยาง  
      หลอดแกว้ ลวดเชือ่มเงนิ ถุงมอื กระดาษกรอง จุกตา่ง ๆ สตัว์เล้ียง 
      เพือ่การทดลองวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ หลอดเอกซเรย์ ฯลฯ 
      - วสัดอุุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ และวสัดอุืน่ ๆ ทีส่ามารถเบกิจา่ย  
      ในประเภทรายจา่ยน้ี  
      - เป็นไปตามหนงัสอืดว่นทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27  
      มถิุนายน 2559 
      (ส านกัปลดั) 
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      วสัดกุารเกษตร   จ านวน             5,000  บาท 

           - เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดกุารเกษตร แยกเป็น 
       - วสัดคุงทน ไดแ้ก ่เคยีว สปรงิเกลอร์ (Sprinkler) จอบหมนุ  
      จานพรวน ผานไถกระทะ คราดซีพ่รวนดนิระหวา่งแถว  
      เครือ่งดกัแมลง ตะแกรงร่อนเบนโธส อวน (ส าเร็จรูป) กระชงั ฯลฯ  
      - วสัดสุิน้เปลือง ไดแ้ก ่ปุ๋ ย ยาป้องกนัและก าจดัศตัรูพืชและสตัว์  
      อาหารสตัว์ พืชและสตัว์ พนัธุ์สตัว์ปีกและสตัว์น ้า น ้าเชื้อพนัธุ์สตัว์  
      วสัดเุพาะช า อปุกรณ์ในการขยายพนัธุ์พืช เชน่ ใบมดี เชือก ผา้ใบ  
      หรือผา้พลาสตกิ หน้ากากป้องกนัแกส๊พษิ ฯลฯ 
      - วสัดอุุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ และวสัดอุืน่ ๆ ทีส่ามารถเบกิจา่ย  
      ในประเภทรายจา่ยน้ี  
      - เป็นไปตามหนงัสอืดว่นทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27  
      มถิุนายน 2559 
      (ส านกัปลดั) 

   วสัดคุอมพวิเตอร์   จ านวน           40,000  บาท 

           - เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุคอมพวิเตอร์ แยกเป็น 
      - วสัดคุงทน ไดแ้ก ่แผน่หรือจานบนัทกึขอ้มูล  ฯลฯ 
      - วสัดสุิน้เปลือง ไดแ้ก ่อปุกรณ์บนัทกึขอ้มลู (Diskette,  
      Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc,  
      Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบนัทกึขอ้มลู 
       (Reel Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape)  
      หวัพมิพ์หรือแถบพมิพ์ส าหรบั เครือ่งพมิพ์คอมพวิเตอร์  
      ตลบัผงหมกึส าหรบัเครือ่งพมิพ์แบบเลเซอร์ กระดาษตอ่เน่ือง  
      สายเคเบลิ ฯลฯ 
      - วสัดอุุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ไดแ้ก ่หน่วยประมวลผล  
      ฮาร์ดดสิก์ไดนร์ ซีดรีอมไดร์ฟ แผน่กรองแสง แผงแป้นอกัขระ  
       หรือ แป้นพมิพ์ (Key Board) เมนบอร์ด (Main Board)   
      เมมโมรีซ่ปิ (Memory Chip) เชน่ RAM คตัชีทฟีดเตอร์ 
      (Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse) พรนิเตอร์สวติชิง่บอ๊กซ์ 
      (Printer Switching Box) เครือ่งกระจายสญัญาณ (Hub)  
      แผน่วงจรเล็กทรอนิกส์ (Card) เชน่ Ethernet Card,  
      Lan Card, Antivirus Card, Sound Card) เป็นตน้  
      เครือ่งอา่นและบนัทกึขอ้มูลแบบตา่ง ๆ เชน่ แบบดสิเกตต์ (Diskette)  
       แบบฮาร์ดดสิต์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-ROM)  
      แบบออพตคิอล (Optical) เป็นตน้ฯลฯ และวสัดอุืน่ ๆ  
      ทีส่ามารถเบกิจา่ยในประเภทรายจา่ยน้ี 
      - เป็นไปตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่ 
      มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559 
      (ส านกัปลดั)       

      วสัดเุครือ่งดบัเพลงิ   จ านวน           20,000  บาท 

         - เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัหาวสัดเุครือ่งดบัเพลงิ โดยมหีลกัการพจิารณา  
     ตามระเบยีบ กฎหมายและหนงัสอืส ั่งการทีเ่กีย่วขอ้ง ดงัน้ี 
     วสัดคุงทน  
     วสัดสุิน้เปลือง เชน่ ถงัดบัเพลงิ ลูกบอลดบัเพลงิ ฯลฯ 
     วสัดอุุปกรณ์ประกอบและอะไหล่  
     - เป็นไปตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท  
     0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559  
     (ส านกัปลดั)  
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      คา่สาธารณูปโภค  รวม        320,800  บาท 

      คา่ไฟฟ้า   จ านวน        220,800  บาท 

           - เพือ่จา่ยเป็นคา่ไฟฟ้าส าหรบัทีท่ าการ อบต.ศรีค า้ ทีส่าธารณะ  
       หรือทีอ่ืน่ๆ ทีเ่ป็นอ านาจหน้าทีห่รือในความรบัผดิชอบของ อบต.ศรีค า้  
      - ต ัง้งบประมาณโดยพจิารณาจากอตัราคา่ใช้จา่ยประกอบการต ัง้ 
      งบประมาณตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1536  
      ลงวนัที ่19 มนีาคม 2561 โดยค านวณจากฐานขอ้มลู ดงัน้ี 
      (1) เครือ่งปรบัอากาศ ขนาด 25,000 BTU จ านวน 4 เครือ่งๆละ  
      1,900 บาท ตอ่เดอืน จ านวน 12 เดอืน เป็นเงนิ 91,200 บาท 
      (2) เครือ่งปรบัอากาศ ขนาด 26,000 BTU จ านวน 3 เครือ่งๆละ  
      1,900 บาท ตอ่เดอืน จ านวน 12 เดอืน เป็นเงนิ 68,400 บาท 
      (3) เครือ่งปรบัอากาศ ขนาด 18,000 BTU จ านวน 2 เครือ่งๆละ  
      1,300 บาท ตอ่เดอืน จ านวน 12 เดอืน เป็นเงนิ 31,200 บาท 
       (4) เครือ่งปรบัอากาศ ขนาด 12,000 BTU จ านวน 1 เครือ่งๆละ  
      900 บาท ตอ่เดอืน จ านวน 12 เดอืน เป็นเงนิ 10,800 บาท 
      (5) เครือ่งปรบัอากาศ ขนาด 9,000 BTU จ านวน 2 เครือ่งๆละ  
      600 บาท ตอ่เดอืน จ านวน 12 เดอืน เป็นเงนิ 7,200 บาท 
      (6) ประมาณการคา่ไฟฟ้าในส านกังาน 12,000 บาท (ต ัง้งบประมาณ 
      ตามความเหมาะสมเน่ืองจากในหนงัสอืดงักลา่วไมม่อีตัราคา่ใชจ้า่ย 
      รายการน้ี) ค าชี้แจงเพิม่เตมิ การเบกิจา่ยงบประมาณใหเ้บกิจา่ยตาม 
      ขอ้เท็จจรงิสามารถถวัเฉลีย่ใชจ้า่ยได ้ท ัง้ขอ้ (1) - (6) และสามารถ 
      ใชจ้า่ยไดใ้นประเภทคา่ไฟฟ้าอืน่ๆทีไ่มไ่ดร้ะบไุว้ หรือภารกจิที ่ 
      หน่วยงานอืน่ รอ้งขอ  ตามอ านาจหน้าที ่(การแจกแจงรายการ  
      งบประมาณตาม  (1) - (6) เป็นเพียงการแสดงถงึหลกัการทีม่าทาง 
      สถติทิีใ่ชใ้นการค านวณต ัง้งบประมาณ เทา่นัน้) 
      (ส านกัปลดั)       

                  

      คา่น ้าประปา คา่น ้าบาดาล  จ านวน           10,000  บาท 

          - เพือ่จา่ยเป็นคา่น ้าประปา คา่น ้าบาดาล ส าหรบัทีท่ าการ อบต.ศรีค า้   
      และ สถานทีอ่ืน่ๆทีเ่ป็นทรพัย์สนิของ อบต.ศรีค า้ หรืออยูใ่นอ านาจ 
       หน้าทีห่รือความรบัผดิชอบของ อบต.ศรีค า้  
      - เป็นไปตามระเบยีบและหนงัสอื ดงัน้ี 
        1.ตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีสุ่ดที ่มท  
      0810.8/ว 2217 ลงวนัที ่19 ตลุาคม 2560 
        2. ตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท  
      0810.8/ว 1846 ลงวนัที ่12 กนัยายน 2560 
        3. ตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท  
      0810.8/ว 1529 ลงวนัที ่3 สงิหาคม 2560  
        4. หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1536 ลงวนัที ่19  
      มนีาคม 2561 เรือ่ง หลกัเกณฑ์และอตัราคา่ใช้จา่ย ประกอบการ 
      พจิารณางบประมาณรายจา่ยประจ าปีทีเ่บกิจา่ย ในลกัษณะคา่ใชส้อย  
      วสัด ุและคา่สาธารณูปโภค 
      (ส านกัปลดั) 
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      คา่บรกิารโทรศพัท์  จ านวน           10,000  บาท 

          - เพือ่จา่ยเป็นคา่บรกิารโทรศพัท์พื้นฐานประจ าส านกังาน  
      คา่บรกิารโทรศพัท์เคลือ่นที ่ฯลฯ  และคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้เกีย่วกบั 
      การใชบ้รกิาร เชน่ คา่เชา่เครือ่ง คา่เชา่หมายเลขโทรศพัท์  
      คา่บ ารุงรกัษาสาย ฯลฯ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีส่ามารถเบกิจา่ย 
      รายจา่ยประเภทน้ี  
      - เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว  
      3842 ลงวนัที ่30 มถิุนายน 2563  
      (ส านกัปลดั)       

     คา่บรกิารไปรษณีย์   จ านวน           20,000  บาท 

         - เพือ่จา่ยเป็นคา่ไปรษณีย์ คา่ธนาณตั ิคา่ซ้ือดวงตราไปรษณียากร   
     คา่เชา่ตูไ้ปรษณีย์ คา่ธรรมเนียมการโอนเงนิในระบบบรหิารการเงนิ  
     การคลงัภาครฐัแบบอเิล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ฯลฯ  
     - เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว  
     3842 ลงวนัที ่30 มถิุนายน 2563  
      (ส านกัปลดั)       

     คา่บรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม   จ านวน           60,000  บาท 

         - เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชบ้รกิารสือ่สารและโทรคมนาคม คา่โทรสาร  
     คา่เทเลกซ์ คา่วทิยุสือ่สาร คา่สือ่สารผา่นดาวเทียม คา่เชา่อปุกรณ์  
     คา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบั ระบบอนิเตอร์เน็ต รวมถงึอนิเทอร์เน็ตการ์ดและ 
     คา่สือ่สารอืน่ๆ เชน่ คา่เคเบิล้ทีวี คา่เชา่ชอ่งสญัญาณดาวเทียม เป็นตน้  
     และใหห้มายความรวม ถงึคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้เกีย่วกบัการใชบ้รกิาร 
     งานดา้นทะเบยีน เชน่ คา่เชา่ อปุกรณ์ Router คา่บรกิารโครงขา่ย  
     IP VPN Backbone ฯลฯ  
     - เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว  
     3842 ลงวนัที ่30 มถิุนายน 2563  
     (ส านกัปลดั)       

   งบลงทุน   รวม        335,000  บาท 

      คา่ครุภณัฑ์   รวม        335,000  บาท 

      คา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์       

   

คา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์   จ านวน      335,000  บาท 

          - เพือ่จา่ยเป็นรายจา่ย เพือ่ประกอบ ดดัแปลง ตอ่เตมิ หรือ 
      ปรบัปรุงครุภณัฑ์ และเพือ่จ่ายเป็นคา่ซอ่มแซมบ ารุงรกัษาโครงสรา้ง 
      ของครุภณัฑ์ขนาดใหญ ่เชน่ เครือ่งจกัรกล ยานพาหนะ รวมท ัง้  
      คา่ขนสง่ คา่ภาษี คา่ประกนัภยั คา่ตดิต ัง้ ส าหรบัครุภณัฑ์สว่นกลาง  
      - เป็นไปตามหนงัสอื ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27  
      มถิุนายน 2559 
       - เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) ของ อบต.ศรีค า้  
      หน้าที ่157 ล าดบัที ่4 
      (ส านกัปลดั) 
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   งบรายจา่ยอืน่    รวม          11,000  บาท 

  รายจา่ยอืน่ รวม         11,000  บาท 

  รายจา่ยอืน่       

    คา่จา้งทีป่รกึษาเพือ่ศกึษา วจิยั ประเมนิผลหรือพฒันาระบบตา่งๆ              จ านวน           11,000  บาท 
   ซึง่มใิชเ่พือ่การจดัหาหรือปรบัปรุงครุภณัฑ์ ทีด่นิและหรือสิง่กอ่สรา้ง  

        - เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจา้งองค์กรหรือสถาบนัทีเ่ป็นกลาง 
     เพือ่ด าเนินการส ารวจความพงึพอใจของผูร้บับรกิารจาก อบต.ศรีค า้ 
     - เป็นไปตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นมาก ที ่มท  
     0808.2/ว 1657 ลงวนัที ่16 กรกฎาคม 2556 
     - เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) ของ อบต.ศรีค า้  
     หน้าที ่157 ล าดบัที ่5 
     (ส านกัปลดั)     

  งบเงนิอุดหนุน รวม         20,000  บาท 

    เงนิอดุหนุน รวม         20,000  บาท 

    เงนิอดุหนุนองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่       

    1) อดุหนุนเทศบาลต าบลสนัทราย โครงการเพิม่ประสทิธภิาพ   จ านวน           20,000  บาท 
     สถานทีก่ลางเพือ่เป็นศนูย์ปฏบิตักิารร่วมในการช่วยเหลือประชาชน 
   ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ระดบัอ าเภอ (อ าเภอแมจ่นั)  

         - เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในโครงการเพิม่ประสทิธภิาพสถานทีก่ลางเพือ่ 
     เป็นศนูย์ปฏบิตักิารรว่มในการชว่ยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง 
     สว่นทอ้งถิน่ระดบัอ าเภอ (อ าเภอแมจ่นั) 
     - เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ย  
     เพือ่ชว่ยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าทีข่ององค์กรปกครอง  
     สว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2560  
     - เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) ของ อบต.ศรีค า้  
     หน้าที ่159 ล าดบัที ่9 
     (ส านกัปลดั)       

งานบรหิารงานคลงั รวม   2,237,320  บาท 

  งบบุคลากร รวม   1,642,320  บาท 

    เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) รวม   1,642,320  บาท 

   เงนิเดอืนพนกังาน จ านวน   1,192,440  บาท 

          - เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืนพนกังานสว่นต าบล และเงนิปรบัปรุงเงนิเดอืน  
      ประจ าปีของพนกังานสว่นต าบลสงักดักองคลงัต าแหน่ง ผูอ้ านวยการ 
      กองคลงั นกัวชิาการพสัด ุเจา้พนกังานการเงนิและบญัชี เจา้พนกังาน 
      จดัเก็บรายได ้ฯลฯ ค านวณต ัง้จา่ยไวจ้ านวน 12 เดอืน  
      - เป็นไปตามหนงัสอืส านกังาน กจ. กท. และ ก.อบต.ที ่มท 0809.2/ว  
      138 ลงวนัที ่30 ธนัวาคม 2558 เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการค านวณ 
      ภาระคา่ใช้จา่ยดา้นการบรหิารงานบคุคลขององค์กรปกครองสว่น 
      ทอ้งถิน่  
      (กองคลงั) 
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    เงนิประจ าต าแหน่ง   จ านวน           42,000  บาท 

        - เพือ่จา่ยเป็นเงนิประจ าต าแหน่งรายเดอืนของผูด้ ารงต าแหน่ง  
     ผูอ้ านวยการกองคลงั จ านวน 1 อตัราๆละ 3,500 บาท  
     ค านวณต ัง้จา่ยไวจ้ านวน 12 เดอืน  
     - เป็นไปตามหนงัสอืส านกังาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/  
     ว 138 ลงวนัที ่30 ธนัวาคม 2558 เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการค านวณ 
     ภาระคา่ใช้จา่ยดา้นการบรหิารงานบคุคลขององค์กรปกครองสว่น 
     ทอ้งถิน่  
     (กองคลงั)       

    คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง จ านวน      347,880  บาท 

         - เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนพนกังานจา้งสงักดักองคลงั  
     ค านวณต ัง้จา่ยไว ้จ านวน 12 เดอืน  
     - เป็นไปตามหนงัสอืส านกังาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/  
     ว 138 ลงวนัที ่30 ธนัวาคม 2558 เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการค านวณ 
     ภาระคา่ใช้จา่ยดา้นการบรหิารงานบคุคลขององค์กรปกครอง 
     สว่นทอ้งถิน่  
     (กองคลงั) 

     เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของพนกังานจา้ง  จ านวน           60,000  บาท 

          - เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่คา่ครองชีพช ั่วคราวของพนกังานจา้งสงักดั 
      กองคลงั ค านวณต ัง้จา่ยไวจ้ านวน 12 เดอืน 
       - เป็นไปตามหนงัสอืส านกังาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/  
      ว 138 ลงวนัที ่30 ธนัวาคม 2558 เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการค านวณ 
      ภาระคา่ใช้จา่ยดา้นการบรหิารงานบคุคลขององค์กรปกครอง 
      สว่นทอ้งถิน่  
      (กองคลงั) 

 งบด าเนินงาน รวม      595,000  บาท 

    คา่ตอบแทน รวม      405,000  บาท 

    คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครอง จ านวน      200,000  บาท 
   สว่นทอ้งถิน่ 

     - เพือ่จา่ยเป็นเงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษ (เงนิรางวลั 
     ประจ าปี) ใหแ้กพ่นกังานสว่นต าบลและพนกังานจา้งสงักดักองคลงั  
     หรือ เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แก่  
     อบต.  
     - เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการก าหนดเงนิ 
     ประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษอนัมลีกัษณะเป็นเงนิรางวลั 
     ประจ าปีแกพ่นกังานสว่นทอ้งถิน่ใหเ้ป็นรายจา่ยอืน่ขององค์กร 
     ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2557 
      (กองคลงั)       

    คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ   จ านวน             5,000  บาท 

        - เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการใหแ้ก่ 
     พนกังานสว่นต าบลและพนกังานจา้งทีม่าปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ  
     ซึง่มีสทิธเิบกิไดต้ามระเบยีบหรือหนงัสอืส ั่งการทีเ่กีย่วขอ้ง  
     - เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการเบกิจา่ยเงนิ 
     ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครอง 
     สว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559 
     (กองคลงั)  
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    คา่เชา่บา้น    จ านวน        150,000  บาท 

          - เพือ่จา่ยเป็นคา่เชา่บา้น ไดแ้ก ่คา่เชา่บา้น คา่เชา่ซ้ือบา้น  
      คา่ผอ่นช าระเงนิกู ้ของพนกังานสว่นต าบลสงักดักองคลงั ซึง่มสีทิธเิบกิ 
      ไดต้ามระเบยีบฯ  
       - เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่เชา่บา้นของ 
       ขา้ราชการ สว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2548 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่3)  
       พ.ศ. 2559  
      (กองคลงั)       

     เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร จ านวน           50,000  บาท 

          - เพือ่จา่ยเป็นเงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุรของพนกังานสว่นต าบล 
      สงักดักองคลงัตามระเบยีบกฎหมายก าหนด  
      - เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิสวสัดกิารเกีย่วกบั  
       การศกึษาบตุรของพนกังานสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2541 และ (ฉบบัที ่3)  
      พ.ศ. 2549  
      (กองคลงั) 
  

    คา่ใชส้อย   รวม        120,000  บาท 

  รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร       

        รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร จ านวน           20,000  บาท 

          - เพือ่จา่ยเป็นรายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร เชน่ คา่จา้งเหมา 
      ท าความสะอาดส านกังาน คา่จา้งเหมายามดแูลความปลอดภยั 
      ในส านกังาน คา่จา้งเหมาถา่ยเอกสารและเขา้เลม่ คา่เชา่บรกิาร 
      เครือ่งถา่ยเอกสาร คา่เชา่บรกิารเครือ่งปริน้เตอร์ คา่ธรรมเนียมตา่งๆ  
      คา่เบีย้ประกนั ฯลฯ 
      - เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 7120  
      ลงวนัที ่9 ธนัวาคม 2559 เรือ่งหลกัเกณฑ์การเบกิจา่ยเงนิคา่จา้งเหมา 
      บรกิารขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
      (กองคลงั)       

    รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ       

  1) คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัรและนอก จ านวน           50,000  บาท   
     ราชอาณาจกัร 

          - เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัร  
      และนอกราชอาณาจกัร เชน่ คา่เบีย้เล้ียงเดนิทาง คา่พาหนะ  
      คา่เชา่ทีพ่กั คา่บรกิารจอดรถ ณ ทา่อากาศยาน  
      คา่ผา่นทางดว่นพเิศษ คา่ธรรมเนียม ในการใชส้นามบนิ  
      คา่ลงทะเบยีนตา่งๆ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ของพนกังานสว่นต าบล  
      พนกังานจา้งผูบ้รหิารและสมาชกิสภา อบต. หรือผูม้สีทิธอิืน่ 
      ตามระเบยีบกฎหมายก าหนด 
      - เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการ 
      เดนิทางไปราชการของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2555 และทีแ่กไ้ข 
      เพิม่เตมิถงึปจัจุบนั และเป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย 
      วา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการฝึกอบรมและการเขา้รบัการฝึกอบรมของ 
      เจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2557 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิถงึปจัจุบนั 
      (กองคลงั) 
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      2) โครงการจดัท าและปรบัปรุงระบบแผนทีภ่าษีและทะเบยีนทรพัย์สนิ จ านวน           50,000  บาท 

          - เพือ่พฒันาประสทิธภิาพการจดัเก็บรายได ้โดยการจดัท าหรือ 
      ปรบัปรุงขอ้มูลแผนทีภ่าษีและการจดัท าฐานขอ้มลูในการจดัเก็บ 
      รายได ้ตามพรบ.ภาษีทีด่นิและสิง่ปลูกสรา้ง พ.ศ.2562 
      - เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) ของ  
      อบต.ศรีค า้ หน้าที ่158 ล าดบัที ่8 
      (กองคลงั)       

    คา่วสัด ุ รวม          70,000  บาท 

    วสัดสุ านกังาน จ านวน         40,000  บาท 

          - เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัหาวสัดสุ านกังาน โดยมหีลกัการพจิารณา 
      ตามระเบยีบ กฎหมายและหนงัสอืส ั่งการทีเ่กีย่วขอ้ง ดงัน้ี 
       วสัดคุงทน เชน่ หนงัสอื เครือ่งคดิเลขขนาดเล็ก ฯลฯ  
      วสัดสุิน้เปลือง เชน่ กระดาษ หมกึ ดนิสอ ฯลฯ  
      วสัดอุุปกรณ์ประกอบและอะไหล่  
      - เป็นไปตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ  
      ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559  
      (กองคลงั)       

    วสัดคุอมพวิเตอร์ จ านวน 30,000 บาท 

          - เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัหาวสัดคุอมพวิเตอร์โดยมหีลกัการพจิารณา 
      ตามระเบยีบ กฎหมายและหนงัสอืส ั่งการทีเ่กีย่วขอ้ง ดงัน้ี 
      วสัดคุงทน เชน่ แผน่หรือจานบนัทกึขอ้มลู ฯลฯ 
      วสัดสุิน้เปลือง เชน่ อปุกรณ์บนัทกึขอ้มลู  
      (Diskette, Floppy Disk) ฯลฯ  
      วสัดอุุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เชน่ หน่วยประมวลผล ฯลฯ 
      - เป็นไปตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ  
      ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559  
      (กองคลงั)       

แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 

งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงบัอคัคภียั รวม        132,000  บาท 

  งบด าเนินงาน รวม        132,000  บาท 

    คา่ใชส้อย รวม        132,000  บาท 

    รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ       

  1) โครงการต ัง้จุดบรกิารเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการป้องกนับรรเทา  จ านวน             6,000  บาท 
  สาธารณภยัและลดอุบตัเิหตบุนทอ้งถนนเน่ืองในเทศกาลปีใหม่  

          - เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการต ัง้จุดบรกิารเพือ่เพิม่ 
      ประสทิธภิาพการป้องกนับรรเทาสาธารณภยัและลดอบุตัเิหตบุน 
      ทอ้งถนนเน่ืองในเทศกาลปีใหม ่ 
       - เป็นไปตามพระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิารสว่นต าบล  
      พ.ศ. 2537 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิถงึปจัจุบนั และพระราชบญัญตั ิ
       ก าหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้กอ่งค์กรปกครอง 
      สว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542  
      - เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) ของ อบต.ศรีค า้  
      หน้าที ่123 ล าดบัที ่6 
      (ส านกัปลดั)    
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    2) โครงการต ัง้จุดบรกิารเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการป้องกนับรรเทา   จ านวน             6,000  บาท 
  สาธารณภยัและลดอุบตัเิหตบุนทอ้งถนนเน่ืองในเทศกาลสงกรานต์  

     - เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการต ัง้จุดบรกิารเพือ่เพิม่ 
   ประสทิธภิาพการป้องกนับรรเทาสาธารณภยัและลดอบุตัเิหตบุน 
   ทอ้งถนน เน่ืองในเทศกาลสงกรานต์  
   - เป็นไปตามพระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิารสว่นต าบล  
   พ.ศ.2537 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิถงึปจัจุบนั และพระราชบญัญตั ิ
   ก าหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้กอ่งค์กรปกครอง 
   สว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542  
   - เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) ของ อบต.ศรีค า้  
   หน้าที ่123 ล าดบัที ่6 
   (ส านกัปลดั)       

   

3) โครงการบรูณาการฝึกซ้อมแผนป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั  จ านวน             5,000  บาท 
  อปพร.อบต.ศรีค า้  

     - เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการบรูณาการฝึกซอ้ม  
   แผนป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัใหแ้ก่ อปพร.อบต.ศรีค า้  
   - เป็นไปตามพระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิารสว่นต าบล  
   พ.ศ.2537 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิถงึปจัจุบนั และพระราชบญัญตั ิ
    ก าหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่น 
   ทอ้งถิน่ พ.ศ.2542  
   - เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) ของ อบต.ศรีค า้  
   หน้าที ่122 ล าดบัที ่1 
   (ส านกัปลดั)       

   

4) โครงการเพิม่ศกัยภาพการปฏบิตังิานใหแ้ก ่อปพร.อบต.ศรีค า้ จ านวน           90,000  บาท 

     - เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการเพิม่ศกัยภาพ 
   การปฏบิตังิานใหแ้ก ่อปพร.อบต.ศรีค า้ 
   - เป็นไปตามพระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิารสว่นต าบล  
   พ.ศ.2537 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิถงึปจัจุบนั และพระราชบญัญตั ิ
   ก าหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่น 
   ทอ้งถิน่ พ.ศ.2542 
   - เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) ของ อบต.ศรีค า้  
   หน้าที ่122 ล าดบัที ่2 
   (ส านกัปลดั)       

   

5) โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิารการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาไฟป่า จ านวน           15,000  บาท 
      และหมอกควนั 

     - เพือ่จา่ยเป็ นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการอบรมเชงิปฏบิตักิาร 
   การป้องกนัและแกไ้ขปญัหาไฟป่าและหมอกควนั 
   - เป็นไปตามพระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิารสว่นต าบล   
   พ.ศ.2537 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิถงึปจัจุบนั และพระราชบญัญตั ิ
   ก าหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่น 
   ทอ้งถิน่ พ.ศ.2542  
   - เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) ของ อบต.ศรีค า้  
   หน้าที ่122 ล าดบัที ่4 
   (ส านกัปลดั) 
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6) โครงการฝึกอบรมชุดปฏบิตักิารจติอาสาภยัพบิตัปิระจ าองค์การ จ านวน           10,000  บาท 
  บรหิารสว่นต าบลศรีค า้ 

     - เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการฝึกอบรมชุดปฏบิตักิาร 
   จติอาสาภยัพบิตัปิระจ าองค์การบรหิารสว่นต าบลศรีค า้ 
   - เป็นไปตามพระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิารสว่นต าบล  
   พ.ศ.2537 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิถงึปจัจุบนั และพระราชบญัญตั ิ
   ก าหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่น 
   ทอ้งถิน่ พ.ศ.2542 
   - เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) ของ อบต.ศรีค า้  
   เพิม่เตมิ คร ัง้ที ่3 พ.ศ. 2563 
   (ส านกัปลดั)       

แผนงานการศกึษา 

 งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา   รวม   10,371,193  บาท 

   งบบคุลากร รวม     9,125,193  บาท 

   เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม     9,125,193  บาท 

   เงนิเดอืนพนกังาน            จ านวน     6,998,713  บาท 

     - เพือ่จา่ยเป็น 
   1) เงนิเดอืนพนกังานสว่นต าบล และเงนิปรบัปรุงเงนิเดือนประจ าปี 
   ของพนกังานสว่นต าบล ต าแหน่ง ผูอ้ านวยการกองการศกึษาฯ  
   นกัวชิาการ ศกึษา เจา้พนกังานการเงนิและบญัชี เจา้พนกังานธุรการ  
   ฯลฯ โดยค านวณต ัง้จา่ยไว้จ านวน 12 เดอืน  
   2) เงนิเดอืนพนกังานครูสงักดัโรงเรียน อบต.ศรีค า้ (บา้นเวียงสา)  
   - เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืนพนกังานครู และเงนิปรบัปรุงเงนิเดอืนประจ าปี 
   ของพนกังานครู ต าแหน่ง ผูอ้ านวยการโรงเรียน ครู ครูผูช้ว่ย ฯลฯ  
   ค านวณต ัง้จา่ยไวจ้ านวน 12 เดอืน  
   3) เงนิเดอืนพนกังานสว่นต าบล ครูผูด้แูลเด็ก ครู คศ.1 ครู คศ.2  
   สงักดัศนูย์พฒันาเด็กเล็ก  
   - เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืนพนกังานสว่นต าบล (ครูผูด้แูลเด็ก ครู คศ.1  
   ครู คศ.2) และเงนิปรบัปรุงเงนิเดอืนประจ าปีของพนกังานสว่นต าบล  
   (ครูผูด้แูลเด็ก ครู คศ.1 ครู คศ.2) ค านวณต ัง้จา่ยไวจ้ านวน 12 เดอืน  
   - เป็นไปตามหนงัสอืส านกังาน กจ. กท. และ ก.อบต.ที ่มท 0809.2/  
   ว 138 ลงวนัที ่30 ธนัวาคม 2558  
   - เป็นไปตามหนงัสอื ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0809.4/ว 2042 ลงวนัที ่10  
   กรกฎาคม 2563 
   (กองการศกึษาฯ)       

   เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของพนกังาน   จ านวน        168,480  บาท 

     - เพือ่จา่ยเป็น 
   1) เงนิเพิม่คา่ครองชีพช ั่วคราวและเงนิเพิม่ตา่งๆของพนกังาน 
   สว่นต าบล ค านวณต ัง้จา่ยไว้จ านวน 12 เดอืน  
   2) เงนิคา่ตอบแทนรายเดอืน (ครูในสงักดั อบต.ศรีค า้)  
   - เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนรายเดอืนพนกังานครู ในสงักดั  
   อบต.ศรีค า้ ค านวณต ัง้จา่ยไว ้12 เดอืน  
   - เป็นไปตามหนงัสอืส านกังาน กจ. กท. และ ก.อบต.ที ่มท 0809.2/  
   ว 138 ลงวนัที ่30 ธนัวาคม 2558   
   ค าชี้แจงเพิม่เตมิ รายจา่ยตามขอ้ 1)-2) สามารถถวัเฉลีย่จา่ยได ้
   (กองการศกึษาฯ) 
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   เงนิประจ าต าแหน่ง  จ านวน           42,000  บาท 

    - เพือ่จา่ยเป็นเงนิประจ าต าแหน่งรายเดอืนของผูด้ ารงต าแหน่ง  
   ผูอ้ านวยการกองการศกึษา จ านวน 1 อตัราๆละ 3,500 บาทตอ่เดอืน  
   ค านวณต ัง้จา่ย จ านวน 12 เดอืน  
   - เป็นไปตามหนงัสอืส านกังาน กจ. กท. และ ก.อบต.ที ่มท 0809.2/  
   ว 138 ลงวนัที ่30 ธนัวาคม 2558  
   (กองการศกึษาฯ)        

   เงนิวทิยฐานะ   จ านวน        336,000  บาท 

     1) เพือ่จา่ยเป็นเงนิวทิยฐานะพนกังานสว่นต าบล (ครู สงักดัโรงเรียน  
   อบต.ศรีค า้) ต ัง้ไว ้210,000 บาท  ค านวณต ัง้จา่ยไว ้ 12 เดอืน  
   - เป็นไปตามหนงัสอืดว่นทีสุ่ด มท.0809.4/ว 2042 ลงวนัที ่10  
   กรกฎาคม 2563 
   2) เพือ่จา่ยเป็นเงนิวทิยฐานะพนกังานสว่นต าบล (ครูสงักดัศนูย์พฒันา 
   เด็กเล็ก) ต ัง้ไว ้126,000 บาท ค านวณต ัง้จา่ยไว ้ 12 เดอืน 
   - เป็นไปตามหนงัสอื ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0809.4/ว 2070 ลงวนัที ่14  
   กรกฎาคม 2563 
   (กองการศกึษาฯ)       

   คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง   จ านวน     1,468,000  บาท 

     1) พนกังานจา้งตามภารกจิและพนกังานจา้งท ั่วไปในส านกังาน/ 
   พนกังานจา้งตามภารกจิและพนกังานจา้งท ั่วไปในโรงเรียน  
   (อตัราก าหนดโดย อปท. /จา้งดว้ยงบประมาณ อปท.)  
   - เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนพนกังานจา้งตามภารกจิและพนกังาน 
   จา้งท ั่วไปสงักดักองการศกึษาฯท ัง้ในส านกังานและโรงเรียน อบต. 
   ศรีค า้ เชน่ ผูช้ว่ยเจา้พนกังานธุรการ คนงานท ั่วไป ผูช้่วยครูพละ  
   ผูช้ว่ยครูคอมพวิเตอร์ คนงานท ั่วไป ในโรงเรียน ฯลฯ ค านวณ 
   ต ัง้จา่ยไวจ้ านวน 12 เดอืน  
   2) พนกังานจา้งตามภารกจิและพนกังานจา้งท ั่วไปในโรงเรียน  
   (อตัราจดัสรรจากกรมฯ)   
   - เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนพนกังานจา้งตามภารกจิและพนกังาน 
   จา้งท ั่วไปสงักดัโรงเรียน อบต.ศรีค า้ (บา้นเวียงสา) อตัราต าแหน่ง 
   จดัสรรจากกรมสง่เสรมิฯ เชน่ ผูช้ว่ยเจา้พนกังานการเงนิและบญัช ี 
   ภารโรง ฯลฯ ค านวณต ัง้จา่ยไวจ้ านวน 12 เดอืน  
   3) พนกังานจา้งตามภารกจิและพนกังานจา้งท ั่วไป ในศูนย์พฒันา 
   เด็กเล็ก  
   - เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนพนกังานจา้งตามภารกจิและพนกังาน 
   จา้งท ั่วไปในศนูย์พฒันาเด็กเล็ก เชน่ ผูด้แูลเด็ก (ผูม้ทีกัษะ) ผูด้แูลเด็ก  
   (ท ั่วไป) ฯลฯ  ค านวณต ัง้จา่ยไวจ้ านวน 12 เดอืน  
   - เป็นไปตามหนงัสอืส านกังาน กจ. กท. และ ก.อบต.ที ่มท 0809.2/  
   ว 138 ลงวนัที ่30 ธนัวาคม 2558  
   - เป็นไปตามหนงัสอื ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0809.4/ว 2042 ลงวนัที ่10  
   กรกฎาคม 2563 
   - เป็นไปตามหนงัสอื ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0809.4/ว 2070 ลงวนัที ่14  
   กรกฏาคม 2563 
   ค าชี้แจงเพิม่เตมิ รายจา่ยตามขอ้ 1)-3) สามารถถวัเฉลีย่จา่ยได ้
   (กองการศกึษาฯ) 
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   เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของพนกังานจา้ง   จ านวน        112,000  บาท 

     - เพือ่จา่ยเป็น 
    1) เงนิเพิม่ตา่งๆของพนกังานจา้งตามภารกจิและพนกังานจา้งท ั่วไป 
   ในส านกังาน/พนกังานจา้งตามภารกจิและพนกังานจา้งท ั่วไปใน 
   โรงเรียน (อตัราก าหนดโดย อปท. /จา้งดว้ยงบประมาณ อปท.)  
   - เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนพนกังานจา้งตามภารกจิและพนกังาน 
   จา้งท ั่วไปสงักดักองการศกึษาท ัง้ในส านกังานและโรงเรียน อบต.ศรีค า้  
   เชน่ ผูช้ว่ยเจา้พนกังานธุรการ คนงานท ั่วไป ผูช้่วยครูพละ  
   ผูช้ว่ยครูคอมพวิเตอร์ คนงานท ั่วไปในโรงเรียน ฯลฯ ค านวณต ัง้จา่ย 
   ไวจ้ านวน 12 เดอืน  
   2) พนกังานจา้งตามภารกจิและพนกังานจา้งท ั่วไปในโรงเรียน  
   (อตัราจดัสรรจากกรมฯ)   
   - เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนพนกังานจา้งตามภารกจิและพนกังาน 
   จา้งท ั่วไปสงักดัโรงเรียน อบต.ศรีค า้ (บา้นเวียงสา) อตัราต าแหน่ง 
   จดัสรรจากกรมสง่เสรมิฯ เชน่ ผูช้ว่ยเจา้พนกังานการเงนิและบญัชี  
   ภารโรง ฯลฯ ค านวณต ัง้จา่ยไวจ้ านวน 12 เดอืน  
   3) พนกังานจา้งตามภารกจิและพนกังานจา้งท ั่วไป ในศูนย์พฒันา 
   เด็กเล็ก  
   - เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนพนกังานจา้งตามภารกจิและพนกังาน 
   จา้งท ั่วไปในศนูย์พฒันาเด็กเล็ก เชน่ ผูด้แูลเด็ก (ผูม้ทีกัษะ) ผูด้แูลเด็ก 
    (ท ั่วไป) ฯลฯ  ค านวณต ัง้จา่ยไวจ้ านวน 12 เดอืน  
   - เป็นไปตามหนงัสอืส านกังาน กจ. กท. และ ก.อบต.ที ่มท 0809.2/  
   ว 138 ลงวนัที ่30 ธนัวาคม 2558  
   - เป็นไปตามหนงัสอื ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0809.4/ว 2042 ลงวนัที ่10  
   กรกฎาคม 2563 
   - เป็นไปตามหนงัสอื ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0809.4/ว 2070 ลงวนัที ่14  
   กรกฏาคม 2563  
   ค าชี้แจงเพิม่เตมิ รายจา่ยตามขอ้ 1)-3) สามารถถวัเฉลีย่จา่ยได ้
   (กองการศกึษาฯ)       

                  

   งบด าเนินงาน รวม        696,000  บาท 

   คา่ตอบแทน รวม        205,000  บาท 

    คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครอง  จ านวน           50,000  บาท   
  สว่นทอ้งถิน่ 

     1) เพือ่จา่ยเป็นเงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษ (เงนิรางวลั 
   ประจ าปี) ใหแ้กพ่นกังานสว่นต าบลและพนกังานจา้ง กองการศกึษาฯ  
   หรือ  
   2) เพือ่จา่ยเป็นคา่ตรวจเอกสารประเมนิผลงานทางวชิาการและ 
   คา่ประเมนิความเหมาะสมกบัต าแหน่งของพนกังานครูและบคุลากร  
   ทางการศกึษา อบต. หรือ 
   3) เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แก่  
   อบต. ตามทีม่รีะเบยีบกฎหมาย หนงัสอืส ั่งการก าหนด 
   - เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการก าหนด 
   เงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษอนัมีลกัษณะเป็นเงนิรางวลั  
   ประจ าปีแกพ่นกังานสว่นทอ้งถิน่ใหเ้ป็นรายจา่ยอืน่ขององค์กร 
   ปกครองสว่นทอ้งถิน่พ.ศ. 2557 
   (กองการศกึษาฯ) 
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   คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ  จ านวน             5,000  บาท 

     - เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการใหแ้ก่ 
   พนกังานสว่นต าบลและพนกังานจา้งสงักดักองการศกึษาฯ  
    ทีม่าปฏบิตังิานนอกเวลา ราชการ ซึง่มสีทิธเิบกิไดต้ามระเบยีบและ 
   หนงัสอืส ั่งการทีเ่กีย่วขอ้ง  
   - เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิจา่ยเงนิ 
   ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองสว่น 
   ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559 
   (กองการศกึษาฯ)       

     คา่เชา่บา้น   จ านวน        100,000  บาท 

     - เพือ่จา่ยเป็นคา่เชา่บา้น ไดแ้ก ่คา่เชา่บา้น คา่เชา่ซ้ือบา้น หรือ  
   คา่ผอ่นช าระเงนิกูส้ าหรบัพนกังานสว่นต าบลและพนกังานครู 
   ศนูย์พฒันาเด็กเล็ก สงักดักองการศกึษาฯ ซึง่มสีทิธเิบกิได ้
   ตามระเบยีบฯ   
   - เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย 
   วา่ดว้ยคา่เชา่บา้นของขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2548  
   แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2562  
   (กองการศกึษาฯ)       

   เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบุตร  จ านวน           50,000  บาท 

     - เพือ่จา่ยเป็นเงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุรใหก้บัพนกังานสว่นต าบล  
   สงักดักองการศกึษาฯ และพนกังานครู ต าแหน่ง ครู หรือครูผูด้แูลเด็ก  
   ในศนูย์พฒันาเด็กเล็ก  
   - เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิสวสัดกิารเกีย่วกบั  
   การศกึษาบตุรของพนกังานสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2541 และ  
   (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2549 
   (กองการศกึษาฯ)        

   คา่ใชส้อย    รวม        271,000  บาท 

   รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร       

     

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร  จ านวน        121,000  บาท 

      - เพือ่จา่ยเป็นรายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร เชน่ คา่จา้งเหมา 
   ถา่ยเอกสาร คา่จา้งเหมาดแูลเด็ก ฯลฯ  
   - เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 7120  
   ลงวนัที ่9 ธนัวาคม 2559 เรือ่ง หลกัเกณฑ์การเบกิจา่ยเงนิ 
   คา่จา้งเหมาบรกิารของ องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
   (กองการศกึษาฯ) 
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   รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ         

   

คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัรและนอก  จ านวน        100,000  บาท 
 

    

ราชอาณาจกัร 

   - เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัรและ  
   นอกราชอาณาจกัร เชน่ คา่เบีย้เล้ียงเดนิทาง คา่พาหนะ คา่เชา่ทีพ่กั  
   คา่บรกิารจอดรถ ณ ทา่อากาศยาน คา่ผา่นทางดว่นพเิศษ  
   คา่ธรรมเนียมในการใชส้นามบนิ คา่ลงทะเบยีนตา่งๆ และ 
   คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ของพนกังานสว่นต าบล พนกังานจา้ง ผูบ้รหิารและ 
   สมาชกิสภา อบต. พนกังานครู พนกังานจา้ง สงักดัโรงเรียน  
   อบต.ศรีค า้ หรือสงักดัศนูย์พฒันาเด็กเล็ก หรือผูม้สีทิธอิืน่ 
   ตามระเบยีบกฎหมายก าหนด  
   - เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการ  
   เดนิทางไปราชการของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2555 และทีแ่กไ้ข 
   เพิม่เตมิถงึปจัจุบนั และเป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย  
   คา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมและการเขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าที่  
   ทอ้งถิน่ พ.ศ.2557 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิถงึปจัจุบนั 
   (กองการศกึษาฯ) 

      

   คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม   จ านวน           50,000  บาท 

     - เพือ่จา่ยเป็นคา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซมทรพัย์สนิตา่ง ๆ ใน 
   ความรบัผดิชอบ ของ อบต.ศรีค า้ โรงเรียน อบต.ศรีค า้(บา้นวียงสา)  
   และศนูย์พฒันาเด็กเล็กสงักดั อบต.ศรีค า้ 
   - เป็นไปตามพระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิารสว่นต าบล  
   พ.ศ. 2537 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ(ฉบบัที ่7) พ.ศ. 2562 และ 
   พระราชบญัญตั ิก าหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่ 
   องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่พ.ศ. 2542  
   (กองการศกึษาฯ) 

  คา่วสัด ุ   รวม        150,000  บาท 

      วสัดสุ านกังาน   จ านวน           30,000  บาท 

          เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดสุ านกังาน แยกเป็น  
        - วสัดคุงทน ไดแ้ก ่หนงัสอื เครือ่งคดิเลขขนาดเล็ก เครือ่งเจาะกระดาษ  
      ขนาดเล็ก ทีเ่ย็บกระดาษขนาดเล็ก ไมบ้รรทดัเหล็ก กรรไกร  
      เกา้อีพ้ลาสตกิ แปรงลบกระดานด าตรายาง ขาต ัง้ (กระดานด า) ทีถู่พื้น 
      ตะแกรง วางเอกสาร เครือ่งตดัโฟม  
      เครือ่งตดักระดาษ เครือ่งเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขยีน, แผนที ่ 
      พระบรมฉายาลกัษณ์ แผงปิดประกาศ แผน่ป้ายชือ่ส านกังานหรือ 
      หน่วยงาน แผน่ป้ายตา่ง ๆ มูลี่,่ มา่นปรบัแสง (ตอ่ผนื) พรม (ตอ่ผนื)  
      นาฬกิาต ัง้หรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูปจ าลอง กระเป๋า  
      ตาช ั่งขนาดเล็ก ฯลฯ 
      - วสัดสุิน้เปลือง ไดแ้ก ่กระดาษ หมกึ ดนิสอ ปากกา ยางลบ  
      น ้ายาลบค าผดิ เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร  
      ตลบัผงหมกึ น ้าหมกึปรนิท์ เทป พี วี ซี แบบใส น ้ายาลบกระดาษไข  
      กระดาษไข ไมบ้รรทดั คลปิ เป๊ก เข็มหมดุ กระดาษคาร์บอน แฟ้ม  
      สมดุบญัชี สมดุประวตัขิา้ราชการ แบบพมิพ์ ผา้ส าลี ธงชาต ิสิง่พมิพ์  
      ทีไ่ดจ้ากการซ้ือหรือจากพมิพ์ ของใชใ้นการ บรรจุหีบห่อ น ้ามนัไข  
      ขีผ้ึง้ น ้าดืม่ส าหรบับรกิารประชาชนในส านกังาน ฯลฯ 
      - วสัดอุุปกรณ์ประกอบและอะไหล ่และวสัดอุืน่ ๆ ทีส่ามารถเบกิจา่ย  
      ในประเภทรายจา่ยน้ี  
      - เป็นไปตามหนงัสอืดว่นทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่ 
      27 มถิุนายน 2559 
      (กองการศกึษา)       
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   วสัดงุานบา้นงานครวั  จ านวน           20,000  บาท 

          เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดงุานบา้นงานครวั แยกเป็น 
       - วสัดคุงทน ไดแ้ก ่หมอ้ กระทะ กะละมงั ตะหลวิ กรอบรูป มดี ถงั ถาด  
       แกว้น ้า จานรอง ถว้ยชาม ช้อนสอ้ม กระจกเงา โอง่น ้า ทีน่อน กระโถน  
       เตาไฟฟ้า เตาน ้ามนั เตารีด เครือ่งบดอาหาร เครือ่งตไีขไ่ฟฟ้า  
        เครือ่งป้ิงขนมปงั กระทะไฟฟ้า หมอ้ไฟฟ้า รวมถงึหมอ้หุงขา้วไฟฟ้า  
       กระตกิน ้ารอ้น กระตกิน ้าแข็ง ถงัแกส๊ เตา ฯลฯ 
       - วสัดสุิน้เปลือง ไดแ้ก ่ผงซกัฟอก สบู ่น ้ายาดบักลิน่ แปรง ไมก้วาด   
       เขง่  มุง้ ผา้ปทูีน่อน ปลอกหมอน หมอน ผา้หม่ ผา้ปโูตะ๊  
       น ้าจืดทีซ้ื่อจากเอกชน ฯลฯ 
       - วสัดอุุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ และวสัดอุืน่ ๆ ทีส่ามารถเบกิจา่ย  
       ในประเภทรายจา่ยน้ี  
       - เป็นไปตามหนงัสอืดว่นทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่  
       27 มถิุนายน 2559 
       (กองการศกึษาฯ)       

    วสัดยุานพาหนะและขนสง่    จ านวน           20,000  บาท 

         เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดยุานพาหนะและขนสง่ แยกเป็น 
      - วสัดคุงทน ไดแ้ก ่ไขควง ประแจ แมแ่รง กุญแจปากตาย กุญแจเลือ่น  
      คมีล็อค ล็อคเกียร์ ล็อคคลตัช์ กระจกโคง้มน ล็อคพวงมาลยั สญัญาณ  
      ไฟกระพรบิ สญัญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ฯลฯ 
      - วสัดสุิน้เปลือง ไดแ้ก ่ยางรถยนต ์น ้ามนัเบรก น๊อตและสกรู สายไมล์  
      เพลา ฟิล์มกรองแสง ฯลฯ 
      - วสัดอุุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ไดแ้ก ่เบาะรถยนต์ เครือ่งยนต ์ 
      (อะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครชั พวงมาลยั สายพานใบพดั  
      หมอ้น ้า หวัเทียน แบตเตอรี ่จานจา่ย ลอ้ ถงัน ้ามนั ไฟหน้า ไฟเบรก  
      อานจกัรยาน ตลบัลูกปืน กระจกมองขา้งรถยนต์ กนัชนรถยนต์  
      เข็มขดันิรภยั ฯลฯ และวสัดุอืน่ๆ ทีส่ามารถเบกิจา่ยในประเภท 
      รายจา่ยน้ี  
      - เป็นไปตามหนงัสอืดว่นทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่ 
      27 มถิุนายน 2559 
      (กองการศกึษาฯ)       

      วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ จ านวน           15,000  บาท 

          - เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัหาน ้ามนัเชื้อเพลงิและหล่อลืน่ตา่งๆ วสัดสุิน้ 
      เปลือง เชน่ แกส๊หุงตม้ น ้ามนัเชื้อเพลงิ น ้ามนัดเีซล น ้ามนักา๊ด น ้ามนั  
      เบนซนิ น ้ามนัเตา ฯลฯ ทีใ่ชใ้นกจิการขององค์การบรหิารสว่นต าบล  
      โรงเรียนหรือ ศพด.ในสงักดั หรือน ้ามนัทีใ่ชใ้นกรณีทีข่อรบัการ 
      สนบัสนุนเครือ่งจกัรจากสว่น ราชการอืน่ ฯลฯ  
       - เป็นไปตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท  
       0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559 
      (กองการศกึษาฯ) 
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      วสัดวุทิยาศาสตร์หรือการแพทย์    จ านวน           50,000  บาท 

          - เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ แยกเป็น 
      - วสัดคุงทน ไดแ้ก ่ชุดเครือ่งผา่ตดั ทีว่างกรวยแกว้ กระบอกตวง  
      เบา้หลอม หูฟงั (Stethoscope) เปลหามคนไข ้คมีถอนฟนั  
      เครือ่งวดัน ้าฝน ถงัเก็บเชื้อเพลงิ เครือ่งนึ่ง เครือ่งมอืวทิยาศาสตร์ ฯลฯ  
      - วสัดสุิน้เปลือง ไดแ้ก ่ส าลี และผา้พนัแผล เวชภณัฑ์ แอลกอฮอล์  
      ฟิล์มเอกซเรีย์ เคมภีณัฑ์ ออกซเิจน น ้ายาตา่ง ๆ เลือด สายยาง ลูกยาง  
      หลอดแกว้ ลวดเชือ่มเงนิ ถุงมอื กระดาษกรอง จุกตา่ง ๆ สตัว์เล้ียง 
      เพือ่การทดลองวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ หลอดเอกซเรย์ ฯลฯ 
      - วสัดอุุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ และวสัดอุืน่ ๆ ทีส่ามารถเบกิจา่ย  
      ในประเภทรายจา่ยน้ี  
      - เป็นไปตามหนงัสอืดว่นทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่ 
      27 มถิุนายน 2559 
      (กองการศกึษาฯ)        

      วสัดคุอมพวิเตอร์   จ านวน           15,000  บาท 

           - เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดคุอมพวิเตอร์ แยกเป็น 
      - วสัดคุงทน ไดแ้ก ่แผน่หรือจานบนัทกึขอ้มูล  ฯลฯ 
      - วสัดสุิน้เปลือง ไดแ้ก ่อปุกรณ์บนัทกึขอ้มลู (Diskette,  
      Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc,  
      Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบนัทกึขอ้มลู 
      (Reel Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape)  
      หวัพมิพ์หรือแถบพมิพ์ส าหรบั เครือ่งพมิพ์คอมพวิเตอร์  
      ตลบัผงหมกึส าหรบัเครือ่งพมิพ์แบบเลเซอร์ กระดาษตอ่เน่ือง  
      สายเคเบลิ ฯลฯ 
      - วสัดอุุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ไดแ้ก ่หน่วยประมวลผล  
      ฮาร์ดดสิก์ไดนร์ ซีดรีอมไดร์ฟ แผน่กรองแสง แผงแป้นอกัขระ  
       หรือ แป้นพมิพ์ (Key Board) เมนบอร์ด (Main Board)   
      เมมโมรีซ่ปิ (Memory Chip) เชน่ RAM คตัชีทฟีดเตอร์ 
      (Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse) พรนิเตอร์สวติชิง่บอ๊กซ์ 
      (Printer Switching Box) เครือ่งกระจายสญัญาณ (Hub)  
      แผน่วงจรเล็กทรอนิกส์ (Card) เชน่ Ethernet Card,  
      Lan Card, Antivirus Card, Sound Card) เป็นตน้  
      เครือ่งอา่นและบนัทกึขอ้มูลแบบตา่ง ๆ เชน่ แบบดสิเกตต์ (Diskette)  
      แบบฮาร์ดดสิต์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-ROM)  
      แบบออพตคิอล (Optical) เป็นตน้ฯลฯ และวสัดอุืน่ ๆ  
      ทีส่ามารถเบกิจา่ยในประเภทรายจา่ยน้ี 
      - เป็นไปตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่ 
      มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559 
      (กองการศกึษาฯ)       

      คา่สาธารณูปโภค รวม          70,000  บาท 

      คา่ไฟฟ้า  จ านวน           30,000  บาท 

          - เพือ่จา่ยเป็นคา่ไฟฟ้าส าหรบัโรงเรียนศนูย์พฒันาเด็กเล็กในสงักดั  
      องค์การบรหิารสว่นต าบลศรีค า้ หรือทีอ่ืน่ๆทีเ่ป็นอ านาจหน้าทีห่รือ 
      ใน ความรบัผดิชอบของ อบต.ศรีค า้  
      - เป็นไปตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท  
      0808.2/ว 1248  ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559  
      (กองการศกึษาฯ) 
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      คา่น ้าประปา คา่น ้าบาดาล  จ านวน           10,000  บาท 

          - เพือ่จา่ยเป็นคา่ประปาส าหรบัโรงเรียน ศนูย์พฒันาเด็กเล็กในสงักดั  
      องค์การบรหิารสว่นต าบลศรีค า้ หรือทีอ่ืน่ๆทีเ่ป็นอ านาจหน้าทีห่รือใน  
       ความรบัผดิชอบของ อบต.ศรีค า้  
      - เป็นไปตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท  
       0808.2/ว 1248  
      ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559 
      (กองการศกึษาฯ)       

      คา่บรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม  จ านวน           30,000  บาท 

          - เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชบ้รกิารสือ่สารและโทรคมนาคม คา่โทรสาร  
      คา่เทเลกซ์ คา่วทิยุสือ่สาร คา่สือ่สารผา่นดาวเทียม คา่เชา่อปุกรณ์  
      คา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบั ระบบอนิเตอร์เน็ต รวมถงึอนิเทอร์เน็ตการ์ดและ 
      คา่สือ่สารอืน่ๆ เชน่ คา่เคเบิล้ทีวี คา่เชา่ชอ่งสญัญาณดาวเทียม เป็นตน้  
      และใหห้มายความรวมถงึคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้เกีย่วกบัการใชบ้รกิาร 
      งานดา้นทะเบยีน เชน่ คา่เชา่ อปุกรณ์ Router คา่บรกิารโครงขา่ย  
      IP VPN Backbone ฯลฯ  
      - เป็นไปตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ 
       ว 3842 ลงวนัที ่30 มถิุนายน 2563  
      (กองการศกึษาฯ)       

  งบลงทุน   รวม        550,000  บาท 

      คา่ครุภณัฑ์   รวม        200,000  บาท 

      คา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์       

      คา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์  จ านวน        200,000  บาท 

          - เพือ่จา่ยเป็นรายจา่ย เพือ่ประกอบ ดดัแปลงตอ่เตมิ หรือปรบัปรุง  
      ครุภณัฑ์ และเพือ่จา่ยเป็นคา่ซอ่มแซมบ ารุงรกัษาโครงสรา้งของ 
      ครุภณัฑ์ขนาดใหญ ่เชน่ เครือ่งจกัรกล ยานพาหนะ รวมท ัง้คา่ขนสง่  
      คา่ภาษี คา่ประกนัภยั คา่ตดิต ัง้ เป็นตน้ 
      - เป็นไปตามหนงัสอื ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่ 
      27 มถิุนายน 2559 
      - เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) ของ อบต.ศรีค า้  
      หน้าที ่157 ล าดบัที ่4 
      (กองการศกึษาฯ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       



 
หน้า : 26/61 

      คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง รวม        350,000  บาท 

      คา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุงทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง       

        1) โครงการบ ารุงรกัษาและปรบัปรุงทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง จ านวน        200,000  บาท 

          - เพือ่จา่ยเป็นคา่บ ารุงรกัษาปรบัปรุงทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง 
       - เป็นไปตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นมาก ที ่มท  
      0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่9 มถิุนายน 2558 
      - เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) ของ อบต.ศรีค า้  
      หน้าที ่164 ล าดบัที ่4 
      (กองการศกึษาฯ)       

        2) โครงการปรบัปรุง/ซอ่มแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ จ านวน           50,000  บาท 

            - เพือ่จา่ยเป็นคา่ด าเนินโครงการปรบัปรุง/ซอ่มแซมอาคารเรียนและ 
       อาคารประกอบของโรงเรียนองค์การบรหิารสว่นต าบลศรีค า้  
       (บา้นเวียงสา)  
       - เป็นไปตามหนงัสอื ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 3842 ลงวนัที ่30  
       มถิุนายน 2563 
       - เป็นไปตามหนงัสอื ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0816.2/ว 4110 ลงวนัที ่14  
       กรกฎาคม 2563 
       - เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) ของ อบต.ศรีค า้  
        หน้า 130 ล าดบัที ่11 
       (กองการศกึษาฯ)       

งานระดบักอ่นวยัเรียนและประถมศกึษา   รวม     4,131,907  บาท 

  งบด าเนินงาน  รวม     3,747,907  บาท 

      คา่ใชส้อย รวม     3,017,832  บาท 

      รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ       

      โครงการรณรงค์ป้องกนัยาเสพตดิในสถานศกึษา    จ านวน           21,000  บาท 

          - เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการรณรงค์ป้องกนัยาเสพตดิในสถานศกึษา  
      โดยจะไดร้บัจดัสรร โรงเรียนละ 15,000 บาท  ครูแกนน า โรงเรียนละ  
      1 คนๆละ 3,000 บาท เจา้หน้าที ่อปท.ๆละ 1 คนๆละ 3,000 บาท  
      - เป็นไปตามหนงัสอื ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0809.4/ว 2042 ลงวนัที ่10  
      กรกฎาคม 2563 
      - เป็นไปตามหนงัสอื ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0816.2/ว 4110 ลงวนัที ่14  
      กรกฎาคม 2563 
      - เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) ของ อบต.ศรีค า้  
      หน้าที ่130 ล าดบัที ่13 
      (กองการศกึษาฯ)       

      โครงการวนัเด็กแหง่ชาต ิ จ านวน           20,000  บาท 

          - เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินงานตามโครงการวนัเด็กแหง่ชาต ิ 
       เพือ่จา่ยเป็นคา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่เอกสาร ป้าย อปุกรณ์ตา่งๆ ของ  
      รางวลั ฯลฯ 
      - เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิจา่ยคา่ใชจ้า่ย  
      ในการจดังาน การจดัการแขง่ขนักีฬา และการสง่นกักีฬาเขา้รว่ม 
      การแขง่ขนักีฬาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 
      - เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561- 2565) ของ อบต.ศรีค า้  
      หน้าที ่132 ล าดบัที ่17 
      (กองการศกึษาฯ) 
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      โครงการสนบัสนุนคา่ใชจ้า่ยการบรหิารสถานศกึษา (คา่จดัการเรียน   จ านวน        197,200  บาท 
    การสอน (รายหวั) ศนูย์พฒันาเด็กเล็ก) 

          - เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัการเรียนการสอน (รายหวั) เด็กปฐมวยั  
       (อายุ 2-5 ปี) อตัราคนละ 1,700 บาท/ปี รายละเอยีดดงัน้ี 
      (1) ศพด.อบต.ศรีค า้ จ านวนนกัเรียน 32 คนๆละ 1,700 บาท  
      เป็นเงนิ 54,400 บาท 
      (2) ศพด.บา้นกลว้ย จ านวนนกัเรียน 52 คนๆละ 1,700 บาท   
      เป็นเงนิ  88,400 บาท 
      (3) ศพด.บา้นป่ายาง-เหมอืงกลาง จ านวนนกัเรียน 32 คนๆละ  
      1,700 บาท เป็นเงนิ 54,400 บาท 
      ค าชี้แจงเพิม่เตมิ เน่ืองจากจ านวนนกัเรียนอาจมกีารเปลีย่นแปลง 
      ระหวา่งปี ดว้ยหลายสาเหต ุเชน่ การรบัเด็กเขา้เรียนใหม ่การยา้ย 
      โรงเรียน การลาออก การจบการศกึษา ฯลฯ ดงันัน้ ในการเบกิจา่ยจรงิ  
      ใหเ้บกิจา่ยตามจ านวนเด็กจรงิ หากมกีารโอนเพิม่หรือโอนลด  
      ไมจ่ าตอ้งเปลีย่นแปลงค าชี้แจง 
      - เป็นไปตามหนงัสอื ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 3842 ลงวนัที ่30  
      มถิุนายน 2563 
      - เป็นไปตามหนงัสอื ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0809.4/ว 2042 ลงวนัที ่10  
      กรกฎาคม 2563 
      - เป็นไปตามหนงัสอื ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0816.2/ว 4110 ลงวนัที ่14  
      กรกฎาคม 2563 
      - เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) ของ อบต.ศรีค า้  
      หน้าที ่133 ล าดบัที ่20 
      (กองการศกึษาฯ) 
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      โครงการสนบัสนุนคา่ใชจ้า่ยการบรหิารสถานศกึษา (คา่ใชจ้า่ยในการ     จ านวน        608,952  บาท 
    จดัการศกึษาต ัง้แตร่ะดบัอนุบาลจนจบการศกึษาข ัน้พื้นฐาน) 

          - เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดัการศกึษาต ัง้แตร่ะดบัอนุบาลจนจบ 
      การศกึษาข ัน้พื้นฐาน รายละเอยีดดงัน้ี 
      (1) คา่จดัการเรียนการสอน (รายหวั)  
      - ระดบัอนุบาลศกึษา คนละ 850 บาท/คน/ภาคเรียน หรือ คนละ  
      1,700 บาท/คน/ปี จ านวน 37 คน เป็นเงนิ 62,900 บาท 
      - ระดบัประถมศกึษา คนละ 950 บาท/คน/ภาคเรียน หรือ  
      คนละ1,900บาท/คน/ปีจ านวน132 คน เป็นเงนิ 250,800 บาท 
      (2) คา่หนงัสอืเรียน  
      ระดบัอนุบาลศกึษา 200 บาท/คน/ปี จ านวน 37 คน  
      เป็นเงนิ 7,400 บาท  
      ระดบัประถมศกึษาปีที ่1 คนละ 625 บาท/คน/ปี จ านวน 12 คน  
      เป็นเงนิ 7,500 บาท  
      ระดบัประถมศกึษาปีที ่2 คนละ 619 บาท/คน/ปี จ านวน 23 คน  
      เป็นเงนิ 14,237 บาท  
      ระดบัประถมศกึษาปีที ่3 คนละ 622 บาท/คน/ปี จ านวน 31 คน  
      เป็นเงนิ 19,282 บาท  
      ระดบัประถมศกึษาปีที ่4 คนละ 673 บาท/คน/ปี จ านวน 25 คน  
      เป็นเงนิ 16,825 บาท  
      ระดบัประถมศกึษาปีที ่5 คนละ 806 บาท/คน/ปี จ านวน 25 คน  
      เป็นเงนิ 20,150 บาท  
      ระดบัประถมศกึษาปีที ่6 คนละ 818 บาท/คน/ปี จ านวน 16 คน  
      เป็นเงนิ 13,088 บาท  
      รวมเป็นเงนิ 98,482 บาท 
      (3) คา่อปุกรณ์การเรียน  
      ระดบัอนุบาลศกึษา คนละ 100 บาท/ภาคเรียน หรือ คนละ  
      200 บาท/ปี จ านวน 37 คน เป็นเงนิ 7,400 บาท  
      ระดบัประถมศกึษา คนละ 195 บาท/ภาคเรียน หรือ คนละ  
      390 บาท/ปี จ านวน 132 คน เป็นเงนิ 51,480 บาท  
      รวมเป็นเงนิ 58,880 บาท 
      (4) คา่เครือ่งแบบนกัเรียน  
      ระดบัอนุบาลศกึษา คนละ 300 บาท/ปี จ านวน 37 คน เป็นเงนิ  
      11,100 บาท  
      ระดบัประถมศกึษา คนละ 360 บาท/ปี จ านวน 132 คน เป็นเงนิ  
      47,520 บาท รวมเป็นเงนิ 58,620 บาท 
      (5) คา่กจิกรรมพฒันาคณุภาพผูเ้รียน  
      ระดบัอนุบาลศกึษา คนละ 215 บาท/ภาคเรียน หรือ 430 บาท/ปี  
      จ านวน 37 คน เป็นเงนิ 15,910 บาท  
      ระดบัประถมศกึษา คนละ 240 บาท/ภาคเรียน หรือ 480 บาท/ปี  
      จ านวน 132 คน เป็นเงนิ 63,360 บาท  
      รวมเป็นเงนิ 84,500 บาท  
      ค าชี้แจงเพิม่เตมิ เน่ืองจากจ านวนนกัเรียนอาจมกีารเปลีย่นแปลง 
      ระหวา่งปี ดว้ยหลายสาเหต ุเชน่ การรบัเด็กเขา้เรียนใหม ่การยา้ย 
      โรงเรียน การลาออก การจบการศกึษา ฯลฯ ดงันัน้ ในการเบกิจา่ยจรงิ  
      ใหเ้บกิจา่ยตามจ านวนเด็กจรงิ หากมกีารโอนเพิม่หรือโอนลด  
      ไมจ่ าตอ้งเปลีย่นแปลงค าชี้แจง 
      - เป็นไปตามหนงัสอื ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 3842 ลงวนัที ่ 
      30 มถิุนายน 2563 
      - เป็นไปตามหนงัสอืดว่นทีสุ่ด ที ่มท 0809.4/ว 2042 ลงวนัที ่10 กรกฎาคม 2563 
      - เป็นไปตามหนงัสอื ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0816.2/ว 4110 ลงวนัที ่14 กรกฎาคม 2563 
      - เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) ของ อบต.ศรีค า้ หน้าที ่131 ล าดบัที ่15 
      (กองการศกึษาฯ)       
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      โครงการสนบัสนุนคา่ใชจ้า่ยการบรหิารสถานศกึษา (คา่ใชจ้า่ยในการ จ านวน        131,080  บาท 
    จดัการศกึษาส าหรบัศนูย์พฒันาเด็กเล็ก (ศพด.) ) 

          (1) คา่หนงัสอืเรียน  
             (1) ศพด.อบต.ศรีค า้ จ านวนนกัเรียน 32 คนๆละ 200 บาท/ปี  
            เป็นเงนิ 6,400 บาท 
             (2) ศพด.บา้นกลว้ย จ านวนนกัเรียน 52 คนๆละ200 บาท/ปี เป็นเงนิ  
            10,400 บาท 
             (3) ศพด.บา้นป่ายาง-เหมอืงกลาง จ านวนนกัเรียน 32 คนๆละ  
            200 บาท/ปี เป็นเงนิ 6,400 บาท 
           (2) คา่อปุกรณ์การเรียน  
                  1) ศพด.อบต.ศรีค า้ จ านวนนกัเรียน 32 คนๆละ 200 บาท/ปี  
           เป็นเงนิ 6,400 บาท 
                  2) ศพด.บา้นกลว้ย จ านวนนกัเรียน 52 คนๆละ 200 บาท/ปี  
            เป็นเงนิ 10,400 บาท 
                  3) ศพด.บา้นป่ายาง-เหมอืงกลาง จ านวนนกัเรียน 32 คนๆละ  
            200 บาท/ปี เป็นเงนิ 6,400 บาท 
           (3) คา่เครือ่งแบบนกัเรียน  
                   1) ศพด.อบต.ศรีค า้ จ านวนนกัเรียน 32 คนๆละ300 บาท/ปี  
             เป็นเงนิ 9,600 บาท 
                   2) ศพด.บา้นกลว้ย จ านวนนกัเรียน 52 คนๆละ300 บาท/ปี  
            เป็นเงนิ 15,600 บาท 
                   3) ศพด.บา้นป่ายาง-เหมอืงกลาง จ านวนนกัเรียน 32 คนๆละ  
            300 บาท/ปี เป็นเงนิ 9,600 บาท 
           (4) คา่กจิกรรมพฒันาผูเ้รียน  
                  1) ศพด.อบต.ศรีค า้ จ านวนนกัเรียน 32 คนๆละ 430 บาท/ปี  
            เป็นเงนิ 13,760 บาท 
                  2) ศพด.บา้นกลว้ย จ านวนนกัเรียน 52 คนๆละ 430 บาท/ปี  
           เป็นเงนิ 22,360 บาท 
                  3) ศพด.บา้นป่ายาง-เหมอืงกลาง จ านวนนกัเรียน 32 คนๆละ  
           430 บาท/ปี เป็นเงนิ 13,760 บาท 
      ค าชี้แจงเพิม่เตมิ เน่ืองจากจ านวนนกัเรียนอาจมกีารเปลีย่นแปลง  
      ระหวา่งปีดว้ยหลายสาเหต ุเชน่ การรบัเด็กเขา้เรียนใหม ่การยา้ย 
      โรงเรียน การลาออก การจบการศกึษา ฯลฯ ดงันัน้ ในการเบกิจา่ยจรงิ  
      ใหเ้บกิจา่ยตามจ านวนเด็กจรงิ หากมกีารโอนเพิม่หรือโอนลด  
      ไมจ่ าตอ้งเปลีย่นแปลงค าชี้แจง 
      - เป็นไปตามหนงัสอื ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 3842 ลงวนัที ่30  
      มถิุนายน 2563 
      - เป็นไปตามหนงัสอื ดว่นทีส่ดุ ที ่มท0809.4/ว 2042 ลงวนัที ่10  
      กรกฎาคม 2563 
      - เป็นไปตามหนงัสอื ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0816.2/ว 4110 ลงวนัที ่14  
      กรกฎาคม 2563 
      - เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) ของ อบต.ศรีค า้  
      หน้าที ่134 ล าดบัที ่21 
      (กองการศกึษาฯ)    
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   โครงการสนบัสนุนคา่ใชจ้า่ยการบรหิารสถานศกึษา (คา่ใชจ้า่ยในการ จ านวน           20,000  บาท  
      ปรบัปรุงหลกัสูตรสถานศกึษา) 

    - เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการปรบัปรุงหลกัสตูรสถานศกึษา  
   โรงเรียนสงักดั อปท. โดยจะไดร้บัจดัสรรโรงเรียนละ 20,000 บาท  
   - เป็นไปตามหนงัสอื ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 3842 ลงวนัที ่30  
   มถิุนายน 2563 
   - เป็นไปตามหนงัสอื ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0809.4/ว 2042 ลงวนัที ่10  
   กรกฎาคม 2563 
   - เป็นไปตามหนงัสอื ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0816.2/ว 4110 ลงวนัที ่14  
   กรกฎาคม 2563 
   - เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2562-2566) ของ อบต.ศรีค า้  
   หน้าที ่128 ล าดบัที ่4 
   (กองการศกึษาฯ)      

   โครงการสนบัสนุนคา่ใชจ้า่ยการบรหิารสถานศกึษา (คา่ใชจ้า่ยในการ    จ านวน        100,000  บาท 
  พฒันา/ปรบัปรุงหอ้งสมดุโรงเรียน)  

     - เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการพฒันา/ปรบัปรุงหอ้งสมดุโรงเรียน  
   โดยจะไดร้บัจดัสรรโรงเรียนละ 100,000 บาท  
   - เป็นไปตามหนงัสอื ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 3842 ลงวนัที ่30  
   มถิุนายน 2563 
   - เป็นไปตามหนงัสอื ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0809.4/ว 2042 ลงวนัที ่10  
   กรกฎาคม 2563 
   - เป็นไปตามหนงัสอื ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0816.2/ว 4110 ลงวนัที ่14  
   กรกฎาคม 2563 
   - เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) ของ อบต.ศรีค า้  
   หน้าที ่128 ล าดบัที ่6 
   (กองการศกึษาฯ)       

  โครงการสนบัสนุนคา่ใชจ้า่ยการบรหิารสถานศกึษา (คา่ใชจ้า่ยในการ  จ านวน        500,000  บาท 
  พฒันาการจดัการศกึษาโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานในการพฒันาทอ้งถิน่  
  (SBMLD))  

    - เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการพฒันาการจดัการศกึษาโดยใช้ 
   โรงเรียนเป็นฐานในการพฒันาทอ้งถิน่ (SBMLD) โดยจะไดร้บั 
   จดัสรรโรงเรียนละ 500,000 บาท 
   - เป็นไปตามหนงัสอื ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 3842 ลงวนัที ่30  
   มถิุนายน 2563 
   - เป็นไปตามหนงัสอื ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0809.4/ว 2042 ลงวนัที ่10  
   กรกฎาคม 2563 
   - เป็นไปตามหนงัสอื ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0816.2/ว 4110 ลงวนัที ่14  
   กรกฎาคม 2563 
   - เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) ของ อบต.ศรีค า้  
   หน้าที ่129 ล าดบัที ่9 
   (กองการศกึษาฯ) 
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  โครงการสนบัสนุนคา่ใชจ้า่ยการบรหิารสถานศกึษา (คา่ใชจ้า่ยในการ   จ านวน           50,000  บาท 
  พฒันาแหลง่เรียนรูใ้นโรงเรียน)  

    - เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการพฒันาแหลง่เรียนรูใ้นโรงเรียน  
   โดยจะไดร้บัจดัสรรโรงเรียนละ 50,000 บาท  
   - เป็นไปตามหนงัสอื ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 3842 ลงวนัที ่30  
   มถิุนายน 2563 
   - เป็นไปตามหนงัสอื ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0809.4/ว 2042 ลงวนัที ่10  
   กรกฎาคม 2563 
   - เป็นไปตามหนงัสอื ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0816.2/ว 4110 ลงวนัที ่14  
   กรกฎาคม 2563 
   - เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) ของ อบต.ศรีค า้  
   หน้าที ่129 ล าดบัที ่7 
   (กองการศกึษาฯ)       

  โครงการสนบัสนุนคา่ใชจ้า่ยการบรหิารสถานศกึษา (คา่ใชจ้า่ย   จ านวน             7,200  บาท 
  อนิเตอร์เน็ตโรงเรียน)  

    - เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยอนิเตอร์เน็ตโรงเรียนระบบ Wireless  
   Fidelity : WIFI โดยจะไดร้บัจดัสรรโรงเรียนละ 7,200 บาท  
   - เป็นไปตามหนงัสอื ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 3842 ลงวนัที ่30  
   มถิุนายน 2563 
   - เป็นไปตามหนงัสอื ดว่นทีส่ดุ ที ่มท0809.4/ว 2042 ลงวนัที ่10  
   กรกฎาคม 2563 
   - เป็นไปตามหนงัสอื ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0816.2/ว 4110 ลงวนัที ่14  
   กรกฎาคม 2563 
   - เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) ของ อบต.ศรีค า้  
   หน้าที ่128 ล าดบัที ่5 
   (กองการศกึษาฯ)       

  โครงการสนบัสนุนคา่ใชจ้า่ยการบรหิารสถานศกึษา (คา่สนบัสนุน  จ านวน        676,000  บาท 
  อาหารกลางวนัของโรงเรียนองค์การบรหิารสว่นต าบลศรีค า้ (บา้นเวียงสา))  

    - เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินงานตามโครงการอาหาร 
   กลางวนัเด็กเล็กเด็กอนุบาลและเด็ก ป.1 – ป.6 โรงเรียน 
    ในสงักดั อบต.ศรีค า้ ไดแ้ก ่โรงเรียนองค์การบรหิารสว่นต าบลศรีค า้  
   (บา้นเวียงสา) จ านวน 169 คนx20 บาท x200 วนั เป็นเงนิ  
   676,000 บาท  
   ค าชี้แจงเพิม่เตมิ เน่ืองจากจ านวนนกัเรียนอาจมกีารเปลีย่นแปลง 
   ระหวา่งปี ดว้ยหลายสาเหต ุเชน่ การรบัเด็กเขา้เรียนใหม ่การยา้ย 
   โรงเรียน การลาออก การจบการศกึษา ฯลฯ ดงันัน้ ในการเบกิจา่ยจรงิ  
   ใหเ้บกิจา่ยคา่อาหารกลางวนัตามจ านวนเด็กจรงิ หากมกีารโอนเพิม่ 
   หรือโอนลด ไมจ่ าตอ้งเปลีย่นแปลงค าชี้แจง 
   - เป็นไปตามหนงัสอื ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 3842 ลงวนัที ่30  
   มถิุนายน 2563 
   - เป็นไปตามหนงัสอื ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0809.4/ว 2042 ลงวนัที ่10  
   กรกฎาคม 2563 
   - เป็นไปตามหนงัสอื ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0816.2/ว 4110 ลงวนัที ่14  
   กรกฎาคม 2563 
   - เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) ของ อบต.ศรีค า้  
   หน้าที ่127 ล าดบัที ่2 
   (กองการศกึษาฯ) 
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  โครงการสนบัสนุนคา่ใชจ้า่ยการบรหิารสถานศกึษา (คา่สนบัสนุนอาหาร   จ านวน        568,400  บาท
 กลางวนัของศนูย์พฒันาเด็กเล็ก) 

    - เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินงานตามโครงการอาหาร 
   กลางวนัส าหรบัเด็กเล็ก โดยสนบัสนุนศนูย์พฒันาเด็กเล็กสงักดั 
   องค์การบรหิารสว่นต าบลศรีค า้ จ านวน 3 แหง่ แยกเป็น 
   (1) ศนูย์พฒันาเด็กเล็กองค์การบรหิารสว่นต าบลศรีค า้ จ านวน 32 คน 
   x20บาทx245 วนั เป็นเงนิ 156,800 บาท 
   (2) ศนูย์พฒันาเด็กเล็กบา้นกลว้ย จ านวน 52 คนx20บาทx245 วนั  
   เป็นเงนิ 254,800 บาท 
   (3) ศนูย์พฒันาเด็กเล็กบา้นป่ายาง-เหมอืงกลาง จ านวน 32 คน 
   x20บาทx245 วนั เป็นเงนิ 156,800 บาท 
   ค าชี้แจงเพิม่เตมิ รายการที ่(1) ถงึ (3) สามารถถวัเฉลีย่จา่ยระหวา่ง 
   กนัได ้เน่ืองจากจ านวนนกัเรียนอาจมกีารเปลีย่นแปลงระหวา่งปี  
   ดว้ยหลายสาเหต ุเชน่ การรบัเด็กเขา้เรียนใหม ่การยา้ยโรงเรียน  
   การลาออก การจบการศกึษาฯลฯ ใหเ้บกิจา่ยคา่อาหารกลางวนัตาม 
   จ านวนเด็กจรงิ หากมกีารโอนเพิม่หรือโอนลด ไมจ่ าตอ้ง 
   เปลีย่นแปลงค าชี้แจง  
   - เป็นไปตามหนงัสอื ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0809.4/ว2042 ลงวนัที ่10  
   กรกฎาคม 2563 
   - เป็นไปตามหนงัสอื ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0816.2/ว 4110 ลงวนัที ่14  
   กรกฎาคม 2563 
   - เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) ของ อบต.ศรีค า้  
   หน้าที ่127 ล าดบัที ่2 
   (กองการศกึษาฯ)       

  โครงการสนบัสนุนคา่ใชจ้า่ยการบรหิารสถานศกึษา (เงนิสง่เสรมิ จ านวน           68,000  บาท  
  ศกัยภาพการจดัการศกึษาของทอ้งถิน่  (คา่ปจัจยัพื้นฐานส าหรบั 
  นกัเรียนยากจน)) 

    - เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการสง่เสรมิศกัยภาพการจดัการศกึษา 
   ของทอ้งถิน่ (คา่ปจัจยัพื้นฐานส าหรบันกัเรียนยากจน) โดยจะไดร้บั 
   จดัสรรส าหรบัโรงเรียนสงักดั อปท.ทีบ่ดิา/มารดา/ผูป้กครอง  
   มรีายไดต้อ่ครวัเรือนไมเ่กนิ 36,000 บาทตอ่ปี ระดบัประถมศกึษา  
   (ป.1-ป.6) อตัราคนละ 500 บาท/คน/ภาคเรียน หรือ  
   1,000 บาท/คน/ปี จ านวน 68 คนๆละ 1,000 บาท   
   เป็นเงนิ  68,000 บาท 
   - เป็นไปตามหนงัสอื ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 3842 ลงวนัที ่30 
   มถิุนายน 2563 
   - เป็นไปตามหนงัสอื ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0809.4/ว 2042 ลงวนัที ่10  
   กรกฎาคม 2563 
   - เป็นไปตามหนงัสอื ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0816.2/ว 4110 ลงวนัที ่14  
   กรกฎาคม 2563 
   - เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) ของ อบต.ศรีค า้   
   หน้าที ่131 ล าดบัที ่ 14 
   (กองการศกึษาฯ)       

  โครงการสนามเด็กเลน่สรา้งปญัญา   จ านวน           50,000  บาท 

    - เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการสนามเด็กเลน่สรา้งปญัญา  
   จา่ยเป็นคา่ วสัด ุอปุกรณ์ตา่งๆ  ฯลฯ เป็นตน้ 
   - เป็นไปตามหนงัสอื ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 3842 ลงวนัที ่30  
   มถิุนายน 2563 
   - เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) ของ อบต.ศรีค า้  
   หน้าที ่140 ล าดบัที ่38 
   (กองการศกึษาฯ) 
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 คา่วสัด ุ     รวม        730,075  บาท 

   คา่อาหารเสรมิ (นม) จ านวน   730,075  บาท 

    - เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ืออาหารเสรมิ (นม) ของโรงเรียนในพื้นที ่ 
   สงักดั อบต.ศรีค า้ 1 แหง่ สงักดั สพฐ. 2 แหง่ และศนูย์พฒันาเด็กเล็ก 
   สงักดัองค์การบรหิารสว่นต าบลศรีค า้ จ านวน 3 แหง่ รายละเอยีด ดงัน้ี 
   (1) โรงเรียนบา้นสนัสลีหลวง-สนันายาว จ านวน 23 คนx7.37 บาท 
   x260 วนั เป็นเงนิ 44,073 บาท 
   (2) โรงเรียนบา้นอนุบาลศรีค า้ จ านวน 73 คนx7.37 บาทx260 วนั  
   เป็นเงนิ 139,883 บาท 
   (3) โรงเรียนองค์การบรหิารสว่นต าบลศรีค า้ (บา้นเวียงสา)  
   จ านวน 169 คนx7.37 บาทx260 วนั เป็นเงนิ 323,838 บาท 
   (4) ศนูย์พฒันาเด็กเล็กองค์การบรหิารสว่นต าบลศรีค า้ จ านวน 32 คน 
   x7.37 บาทx260 วนั เป็นเงนิ 61,319 บาท 
   (5) ศนูย์พฒันาเด็กเล็กบา้นกลว้ย จ านวน 52 คนx7.37 บาท 
   x260 วนั เป็นเงนิ 99,643 บาท 
   (6) ศนูย์พฒันาเด็กเล็กบา้นป่ายาง จ านวน 32 คนx7.37 บาท 
   x260 วนั เป็นเงนิ 61,319 บาท 
   ค าชี้แจงเพิม่เตมิ รายจา่ย (1) ถงึ (6) เป็นเพียงการแสดงใหเ้ห็นถงึ 
   ทีม่าของยอดต ัง้งบประมาณ หากมกีารเพิม่ลดของจ านวนนกัเรียนของ 
   แตล่ะสถานศกึษา ใหส้ามารถปรบัเกลีย่ ถวัเฉลีย่จา่ยงบประมาณกนั 
   ไดร้ะหวา่ง (1) ถงึ (6) โดยไมจ่ าตอ้งเปลีย่นแปลงค าชี้แจงงบประมาณ 
   แตอ่ยา่งใด  
   - เป็นไปตามหนงัสอืดว่นทีสุ่ด มท.0809.4/ว 2042 ลงวนัที ่10  
   กรกฎาคม 2563 
   - เป็นไปตามหนงัสอื ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0816.2/ว 4110 ลงวนัที ่14  
   กรกฎาคม 2563 
   - เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) ของ อบต.ศรีค า้  
   หน้าที ่127 ล าดบัที ่1 
   (กองการศกึษาฯ)          

  งบเงนิอุดหนุน รวม        384,000  บาท 

  เงนิอดุหนุน     รวม        384,000  บาท 

  เงนิอดุหนุนสว่นราชการ       

  อดุหนุนโรงเรียนบา้นสนัสลีหลวง-สนันายาว โครงการอาหารกลางวนั  จ านวน           92,000  บาท 

    - เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินงานตามโครงการอาหารกลางวนั  
   เด็กเล็ก เด็กอนุบาลและเด็ก ป.1-ป.6 จ านวน 23 คนx20บาท 
   x200 วนั เป็นเงนิ 92,000 บาท  
   - เป็นไปตาม พรบ.ก าหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่  
   อปท. พ.ศ.2542 
   - เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิอดุหนุนของ 
   องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 
   - เป็นไปตามหนงัสอื ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 3842 ลงวนัที ่30  
   มถิุนายน 2563 
   - เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) ของ อบต.ศรีค า้   
   เพิม่เตมิและเปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่4 พ.ศ. 2563  
    (กองการศกึษาฯ) 
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  อดุหนุนโรงเรียนอนุบาลศรีค า้ โครงการอาหารกลางวนั   จ านวน        292,000  บาท 

    - เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินงานตามโครงการอาหารกลาง 
   วนัเด็กเล็ก เด็กอนุบาลและเด็ก ป.1-ป.6 จ านวน 73 คน x 20 บาท  
   x 200 วนั เป็นเงนิ 292,000 บาท  
   - เป็นไปตาม พรบ.ก าหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอ านาจ 
   ใหแ้ก ่อปท. พ.ศ.2542 
   - เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิอดุหนุนของ 
   องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 
   - เป็นไปตามหนงัสอื ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 3842 ลงวนัที ่30  
   มถิุนายน 2563 
   - เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) ของ อบต.ศรีค า้   
   เพิม่เตมิและเปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่4 พ.ศ. 2563  
   (กองการศกึษาฯ)       

งานศกึษาไมก่ าหนดระดบั   รวม          40,000  บาท 

   งบเงนิอดุหนุน   รวม          40,000  บาท 

  เงนิอดุหนุน   รวม          40,000  บาท 

  เงนิอดุหนุนสว่นราชการ       

  1) อดุหนุนโรงเรียนบา้นสนัสลีหลวง-สนันายาว โครงการพฒันาทกัษะ จ านวน           20,000  บาท 
      ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร  

    - เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุนโครงการพฒันาทกัษะภาษาองักฤษเพือ่ 
   การสือ่สาร 
   - เป็นไปตาม พรบ.ก าหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก ่ 
   อปท. พ.ศ.2542 
   - เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิอดุหนุนของ 
   องค์กร ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 
   - เป็นไปตามหนงัสอื ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 3842 ลงวนัที ่30  
   มถิุนายน 2563 
   - เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) ของ อบต.ศรีค า้   
   เพิม่เตมิและเปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่4 พ.ศ. 2563  
   (กองการศกึษาฯ)       

  2) อดุหนุนโรงเรียนบา้นสนัสลีหลวง-สนันายาว โครงการเพาะเห็ดฟาง   จ านวน           20,000  บาท 
  และเห็ดตามฤดกูาล  

    - เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุนโครงการเพาะเห็ดฟางและเห็ดตามฤดกูาล 
   - เป็นไปตาม พรบ.ก าหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่  
   อปท. พ.ศ.2542 
   - เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิอดุหนุนของ 
   องค์กร ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 
   - เป็นไปตามหนงัสอื ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 3842 ลงวนัที ่30  
   มถิุนายน 2563 
   - เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) ของ อบต.ศรีค า้   
   เพิม่เตมิและเปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่4 พ.ศ. 2563  
   (กองการศกึษาฯ) 
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แผนงานสาธารณสขุ 

งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสขุ   รวม        337,000  บาท 

   งบด าเนินงาน  รวม        117,000  บาท 

  คา่ใชส้อย   รวม        117,000  บาท 

  รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ       

  1) โครงการรณรงค์ป้องกนัและควบคมุโรคตดิตอ่ในพื้นที ่ จ านวน           50,000  บาท 

    - เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินงานตามโครงการป้องกนัและ 
   ควบคุมโรคตดิตอ่ในพื้นที ่เชน่ คา่ใชจ้า่ยในการจดัหาทรายอะเบท 
   เวชภณัฑ์ ยา วสัดวุทิยาศาสตร์และการแพทย์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงการ  
   ป้ายโครงการและคา่ใช้จา่ยอืน่ๆ ทีจ่ าเป็นในการด าเนินตาม 
   โครงการ ฯลฯ  
   - เป็นไปตามพระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิารสว่นต าบล  
   พ.ศ.2537 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิจนถงึปจัจุบนั 
   - เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) ของ อบต.ศรีค า้  
   หน้าที ่150 ล าดบัที ่1 
   (ส านกัปลดั)       

  2) โครงการป้องกนัและควบคมุโรคพษิสนุขับา้ (ตามโครงการสตัว์   จ านวน           50,000  บาท 
  ปลอดโรค คนปลอดภยัจากโรคพษิสนุขับา้ ตามพระปณิธานของ 
  ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจา้ลูกเธอ เจา้ฟ้าจุฬาภรณวลยัลกัษณ์  
  อคัรราชกุมารี)  

     - เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินงานตามโครงการป้องกนั 
   และควบคมุ โรคพษิสนุขับา้ (ตามโครงการสตัว์ปลอดโรค  
   คนปลอดภยัจากโรคพษิสนุขับา้ ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ 
   ดร.สมเด็จพระเจา้ลูกเธอ เจา้ฟ้าจุฬาภรณวลยัลกัษณ์ อคัรราชกุมารี)  
   เชน่ คา่ใชจ้า่ยในการจดัหาวคัซีนป้องกนัโรคพษิสนุขับา้ เวชภณัฑ์ยา  
   วสัดวุทิยาศาสตร์และการแพทย์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงการ ป้ายโครงการ 
   และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีจ่ าเป็นในการด าเนินตามโครงการ  
   - เป็นไปตามพระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิารสว่นต าบล  
   พ.ศ.2537 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิจนถงึปจัจุบนั 
   - เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) ของ อบต.ศรีค า้  
   หน้า 150 ล าดบัที ่2 
   (ส านกัปลดั)       

   3) โครงการฝึกอบรมอาสาสมคัรป้องกนัและควบคุมโรคพษิสนุขับา้   จ านวน        7,000  บาท 

    - เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินงานตามโครงการอาสาสมคัร 
   ป้องกนั และควบคมุโรคพษิสนุขับา้ เชน่ คา่ใชจ้า่ยในการจดัเตรียม 
   สถานทีค่า่สมนาคณุวทิยากร ป้ายโครงการและคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีจ่ าเป็น 
   ในการด าเนินตามโครงการ 
   - เป็นไปตามพระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิารสว่นต าบล 
   พ.ศ.2537 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิจนถงึปจัจุบนั 
   - เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) ของ อบต.ศรีค า้  
   หน้าที ่150 ขอ้ 2 
   (ส านกัปลดั)  
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  4) โครงการคลองสวย น ้าใส จ านวน          10,000  บาท 

    - เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินการตามโครงการคลองสวยน ้าใส 
   - เป็นไปตามพระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิารสว่นต าบล  
   พ.ศ.2537 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิจนถงึปจัจุบนั 
   - เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) ของ อบต.ศรีค า้  
   เพิม่เตมิและเปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่4 พ.ศ. 2563 
   (ส านกัปลดั)       

  งบเงนิอุดหนุน รวม        220,000  บาท 

  เงนิอดุหนุน รวม        220,000  บาท 

  เงนิอดุหนุนเอกชน         

  1) อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้น หมูท่ี ่1 บา้นเหมอืงกลาง    จ านวน           20,000  บาท 
  โครงการพระราชด ารดิา้นสาธารณสขุ  

    - เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในโครงการพระราชด ารดิา้นสาธารณสขุ 
   - เป็นไปตามหนงัสอื ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 3842 ลงวนัที ่ 
   30 มถิุนายน 2563 
   - เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) ของ อบต.ศรีค า้  
   หน้าที ่154 ล าดบัที ่12 
   (ส านกัปลดั)       

  10) อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้น หมูท่ี ่10 บา้นศรีค า้    จ านวน           20,000  บาท 
  โครงการพระราชด ารดิา้นสาธารณสขุ  

    - เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในโครงการพระราชด ารดิา้นสาธารณสขุ 
   - เป็นไปตามหนงัสอื ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 3842 ลงวนัที ่ 
   30 มถิุนายน 2563 
   - เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) ของ อบต.ศรีค า้  
   หน้าที ่154 ล าดบัที ่12 
   (ส านกัปลดั)       

  11) อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้น หมูท่ี ่11 บา้นรุง่เจรญิ   จ านวน           20,000  บาท 
  โครงการพระราชด ารดิา้นสาธารณสขุ  

    - เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในโครงการพระราชด ารดิา้นสาธารณสขุ 
   - เป็นไปตามหนงัสอื ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 3842 ลงวนัที ่30  
   มถิุนายน 2563 
   - เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) ของ อบต.ศรีค า้  
   หน้าที ่154 ล าดบัที ่12 
   (ส านกัปลดั)       

  2) อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้น หมูท่ี ่2 บา้นป่ายาง    จ านวน           20,000  บาท 
  โครงการพระราชด ารดิา้นสาธารณสขุ  

     - เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในโครงการพระราชด ารดิา้นสาธารณสขุ 
   - เป็นไปตามหนงัสอื ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 3842 ลงวนัที ่ 
   30 มถิุนายน 2563 
   - เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) ของ อบต.ศรีค า้  
   หน้าที ่154 ล าดบัที ่12 
   (ส านกัปลดั) 
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  3) อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้น หมูท่ี ่3 บา้นแมค่ าหลกัเจ็ด    จ านวน           20,000  บาท 
  โครงการพระราชด ารดิา้นสาธารณสขุ  

     - เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในโครงการพระราชด ารดิา้นสาธารณสขุ 
   - เป็นไปตามหนงัสอื ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 3842 ลงวนัที ่30  
   มถิุนายน 2563 
   - เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) ของ อบต.ศรีค า้  
   หน้าที ่154 ล าดบัที ่12 
   (ส านกัปลดั)       

  4) อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้น หมูท่ี ่4 บา้นสนัสลีหลวง   จ านวน           20,000  บาท 
   โครงการพระราชด ารดิา้นสาธารณสขุ  

    - เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในโครงการพระราชด ารดิา้นสาธารณสขุ 
   - เป็นไปตามหนงัสอื ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 3842 ลงวนัที ่30  
   มถิุนายน 2563 
   - เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) ของ อบต.ศรีค า้  
   หน้าที ่154 ล าดบัที ่12 
   (ส านกัปลดั)       

  5) อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้น หมูท่ี ่5 บา้นกลว้ย   จ านวน           20,000  บาท 
  โครงการพระราชด าร ิดา้นสาธารณสขุ  

    - เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในโครงการพระราชด ารดิา้นสาธารณสขุ 
   - เป็นไปตามหนงัสอื ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 3842 ลงวนัที ่ 
   30 มถิุนายน 2563 
   - เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) ของ อบต.ศรีค า้  
   หน้าที ่154 ล าดบัที ่12 
   (ส านกัปลดั)       

  6) อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้น หมูท่ี ่6 บา้นสนันายาว   จ านวน           20,000  บาท 
  โครงการพระราชด ารดิา้นสาธารณสขุ  

    - เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในโครงการพระราชด ารดิา้นสาธารณสขุ 
   - เป็นไปตามหนงัสอื ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 3842 ลงวนัที ่30  
   มถิุนายน 2563 
   - เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) ของ อบต.ศรีค า้  
   หน้าที ่154 ล าดบัที ่12 
   (ส านกัปลดั)       

  7) อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้น หมูท่ี ่7 บา้นเวียงสา   จ านวน           20,000  บาท 
  โครงการพระราชด ารดิา้นสาธารณสขุ  

    - เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในโครงการพระราชด ารดิา้นสาธารณสขุ 
   - เป็นไปตามหนงัสอื ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 3842 ลงวนัที ่30  
   มถิุนายน 2563 
   - เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) ของ อบต.ศรีค า้  
   หน้าที ่154 ล าดบัที ่12 
   (ส านกัปลดั)       

   8) อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้น หมูท่ี ่8 บา้นแมส่ลองนอก   จ านวน           20,000  บาท 
  โครงการพระราชด ารดิา้นสาธารณสขุ  

    - เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในโครงการพระราชด ารดิา้นสาธารณสขุ 
   - เป็นไปตามหนงัสอื ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 3842 ลงวนัที ่30  
   มถิุนายน 2563 
   - เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) ของ อบต.ศรีค า้  
   หน้าที ่154 ล าดบัที ่12 
   (ส านกัปลดั)       
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  9) อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้น หมูท่ี ่9 บา้นแสนสขุ    จ านวน           20,000  บาท 
  โครงการพระราชด ารดิา้นสาธารณสขุ  

    - เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในโครงการพระราชด ารดิา้นสาธารณสขุ 
   - เป็นไปตามหนงัสอื ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 3842 ลงวนัที ่ 
   30 มถิุนายน 2563 
   - เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) ของ อบต.ศรีค า้  
   หน้าที ่154 ล าดบัที ่12 
   (ส านกัปลดั)       

แผนงานสงัคมสงเคราะห์ 

งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสงัคมสงเคราะห์  รวม          15,000  บาท 

  งบเงนิอุดหนุน รวม          15,000  บาท 

  เงนิอดุหนุน    รวม          15,000  บาท 

   เงนิอดุหนุนกจิการทีเ่ป็นสาธารณประโยชน์       

   เงนิอดุหนุนกจิการทีเ่ป็นสาธารณประโยชน์ จ านวน          15,000  บาท 

  1) อดุหนุนกิง่กาชาดอ าเภอแมจ่นั โครงการสนบัสนุนภารกจิกิง่กาชาด  
  อ าเภอแมจ่นั  

     - เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการสนบัสนุนภารกจิกิง่กาชาด 
   อ าเภอแมจ่นั 
    - เป็นไปตาม พรบ.ก าหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่  
   อปท. พ.ศ.2542  
   - เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิอดุหนุนของ 
   องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 
   - เป็นไปตามหนงัสอื ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 3842 ลงวนัที ่30  
   มถิุนายน 2563 
   - เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) ของ อบต.ศรีค า้  
   หน้าที ่106 ล าดบัที ่12 
   (ส านกัปลดั)       

งานสวสัดกิารสงัคมและสงัคมสงเคราะห์ รวม        710,000  บาท 

  งบด าเนินงาน รวม        710,000  บาท 

  คา่ใชส้อย รวม        710,000  บาท 

  รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร       

  รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร จ านวน         700,000  บาท 

     - เพือ่จา่ยเป็นรายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร เชน่ คา่จา้งเหมา 
   ถา่ยเอกสารคา่จา้งเหมาบรกิารรถรบั-สง่นกัเรียน ฯลฯ  
    - เป็นไปตามหนงัสอื ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ว 7120 ลงวนัที ่ 
   9 ธนัวาคม 2559 
    - เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) ของ อบต.ศรีค า้  
   หน้าที ่109 ล าดบัที ่1  
   (กองการศกึษาฯ) 
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  รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ   

  โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าทีข่ององค์การบรหิาร  จ านวน         10,000  บาท  
  สว่นต าบลศรีค า้  

    - เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการชว่ยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ 
   ขององค์การบรหิารสว่นต าบลศรีค า้ 
   - เป็นไปตาม พรบ.ก าหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่  
   อปท. พ.ศ.2542  
   - เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) ของ อบต.ศรีค า้  
   เพิม่เตมิและเปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่1 พ.ศ. 2562 
   (ส านกัปลดั)       

แผนงานเคหะและชุมชน 

งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน รวม     2,535,440  บาท 

  งบบุคลากร รวม     1,240,440  บาท 

  เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) รวม     1,240,440  บาท 

  เงนิเดอืนพนกังาน จ านวน        600,000  บาท 

    - เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืนพนกังานสว่นต าบล และเงนิปรบัปรุงเงนิเดอืน  
   ประจ าปีของพนกังานสว่นต าบลสงักดักองชา่ง ต าแหน่ง  
   ผูอ้ านวยการกองชา่ง วศิวกรโยธา นายชา่งโยธา ฯลฯ  
   ค านวณต ัง้จา่ยไวจ้ านวน 12 เดอืน  
   - เป็นไปตามหนงัสอืส านกังาน กจ. กท. และ ก.อบต.ที ่มท 0809.2/ 
   ว 138 ลงวนัที ่30 ธนัวาคม 2558 เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการค านวณ 
   ภาระคา่ใช้จา่ยดา้นการบรหิารงานบคุคลขององค์กรปกครอง 
   สว่นทอ้งถิน่ 
   (กองชา่ง)    

  เงนิประจ าต าแหน่ง   จ านวน           42,000  บาท 

         - เพือ่จา่ยเป็นเงนิประจ าต าแหน่งรายเดอืนของผูด้ ารงต าแหน่ง  
     ผูอ้ านวยการกองชา่ง จ านวน 1 อตัราๆละ 3,500 บาท  
     ค านวณต ัง้จา่ยไวจ้ านวน 12 เดอืน  
     - เป็นไปตามหนงัสอืส านกังาน กจ. กท. และ ก.อบต.ที ่มท 0809.2/  
     ว 138 ลงวนัที ่30 ธนัวาคม 2558 เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการค านวณ 
     ภาระคา่ใช้จา่ยดา้นการบรหิารงานบคุคลขององค์กรปกครอง 
     สว่นทอ้งถิน่ 
     (กองชา่ง)       

   คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง   จ านวน        547,680  บาท 

        - เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนพนกังานจา้งสงักดักองชา่ง เช่น ต าแหน่ง  
     ผูช้ว่ยเจา้พนกังานธุรการ ผูช้ว่ยนายชา่งโยธา ผูช้่วยนายชา่งเขยีนแบบ  
     คนงานท ั่วไป ฯลฯ ค านวณต ัง้จา่ยไวจ้ านวน 12 เดอืน  
     - เป็นไปตามหนงัสอืส านกังาน กจ. กท. และ ก.อบต.ที ่มท 0809.2/  
     ว 138 ลงวนัที ่30 ธนัวาคม 2558 เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการค านวณ 
     ภาระคา่ใช้จา่ยดา้นการบรหิารงานบคุคลขององค์กรปกครอง 
     สว่นทอ้งถิน่ 
     (กองชา่ง) 
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   เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจา้ง   จ านวน           50,760  บาท 

          - เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่คา่ครองชีพช ั่วคราวของพนกังานจา้งสงักดั  
      กองชา่ง เชน่ ต าแหน่ง ผูช้ว่ยเจา้พนกังานธุรการ ผูช้ว่ยนายชา่งโยธา  
      ผูช้ว่ยนายชา่งเขยีนแบบ คนงานท ั่วไป ฯลฯ  ค านวณต ัง้จ่ายไว้ 
      จ านวน 12 เดอืน  
      - เป็นไปตามหนงัสอืส านกังาน กจ. กท. และ ก.อบต.ที ่มท 0809.2/  
      ว 138 ลงวนัที ่30 ธนัวาคม 2558 เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการค านวณ 
      ภาระคา่ใช้จา่ยดา้นการบรหิารงานบคุคลขององค์กรปกครอง 
      สว่นทอ้งถิน่ 
      (กองชา่ง)       

  งบด าเนินงาน   รวม        455,000  บาท 

  คา่ตอบแทน   รวม        165,000  บาท 

    คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครอง    จ านวน        100,000  บาท   
   สว่นทอ้งถิน่ 

   - เพือ่จา่ยเป็น 
  1) เงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษ (เงนิรางวลัประจ าปี)  
  ใหแ้กพ่นกังานสว่นต าบลและพนกังานจา้ง หรือ 
  2) คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แก่ อบต. 
  ตามกฎหมาย เชน่ คา่ตอบแทนคณะกรรมการจดัซ้ือจดัจ้าง  
  คา่ตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจา้ง คา่ใชจ้า่ย/คา่ป่วยการ  
  ทีจ่า่ยใหแ้ก ่อปพร. ทีไ่ดร้บัค าส ั่งใหป้ฏบิตังิาน คา่ตอบแทนจา้ง 
  นกัศกึษาปฏบิตังิาน ฯลฯ  
  - เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการก าหนดเงนิ 
  ประโยชน์ ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษอนัมลีกัษณะเป็นเงนิ 
  รางวลัประจ าปีแกพ่นกังานสว่นทอ้งถิน่ใหเ้ป็นรายจา่ยอืน่ขององค์กร 
  ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2557 
  (กองชา่ง)       

  คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ   จ านวน             5,000  บาท 

      ค าชี้แจง 
    - เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการของ 
    พนกังานสว่นต าบลและพนกังานจา้งทีไ่ดร้บัค าส ั่งใหป้ฏบิตังิาน 
    นอกเวลาราชการ  
    - เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการเบกิจา่ยเงนิ  
    ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองสว่น  
    ทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 
    (กองชา่ง)       

  คา่เชา่บา้น   จ านวน           50,000  บาท 

        - เพือ่จา่ยเป็นคา่เชา่บา้น ไดแ้ก ่คา่เชา่บา้น คา่เชา่ซ้ือบา้น คา่ผอ่น 
     ช าระเงนิกู ้ของพนกังานสว่นต าบลสงักดักองชา่ง  
     - เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่เชา่บา้น  
     ของขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2548 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิถงึ  
     (ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2562  
     (กองชา่ง) 
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  เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร  จ านวน           10,000  บาท 

        - เพือ่จา่ยเป็นเงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร ของพนกังานสว่นต าบล  
     สงักดั กองชา่ง ตามระเบยีบกฎหมายก าหนด  
     - เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิสวสัดกิารเกีย่วกบั  
     การศกึษาบตุรของพนกังานสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2541 และ (ฉบบัที ่3)  
     พ.ศ. 2549  
     (กองชา่ง)       

  คา่ใชส้อย     รวม        110,000  บาท 

    รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร       

  รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร   จ านวน           50,000  บาท 

        ค าชี้แจง 
     - เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยจา้งเหมาอยา่งใดอยา่งหนึ่ง ซึง่มใิชเ่ป็นการ  
     ประกอบดดัแปลง ตอ่เตมิครุภณัฑ์ หรือสิง่กอ่สรา้งอยา่งหนึ่งอยา่งใด  
     และอยูใ่นความรบัผดิชอบขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ เชน่  
     คา่ใชจ้า่ยในการจา้งจดัท าหนงัสอื เอกสารรายงาน หรือเอกสารอืน่ๆ  
     เพือ่เผยแพรแ่ละประชาสมัพนัธ์กจิการของอบต.ศรีค า้ และ คา่ใชจ้า่ย 
     ในการโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ เชน่ เผยแพรข่า่วสาร กจิกรรมของ 
     อบต.ศรีค า้ ทุกรูปแบบของสือ่ประชาสมัพนัธ์ ท ัง้ในและนอกสถานที ่ 
     เชน่ การเชา่คอลมัน์หนงัสอืพมิพ์ การเชา่เวลา ออกอากาศทางวทิยุ 
     กระจายเสยีง โทรทศัน์ จดัท าหนงัสอื ป้ายประชา สมัพนัธ์  
     ป้ายสตกิเกอร์ตา่งๆ คา่เชา่เครือ่งถา่ยเอกสาร ฯลฯ  
     ตลอดจนจา้งเหมาอืน่ๆ  
      - เป็นไปตามหนงัสอืดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ว 7120 ลงวนัที ่9  
     ธนัวาคม 2559 
     (กองชา่ง)       

    รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ       

  1) คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัรและ   จ านวน           30,000  บาท 
      นอกราชอาณาจกัร 

        - เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัร  
     และนอกราชอาณาจกัร เชน่ คา่เบีย้เล้ียงเดนิทาง คา่พาหนะ  
     คา่เชา่ทีพ่กั คา่บรกิารจอดรถ ณ ทา่อากาศยาน คา่ผา่นทางดว่นพเิศษ  
     คา่ธรรมเนียมในการใชส้นามบนิ คา่ลงทะเบยีนตา่งๆ และคา่ใชจ้า่ย 
     อืน่ๆ ของพนกังานสว่นต าบล พนกังานจา้ง ผูบ้รหิารและสมาชกิสภา  
     อบต. หรือผูม้ีสทิธอิืน่ตามระเบยีบกฎหมายก าหนด 
     - เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใช้จา่ยในการ 
     เดนิทาง ไปราชการของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2555 และทีแ่กไ้ข 
     เพิม่เตมิถงึปจัจุบนั และเป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย 
     วา่ดว้ยคา่ใช้จา่ย ในการฝึกอบรมและการเขา้รบัการฝึกอบรมของ 
     เจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2557 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิถงึปจัจุบนั 
     - เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการ 
      เดนิทางไปราชการของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2555 และทีแ่กไ้ข 
     เพิม่เตมิจนถงึปจัจุบนั (ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2561 
     (กองชา่ง) 
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   คา่บ ารุงรกัษาและซ่อมแซม  จ านวน           30,000  บาท 

        - เพือ่จา่ยเป็นคา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซมทรพัย์สนิตา่งๆในความ 
     รบัผดิชอบของ อบต.ศรีค า้ เพือ่ใหส้ามารถใช้งานไดต้ามปกต ิ
     - เป็นไปตามพระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิาร 
     สว่นต าบล พ.ศ. 2537 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่7) พ.ศ. 2562  
     และพระราชบญัญตักิ าหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่ 
     องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่พ.ศ. 2542  
     (กองชา่ง)       

    คา่วสัด ุ  รวม        180,000  บาท 

      วสัดสุ านกังาน  จ านวน           10,000  บาท 

      เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดสุ านกังาน แยกเป็น  
    - วสัดคุงทน ไดแ้ก ่หนงัสอื เครือ่งคดิเลขขนาดเล็ก  
    เครือ่งเจาะกระดาษ ขนาดเล็ก ทีเ่ย็บกระดาษขนาดเล็ก  
    ไมบ้รรทดัเหล็ก กรรไกร เกา้อีพ้ลาสตกิ แปรงลบกระดานด าตรายาง  
    ขาต ัง้ (กระดานด า) ทีถู่พื้น ตะแกรง วางเอกสาร เครือ่งตดัโฟม  
    เครือ่งตดักระดาษ เครือ่งเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขยีน, แผนที ่ 
    พระบรมฉายาลกัษณ์ แผงปิดประกาศ แผน่ป้ายชือ่ ส านกังานหรือ 
    หน่วยงาน แผน่ป้ายตา่ง ๆ มูลี่,่ มา่นปรบัแสง (ตอ่ผนื) พรม (ตอ่ผนื)  
    นาฬกิาต ัง้หรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูปจ าลอง กระเป๋า  
    ตาช ั่งขนาดเล็ก ฯลฯ 
    - วสัดสุิน้เปลือง ไดแ้ก ่กระดาษ หมกึ ดนิสอ ปากกา ยางลบ  
    น ้ายาลบค าผดิ เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร  
    ตลบัผงหมกึ น ้าหมกึปรนิท์ เทป พี วี ซี แบบใส น ้ายาลบกระดาษไข  
    กระดาษไข ไมบ้รรทดั คลปิ เป๊ก เข็มหมดุ กระดาษคาร์บอน แฟ้ม  
    สมดุบญัชี สมดุประวตัขิา้ราชการ แบบพมิพ์ ผา้ส าลี ธงชาต ิสิง่พมิพ์  
    ทีไ่ดจ้ากการซ้ือหรือจากพมิพ์ ของใชใ้นการ บรรจุหีบห่อ น ้ามนัไข  
    ขีผ้ึง้ น ้าดืม่ส าหรบับรกิารประชาชนในส านกังาน ฯลฯ 
    - วสัดอุุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ และวสัดอุืน่ ๆ ทีส่ามารถเบกิจา่ย  
    ในประเภทรายจา่ยน้ี 
    - เป็นไปตามหนงัสอืดว่นทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27  
    มถิุนายน 2559 
     (กองชา่ง)       

   วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ   จ านวน           10,000  บาท 

      เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ แยกเป็น 
    - วสัดคุงทน ไดแ้ก ่ไมโครโฟน ขาต ัง้ไมโครโฟน หวัแรง้ไฟฟ้า  
    เครือ่งวดักระแสไฟฟ้า เครือ่งวดัแรงดนัไฟฟ้า มาตรส าหรบั 
    ตรวจวงจรไฟฟ้า เครือ่งประจุไฟ ฯลฯ 
    - วสัดสุิน้เปลือง ไดแ้ก ่ฟิวส์ เทปพนัสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า  
    หลอดไฟ เข็มขดัรดัสายไฟฟ้า ปล ัก๊ไฟฟ้า สวติซ์ไฟฟ้า หลอดวทิยุ 
    ทรานซติเตอร์และชิน้สว่นวทิยุ ลูกถว้ยสายอากาศ รีซีสเตอร์  
    มฟูวิง่คอยส์คอนเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์  
    สายอากาศ หรือเสาอากาศส าหรบัวทิยุ เครือ่งรบัโทรทศัน์  
    จานรบัสญัญาณดาวเทียม ฯลฯ 
    - วสัดอุุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ไดแ้ก ่ดอกล าโพง แผงวงจร  
    ผงัแสดงวงจรตา่ง ๆ แผงบงัคบัทางไฟ ฯลฯ และวสัดอุืน่ ๆ  
    ทีส่ามารถ เบกิจา่ยในประเภทรายจา่ยน้ี 
    - เป็นไปตามหนงัสอืดว่นทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27  
    มถิุนายน 2559 
    (กองชา่ง) 
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    วสัดกุอ่สรา้ง จ านวน           30,000  บาท 

        เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดกุอ่สรา้ง แยกเป็น 
     - วสัดคุงทน ไดแ้ก ่ไมต้า่ง ๆ คอ้น คมี ชะแลง จอบ สิว่ เสยีม เลือ่ย  
     ขวาน กบไสไม ้เทปวดัระยะ เครือ่งวดัขนาดเล็ก เชน่ ตลบัเมตร ลูกดิง่  
     สวา่น โถสว้ม อา่งลา้งมอื ราวพาดผา้ ฯลฯ 
     - วสัดสุิน้เปลือง ไดแ้ก ่น ้ามนัทาไม ้ทนิเนอร์ ส ีปนูซีเมนต์ ทราย  
     อฐิหรือซีเมนต์บล็อก กระเบือ้ง สงักะส ีตะป ูเหล็กเสน้ แปรงทาส ี 
     ปนูขาว ฯลฯ 
     - วสัดอุุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ไดแ้ก ่ทอ่น ้าและอปุกรณ์ประปา  
     ทอ่ตา่ง ๆ ทอ่น ้าบาดาล ฯลฯ และวสัดุอืน่ ๆ ทีส่ามารถเบกิจา่ย 
      ในประเภทรายจา่ยน้ี 
     - เป็นไปตามหนงัสอืดว่นทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27  
     มถิุนายน 2559 
     (กองชา่ง)       

  วสัดยุานพาหนะและขนสง่   จ านวน           10,000  บาท 

        เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดยุานพาหนะและขนสง่ แยกเป็น 
     - วสัดคุงทน ไดแ้ก ่ไขควง ประแจ แมแ่รง กุญแจปากตาย กุญแจเลือ่น  
     คมีล็อค ล็อคเกียร์ ล็อคคลตัช์ กระจกโคง้มน ล็อคพวงมาลยั สญัญาณ  
     ไฟกระพรบิ สญัญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ฯลฯ 
     - วสัดสุิน้เปลือง ไดแ้ก ่ยางรถยนต ์น ้ามนัเบรก น๊อตและสกรู สายไมล์  
     เพลา ฟิล์มกรองแสง ฯลฯ 
     - วสัดอุุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ไดแ้ก ่เบาะรถยนต์ เครือ่งยนต ์ 
     (อะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครชั พวงมาลยั สายพานใบพดั  
     หมอ้น ้า หวัเทียน แบตเตอรี ่จานจา่ย ลอ้ ถงัน ้ามนั ไฟหน้า ไฟเบรก  
     อานจกัรยาน ตลบัลูกปืน กระจกมองขา้งรถยนต์ กนัชนรถยนต์  
     เข็มขดันิรภยั ฯลฯ และวสัดุอืน่ ๆ ทีส่ามารถเบกิจา่ยในประเภท 
     รายจา่ยน้ี  
     - เป็นไปตามหนงัสอืดว่นทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27  
     มถิุนายน 2559 
     (กองชา่ง) 
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   วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่   จ านวน        110,000  บาท 

         - เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัหาน ้ามนัเชื้อเพลงิและวสัดหุล่อลืน่ตา่งๆ เชน่  
     น ้ามนัดเีซล น ้ามนักา๊ด น ้ามนัเบนซนิ น ้ามนัเตา ถา่น กา๊ส แกส๊หุงตม้ 
      ทีใ่ชใ้นกจิการขององค์การบรหิารสว่นต าบล หรือน ้ามนัทีใ่ชใ้นกรณี 
     ทีข่อรบัการสนบัสนุนเครือ่งจกัรจากสว่นราชการอืน่ ฯลฯ  
     ต ัง้งบประมาณโดยพจิารณาจากอตัราคา่ใช้จา่ยประกอบการ 
     ต ัง้งบประมาณ ตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว  
     1536 ลงวนัที ่19 มนีาคม 2561 โดยค านวณจากฐานขอ้มลู ดงัน้ี 
     (1) คา่น ้ามนัดเีซลและวสัดุหลอ่ลืน่ตา่งๆ รถขดุตนีตะขาบ  
     จ านวน 1 คนั เป็นเงนิ 55,000 บาท (ต ัง้งบประมาณตาม 
     ความเหมาะสมเน่ืองจากในหนงัสอืดงักลา่วไมม่อีตัราคา่ใชจ้า่ย 
     รายการน้ี) 
     (2) คา่น ้ามนัเบนซนิและวสัดหุลอ่ลืน่ตา่งๆ รถจกัรยานยนต์  
     จ านวน 1 คนั เป็นเงนิ 4,100 บาท 
     (3) คา่น ้ามนัดเีซลและวสัดุหลอ่ลืน่ตา่งๆ รถกระเชา้อเนกประสงค์ 
     จ านวน 1 คนั เป็นเงนิ 51,700 บาท  
     ค าชี้แจงเพิม่เตมิ การเบกิจา่ยงบประมาณใหเ้บกิจา่ยตามขอ้เท็จจรงิ 
     สามารถถวัเฉลีย่ใชจ้า่ยไดท้ ัง้ขอ้ (1) - (2) และสามารถใชจ้า่ยไดใ้น 
     รายการทีเ่ป็นวสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่อืน่ๆทีไ่มไ่ดร้ะบุไว้ และ 
     สามารถใชจ้า่ยกบัยานพาหนะหรือเครือ่งจกัรกลหรือสิง่ทีต่อ้งใช้ 
     วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่รายการอืน่ๆ ทีม่ไิดร้ะบไุวห้รือภารกจิที ่
     หน่วยงานอืน่รอ้งขอตามอ านาจหน้าที ่(การแจกแจงรายการ 
     งบประมาณตาม (1) - (2) เป็นเพียงการแสดงถงึหลกัการทีม่าทาง 
     สถติทิีใ่ชใ้นการค านวณต ัง้งบประมาณเทา่นัน้) 
     (กองชา่ง)       

      วสัดคุอมพวิเตอร์   จ านวน           10,000  บาท 

          - เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุคอมพวิเตอร์ แยกเป็น 
      - วสัดคุงทน ไดแ้ก ่แผน่หรือจานบนัทกึขอ้มูล  ฯลฯ 
      - วสัดสุิน้เปลือง ไดแ้ก ่อปุกรณ์บนัทกึขอ้มลู (Diskette,  
      Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc,  
      Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบนัทกึขอ้มลู 
       (Reel Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape)  
      หวัพมิพ์หรือแถบพมิพ์ส าหรบั เครือ่งพมิพ์คอมพวิเตอร์  
      ตลบัผงหมกึส าหรบัเครือ่งพมิพ์แบบเลเซอร์ กระดาษตอ่เน่ือง  
      สายเคเบลิ ฯลฯ 
      - วสัดอุุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ไดแ้ก ่หน่วยประมวลผล  
      ฮาร์ดดสิก์ไดนร์ ซีดรีอมไดร์ฟ แผน่กรองแสง แผงแป้นอกัขระ  
       หรือ แป้นพมิพ์ (Key Board) เมนบอร์ด (Main Board)   
      เมมโมรีซ่ปิ (Memory Chip) เชน่ RAM คตัชีทฟีดเตอร์ 
      (Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse) พรนิเตอร์สวติชิง่บอ๊กซ์ 
      (Printer Switching Box) เครือ่งกระจายสญัญาณ (Hub)  
      แผน่วงจรเล็กทรอนิกส์ (Card) เชน่ Ethernet Card,  
      Lan Card, Antivirus Card, Sound Card) เป็นตน้  
      เครือ่งอา่นและบนัทกึขอ้มูลแบบตา่ง ๆ เชน่ แบบดสิเกตต์ (Diskette)  
       แบบฮาร์ดดสิต์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-ROM)  
      แบบออพตคิอล (Optical) เป็นตน้ฯลฯ และวสัดอุืน่ ๆ  
      ทีส่ามารถเบกิจา่ยในประเภทรายจา่ยน้ี 
      - เป็นไปตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่ 
      มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2559 
       (กองชา่ง)  
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  งบลงทุน    รวม        840,000  บาท 

  คา่ครุภณัฑ์   รวม        100,000  บาท 

  คา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์       

    คา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์    จ านวน        100,000  บาท 

        - เพือ่จา่ยเป็นรายจา่ย เพือ่ประกอบ ดดัแปลง ตอ่เตมิ หรือปรบัปรุง  
     ครุภณัฑ์ และเพือ่จา่ยเป็นคา่ซอ่มแซมบ ารุงรกัษาโครงสรา้งของ 
     ครุภณัฑ์ขนาดใหญ ่เชน่ เครือ่งจกัรกล ยานพาหนะ รวมท ัง้ คา่ขนสง่  
     คา่ภาษี คา่ประกนัภยั คา่ตดิต ัง้ ส าหรบัครุภณัฑ์สว่นกลาง  
     - เป็นไปตามหนงัสอื ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวนัที ่27  
     มถิุนายน 2559 
     - เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) ของ อบต.ศรีค า้  
     หน้าที ่157 ล าดบัที ่4 
     (กองชา่ง)       

  คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง    รวม        740,000  บาท 

    คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปโภค       

  1) โครงการปรบัปรุงระบบเสยีงตามสายของหมูบ่า้น หมูท่ี ่2 บา้นป่ายาง จ านวน          50,000  บาท 

     - เพือ่จา่ยเป็นคา่ปรบัปรุงระบบเสยีงตามสายของหมูบ่า้น หมูท่ี ่2  
   บา้นป่ายาง ตามแบบที ่อบต.ศรีค า้ ก าหนด  
   สถานทีด่ าเนินการ :  หมูท่ี ่2 บา้นป่ายาง  
   - เป็นไปตามพระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิารสว่นต าบล  
   พ.ศ. 2537 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิถงึปจัจุบนั 
   - เป็นไปตาม พรบ.ก าหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่  
   อปท. พ.ศ.2542 มาตรา 16  
   - เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) ของ อบต.ศรีค า้  
   เพิม่เตมิและเปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่4 พ.ศ. 2563 
   (กองชา่ง)    

  2) โครงการปรบัปรุงเสยีงตามสายของหมูบ่า้น หมูท่ี ่3 บา้นแมค่ าหลกัเจ็ด จ านวน           30,000  บาท 

      - เพือ่จา่ยเป็นคา่ปรบัปรุงระบบเสยีงตามสายของหมูบ่า้น หมูท่ี ่3  
    บา้นแมค่ าหลกัเจ็ด ตามแบบที ่อบต.ศรีค า้ ก าหนด  
    สถานทีด่ าเนินการ :  หมูท่ี ่3 บา้นแมค่ าหลกัเจ็ด 
    - เป็นไปตามพระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิารสว่นต าบล  
    พ.ศ. 2537 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิถงึปจัจุบนั 
    - เป็นไปตาม พรบ.ก าหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่  
    อปท. พ.ศ.2542 มาตรา 16  
    - เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) ของ อบต.ศรีค า้  
    เพิม่เตมิและเปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่4 พ.ศ. 2563 
    (กองชา่ง) 
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  3) โครงการปรบัปรุงระบบเสยีงตามสายของหมูบ่า้น หมูท่ี ่4  จ านวน           50,000  บาท 
   บา้นสนัสลีหลวง  

      - เพือ่จา่ยเป็นคา่ปรบัปรุงระบบเสยีงตามสายของหมูบ่า้น หมูท่ี ่4  
    บา้นสนัสลีหลวง ตามแบบที ่อบต.ศรีค า้ ก าหนด  
    สถานทีด่ าเนินการ :  หมูท่ี ่4 บา้นสนัสลีหลวง 
    - เป็นไปตามพระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิารสว่นต าบล  
    พ.ศ. 2537 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิถงึปจัจุบนั 
    - เป็นไปตาม พรบ.ก าหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่  
    อปท. พ.ศ.2542 มาตรา 16  
    - เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) ของ อบต.ศรีค า้  
    เพิม่เตมิและเปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่4 พ.ศ. 2563 
    (กองชา่ง)       

    4) โครงการจดัซ้ือเครือ่งเสียงหอประชุมประจ าหมูบ่า้น หมูท่ี ่8 จ านวน           50,000  บาท   
    บา้นแมส่ลองนอก 

     - เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือเครือ่งเสยีงส าหรบัหอประชุมประจ าหมูบ่า้น  
   หมูท่ี ่8 บา้นแมส่ลองนอก ตามแบบที ่อบต.ศรีค า้ ก าหนด  
   สถานทีด่ าเนินการ :  หมูท่ี ่8 บา้นแมส่ลองนอก 
   - เป็นไปตามพระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิารสว่นต าบล  
   พ.ศ. 2537 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิถงึปจัจุบนั 
   - เป็นไปตาม พรบ.ก าหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่  
   อปท. พ.ศ.2542 มาตรา 16  
   - เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) ของ อบต.ศรีค า้  
   เพิม่เตมิและเปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่4 พ.ศ. 2563 
   (กองชา่ง)       

  คา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุงทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง       

  คา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุงทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง จ านวน        560,000  บาท 

      - เพือ่จา่ยเป็นคา่บ ารุงรกัษาปรบัปรุงทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง เชน่  
    คา่ปรบัปรุง ถนนหนิคลุกภายพื้นทีใ่นต าบลศรีค า้ และคา่บ ารุง 
    รกัษาปรบัปรุงทีด่นิและ สิง่กอ่สรา้งอืน่ๆ  
    - เป็นไปตามหนงัสอื ดว่นมาก ที ่มท  0808.2/ว 1134 ลงวนัที ่9  
    มถิุนายน 2558 
    - เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) ของ อบต.ศรีค า้  
    หน้าที ่74 ล าดบัที ่74 และ หน้า 166 ล าดบัที ่5 
    (กองชา่ง)  
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  งานไฟฟ้าถนน รวม     2,320,000  บาท 

  งบลงทุน    รวม     2,320,000  บาท 

  คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง    รวม     2,320,000  บาท 

  คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปโภค       

  1) โครงการกอ่สรา้งร ัว้คอนกรีตเสรมิเหล็ก หมูท่ี ่1 บา้นเหมอืงกลาง จ านวน        300,000  บาท 

      - เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งร ัว้คอนกรีตเสรมิเหล็ก หมูท่ี ่1  
    บา้นเหมอืงกลาง ขนาด ยาว 260 เมตร กอ่สรา้งตามแบบที ่ 
    อบต.ศรีค า้ก าหนด  
    พรอ้มตดิต ัง้ป้ายโครงการฯ จ านวน 1 ป้าย 
    สถานทีด่ าเนินการ : ทีส่าธารณะประโยชน์หลงัวดัเหมอืงกลาง 
    - เป็นไปตามพระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิารสว่นต าบล  
    พ.ศ. 2537 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิถงึปจัจุบนั 
    - เป็นไปตาม พรบ.ก าหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่  
    อปท. พ.ศ.2542 มาตรา 16 (4) 
    - เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) ของ อบต.ศรีค า้  
    เพิม่เตมิและเปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่4 พ.ศ. 2563 
    (กองชา่ง)       

  2) โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก หมูท่ี ่2 บา้นป่ายาง จ านวน        250,000  บาท 

      - เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก หมูท่ี ่2 บา้นป่ายาง   
    ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 95.00 เมตร หนาเฉลีย่ 0.15 เมตร  
    หรือมพีื้นทีเ่ทคอนกรีตรวม ไมน้่อยกวา่ 475 ตารางเมตร กอ่สรา้ง 
    ตามแบบที ่อบต.ศรีค า้ก าหนด  
    พรอ้มตดิต ัง้ป้ายโครงการฯ จ านวน 1 ป้าย 
    สถานทีด่ าเนินการ :  ซอยบา้นป่ายางเชือ่มบา้นกลว้ย 
    - เป็นไปตามพระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิารสว่นต าบล  
    พ.ศ. 2537 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิถงึปจัจุบนั 
    - เป็นไปตาม พรบ.ก าหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่  
    อปท. พ.ศ.2542 มาตรา 16 (4) 
    - เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) ของ อบต.ศรีค า้  
    เพิม่เตมิและเปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่4 พ.ศ. 2563 
    (กองชา่ง)       

  3) โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก (เททบัถนนเดมิ) หมูท่ี ่3 จ านวน        270,000  บาท  
  บา้นแมค่ าหลกัเจ็ด 

      - เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก (เททบัถนนเดมิ)  
    หมูท่ี ่3 บา้นแมค่ าหลกัเจ็ด ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 166 เมตร  
    หนาเฉลีย่ 0.10 เมตร หรือมพีื้นทีเ่ทคอนกรีต รวมไมน้่อยกวา่ 664  
    ตารางเมตร กอ่สรา้งตามแบบที ่อบต.ศรีค า้ก าหนด  
    พรอ้มตดิต ัง้ป้ายโครงการฯ จ านวน 1 ป้าย 
    สถานทีด่ าเนินการ :  ซอย 16 หมูท่ี ่3 บา้นแมค่ าหลกัเจ็ด 
    - เป็นไปตามพระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิารสว่นต าบล  
    พ.ศ. 2537 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิถงึปจัจุบนั 
    - เป็นไปตาม พรบ.ก าหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่  
    อปท. พ.ศ.2542 มาตรา 16 (4) 
    - เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) ของ อบต.ศรีค า้  
    เพิม่เตมิและเปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่4 พ.ศ. 2563 
    (กองชา่ง) 
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  4) โครงการกอ่สรา้งรางระบายน ้าคอนกรีตเสรมิเหล็ก พรอ้มฝาปิด จ านวน        300,000  บาท 
  หมูท่ี ่6 บา้นสนันายาว 

      - เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งรางระบายน ้าคอนกรีตเสรมิเหล็ก พรอ้มฝาปิด  
    หมูท่ี ่6 บา้นสนันายาว ซอย 9 ขนาดกวา้งภายในราง 0.30 เมตร  
    ยาว 127 เมตร ลกึเฉลีย่ 0.50 เมตร กอ่สรา้งตามแบบที ่ 
    อบต.ศรีค า้ก าหนด  
    พรอ้มตดิต ัง้ป้ายโครงการฯ จ านวน 1 ป้าย 
    สถานทีด่ าเนินการ : ซอย 9  หมูท่ี ่6 บา้นสนันายาว  
    - เป็นไปตามพระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิารสว่นต าบล  
    พ.ศ. 2537 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิถงึปจัจุบนั 
    - เป็นไปตาม พรบ.ก าหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก ่ 
    อปท. พ.ศ.2542 มาตรา 16 (4) 
    - เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) ของ อบต.ศรีค า้  
    เพิม่เตมิและเปลีย่นแปลงคร ัง้ที ่4 พ.ศ. 2563 
    (กองชา่ง)       

  5) โครงการกอ่สรา้งทอ่ลอดเหลีย่ม ซอย 18 หมูท่ี ่7 บา้นเวียงสา จ านวน        300,000  บาท 

      - เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งทอ่ลอดเหลีย่ม  ซอย 18 หมูท่ี ่7 บา้นเวียงสา  
    จ านวน 2 ชอ่ง กวา้งชอ่งละ 1.80 เมตร ยาว 5.00 เมตร   
    กอ่สรา้งตามแบบที ่อบต.ศรีค า้ ก าหนด  
    พรอ้มตดิต ัง้ป้ายโครงการฯ จ านวน 1 ป้าย 
    สถานทีด่ าเนินการ :  ซอย 18 หมูท่ี ่7 บา้นเวียงสา  
    - เป็นไปตามพระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิารสว่นต าบล  
     พ.ศ. 2537 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิถงึปจัจุบนั 
    - เป็นไปตาม พรบ.ก าหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่  
    อปท. พ.ศ.2542 มาตรา 16 (4) 
    - เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) ของ อบต.ศรีค า้  
    เพิม่เตมิและเปลีย่นแปลง  คร ัง้ที ่4 พ.ศ. 2563   
    (กองชา่ง)       

  6) โครงการกอ่สรา้งระบบน ้าประปาหมูบ่า้น หมูท่ี ่9 บา้นแสนสขุ จ านวน        300,000  บาท 

      - เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งระบบน ้าประปาหมูบ่า้น หมูท่ี ่9 บา้นแสนสขุ  
    ขดุเจาะบอ่บาดาล ขนาดเสน้ผา่ศนูย์กลาง 6" ความลกึไมน้่อยกวา่  
    100.00 เมตร หรือปรมิาณน ้าไมน้่อยกวา่ 5 ลบ.ม./ซม. กอ่สรา้งตาม 
    แบบที ่อบต.ศรีค า้ก าหนด  
    พรอ้มตดิต ัง้ป้ายโครงการฯ จ านวน 1 ป้าย 
    สถานทีด่ าเนินการ : หมูท่ี ่9 บา้นแสนสขุ  
    - เป็นไปตามพระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิารสว่นต าบล  
    พ.ศ. 2537 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิถงึปจัจุบนั 
    - เป็นไปตาม พรบ.ก าหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่  
    อปท. พ.ศ.2542 มาตรา 16 (4) 
    - เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) ของ อบต.ศรีค า้  
    เพิม่เตมิและเปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่4 พ.ศ. 2563 
    (กองชา่ง) 
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  7) โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยางแอสฟลัท์ตกิคอนกรีต ซอย 2           จ านวน        300,000  บาท 
  หมูท่ี ่10 บา้นศรีค า้ 

      - เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนลาดยางแอสฟลัท์ตกิคอนกรีต ซอย 2  
    หมูท่ี ่10 บา้นศรีค า้  ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 320.00 เมตร  
    หรือมพีื้นทีไ่มน้่อยกวา่ 8400.00 ตร.ม. กอ่สรา้งตามแบบที ่ 
    อบต.ศรีค า้ ก าหนด  
    พรอ้มตดิต ัง้ป้ายโครงการฯ จ านวน 1 ป้าย 
    สถานทีด่ าเนินการ : ซอย 2 หมูท่ี ่10 บา้นศรีค า้  
    - เป็นไปตามพระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิารสว่นต าบล  
    พ.ศ. 2537 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิถงึปจัจุบนั 
    - เป็นไปตาม พรบ.ก าหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก ่ 
    อปท. พ.ศ.2542 มาตรา 16 (4) 
    - เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) ของ อบต.ศรีค า้  
    เพิม่เตมิและเปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่4 พ.ศ. 2563 
    (กองชา่ง)       

  8) โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก ซอยกลางหมูบ่า้นเชือ่ม จ านวน        197,000  บาท 
  บา้นบน หมูท่ี ่11 บา้นรุง่เจรญิ 

      - เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก ซอยกลางหมูบ่า้น 
    เชือ่มบา้นบน ตอ่จากถนนเดมิ หมูท่ี ่11 บา้นรุง่เจรญิ  
    ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 92.00 เมตร หนาเฉลีย่ 0.15 เมตร  
    หรือมพีื้นทีเ่ทคอนกรีต รวมไมน้่อยกวา่ 368 ตารางเมตร  
    กอ่สรา้งตามแบบที ่อบต.ศรีค า้ก าหนด  
    พรอ้มตดิต ัง้ป้ายโครงการฯ จ านวน 1 ป้าย 
    สถานทีด่ าเนินการ :  ซอยกลางหมูบ่า้นเชือ่มบา้นบน ตอ่จากถนนเดมิ  
    หมูท่ี ่11 บา้นรุง่เจรญิ  
    - เป็นไปตามพระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิารสว่นต าบล  
    พ.ศ. 2537 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิถงึปจัจุบนั 
    - เป็นไปตาม พรบ.ก าหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่  
    อปท. พ.ศ.2542 มาตรา 16 (4) 
    - เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) ของ อบต.ศรีค า้  
    เพิม่เตมิและเปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่4 พ.ศ. 2563 
    (กองชา่ง)       

  9) โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก ซอยกลางหมูบ่า้น      จ านวน        103,000  บาท 
  หมูท่ี ่11 บา้นรุง่เจรญิ  

      - เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก ซอยกลางหมูบ่า้น   
    หมูท่ี ่11 บา้นรุง่เจรญิ ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 47.50 เมตร  
    หนาเฉลีย่ 0.15 เมตร หรือมพีื้นทีเ่ทคอนกรีต รวมไมน้่อยกวา่  
    190 ตารางเมตร กอ่สรา้งตามแบบที ่อบต.ศรีค า้ก าหนด  
    พรอ้มตดิต ัง้ป้ายโครงการฯ จ านวน 1 ป้าย 
    สถานทีด่ าเนินการ :  ซอยกลางหมูบ่า้น สายทางผา่นหน้าบา้นผูใ้หญบ่า้น  
    ตอ่จากถนนเดมิ หมูท่ี ่11 บา้นรุง่เจรญิ  
    - เป็นไปตามพระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิารสว่นต าบล  
    พ.ศ. 2537 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิถงึปจัจุบนั 
    - เป็นไปตาม พรบ.ก าหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่  
    อปท. พ.ศ.2542 มาตรา 16 (4) 
    - เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) ของ อบต.ศรีค า้  
    เพิม่เตมิและเปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่4 พ.ศ. 2563 
    (กองชา่ง) 
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แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน 

งานสง่เสรมิและสนบัสนุนความเขม้แข็งชุมชน    รวม        404,000  บาท 

  งบด าเนินงาน    รวม        380,000  บาท 

  คา่ใชส้อย   รวม        380,000  บาท 

  รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ       

  1) โครงการจดัเวทีประชาคมหมูบ่า้นและต าบล จ านวน           10,000  บาท 

      - เพือ่จา่ยเป็นด าเนินโครงการจดัเวทีประชาคมหมูบ่า้นและต าบล 
    เพือ่เป็น ขอ้มลูในการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถิน่ แผนชุมชน ฯลฯ   
    เชน่ คา่อาหาร คา่เอกสาร วสัดอุปุกรณ์ คา่ป้ายไวนิล ฯลฯ 
    - เป็นไปตามพระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิารสว่นต าบล  
    พ.ศ.2537 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิถงึปจัจุบนั พระราชบญัญตั ิ 
    ก าหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้กอ่งค์กรปกครอง 
    สว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 และพระราชกฤษฎกีาวา่ดว้ยหลกัเกณฑ์ 
    และวธิีการบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ี พ.ศ.2546 และทีแ่กไ้ข 
    เพิม่เตมิถงึปจัจุบนั  
    - เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) ของ อบต.ศรีค า้  
    หน้าที ่158 ล าดบัที ่6 
    (ส านกัปลดั)       

  2) โครงการ อบต.เคลือ่นทีเ่พือ่ใหบ้รกิารประชาชนตามอ านาจหน้าที่ จ านวน           20,000  บาท 

      - เพือ่จา่ยเป็นด าเนินโครงการ อบต.เคลือ่นทีเ่พือ่ใหบ้รกิารประชาชน  
    ตามอ านาจหน้าที ่เชน่ คา่อาหาร คา่อาหารวา่ง คา่เอกสาร  
    วสัดอุุปกรณ์ คา่ป้ายไวนิล ฯลฯ 
    - เป็นไปตามพระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิารสว่นต าบล  
    พ.ศ.2537 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิถงึปจัจุบนั พระราชบญัญตั ิ 
    ก าหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้กอ่งค์กรปกครอง 
    สว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 และพระราชกฤษฎกีาวา่ดว้ยหลกัเกณฑ์ 
    และวธิีการบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ี พ.ศ.2546 ะทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 
    ถงึปจัจุบนั 
    - เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) ของ อบต.ศรีค า้  
    หน้าที ่158 ล าดบัที ่6 
    (ส านกัปลดั)       

  3) โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในพ้ืนที่ จ านวน           40,000  บาท 

      - เพือ่จา่ยเป็นด าเนินโครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ 
    ในพื้นที ่เชน่ คา่เอกสาร วสัดอุปุกรณ์ คา่ป้ายไวนิล คา่สมนาคณุ 
    วทิยากร ฯลฯ – เป็นไปตามพระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การ 
    บรหิารสว่นต าบล พ.ศ.2537 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิถงึปจัจุบนั และ 
    พระราชบญัญตักิ าหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่ 
    องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2542 
    - เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) ของ อบต.ศรีค า้  
    หน้าที ่118 ล าดบัที ่11 
    (ส านกัปลดั) 
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  4) โครงการฝึกอบรมการประกอบอาชีพของประชาชนในพื้นที ่ จ านวน           60,000  บาท 
      - เพือ่จา่ยเป็นด าเนินโครงการฝึกอบรมการประกอบอาชีพของ 
    ประชาชน ในพื้นที ่
    - เป็นไปตามพระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิารสว่นต าบล  
    พ.ศ.2537 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิถงึปจัจุบนั และพระราชบญัญตักิ าหนด 
    แผนและข ัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  
    พ.ศ.2542 
    - เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) ของ อบต.ศรีค า้  
    หน้าที ่116 ล าดบัที ่4 
    (ส านกัปลดั)       

  5) โครงการฝึกอบรมและทศันศกึษาดงูานกลุม่แกนน าหมูบ่า้น  จ านวน           20,000  บาท 
   เพือ่สง่เสรมิการคดัแยกขยะในครวัเรือน  

      - เพือ่จา่ยเป็นด าเนินโครงการฝึกอบรมและทศันศกึษาดูงาน 
    กลุม่แกนน า หมูบ่า้นเพือ่สง่เสรมิการคดัแยกขยะในครวัเรือน  
    - เป็นไปตามพระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิารสว่นต าบล  
    พ.ศ.2537 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิถงึปจัจุบนั และพระราชบญัญตั ิ
    ก าหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้กอ่งค์กรปกครอง 
    สว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2542 
    - เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2564) ของ อบต.ศรีค า้  
    หน้าที ่117 ล าดบัที ่5 
    (ส านกัปลดั)       

   6) โครงการฝึกอบรมและทศันศกึษาดงูานกลุม่ผูน้ าชุมชนเพือ่    จ านวน        100,000  บาท 
  น าความรูม้าพฒันาทอ้งถิน่ 
    - เพือ่จา่ยเป็นด าเนินโครงการฝึกอบรมและทศันศกึษาดูงาน 
   กลุม่ผูน้ าชุมชนเพือ่น าความรูม้าพฒันาทอ้งถิน่ 
   - เป็นไปตามพระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิารสว่นต าบล  
   พ.ศ.2537 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิถงึปจัจุบนั พระราชบญัญตักิ าหนด 
   แผนและข ัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  
   พ.ศ.2542 ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการ 
   เดนิทางไปราชการของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2555 และทีแ่กไ้ข 
   เพิม่เตมิถงึปจัจุบนั และระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ย  
   ในการฝึกอบรมและการเขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่  
   พ.ศ.2557 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิถงึปจัจุบนั 
   - เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2564) ของ อบต.ศรีค า้  
   หน้าที ่117 ล าดบัที ่6  
   (ส านกัปลดั)       

  7) โครงการฝึกอบรมพฒันาศกัยภาพผูส้งูอายุ จ านวน            60,000  บาท 

      - เพือ่จา่ยเป็นด าเนินโครงการฝึกอบรมพฒันาศกัยภาพผูส้งูอายุ 
   - เป็นไปตามพระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิารสว่นต าบล  
   พ.ศ.2537 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิถงึปจัจุบนั พระราชบญัญตั ิ
   ก าหนดแผน และข ัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้กอ่งค์กรปกครอง 
   สว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2542 ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ย 
   ในการเดนิทางไปราชการของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2555  
   และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิถงึปจัจุบนั และระเบยีบกระทรวงมหาดไทย 
   วา่ดว้ยคา่ใช้จา่ย ในการฝึกอบรมและการเขา้รบัการฝึกอบรมของ 
   เจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2557 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิถงึปจัจุบนั 
   - เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) ของ อบต.ศรีค า้  
   หน้าที ่117 ล าดบัที ่7 
   (ส านกัปลดั)  
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  8) โครงการฝึกอบรมสง่เสรมิอาชีพผูส้งูอายุต าบลศรีค า้   จ านวน           60,000  บาท 

    - เพือ่จา่ยเป็นด าเนินโครงการฝึกอบรมสง่เสรมิอาชีพผูส้งูอายุต าบล 
   ศรีค า้  
   - เป็นไปตามพระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิารสว่นต าบล  
   พ.ศ.2537 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิถงึปจัจุบนั พระราชบญัญตั ิ
   ก าหนดแผน และข ัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้กอ่งค์กรปกครอง 
   สว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2542 ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ย 
   ในการเดนิทางไปราชการของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2555 
   และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิถงึปจัจุบนั และระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย 
   คา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมและการเขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าที่ 
   ทอ้งถิน่ พ.ศ.2557 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิถงึปจัจุบนั 
   - เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) ของ อบต.ศรีค า้  
   หน้าที ่105 ล าดบัที ่8 
   (ส านกัปลดั)       

  9) โครงการจดัการขยะและคดัแยกขยะอนัตรายจากชุมชน จ านวน            10,000  บาท 

    - เพือ่จา่ยเป็นด าเนินโครงการจดัการขยะและคดัแยกขยะอนัตราย 
   จากชุมชน  
   - เป็นไปตามพระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิารสว่นต าบล  
   พ.ศ.2537 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิถงึปจัจุบนั พระราชบญัญตั ิ
   ก าหนดแผน และข ัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่น 
   ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ย 
   ในการเดนิทางไปราชการของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ.2555  
   และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิถงึปจัจุบนั และระเบยีบกระทรวงมหาดไทย 
   วา่ดว้ยคา่ใช้จา่ย ในการฝึกอบรมและการเขา้รบัการฝึกอบรมของ 
   เจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2557 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิถงึปจัจุบนั 
   - เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) ของ อบต.ศรีค า้  
   หน้าที ่105 ล าดบัที ่10 
   (ส านกัปลดั)       

  งบเงนิอุดหนุน รวม          24,000  บาท 

  เงนิอดุหนุน รวม          24,000  บาท 

  เงนิอดุหนุนสว่นราชการ       

  1) อดุหนุนทีท่ าการปกครองอ าเภอแมจ่นั โครงการจดัท าแผนพฒันา   จ านวน             8,000  บาท 
  หมูบ่า้นใหแ้กค่ณะกรรมการหมูบ่า้น (กม.)  

    - เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการจดัท าแผนพฒันา 
   หมูบ่า้น ใหแ้กค่ณะกรรมการหมูบ่า้น (กม.) 
   - เป็นไปตาม พรบ.ก าหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่  
   อปท. พ.ศ.2542  
   - เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิอดุหนุนของ 
   องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 
   - เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) ของ อบต.ศรีค า้  
   หน้าที ่121 ล าดบัที ่17 
   (ส านกัปลดั) 
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  เงนิอดุหนุนเอกชน       

  1) อดุหนุนคณะกรรมการพฒันาสตรีอ าเภอแมจ่นั โครงการสง่เสรมิ  จ านวน           16,000  บาท 
  สนบัสนุนการจดักจิกรรมในการพฒันาบทบาทและพฒันาศกัยภาพสตรี 
  และเครือขา่ยสตรีอ าเภอแมจ่นั  

    - เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการสง่เสรมิสนบัสนุน 
   การจดั กจิกรรมในการพฒันาบทบาทและพฒันาศกัยภาพสตรีและ 
   เครือขา่ยสตรีอ าเภอแมจ่นั 
   - เป็นไปตาม พรบ.ก าหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่  
   อปท. พ.ศ.2542  
   - เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิอดุหนุนของ 
   องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 
   - เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) ของ อบต.ศรีค า้  
   หน้าที ่121 ล าดบั 18 
   (ส านกัปลดั)       

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 

งานกีฬาและนนัทนาการ รวม        500,000  บาท 

  งบด าเนินงาน รวม        500,000  บาท 

  คา่ใชส้อย รวม        500,000  บาท 

  รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ       

  1) โครงการจดัการแขง่ขนักีฬาตา้นภยัยาเสพตดิต าบลศรีค า้  จ านวน         200,000  บาท 

    - เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการจดัการแขง่ขนักีฬาตา้นภยั  
   ยาเสพตดิต าบลศรีค า้ ประจ าปีงบประมาณ 2564 
   - เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิจา่ยคา่ใชจ้า่ย  
   ในการจดังาน การจดัการแขง่ขนักีฬา และการสง่นกักีฬาเขา้รว่ม  
   การแขง่ขนักีฬาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 
   - เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) ของ อบต.ศรีค า้  
   หน้าที ่111 ล าดบัที ่4 
   (กองการศกึษาฯ)       

  2) โครงการจดัการแขง่ขนัฟุตบอล “ศรีค า้ ลีก” จ านวน         170,000  บาท 

    - เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการจดัการแขง่ขนัฟุตบอล  
   “ศรีค า้ ลีก” 
   - เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิจา่ยคา่ใชจ้า่ย  
   ในการจดังาน การจดัการแขง่ขนักีฬา และการสง่นกักีฬาเขา้รว่ม  
   การแขง่ขนักีฬาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 
   - เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) ของ อบต.ศรีค า้  
   หน้าที ่111 ล าดบัที ่4 
   (กองการศกึษาฯ)       

  3) โครงการจดัการแขง่ขนักีฬาผูส้งูอายุต าบลศรีค า้ จ านวน        100,000  บาท 

    - เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการจดัการแขง่ขนักีฬาผูส้งูอายุ  
   ต าบลศรีค า้ 
   - เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิจา่ยคา่ใชจ้า่ย  
   ในการจดังาน การจดัการแขง่ขนักีฬา และการสง่นกักีฬาเขา้รว่ม 
   การแขง่ขนักีฬาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559  
   - เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) ของ อบต.ศรีค า้  
   หน้าที ่110 ล าดบัที ่1 
   (กองการศกึษาฯ)  
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  4) โครงการจดัสง่นกักีฬาเขา้รว่มท าการแขง่ขนักีฬาตา่งๆ   จ านวน           30,000  บาท 
     - เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดัสง่นกักีฬาเขา้รว่มท าการแขง่ขนั 
   กีฬาตา่งๆ ท ัง้ภายในต าบลและภายนอกต าบล เชน่ โครงการกีฬา 
   นกัเรียนกลุม่โรงเรียน อปท.เชียงรายโซนเหนือ กีฬาชมรม อปท. 
   ฟุตบอลจนัจวา้ คพั ฟุตบอลอ าเภอแมจ่นั คพั ฟุตบอลไทคพั 
   การแขง่ขนักีฬานกัเรียนองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่แหง่ประเทศไทย  
   ระดบัภาคเหนือ ฯลฯ 
   - เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิจา่ยคา่ใชจ้า่ย  
   ในการจดังาน การจดัการแขง่ขนักีฬา และการสง่นกักีฬาเขา้รว่ม 
   การแขง่ขนักีฬาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 
   - เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) ของ อบต.ศรีค า้  
   หน้าที ่112 ล าดบัที ่5 
   (กองการศกึษาฯ)       

งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถิน่ รวม        324,000  บาท 

  งบด าเนินงาน  รวม        180,000  บาท 

  คา่ใชส้อย  รวม        180,000  บาท 

  รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ       

  1) โครงการจดังานวนัพอ่แหง่ชาต ิ   จ านวน           20,000  บาท 

    - เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการจดังานวนัพอ่แหง่ชาต ิ 
   - เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิจา่ยคา่ใชจ้า่ย  
   ในการจดังาน การจดัการแขง่ขนักีฬา และการสง่นกักีฬาเขา้รว่ม  
   การแขง่ขนักีฬาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 
   - เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) ของ อบต.ศรีค า้  
   หน้าที ่156 ล าดบัที ่2 
   (กองการศกึษาฯ)       

  2) โครงการจดังานสงกรานต์สบืสานป๋าเวณีป๋ีใหมเ่มอืงรดน ้าด าหวัผูส้งูอายุ จ านวน          70,000  บาท 
    - เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการจดังานสงกรานต์สืบสานป๋าเวณี 
   ป๋ีใหมเ่มอืงรดน ้าด าหวัผูส้งูอายุ  
   - เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิจา่ยคา่ใชจ้า่ย  
   ในการจดังาน การจดัการแขง่ขนักีฬา และการสง่นกักีฬาเขา้รว่ม  
   การแขง่ขนักีฬาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 
   - เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) ของ อบต.ศรีค า้  
   หน้าที ่143 ล าดบัที ่1 
   (กองการศกึษาฯ)       
  3) โครงการสง่เสรมิประเพณีวนัเขา้พรรษา   จ านวน           20,000  บาท 

    - เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินงานตามโครงการสง่เสรมิ 
   ประเพณี วนัเขา้พรรษา 
   - เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิจา่ยคา่ใชจ้า่ย  
   ในการจดังาน การจดัการแขง่ขนักีฬา และการสง่นกักีฬาเขา้รว่ม 
   การแขง่ขนักีฬาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 
   - เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) ของ อบต.ศรีค า้  
   หน้าที ่144 ล าดบัที ่2  
   (กองการศกึษาฯ)  
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  4) โครงการจดังานเฉลมิพระชนมพรรษาวนัแมแ่หง่ชาต ิ  จ านวน           20,000  บาท 

    - เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการจดังานเฉลมิพระชนมพรรษา 
   สมเด็จพระนางเจา้สริกิติ์ พระบรมราชนีินาถ พระบรมราชชนนี 
   พนัปีหลวง 
   - เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิจา่ยคา่ใชจ้า่ย  
   ในการจดังาน การจดัการแขง่ขนักีฬา และการสง่นกักีฬาเขา้รว่ม 
   การแขง่ขนักีฬาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 
   - เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) ของ อบต.ศรีค า้  
   หน้าที ่156 ล าดบัที ่ 2 
   (กองการศกึษาฯ)       

  5) โครงการจดังานเฉลมิพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั    จ านวน           20,000  บาท 
  รชักาลที ่10 

    - เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการจดังานเฉลมิพระชนมพรรษา  
   พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั รชักาลที ่10 
   - เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิจา่ยคา่ใชจ้า่ย  
   ในการจดังาน การจดัการแขง่ขนักีฬา และการสง่นกักีฬาเขา้รว่ม  
   การแขง่ขนักีฬาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 
   - เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) ของ อบต.ศรีค า้  
   หน้าที ่156 ล าดบัที ่2 
   (กองการศกึษาฯ)        

  6) โครงการสง่เสรมิบ ารุงรกัษาประเพณีลอยกระทง   จ านวน           30,000  บาท 

    - เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการสง่เสรมิบ ารุงรกัษาประเพณี 
   ลอยกระทง ประจ าปีงบประมาณ 2563 
   - เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิจา่ยคา่ใชจ้า่ย  
   ในการจดังาน การจดัการแขง่ขนักีฬา และการสง่นกักีฬาเขา้รว่ม  
   การแขง่ขนักีฬาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559  
   และระเบยีบตา่งๆทีเ่กีย่วขอ้ง 
   - เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) ของ อบต.ศรีค า้  
   เพิม่เตมิและเปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่4 พ.ศ. 2563 
   (กองการศกึษาฯ)       

  งบเงนิอุดหนุน รวม        144,000  บาท 

  เงนิอดุหนุน  รวม       144,000  บาท 

  เงนิอดุหนุนสว่นราชการ       

  1) อดุหนุนทีท่ าการปกครองอ าเภอแมจ่นั โครงการจดังานรฐัพธิี    จ านวน           38,000  บาท 
  งานประเพณีทอ้งถิน่และวนัส าคญัตา่งๆ  

     - เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุนตามโครงการงานรฐัพธิีงานประเพณีทอ้งถิน่ 
   และวนัส าคญัตา่งๆ 
   - เป็นไปตาม พรบ.ก าหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่  
   อปท. พ.ศ.2542  
   - เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิอดุหนุนของ  
   องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559  
   - เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) ของ อบต.ศรีค า้  
   หน้าที ่148 ล าดบัที ่8 
   (ส านกัปลดั)     
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  2) อดุหนุนส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัเชียงราย โครงการสบืสาน     จ านวน             8,000  บาท 
  ประเพณีนมสัการและสรงน ้าพระธาตดุอยตงุ  

      - เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุนตามโครงการสบืสานประเพณีนมสัการ 
    และสรงน ้าพระธาตดุอยตุง  
    - เป็นไปตาม พรบ.ก าหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก ่
     อปท. พ.ศ.2542  
    - เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิอดุหนุนของ 
    องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 
    - เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) ของ อบต.ศรีค า้  
    หน้าที ่145 ล าดบัที ่5 
    (กองการศกึษาฯ)       

  3) อดุหนุนทีท่ าการปกครองอ าเภอแมจ่นั โครงการจดังานของดี    จ านวน             8,000  บาท 
  อ าเภอแมจ่นั คร ัง้ที ่6 ประจ าปี 2564  

      - เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุนตามโครงการจดังานของดอี าเภอแมจ่นั  
    คร ัง้ที ่6 ประจ าปี 2564 
    - เป็นไปตาม พรบ.ก าหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก ่ 
    อปท. พ.ศ.2542  
    - เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิอดุหนุนของ 
    องค์กร ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 
    - เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) ของ อบต.ศรีค า้  
    หน้าที ่148 ล าดบัที ่8 
    (ส านกัปลดั)       

  เงนิอดุหนุนเอกชน       

  1) อดุหนุนสภาวฒันธรรมต าบลศรีค า้โครงการบรรพชาสามเณร   จ านวน           30,000  บาท 
  ภาคฤดรูอ้น 

      - เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุนตามโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดรูอ้น 
    - เป็นไปตาม พรบ.ก าหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก ่ 
    อปท. พ.ศ.2542  
    - เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิอดุหนุนขององค์กร  
    ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 
    - เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) ของ อบต.ศรีค า้  
    หน้าที ่146 ล าดบัที ่6 
    (กองการศกึษาฯ)       

  2) อดุหนุนสภาวฒันธรรมต าบลศรีค า้ โครงการประเพณีวนัสารทไทย   จ านวน           60,000  บาท   
  (สลากภตั) 

      - เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุนตามโครงการประเพณีวนัสารทไทย  
    (สลากภตั)  
    - เป็นไปตาม พรบ.ก าหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก ่ 
    อปท. พ.ศ.2542  
    - เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิอดุหนุนของ 
    องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 
    - เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) ของ อบต.ศรีค า้  
    หน้าที ่146 ล าดบัที ่6 
    (กองการศกึษาฯ) 
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งานวชิาการวางแผนและสง่เสรมิการทอ่งเทีย่ว รวม          20,000  บาท 

   งบด าเนินงาน         รวม         20,000  บาท 

  คา่ใชส้อย   รวม         20,000  บาท 

  รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ       

  1) โครงการสง่เสรมิการทอ่งเทีย่วภายในอ าเภอแมจ่นั“ของดีอ าเภอแมจ่นั” จ านวน           20,000  บาท   

   - เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุนตามโครงการสง่เสรมิการทอ่งเทีย่วภายใน 
   อ าเภอแมจ่นั "ของดอี าเภอแมจ่นั" 
   - เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิจา่ยคา่ใชจ้า่ย  
   ในการจดังาน การจดัการแขง่ขนักีฬา และการสง่นกักีฬาเขา้รว่ม 
   การแขง่ขนักีฬาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 
   - เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) ของ อบต.ศรีค า้  
   หน้าที ่125 ล าดบัที ่1 
   (ส านกัปลดั)       

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

งานกอ่สรา้งโครงสรา้งพื้นฐาน    รวม        800,000  บาท 

   งบลงทุน   รวม       800,000  บาท 

    คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง   รวม       800,000  บาท 

  คา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุงทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง       

  1) โครงการกอ่สรา้งโครงหลงัคาเหล็กเมทลัชีท (โดม) หน้าเมรุ 
  ในฌาปนสถานประจ าหมูบ่า้น หมูท่ี ่4 บา้นสนัสลีหลวง จ านวน        250,000  บาท 

      - เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งโครงหลงัคาเหล็กเมทลัชีท (โดม) หน้าเมรุ 
    ในฌาปนสถานประจ าหมูบ่า้น หมูท่ี ่4 บา้นสนัสลีหลวง  
    ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร สงู 12.00 เมตร  
    หรือมพีื้นทีก่อ่สรา้งไมน้่อยกวา่ 60 ตารางเมตร กอ่สรา้งตามแบบที ่ 
    อบต.ศรีค า้ก าหนด  
    พรอ้มตดิต ัง้ป้ายโครงการฯ จ านวน 1 ป้าย 
    สถานทีด่ าเนินการ :  ฌาปนสถานประจ าหมูบ่า้น หมูท่ี ่4  
    บา้นสนัสลีหลวง 
    - เป็นไปตามพระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิารสว่นต าบล  
    พ.ศ. 2537 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิถงึปจัจุบนั 
    - เป็นไปตาม พรบ.ก าหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่  
    อปท. พ.ศ.2542 มาตรา 16 (4) 
    - เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) ของ อบต.ศรีค า้  
    เพิม่เตมิและเปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่4 พ.ศ. 2563 
    (กองชา่ง) 
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  2) โครงการกอ่สรา้งอาคารอเนกประสงค์ในฌาปนสถาน หมูท่ี ่5      จ านวน        300,000  บาท 
   บา้นกลว้ย 

      - เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งอาคารอเนกประสงค์ในฌาปนสถาน  
    หมูท่ี ่5 บา้นกลว้ย ขนาดกวา้ง 6.00 เมตร ยาว 18.00 เมตร  
    สงู 5.00 เมตร หรือมพีื้นทีก่อ่สรา้งไมน้่อยกวา่ 108 ตารางเมตร  
    กอ่สรา้งตามแบบที ่อบต.ศรีค า้ก าหนด  
    พรอ้มตดิต ัง้ป้ายโครงการฯ จ านวน 1 ป้าย 
    สถานทีด่ าเนินการ :  ฌาปนสถานประจ าหมูบ่า้น หมูท่ี ่5 บา้นกลว้ย 
    - เป็นไปตามพระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิารสว่นต าบล  
    พ.ศ. 2537 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิถงึปจัจุบนั 
     - เป็นไปตาม พรบ.ก าหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่   
     อปท. พ.ศ.2542 มาตรา 16 (4) 
    - เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) ของ อบต.ศรีค า้  
    เพิม่เตมิและเปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่4 พ.ศ. 2563 
    (กองชา่ง)       

  3) โครงการกอ่สรา้งอาคารอเนกประสงค์ประจ าหมูบ่า้น หมูท่ี ่8    จ านวน         250,000 บาท 
  บา้นแมส่ลองนอก 

      - เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งอาคารอเนกประสงค์ประจ าหมูบ่า้น  
    หมูท่ี ่8 บา้นแมส่ลองนอก ขนาดกวา้ง 6.00 เมตร  
    ยาว 12.00 เมตร สงู 3.50 เมตร หรือมพีื้นทีก่อ่สรา้งไมน้่อยกวา่  
    72 ตารางเมตร กอ่สรา้งตามแบบที ่อบต.ศรีค า้ ก าหนด  
    พรอ้มตดิต ัง้ป้ายโครงการฯ จ านวน 1 ป้าย 
    สถานทีด่ าเนินการ :  ทีส่าธารณะประจ าหมูบ่า้น หมูท่ี ่8  
    บา้นแมส่ลองนอก  
    - เป็นไปตามพระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิารสว่นต าบล  
    พ.ศ. 2537 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิถงึปจัจุบนั 
    - เป็นไปตาม พรบ.ก าหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่  
    อปท. พ.ศ.2542 มาตรา 16 (4) 
    - เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) ของ อบต.ศรีค า้  
    เพิม่เตมิและเปลีย่นแปลง คร ัง้ที ่4 พ.ศ. 2563 
    (กองชา่ง)       

แผนงานการเกษตร 

งานอนุรกัษ์แหลง่น ้าและป่าไม ้   รวม          10,000  บาท 

  งบด าเนินงาน   รวม          10,000  บาท 

  คา่ใชส้อย   รวม          10,000  บาท 

  รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ       

  1) โครงการปลูกป่าเฉลมิพระเกียรตฯิ    จ านวน           10,000  บาท 

    - เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการปลูกป่า 
   เฉลมิพระเกียรตฯิ  
   - เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิจา่ยคา่ใชจ้า่ย  
   ในการจดังานการจดัการแขง่ขนักีฬา และการสง่นกักีฬาเขา้รว่ม 
   การแขง่ขนักีฬาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 
   - เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) ของ อบต.ศรีค า้  
   หน้าที ่126 ล าดบัที ่1 
   (ส านกัปลดั) 
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แผนงานงบกลาง 

งบกลาง   รวม   12,777,800  บาท 

  งบกลาง   รวม   12,777,800  บาท 

  งบกลาง    รวม   12,777,800  บาท 

  เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม  จ านวน        170,000  บาท 

      - เพือ่จา่ยเป็นเงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคมของพนกังานจา้งทุกคน  
    ในสงักดั อบต.ศรีค า้  
    - เป็นไปตามหนงัสอืส านกังาน ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต.  ดว่นทีส่ดุ   
    ที ่มท  0809.5/ว 9 ลงวนัที ่22 มกราคม 2557 และพระราชบญัญตั ิ 
    ประกนัสงัคม พ.ศ. 2533  เรือ่งการจา่ยเงนิเบีย้ประกนัสงัคมของ 
    พนกังานจา้ง  
    - เป็นไปตามหนงัสอืส านกังาน ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต.  ดว่นทีส่ดุ   
    ที ่มท  0809.5/ว 81 ลงวนัที ่10 กรกฎาคม 2557 เรือ่ง ประกาศ  
    ก.จ. ก.ท . และ ก.อบต.จงัหวดั ทุกจงัหวดัและ ก.เมอืงพทัยา 
    - เป็นไปตามหนงัสอื ดว่นทีส่ดุ ที ่มท  0808.2/ว 4172 ลงวนัที ่24  
    ธนัวาคม 2561 
    - เป็นไปตามพระราชบญัญตัปิระกนัสงัคม พ.ศ. 2553 และทีแ่กไ้ข 
    เพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2558         

  เงนิสมทบกองทุนเงนิทดแทน   จ านวน           14,000  บาท 

      - เพือ่จา่ยเป็นเงนิสมทบกองทุนเงนิทดแทนของพนกังานจา้งทุกคน  
    ในสงักดั อบต.ศรีค า้  
    - เป็นไปตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ  
    ที ่มท  0808.2/ว 4172 ลงวนัที ่24 ธนัวาคม 2561 เรือ่ง การต ัง้ 
    งบประมาณเงนิสมทบกองทุนเงนิทดแทน 
    - เป็นไปตามพระราชบญัญตัเิงนิทดแทน พ.ศ. 2537  
    และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ ถงึ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2561       

  เบีย้ยงัชีพผูสู้งอายุ    จ านวน     9,448,800  บาท 

      - เพือ่จา่ยเป็นคา่เบีย้ยงัชีพผูส้งูอายุ ชว่งอายุ 60-69 ปี คนละ 600 บาท  
    ตอ่เดอืน ชว่งอายุ 70-79 ปี คนละ 700 บาทตอ่เดอืน ชว่งอายุ  
    80-89 ปี คนละ 800 บาทตอ่เดอืน อายุ 90 ปีขึน้ไป คนละ  
    1,000 บาท ตอ่เดอืน ต ัง้งบประมาณตามจ านวนผูส้งูอายุจากฐาน 
    ขอ้มลูในระบบสารสนเทศ การจดัการฐานขอ้มูลเบีย้ยงัชีพของ 
    องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่    
    - เป็นไปตามหนงัสอื ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 3842 ลงวนัที ่30  
    มถิุนายน 2563 
    - เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) ของ อบต.ศรีค า้  
    หน้าที ่113 ล าดบัที ่2 
    (ส านกัปลดั)       

  เบีย้ยงัชีพคนพกิาร  จ านวน     2,220,000  บาท 

      - เพือ่จา่ยเป็นคา่เบีย้ยงัชีพคนพกิาร คนละ 800 บาทตอ่เดอืน  
    ต ัง้งบประมาณตามจ านวนคนพกิารจากฐานขอ้มลูในระบบสารสนเทศ  
    การจดัการฐานขอ้มลูเบีย้ยงัชีพขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่   
    - เป็นไปตามหนงัสอื ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 3842 ลงวนัที ่30  
    มถิุนายน 2563 
    - เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) ของ อบต.ศรีค า้  
    หน้าที ่113 ล าดบัที ่3 
    (ส านกัปลดั) 
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  เบีย้ยงัชีพผูป่้วยเอดส์    จ านวน        360,000  บาท 

      - เพือ่จา่ยเป็นคา่เบีย้ยงัชีพผูป่้วยโรคเอดส์ คนละ 500 บาทตอ่เดอืน  
    ต ัง้งบประมาณตามจ านวนผูป่้วยเอดส์จากฐานขอ้มลูในระบบ 
    สารสนเทศการจดัการฐานขอ้มลูเบีย้ยงัชีพขององค์กรปกครอง 
    สว่นทอ้งถิน่   
    - เป็นไปตามหนงัสอื ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 3842 ลงวนัที ่30  
    มถิุนายน 2563 
    - เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) ของ อบต.ศรีค า้  
    หน้าที ่114 ล าดบัที ่4 
    (ส านกัปลดั)       

  ส ารองจา่ย     จ านวน        200,000  บาท 

          - เพือ่จา่ยเป็นเงนิส ารองจา่ยในกรณีฉุกเฉินทีม่สีาธารณภยัเกดิขึน้หรือ  
      บรรเทาปญัหาความเดอืดรอ้นของประชาชนเป็นสว่นรวมหรือ 
      การใชจ้า่ยงบประมาณเพือ่ชว่ยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่  
      หรือการจา่ยงบประมาณทีไ่มไ่ดต้ ัง้งบประมาณในหมวดอืน่ไว้  
      ตามระเบยีบกฎหมาย ประกาศ หลกัเกณฑ์ หรือหนงัสอืส ั่งการ 
      ทีเ่กีย่วขอ้ง 
       - เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) ของ อบต.ศรีค า้  
      หน้าที ่167 ล าดบัที ่2       

    รายจา่ยตามขอ้ผกูพนั       

    สมทบกองทุนหลกัประกนัสุขภาพในระดบัทอ้งถิน่หรือพื้นทีอ่งค์การ   จ านวน        100,000  บาท 
   บรหิารสว่นต าบลศรีค า้ (สปสช.) 

          - เพือ่จา่ยเป็นเงนิสมทบระบบหลกัประกนัสขุภาพในระดบัทอ้งถิน่หรือ  
      พื้นทีอ่งค์การบรหิารสว่นต าบลศรีค า้ (สปสช.) 
      - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิเรือ่ง  
      หลกัเกณฑ์เพือ่สนบัสนุนใหอ้งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ด าเนินงาน  
      และบรหิารจดัการระบบหลกัประกนัสขุภาพในระดบัทอ้งถิน่หรือพื้นที่  
      พ.ศ. 2561 
      - เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561-2564) ของ อบต.ศรีค า้  
      หน้าที ่155 ล าดบัที ่1       

  เงนิสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ (กบท.) จ านวน         215,000  บาท 

          - เพือ่จา่ยเป็นเงนิสง่สมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการสว่น 
      ทอ้งถิน่ (กบท.) ในอตัรารอ้ยละ 1 ของรายไดป้ระจ าปี 
      - เป็นไปตามพระราชบญัญตับิ าเหน็จบ านาญขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่  
      พ.ศ.2500 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่7) พ.ศ.2548 
      - เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิบ าเหน็จบ านาญ  
      ขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2546 
       - เป็นไปตามหนงัสอื ที ่มท 0808.5/ว 2305 ลงวนัที ่26 กรกฎาคม  
      2561 
       - เป็นไปตามหนงัสอื ที ่มท 0808.5/ว 3466 ลงวนัที ่29 ตลุาคม  
       2561 
      - เป็นไปตามหนงัสอื ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 3842 ลงวนัที ่30  
      มถิุนายน 2563  
      - เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) ของ อบต.ศรีค า้  
      หน้าที ่167 ล าดบัที ่1 

 

 

       



 
หน้า : 61/61 

   เงนิกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ (กบข.) จ านวน           50,000  บาท 

         - เพือ่จา่ยเป็นเงนิสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ (กบข.)  
     ตามอตัราทีร่ะเบยีบกฎหมายก าหนด  
     - เป็นไปตามหนงัสอื ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว 3842 ลงวนัที ่30  
     มถิุนายน 2563 (หกัจากเงนิเดอืนครู 3 %) อปท.สมทบ 5 %)  
     - เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) ของ อบต.ศรีค า้  
     หน้าที ่167 ล าดบัที ่1       

 
 

 

 
 

 


