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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตาบลศรีค้า
อาเภอ แม่จัน จังหวัดเชียงราย
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 46,900,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป
9,317,860 บาท
งานบริหารทั่วไป
รวม
รวม

6,631,560

บาท

รวม

2,571,120

บาท

เงินเดือนนายก/รองนายก
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของนายกฯ/รองนายกฯ (ค่าตอบแทนรายเดือน)
ได้แก่
1) เงินเดือนนายก อบต. ในอัตราเดือนละ 20,400 บาท
คานวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน เป็นเงิน 244,800 บาท
2) เงินเดือนรองนายก อบต. ในอัตราเดือนละ 11,220 บาท
จานวน 2 อัตรา คานวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน เป็นเงิน 269,280 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก
อบต., รองนายกอบต. ,ประธานสภา อบต. รองประธานสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต. เลขานุการนายก อบต. และเลขานุการสภา อบต.
พ.ศ. 2554 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
(สานักงานปลัด)

จานวน

514,080

บาท

เงินค่าตอบแทนประจาตาแหน่งนายก/รองนายก
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งนายกฯ/รองนายกฯ ได้แก่
1) เงินประจาตาแหน่ง นายก อบต. อัตราเดือนละ 1,750 บาท
คานวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน เป็นเงิน 21,000 บาท
2) เงินประจาตาแหน่ง รองนายก อบต. อัตราเดือนละ 880 บาท
จานวน 2 อัตรา เป็นเงิน 1,760 บาทต่อเดือน คานวณตั้งจ่ายไว้
12 เดือน เป็นเงิน 21,120 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก
อบต.,รองนายก อบต., ประธานสภาอบต.รองประธานสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต. เลขานุการนายก อบต. และเลขานุการสภา อบต.
พ.ศ. 2554 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
(สานักงานปลัด)
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก
- เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนพิเศษนายกฯ/รองนายกฯได้แก่
1) เงินตอบแทนพิเศษ นายก อบต. อัตราเดือนละ 1,750 บาท
คานวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน เป็นเงิน 21,000 บาท
2) เงินตอบแทนพิเศษ รองนายก อบต. อัตราเดือนละ 880 บาท
เป็นเงิน 1,760 บาทต่อเดือน จานวน 2 อัตรา คานวณตั้งจ่ายไว้
12 เดือน เป็นเงิน 21,120 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทน
นายก อบต.รองนายก อบต. ประธานสภาอบต. รองประธานสภาอบต.
สมาชิกสภา อบต. เลขานุการนายก อบต. และเลขานุการสภา อบต.
พ.ศ. 2554 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
(สานักงานปลัด)

จานวน

42,120

บาท

จานวน

42,120

บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
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เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
จานวน
ตาบล
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายก อบต. ในอัตรา
เดือนละ 7,200 บาท จานวน 1 อัตรา คานวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน
เป็นเงิน 86,400 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทน
นายก อบต.รองนายก อบต.ประธานสภาอบต.รองประธานสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต. เลขานุการนายก อบต. และเลขานุการสภา อบต.
พ.ศ. 2554 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
(สานักงานปลัด)
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน ดังนี้
1) เงินค่าตอบแทนรายเดือน ประธานสภา อบต. อัตราเดือนละ
11,220 บาท คานวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน เป็นเงิน 134,640 บาท
2) เงินค่าตอบแทนรายเดือน รองประธานสภา อบต.
อัตราเดือนละ 9,180 บาท คานวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน
เป็นเงิน 110,160 บาท
3) เงินค่าตอบแทนรายเดือน เลขานุการสภา อบต.
อัตราเดือนละ 7,200 บาท คานวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน
เป็นเงิน 86,400 บาท
4) เงินค่าตอบแทนรายเดือน สมาชิกสภา อบต.
อัตราเดือนละ 7,200 บาทต่ออัตรา รวม 18 อัตรา
คานวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน เป็นเงิน 1,555,200 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทน
นายก อบต.รองนายก อบต.ประธานสภาอบต.รองประธานสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต. เลขานุการนายก อบต. และเลขานุการสภา อบต.
พ.ศ. 2554 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
(สานักงานปลัด)
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวม
เงินเดือนพนักงาน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตาบลและเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจาปีพนักงานส่วนตาบล ตาแหน่ง ปลัด อบต. รองปลัด อบต.
หัวหน้าสานักปลัด อบต. นักทรัพยากรบุคคล นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน นักพัฒนาชุมชน นิติกร นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นต้น คานวณตั้งจ่ายไว้
12 เดือน ตามอัตราที่ปรากฏในแผนอัตรากาลังสามปี (ปีงบประมาณ
2561-2563) และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
- เป็นไปตามหนังสือสานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
(สานักงานปลัด)
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน
ส่วนตาบล คานวณตั้งจ่ายไว้จานวน 12 เดือน ตามอัตราที่ปรากฏ
ในแผนอัตรากาลังสามปี (ปีงบประมาณ 2561-2563)
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
- เป็นไปตามหนังสือสานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/
ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
(สานักงานปลัด)

86,400

บาท

1,886,400

บาท

4,060,440

บาท

จานวน

2,901,720

บาท

จานวน

21,300

บาท
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เงินประจาตาแหน่ง
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งรายเดือนของผู้ดารงตาแหน่ง
ปลัด อบต. จานวน 4,000 บาทต่อเดือน รองปลัด อบต. จานวน
3,500 บาทต่อเดือน หัวหน้าสานักปลัด อบต. จานวน 3,500 บาท
ต่อเดือน คานวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน ตามอัตราที่ปรากฏใน
แผนอัตรากาลังสามปี (ปีงบประมาณ 2561-2563)
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
- เป็นไปตามหนังสือสานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
(สานักงานปลัด)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง สังกัดสานักงานปลัดองค์การ
บริหารส่วนตาบล เช่น ผู้ช่วยพนักงานธุรการ พนักงานขับรถยนต์
(ผู้มีทักษะ) พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ผู้มีทักษะ)
พนักงานดับเพลิง (ผู้มีทักษะ) พนักงานจ้างทั่วไป เป็นต้น
คานวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน ตามอัตราที่ปรากฏในแผนอัตรากาลัง
สามปี (ปีงบประมาณ 2561-2563) และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
- เป็นไปตามหนังสือสานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(สานักงานปลัด)
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างของสานักงาน
ปลัดฯ คานวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน ตามอัตราที่ปรากฏใน
แผนอัตรากาลังสามปี (ปีงบประมาณ 2561-2563) และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
- เป็นไปตามหนังสือสานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การคานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
(สานักงานปลัด)
งบดาเนินงาน

จานวน

รวม

132,000

บาท

917,160

บาท

88,260

บาท

2,213,300 บาท

รวม

364,000

บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็น
1) เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจาปี) ให้แก่
พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้าง
หรือ
2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต.ตามกฎหมาย
เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ตรวจการจ้าง ค่าใช้จ่าย/ค่าป่วยการ ที่จ่ายให้แก่ อปพร. ที่ได้รับคาสั่ง
ให้ปฏิบัติงาน ค่าตอบแทนจ้างนักศึกษาปฏิบัติงาน ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกาหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจาปีแก่
พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กาปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2557
(สานักงานปลัด)

90,000

บาท

ค่าตอบแทน
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงาน
ส่วนตาบลและพนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตามระเบียบ
หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(สานักงานปลัด)
ค่าเช่าบ้าน
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ได้แก่ ค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อบ้าน หรือค่าผ่อน
ชาระเงินกู้ ของพนักงานส่วนตาบล ตาแหน่ง ปลัด อบต. รองปลัด อบต.
และพนักงานส่วนตาบลในสังกัดสานักงานปลัด อบต.
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2562
(สานักงานปลัด)
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของนายก อบต. ปลัด อบต.
รองปลัด อบต. และพนักงานส่วนตาบลในสังกัดสานักงานปลัด อบต.
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และ (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2549
(สานักงานปลัด)
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
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รวม

1,000,000
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จานวน

300,000

บาท

50,000

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าจ้างเหมา
ทาความสะอาดสานักงาน ค่าจ้างเหมายามดูแลความปลอดภัย
ในสานักงาน ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม ค่าเช่าบริการ
เครื่องถ่ายเอกสาร ค่าเช่าบริการเครื่องปริ้นเตอร์ ค่าจ้างเหมาบริการ
เก็บ ขนและกาจัดขยะและสิ่งปฏิกูล ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดีตามคาพิพากษาฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7120
ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่า
จ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(สานักงานปลัด)
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการ
หรือคณะอนุกรรมการหรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐ
วิสาหกิจหรือเอกชน
- รายจ่ายเกี่ยวกับพิธีเปิดอาคารต่างๆ ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา
รัฐพิธี ฯลฯ
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381
ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 เรื่องการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่าย
เงินค่ารับรองหรือค่าเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(สานักงานปลัด)
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก
ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ของพนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้าง ผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต.
หรือผู้มีสิทธิอื่นตามระเบียบกฎหมายกาหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึงปัจจุบัน และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
(สานักงานปลัด)
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง

จานวน

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทั่วไปหรือเลือกตั้งซ่อม
ทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น ค่าใช้จ่ายในการทาประชาพิจารณ์
หรือประชามติต่างๆ หรือค่าใช้จ่ายต่างๆในทานองเดียวกัน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675
ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ อบต.ศรีค้า
หน้าที่ 156 ลาดับที่ 1
(สานักงานปลัด)
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาศักยภาพของคณะผู้
จานวน
บริหาร สมาชิกสภาตาบล และบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลศรี
ค้า ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
- เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อ
การพัฒนาศักยภาพของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาตาบล และบุคลากร
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลศรีค้า โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร
ค่าอาหารว่าง ค่าที่พัก ค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าพาหนะ
ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์อื่นๆที่จาเป็นในการฝึกอบรม
เป็นต้น ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ อบต.ศรีค้า
หน้าที่ 158 ลาดับที่ 7
(สานักงานปลัด)
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆในความ
รับผิดชอบของ อบต.ศรีค้า เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล
พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 และ
พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542
(สานักงานปลัด)
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ค่าวัสดุ

รวม

528,500 บาท

วัสดุสานักงาน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุสานักงาน โดยมีหลักการพิจารณาตาม
ระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
วัสดุคงทน เช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก ฯลฯ
วัสดุสิ้นเปลือง เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ฯลฯ
วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
(สานักงานปลัด)

จานวน

70,000 บาท

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยมีหลักการพิจารณา
ตามระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
วัสดุคงทน เช่น ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน ฯลฯ
วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า ฯลฯ
วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ดอกลาโพง แผงวงจร ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
(สานักงานปลัด)
วัสดุงานบ้านงานครัว
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุงานบ้านงานครัว โดยมีหลักการพิจารณา
ตามระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
วัสดุคงทน เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ฯลฯ
วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ผงซักฟอก สบู่ น้ายาดับกลิ่น ฯลฯ
วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
(สานักงานปลัด)
วัสดุก่อสร้าง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุก่อสร้าง โดยมีหลักการพิจารณา
ตามระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
วัสดุคงทน เช่น ไม้ต่างๆ ค้อน คีม ฯลฯ
วัสดุสิ้นเปลือง เช่น น้ามันทาไม้ ทินเนอร์ สี ปูนซีเมนต์ ฯลฯ
วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ท่อน้าและอุปกรณ์ประปา ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
(สานักงานปลัด)
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยมีหลักการ
พิจารณาตามระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
วัสดุคงทน เช่น ไขควง ประแจ แม่แรง กระจกโค้งมน
สัญญาณไฟกระพิบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ฯลฯ
วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ยางรถยนต์ น้ามันเบรก น็ดตและสกรู ฯลฯ
วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น เบาะรถยนต์ เบรก ครัช ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
(สานักงานปลัด)
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาน้ามันเชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่นต่างๆ เช่น
น้ามันดีเซล น้ามันก๊าด น้ามันเบนซิน น้ามันเตา แก๊สหุงต้ม ที่ใช้
ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตาบล หรือน้ามันที่ใช้ในกรณีที่
ขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรจากส่วนราชการอื่น ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
โดยคานวณจากฐานข้อมูล ดังนี้
(1) ค่าน้ามันเครื่องพ่นหมอกควัน 50,000 บาท (ตั้งงบประมาณตาม
ความเหมาะสมเนื่องจากในหนังสือดังกล่าวไม่มีอัตราค่าใช้จ่าย
รายการนี้)
(2) ค่าน้ามันดีเซลและวัสดุหล่อลื่นรถยนต์บรรทุกขนาดไม่เกิน 1
ตัน จานวน 2 คันๆละ 51,700 บาท เป็นเงิน 103,400 บาท
(3) ค่าน้ามันดีเซลและวัสดุหล่อลื่นรถบรรทุกน้า จานวน 1 คันๆ
ละ 50,000 บาท (ตั้งงบประมาณตามความเหมาะสมเนื่องจากในหนังสือ
ดังกล่าวไม่มีอัตราค่าใช้จ่ายรายการนี้)
(4) ค่าน้ามันดีเซลและวัสดุหล่อลื่นรถยนต์บรรทุกขนาดไม่เกิน 1 ตัน
ขับเคลื่อน 4 ล้อ จานวน 1 คันๆละ 56,900 บาท
(5) ค่าน้ามันเบนซินและวัสดุหล่อลื่น รถจักรยานยนต์
จานวน 2 คันๆละ 4,100 บาท เป็นเงิน 8,200 บาท
คาชี้แจงเพิ่มเติม การเบิกจ่ายงบประมาณให้เบิกจ่ายตามข้อเท็จจริง
สามารถถัวเฉลี่ยใช้จ่ายได้ทั้งข้อ (1) - (5) และสามารถใช้จ่ายได้ใน
รายการที่เป็นวัสดุเชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่นอื่นๆที่ไม่ได้ระบุไว้ และ
สามารถใช้จ่ายกับยานพาหนะหรือเครื่องจักรกลหรือสิ่งที่ต้องใช้วัสดุ
เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่นรายการอื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ หรือภารกิจที่
หน่วยงานอื่นร้องขอตามอานาจหน้าที่ (การแจกแจงรายการงบประมาณ
ตาม (1) - (5) เป็นเพียงการแสดงถึงหลักการที่มาทางสถิติที่ใช้ในการ
คานวณตั้งงบประมาณเท่านั้น)
(สานักงานปลัด)

จานวน

268,500

บาท

วัสดุการเกษตร
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุการเกษตร โดยมีหลักการพิจารณา
ตามระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
วัสดุคงทน เช่น เคียว สปริงเกลอร์ จอบหมุน ฯลฯ
วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ปุ๋ย อาหารสัตว์ วัสดุเพาะชา ฯลฯ
วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
(สานักงานปลัด)
วัสดุคอมพิวเตอร์
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยมีหลักการพิจารณา
ตามระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
วัสดุคงทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
วัสดุสิ้นเปลือง เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette, Floppy Disk) ฯลฯ
วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น หน่วยประมวลผล ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
(สานักงานปลัด)

5,000

บาท

45,000 บาท
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วัสดุเครื่องดับเพลิง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยมีหลักการพิจารณา
ตามระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
วัสดุคงทน
วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง ฯลฯ
วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
(สานักงานปลัด)
ค่าสาธารณูปโภค

จานวน

20,000

บาท

รวม

320,800

บาท

ค่าไฟฟ้า
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสาหรับที่ทาการ อบต.ศรีค้า ที่สาธารณะ หรือที่อื่นๆ
ที่เป็นอานาจหน้าที่หรือในความรับผิดชอบของ อบต.ศรีค้า
- ตั้งงบประมาณโดยพิจารณาจากอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการตั้ง
งบประมาณตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 โดยคานวณจากฐานข้อมูล ดังนี้
(1) เครื่องปรับอากาศ ขนาด 25,000 BTU จานวน 4 เครื่องๆละ 1,900
บาท ต่อเดือน จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 91,200 บาท
(2) เครื่องปรับอากาศ ขนาด 26,000 BTU จานวน 3 เครื่องๆละ 1,900
บาท ต่อเดือน จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 68,400 บาท
(3) เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 BTU จานวน 2 เครื่องๆละ 1,300
บาท ต่อเดือน จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 31,200 บาท
(4) เครื่องปรับอากาศ ขนาด 12,000 BTU จานวน 1 เครื่องๆละ 900
บาท ต่อเดือน จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 10,800 บาท
(5) เครื่องปรับอากาศ ขนาด 9,000 BTU จานวน 2 เครื่องๆละ 600
บาท ต่อเดือน จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 7,200 บาท
(6) ประมาณการค่าไฟฟ้าในสานักงาน 12,000 บาท (ตั้งงบประมาณตาม
ความเหมาะสมเนื่องจากในหนังสือดังกล่าวไม่มีอัตราค่าใช้จ่ายรายการนี้)
คาชี้แจงเพิ่มเติม การเบิกจ่ายงบประมาณให้เบิกจ่ายตามข้อเท็จจริง
สามารถถัวเฉลี่ยใช้จ่ายได้ทั้งข้อ (1) - (6) และสามารถใช้จ่ายได้ใน
ประเภทค่าไฟฟ้าอื่นๆที่ไม่ได้ระบุไว้ หรือภารกิจที่หน่วยงานอื่นร้องขอ
ตามอานาจหน้าที่ (การแจกแจงรายการงบประมาณตาม (1) - (6) เป็น
เพียงการแสดงถึงหลักการที่มาทางสถิติที่ใช้ในการคานวณตั้งงบประมาณ
เท่านั้น)
(สานักงานปลัด)
ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล สาหรับที่ทาการ อบต.ศรีค้า และ
สถานที่อื่นๆที่เป็นทรัพย์สินของ อบต.ศรีค้า หรืออยู่ในอานาจหน้าที่
หรือความรับผิดชอบของ อบต.ศรีค้า
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือ ดังนี้
1. ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0810.8/ว 2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560
2. ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0810.8/ว 1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560
3. ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0810.8/ว 1529 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560
4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปีที่เบิกจ่าย
ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
(สานักงานปลัด)

220,800

บาท

10,000

บาท
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ค่าบริการโทรศัพท์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์พื้นฐานประจาสานักงาน
ค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯ และให้หมายรวมถึงค่าใช้จ่าย
เพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าเลขหมาย
ค่าบารุงรักษาสาย ฯลฯ
(สานักงานปลัด)

จานวน

10,000

บาท

ค่าบริการไปรษณีย์
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร
ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงิน
การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ฯลฯ
(สานักงานปลัด)
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรภาพ (โทรสาร) ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต รวมถึงอินเตอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสาร
อื่นๆ เช่น ค่าเคเบิ้ลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น และให้หมาย
ความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
เกี่ยวกับการใช้บริการฯลฯ
(สานักงานปลัด)

20,000

บาท

60,000

บาท
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งบลงทุน

รวม

447,000

บาท

รวม

447,000

บาท

ครุภัณฑ์สานักงาน
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน

จานวน

47,000

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือ
แบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู ราคาเครื่องละ 47,000 บาท
จานวน 1 เครื่อง (สาหรับห้องประชุม อบต.ศรีค้า)โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1) ขนาดที่กาหนดเป็นขนาดไม่ต่ากว่า 36,000 บีทียู
2) ราคาที่กาหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง
3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทาความเย็น
ขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสาเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วย
ส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
5) มีความหน่วงเวลาการทางานของคอมเพรสเซอร์
6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกเหนือจากข้อ 3)
นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัด
พลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพ
พลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า
7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
(1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ 1 ตัว
ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน
15 เมตร
8) ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (กรณีต้องการแสดงค่าติดตั้งแยก
จากราคาเครื่องปรับอากาศ)
(1) ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน
ขนาดไม่ต่ากว่า 13,000 บีทียู 4,000 บาท
ขนาดไม่ต่ากว่า 43,000 บีทียู 5,500 บาท
(2) ชนิดตู้ตั้งพื้น
ขนาดไม่ต่ากว่า 33,000 บีทียู 5,000 บาท
ขนาดไม่ต่ากว่า 42,000 บีทียู 6,000 บาท
(3) ชนิดติดผนัง
ขนาด 12,000-24,000 บีทียู 3,000 บาท
- ครุภัณฑ์ดังกล่าวมีกาหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ อบต.ศรีค้า
มีความจาเป็นจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะสังเขป
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สานักงบประมาณ ธันวาคม 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
(สานักงานปลัด)
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (โครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่)

จานวน

400,000

บาท

ค่าครุภัณฑ์

- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์
ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ อบต.ศรีค้า
หน้าที่ 157 ลาดับที่ 4
(สานักงานปลัด)
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งบรายจ่ายอื่น

รวม

11,000

บาท

รายจ่ายอื่น

รวม

11,000

บาท

11,000

บาท

15,000

บาท

15,000

บาท

15,000

บาท

รวม

2,017,100

บาท

รวม

1,584,100

บาท

รวม

1,584,100

บาท

เงินเดือนพนักงาน
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตาบล และเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจาปีของพนักงานส่วนตาบลสังกัดกองคลัง ตาแหน่ง
ผู้อานวยการกองคลัง นักวิชาการพัสดุ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ เป็นต้น คานวณตั้งจ่ายไว้จานวน 12 เดือน
ตามอัตราที่ปรากฏในแผนอัตรากาลังสามปี (ปีงบประมาณ 2561-2563)
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
- เป็นไปตามหนังสือสานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การคานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(กองคลัง)

1,124,200

บาท

13,000

บาท

รายจ่ายอื่น
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่างๆ ซึ่งมิใช่เพื่อ จานวน
การจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลาง
เพื่อดาเนินการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจาก อบต.ศรีค้า
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ อบต.ศรีค้า
หน้าที่ 157 ลาดับที่ 5
(สานักงานปลัด)
งบเงินอุดหนุน
รวม
เงินอุดหนุน

รวม

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1) อุดหนุนเทศบาลตาบลจันจว้า โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานที่กลางเพื่อ จานวน
เป็นศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นระดับอาเภอ (อาเภอแม่จัน)
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานที่กลาง
เพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอาเภอ (อาเภอแม่จัน)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนตามอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ อบต.ศรีค้า
หน้าที่ 159 ลาดับที่ 9
(สานักงานปลัด)
งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน
ส่วนตาบลสังกัดกองคลัง คานวณตั้งจ่ายไว้จานวน 12 เดือน ตามอัตราที่
ปรากฏในแผนอัตรากาลังสามปี
- เป็นไปตามหนังสือสานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(กองคลัง)

จานวน

หน้า : 12/58

วันที่พิมพ์ : 22/8/2562 15:39:52

เงินประจาตาแหน่ง
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งรายเดือนของผู้ดารงตาแหน่ง
ผู้อานวยการกองคลัง จานวน 1 อัตราๆละ 3,500 บาท
คานวณตั้งจ่ายไว้จานวน 12 เดือน ตามอัตราที่ปรากฏใน
แผนอัตรากาลังสามปี (ปีงบประมาณ 2561-2563) และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
- เป็นไปตามหนังสือสานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การคานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(กองคลัง)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างสังกัดกองคลัง คานวณตั้งจ่ายไว้
จานวน 12 เดือน ตามอัตราที่ปรากฏในแผนอัตรากาลังสามปี
(ปีงบประมาณ 2561-2563) และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
- เป็นไปตามหนังสือสานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การคานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(กองคลัง)
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง
สังกัดกองคลัง คานวณตั้งจ่ายไว้จานวน 12 เดือน ตามอัตรา
ที่ปรากฏในแผนอัตรากาลังสามปี (ปีงบประมาณ 2561-2563)
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
- เป็นไปตามหนังสือสานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การคานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
(กองคลัง)
งบดาเนินงาน

จานวน

42,000

บาท

จานวน

344,900

บาท

จานวน

60,000

บาท

รวม

433,000

บาท

รวม

283,000

บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจาปี) ให้แก่พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้างสังกัดกองคลัง หรือ
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต.
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกาหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจาปี
แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กาปกครอง
ส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2557
(กองคลัง)

120,000

บาท

5,000

บาท

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(กองคลัง)

จานวน

หน้า : 13/58

วันที่พิมพ์ : 22/8/2562 15:39:52

ค่าเช่าบ้าน
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ได้แก่ ค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อบ้าน
ค่าผ่อนชาระเงินกู้ ของพนักงานส่วนตาบลสังกัดกองคลัง
ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
(กองคลัง)
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตาบล
สังกัดกองคลังตามระเบียบกฎหมายกาหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และ (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2549
(กองคลัง)
ค่าใช้สอย

120,000

บาท

จานวน

38,000

บาท

รวม

80,000

บาท

20,000

บาท

60,000

บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ เช่นค่าจ้างเหมาทาความสะอาดสานัก จานวน
งาน ค่าจ้างเหมายามดูแลความปลอดภัยในสานักงาน ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร
และเข้าเล่ม ค่าเช่าบริการเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าเช่าบริการเครื่องปริ้นเตอร์
ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ฯลฯ
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าจ้างเหมา
ทาความสะอาดสานักงาน ค่าจ้างเหมายามดูแลความปลอดภัย
ในสานักงาน ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม ค่าเช่าบริการ
เครื่องถ่ายเอกสาร ค่าเช่าบริการเครื่องปริ้นเตอร์ ค่าธรรมเนียมต่างๆ
ค่าเบี้ยประกัน ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7120
ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงิน
ค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(กองคลัง)
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก
ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียม
ในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ของพนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้าง ผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต.
หรือผู้มีสิทธิอื่นตามระเบียบกฎหมายกาหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
(กองคลัง)

จานวน

หน้า : 14/58

วันที่พิมพ์ : 22/8/2562 15:39:52

ค่าวัสดุ

รวม

70,000

บาท

จานวน

40,000

บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยมีหลักการพิจารณา
ตามระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
วัสดุคงทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
วัสดุสิ้นเปลือง เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette, Floppy Disk) ฯลฯ
วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น หน่วยประมวลผล ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
(กองคลัง)
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

30,000

บาท

วัสดุสานักงาน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุสานักงาน โดยมีหลักการพิจารณา
ตามระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
วัสดุคงทน เช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก ฯลฯ
วัสดุสิ้นเปลือง เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ฯลฯ วัสดุอุปกรณ์ประกอบ
และอะไหล่
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
(กองคลัง)

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

รวม

152,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

152,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

152,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
1) โครงการตั้งจุดบริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันบรรเทาสาธารณ
ภัยและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนเนื่องในเทศกาลปีใหม่
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการตั้งจุดบริการเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและลดอุบัติเหตุ
บนท้องถนนเนื่องในเทศกาลปีใหม่
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล
พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน และพระราชบัญญัติ
กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ อบต.ศรีค้า
หน้าที่ 123 ลาดับที่ 6
(สานักงานปลัด)
2) โครงการตั้งจุดบริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันบรรเทาสาธารณ
ภัยและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนเนื่องในเทศกาลสงกรานต์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการตั้งจุดบริการเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน
เนื่องในเทศกาลสงกรานต์
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล
พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน และพระราชบัญญัติ
กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ อบต.ศรีค้า
หน้าที่ 123 ลาดับที่ 6
(สานักงานปลัด)

จานวน

6,000

บาท

จานวน

6,000

บาท

หน้า : 15/58

วันที่พิมพ์ : 22/8/2562 15:39:52

3) โครงการบูรณาการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อป
พร.อบต.ศรีค้า
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการบูรณาการฝึกซ้อม
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้แก่ อปพร.อบต.ศรีค้า
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล
พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน และพระราชบัญญัติ
กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ อบต.ศรีค้า
หน้าที่ 122 ลาดับที่ 1
(สานักงานปลัด)

จานวน

5,000

บาท

4) โครงการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานให้แก่ อปพร.อบต.ศรีค้า

จานวน

120,000

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการเพิ่มศักยภาพ
การปฏิบัติงานให้แก่ อปพร.อบต.ศรีค้า
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล
พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน และพระราชบัญญัติ
กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ อบต.ศรีค้า
หน้าที่ 122 ลาดับที่ 2
(สานักงานปลัด)

5) โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ก
ิ ารการป้ องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่ า
และหมอกควัน
- เพื�อจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการดําเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบตั ก
ิ าร
การป้ องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่ าและหมอกควัน
- เป็ นไปตามพระราชบัญญัตส
ิ ภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ.2537 และทีแ
� ก้ไขเพิม
� เติมถึงปัจจุบน
ั และพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขัน
� ตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
� พ.ศ.2542
- เป็ นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ�น (พ.ศ.2561-2565) ของ อบต.ศรีค�าํ
หน้าที� 122 ลําดับที� 4
(สํานักงานปลัด)

จํานวน

15,000 บาท

หน้า : 16/58

วันที่พิมพ์ : 22/8/2562 15:39:52

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
- เพื่อจ่ายเป็น
1) เงินเดือนพนักงานส่วนตาบล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปีของ
พนักงานส่วนตาบล ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองการศึกษาฯ นักวิชาการ
ศึกษา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานธุรการ เป็นต้น
ตามอัตราที่ปรากฏในแผนอัตรากาลังสามปี (ปีงบประมาณ 2561
-2563) และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน โดยคานวณตั้งจ่ายไว้จานวน
12 เดือน
- เป็นไปตามหนังสือสานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/
ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
2) เงินเดือนพนักงานครูสังกัดโรงเรียน อบต.ศรีค้า (บ้านเวียงสา)
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานครู และเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจาปีของพนักงานครู ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียน ครู
ครูผู้ช่วย เป็นต้น ตามอัตราที่ปรากฏในแผนอัตรากาลังสามปี
(ปีงบประมาณ 2561-2563) และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
คานวณตั้งจ่ายไว้จานวน 12 เดือน
- เป็นไปตามหนังสือสานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/
ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การคานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3) เงินเดือนพนักงานส่วนตาบล ครูผู้ดูแลเด็ก ครู คศ.1 ครู คศ.2
สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตาบล (ครูผู้ดูแลเด็ก ครู คศ.1
ครู คศ.2) และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปีของพนักงานส่วนตาบล
(ครูผู้ดูแลเด็ก ครู คศ.1 ครู คศ.2) ตามอัตราที่ปรากฏในแผนอัตรากาลัง
สามปี (ปีงบประมาณ 2561-2563) และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
คานวณตั้งจ่ายไว้จานวน 12 เดือน
- เป็นไปตามหนังสือสานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/
ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น คาชี้แจงเพิ่มเติม รายจ่ายตามข้อ 1)-3)
สามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได้
(กองการศึกษาฯ)

รวม

14,979,085

บาท

รวม

9,173,524

บาท

รวม

9,173,524

บาท

จานวน

7,000,664

บาท

วันที่พิมพ์ : 22/8/2562 15:39:52

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็น
1) เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน
ส่วนตาบล คานวณตั้งจ่ายไว้จานวน 12 เดือน ตามอัตราที่ปรากฏในแผน
อัตรากาลังสามปี (ปีงบประมาณ 2561-2563) และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
- เป็นไปตามหนังสือสานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/
ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) เงินค่าตอบแทนรายเดือน (ครูสังกัดโรงเรียน อบต.ศรีค้า)
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนพนักงานครู สังกัดโรงเรียน
อบต.ศรีค้า ตามอัตราที่ปรากฏในแผนอัตรากาลังสามปี
(ปีงบประมาณ 2561-2563) และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
คานวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน
- เป็นไปตามหนังสือสานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/
ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คาชี้แจงเพิ่มเติม รายจ่ายตามข้อ 1)-2) สามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได้
(กองการศึกษาฯ)
เงินประจาตาแหน่ง
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งรายเดือนของผู้ดารงตาแหน่ง
ผูอ
้ านวยการกองการศึกษา จานวน 1 อัตราๆละ 3,500 บาทต่อเดือน
ตามอัตราทีป
่ รากฏในแผนอัตรากาลังสามปี (ปี งบประมาณ 25612563) และทีแ
่ ก้ไขเพิม
่ เติมถึงปัจจุบน
ั คานวณตัง้ จ่ายจานวน 12 เดือน
- เป็นไปตามหนังสือสานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/
ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(กองการศึกษาฯ)
เงินวิทยฐานะ
จานวน
1) เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะพนักงานส่วนตาบล (ครู สังกัดโรงเรียน
อบต.ศรีค้า) ตั้งไว้ 344,400 บาท ตามอัตราที่ปรากฏในแผนอัตรากาลัง
สามปี (ปีงบประมาณ 2561-2563) และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
คานวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน
2) เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะพนักงานส่วนตาบล (ครู คศ.2 สังกัด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ตั้งไว้ 84,000 บาท ตามอัตราที่ปรากฏใน
แผนอัตรากาลังสามปี (ปีงบประมาณ 2561-2563) และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน คานวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน
- เป็นไปตามหนังสือสานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/
ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คาชี้แจงเพิ่มเติม รายจ่ายตามข้อ 1)-2) สามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได้
(กองการศึกษาฯ)

หน้า : 17/58

150,300

บาท

42,000

บาท

428,400

บาท

วันที่พิมพ์ : 22/8/2562 15:39:52

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จานวน
1) พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปในสานักงาน/พนักงาน
จ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปในโรงเรียน (อัตรากาหนดโดย
อปท. /จ้างด้วยงบประมาณ อปท.)
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
สังกัดกองการศึกษาทั้งในสานักงานและโรงเรียน อบต.ศรีค้า เช่น
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ คนงานทั่วไป ผู้ช่วยครูพละ ผู้ช่วยครู
คอมพิวเตอร์ คนงานทั่วไปในโรงเรียน เป็นต้น ตามอัตราที่ปรากฏ
ในแผนอัตรากาลังสามปี (ปีงบประมาณ 2561-2563) และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน คานวณตั้งจ่ายไว้จานวน 12 เดือน
- เป็นไปตามหนังสือสานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/
ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การคานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปในโรงเรียน
(อัตราจัดสรรจากกรมฯ)
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
สังกัดโรงเรียน อบต.ศรีค้า (บ้านเวียงสา) อัตราตาแหน่งจัดสรรจาก
กรมส่งเสริมฯ เช่น ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ภารโรง
เป็นต้น ตามอัตราที่ปรากฏในแผนอัตรากาลังสามปี (ปีงบประมาณ
2561-2563) และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน คานวณตั้งจ่าย
ไว้จานวน 12 เดือน
- เป็นไปตามหนังสือสานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/
ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
3) พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
เป็นต้น ตามอัตราที่ปรากฏในแผนอัตรากาลังสามปี (ปีงบประมาณ 2561
-2563) และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน คานวณตั้งจ่ายไว้จานวน 12
เดือน
- เป็นไปตามหนังสือสานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/
ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคาชี้แจงเพิ่มเติม รายจ่ายตามข้อ
1)-3) สามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได้
(กองการศึกษาฯ)

หน้า : 18/58

1,424,000

บาท

หน้า : 19/58

วันที่พิมพ์ : 22/8/2562 15:39:52

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
จานวน
เพื่อจ่ายเป็น
1) เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป
ในสานักงาน/พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
ในโรงเรียน (อัตรากาหนดโดย อปท. /จ้างด้วยงบประมาณ อปท.)
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างสังกัด
กองการศึกษา (ในสานักงาน) /พนักงานจ้างในโรงเรียน ตาม
อัตราที่ปรากฏในแผนอัตรากาลังสามปี (ปีงบประมาณ 2561-2563)
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน คานวณตั้งจ่ายไว้จานวน 12 เดือน
- เป็นไปตามหนังสือสานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/
ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การคานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
2) เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
ในโรงเรียน (อัตราจัดสรรจากกรมฯ)
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี พนักงานจ้างทั่วไป
ในโรงเรียน ตาแหน่ง ภารโรง (เงินอุดหนุนจากอัตราของกรมส่ง
เสริมฯ) ตามอัตราที่ปรากฏในแผนอัตรากาลังสามปี (ปีงบประมาณ 2561
-2563) และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน คานวณตั้งจ่ายไว้จานวน 12
เดือน
- เป็นไปตามหนังสือสานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/
ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การคานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
3) เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทั่วไปในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามอัตราที่ปรากฏ
ในแผนอัตรากาลังสามปี (ปีงบประมาณ 2561-2563) และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน คานวณตั้งจ่ายไว้จานวน 12 เดือน
- เป็นไปตามหนังสือสานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/
ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นคาชี้แจงเพิ่มเติม รายจ่ายตามข้อ 1)-3)
สามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได้
(กองการศึกษาฯ)
งบดาเนินงาน
รวม
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1) เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
(เงินรางวัลประจาปี) ให้แก่พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้าง
กองการศึกษาฯ หรือ
2) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
อบต.ตามที่มีระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการกาหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกาหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจาปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2557
(กองการศึกษาฯ)

รวม
จานวน

128,160

บาท

4,612,561

บาท

บาท
50,000 บาท

235,000

หน้า : 20/58

วันที่พิมพ์ : 22/8/2562 15:39:52

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
ส่วนตาบลและพนักงานจ้างสังกัดกองการศึกษาฯ ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2559
(กองการศึกษาฯ)
ค่าเช่าบ้าน
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ได้แก่ ค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อบ้าน หรือ
ค่าผ่อนชาระเงินกู้ สาหรับพนักงานส่วนตาบลและพนักงานครู
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดกองการศึกษาฯ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้าน
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2562
(กองการศึกษาฯ)
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานส่วนตาบล
สังกัดกองการศึกษาฯ และพนักงานครู ตาแหน่ง ครู คศ.1 ครู คศ.2
หรือครูผู้ดูแลเด็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และ (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2549
(กองการศึกษาฯ)
ค่าใช้สอย
รวม
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จานวน

- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร
ค่าจ้างเหมาดูแลเด็ก ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่
9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(กองการศึกษาฯ)
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
จานวน
อาณาจักร
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก
ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ของพนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้าง ผู้บริหาร
และสมาชิกสภา อบต. พนักงานครู พนักงานจ้าง
สังกัดโรงเรียน อบต.ศรีค้า หรือสังกัด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือผู้มีสิทธิอื่นตามระเบียบกฎหมายกาหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
(กองการศึกษาฯ)

5,000
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100,000

บาท

80,000

บาท

3,492,907

บาท

90,000

บาท

70,000

บาท
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2) โครงการวันเด็กแห่งชาติตาบลศรีค้า
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าเอกสาร ป้าย อุปกรณ์ต่างๆ ของ
รางวัล ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.25612565) หน้าที่ 132 ลาดับที่ 17
(กองการศึกษาฯ)
3) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
โดยจะได้รับจัดสรรครูแกนนา โรงเรียนละ 1 คนๆละ 3,000 บาท
เจ้าหน้าที่ อปท.ๆละ 1 คนๆละ 3,000 บาท
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/
ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.25612565) หน้าที่ 130 ลาดับที่ 13
(กองการศึกษาฯ)
4) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 4.1) ค่าสนับสนุน
อาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานตามโครงการอาหารกลางวัน
สาหรับเด็กเล็ก โดยสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนตาบลศรีค้า จานวน 3 แห่ง แยกเป็น
(1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตาบลศรีค้า
จานวน 35 คนx20บาทx245 วัน เป็นเงิน 171,500 บาท
(2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกล้วย จานวน 52 คนx20บาทx245 วัน
เป็นเงิน 254,800 บาท
(3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายาง-เหมืองกลาง จานวน 19คนx20 บาท
x245 วัน เป็นเงิน 93,100 บาท
คาชี้แจงเพิ่มเติม รายการที่ (1) ถึง (3) สามารถถัวเฉลี่ยจ่ายระหว่าง
กันได้ เนื่องจากจานวนนักเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี
ด้วยหลายสาเหตุ เช่น การรับเด็กเข้าเรียนใหม่ การย้ายโรงเรียน
การลาออก การจบการศึกษา ฯลฯ ให้เบิกจ่ายค่าอาหารกลางวัน
ตามจานวนเด็กจริง หากมีการโอนเพิ่มหรือโอนลด
ไม่จาต้องเปลี่ยนแปลงคาชี้แจง
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/
ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.25612565) หน้าที่ 127 ลาดับที่ 2
(กองการศึกษาฯ)

จานวน

40,000

บาท

จานวน
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จานวน
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4) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 4.10) ค่าใช้จ่ายใน จานวน
การจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน รายละเอียดดังนี้
(1) ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
- ระดับอนุบาลศึกษา คนละ 850 บาท/คน/ภาคเรียน หรือ คนละ 1,700
บาท/คน/ปี จานวน 38 คน เป็นเงิน 64,600 บาท
- ระดับประถมศึกษา คนละ 950 บาท/คน/ภาคเรียน หรือ คนละ1,900
บาท/คน/ปีจานวน142 คนเป็นเงิน269,800บาท
(2) ค่าหนังสือเรียน
ระดับอนุบาลศึกษา 200 บาท/คน/ปี จานวน 38 คน เป็นเงิน 7,600 บาท
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 คนละ 625 บาท/คน/ปี จานวน 21 คน เป็น
เงิน 13,125 บาท
ระดับประถมศึกษาปีที่ 2 คนละ 619 บาท/คน/ปี จานวน 33 คน เป็น
เงิน 20,427 บาท
ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 คนละ 622 บาท/คน/ปี จานวน 25 คน เป็น
เงิน 15,550 บาท
ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 คนละ 673 บาท/คน/ปี จานวน 29 คน เป็น
เงิน 19,517 บาท
ระดับประถมศึกษาปีที่ 5 คนละ 806 บาท/คน/ปี จานวน 17 คน เป็น
เงิน 13,702 บาท
ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 คนละ 818 บาท/คน/ปี จานวน 17 คน เป็น
เงิน 13,906 บาท
รวมเป็นเงิน 103,827 บาท
(3) ค่าอุปกรณ์การเรียน
ระดับอนุบาลศึกษา คนละ 100 บาท/ภาคเรียน หรือ คนละ 200
บาท/ปี จานวน 38 คน เป็นเงิน 7,600 บาท
ระดับประถมศึกษา คนละ 195 บาท/ภาคเรียน หรือ คนละ 390
บาท/ปี จานวน 142 คน เป็นเงิน 60,450 บาท รวมเป็นเงิน 55,380
บาท
(4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน
ระดับอนุบาลศึกษา คนละ 300 บาท/ปี จานวน 38 คน เป็นเงิน 11,400
บาท
ระดับประถมศึกษา คนละ 360 บาท/ปี จานวน 142 คน เป็นเงิน 51,120
บาท รวมเป็นเงิน 62,520 บาท
(5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ระดับอนุบาลศึกษา คนละ 215 บาท/ภาคเรียน หรือ 430
บาท/ปี จานวน 38 คน เป็นเงิน 16,340 บาท
ระดับประถมศึกษา คนละ 240 บาท/ภาคเรียน หรือ 480
บาท/ปี จานวน 142 คน เป็นเงิน 68,160 บาท รวมเป็นเงิน 84,500
บาท
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว
3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2562
-2566) หน้าที่ 131 ลาดับที่ 15
(กองการศึกษา)

หน้า : 22/58

648,227

บาท

วันที่พิมพ์ : 22/8/2562 15:39:52

4) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 4.11) ค่าจัดการ
จานวน
เรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) เด็กปฐมวัย (อายุ 2-5
ปี) อัตราคนละ 1,700 บาท/ปี รายละเอียดดังนี้
(1) ศพด.อบต.ศรีค้า จานวนนักเรียน 38 คนๆละ 1,700 บาท เป็น
เงิน 64,600 บาท
(2) ศพด.บ้านกล้วย จานวนนักเรียน 52 คนๆละ 1,700 บาท เป็น
เงิน 88,400 บาท
(3) ศพด.บ้านป่ายาง-เหมืองกลาง จานวนนักเรียน 19 คนๆละ 1,700
บาท เป็นเงิน 32,300 บาท
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว
3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2562
-2566) หน้าที่ 133 ลาดับที่ 20
(กองการศึกษาฯ)
4) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 4.12) ค่าใช้จ่ายใน จานวน
การจัดการศึกษาสาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)
เพื่อจ่ายเป็น
(1) ค่าหนังสือเรียน
(1) ศพด.อบต.ศรีค้า จานวนนักเรียน 35 คนๆละ
200 บาท/ปี เป็นเงิน 7,000 บาท
(2) ศพด.บ้านกล้วย จานวนนักเรียน 52 คนๆละ
200 บาท/ปี เป็นเงิน 10,400 บาท
(3) ศพด.บ้านป่ายาง-เหมืองกลาง จานวนนักเรียน 19
คนๆละ 200 บาท/ปี เป็นเงิน 3,800 บาท
(2) ค่าอุปกรณ์การเรียน
(1) ศพด.อบต.ศรีค้า จานวนนักเรียน 35 คนๆละ
200 บาท/ปี เป็นเงิน 7,000 บาท
(2) ศพด.บ้านกล้วย จานวนนักเรียน 52 คนๆละ
200 บาท/ปี เป็นเงิน 10,400 บาท
(3) ศพด.บ้านป่ายาง-เหมืองกลาง จานวนนักเรียน 19
คนๆละ 200 บาท/ปี เป็นเงิน 3,800 บาท
(3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน
(1) ศพด.อบต.ศรีค้า จานวนนักเรียน 35 คนๆละ
300 บาท/ปี เป็นเงิน 10,500 บาท
(2) ศพด.บ้านกล้วย จานวนนักเรียน 52 คนๆละ
300 บาท/ปี เป็นเงิน 15,600 บาท
(3) ศพด.บ้านป่ายาง-เหมืองกลาง จานวนนักเรียน 19
คนๆละ 300 บาท/ปี เป็นเงิน 5,700 บาท
(4) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
(1) ศพด.อบต.ศรีค้า จานวนนักเรียน 35 คนๆละ
430 บาท/ปี เป็นเงิน 15,050 บาท
(2) ศพด.บ้านกล้วย จานวนนักเรียน 52 คนๆละ
430 บาท/ปี เป็นเงิน 22,360 บาท
(3) ศพด.บ้านป่ายาง-เหมืองกลาง จานวนนักเรียน 19
คนๆละ 430 บาท/ปี เป็นเงิน 8,170 บาท
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว
3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.25612565) หน้าที่ 141 ลาดับที่ 41
(กองการศึกษาฯ)

หน้า : 23/58

185,300

บาท

119,780

บาท

หน้า : 24/58

วันที่พิมพ์ : 22/8/2562 15:39:52

4) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 4.13) ค่าใช้จ่ายใน จานวน
การพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัด อปท.
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู ในสังกัด
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตาบลศรีค้า จานวน 10 คนๆละ 10,000
บาท เป็นเงิน 100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู ในสังกัดศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก จานวน 7 คนๆละ 10,000 บาท เป็นเงิน 70,000 บาท
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
080832/ว3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.25612565) หน้าที่ 134 ลาดับที่ 22 และหน้าที่ 130 ลาดับที่ 12
(กองการศึกษาฯ)
4) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 4.14) ค่าใช้จ่ายใน จานวน
การส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา โดย
ได้รับการจัดสรรโรงเรียนละ 50,000 บาท
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว
3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.25612565) หน้าที่ 132 ลาดับที่ 16
(กองการศึกษาฯ)
4) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 4.2) ค่าสนับสนุน
จานวน
อาหารกลางวันของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตาบลศรีค้า (บ้านเวียงสา)
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานตามโครงการอาหารกลางวัน
เด็กเล็ก เด็กอนุบาลและเด็ก ป.1 – ป.6 โรงเรียนในสังกัด อบต.ศรีค้า
ได้แก่ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตาบลศรีค้า (บ้านเวียงสา)
จานวน 180 คนx20บาทx200 วัน เป็นเงิน 720,000 บาท
คาชี้แจงเพิ่มเติม เนื่องจากจานวนนักเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลง
ระหว่างปี ด้วยหลายสาเหตุ เช่น การรับเด็กเข้าเรียนใหม่
การย้ายโรงเรียน การลาออก การจบการศึกษา ฯลฯ ดังนั้น
ในการเบิกจ่ายจริง ให้เบิกจ่ายค่าอาหารกลางวันตามจานวนเด็กจริง
หากมีการโอนเพิ่มหรือโอนลด ไม่จาต้องเปลี่ยนแปลงคาชี้แจง
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/
ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.25612565) หน้าที่ 127 ลาดับที่ 2
(กองการศึกษาฯ)
4) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 4.3) ค่าใช้จ่ายใน
การปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียน
สังกัด อปท. โดยจะได้รับจัดสรรโรงเรียนละ 20,000 บาท
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/
ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.25612565) หน้าที่ 128 ลาดับที่ 4
(กองการศึกษาฯ)

จานวน

170,000

บาท

50,000

บาท

720,000

บาท

20,000

บาท

หน้า : 25/58

วันที่พิมพ์ : 22/8/2562 15:39:52

จานวน

7,200

บาท

4) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 4.5) ค่าใช้จ่ายใน
จานวน
การพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน โดยจะ
ได้รับจัดสรรโรงเรียนละ 100,000 บาท
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว
3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.25612565) หน้าที่ 128 ลาดับที่ 6
(กองการศึกษาฯ)
4) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 4.6) ค่าใช้จ่ายใน
จานวน
การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน โดยจะได้
รับจัดสรรโรงเรียนละ 50,000 บาท
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว
3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.25612565) หน้าที่ 129 ลาดับที่ 7
(กองการศึกษาฯ)
4) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 4.7) ค่าใช้จ่ายใน
จานวน
การพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น
(SBMLD)
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) โดยจะได้รับจัดสรรโรงเรียน
ละ 500,000 บาท
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว
3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.25612565) หน้าที่ 129 ลาดับที่ 9
(กองการศึกษาฯ)
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4) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 4.4) ค่าใช้จ่าย
อินเตอร์เน็ตโรงเรียน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
ระบบ Wireless Fidelity : WIFI โดยจะได้รับจัดสรรโรงเรียน
ละ 7,200 บาท
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว
3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.25612565) หน้าที่ 128 ลาดับที่ 5
(กองการศึกษาฯ)

4) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 4.8) ค่าใช้จ่ายใน
การรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถาน
ศึกษา โดยจะได้รับจัดสรรโรงเรียนละ 15,000 บาท
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว
3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.25612565) หน้าที่ 130 ลาดับที่ 13
(กองการศึกษาฯ)

จานวน
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4) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 4.9) เงินส่งเสริม
ศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสาหรับนักเรียนยาก
จน)
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของ
ท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสาหรับนักเรียนยากจน) โดยจะได้รับจัดสรร
สาหรับโรงเรียนสังกัด อปท.ที่บิดา/มารดา/ผู้ปกครอง มีรายได้
ต่อครัวเรือนไม่เกิน 40,000 บาทต่อปี ระดับประถมศึกษา (ป.1-ป.6)
อัตราคนละ 500 บาท/คน/ภาคเรียน หรือ 1,000 บาท/คน/ปี
(จัดสรรไม่เกินร้อยละ 40 ของนักเรียนระดับประถมศึกษา)
จานวน 57 คนๆละ 1,000 บาท เป็นเงิน 57,000 บาท
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/
ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.25612565) หน้าที่ 131 ลาดับที่ 14
(กองการศึกษาฯ)
5) โครงการสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา

จานวน

57,000

บาท

จานวน
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บาท
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บาท
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บาท

จานวน

10,000

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา
เพื่อจ่ายเป็นค่า วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ เป็นต้น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.25612565) หน้าที่ 140 ลาดับที่ 38
(กองการศึกษาฯ)
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่าง ๆ
ในความรับผิดชอบ ของ อบต.ศรีค้า โรงเรียน อบต.ศรีค้า(บ้านวียงสา)
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.ศรีค้า
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล
พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติ
กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542
(กองการศึกษาฯ)
ค่าวัสดุ
รวม
วัสดุสานักงาน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุสานักงาน โดยมีหลักการพิจารณาตาม
ระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
วัสดุคงทน เช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก ฯลฯ
วัสดุสิ้นเปลือง เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ฯลฯ
วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
(กองการศึกษาฯ)
วัสดุงานบ้านงานครัว
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุงานบ้านงานครัว โดยมีหลักการพิจารณาตาม
ระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
วัสดุคงทน เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ฯลฯ
วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ผงซักฟอก สบู่ น้ายาดับกลิ่น ฯลฯ
วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
(กองการศึกษาฯ)
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ค่าอาหารเสริม (นม)
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ของโรงเรียนในพื้นที่ สังกัด
อบต.ศรีค้า 1 แห่ง สังกัด สพฐ. 2 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องค์การบริหารส่วนตาบลศรีค้า จานวน 3 แห่ง รายละเอียด ดังนี้
(1) โรงเรียนบ้านสันสลีหลวง-สันนายาว จานวน 35 คนx7.37 บาทx260
วัน เป็นเงิน 67,067 บาท
(2) โรงเรียนบ้านอนุบาลศรีค้า จานวน 65 คนx7.37 บาทx260 วัน เป็น
เงิน 124,553 บาท
(3) โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตาบลศรีค้า (บ้านเวียงสา) จานวน 180
คนx7.37 บาทx260 วัน เป็นเงิน 344,916 บาท
(4) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตาบลศรีค้า จานวน 35
คนx7.37 บาทx260 วัน เป็นเงิน 67,067 บาท
(5) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกล้วย จานวน 52 คนx7.37 บาทx260
วัน เป็นเงิน 99,643 บาท
(6) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายาง จานวน 19 คนx7.37 บาทx260
วัน เป็นเงิน 36,408 บาท
คาชี้แจงเพิ่มเติม รายจ่าย (1) ถึง (6) เป็นเพียงการแสดงให้เห็นถึงที่มา
ของยอดตั้งงบประมาณ หากมีการเพิ่มลดของจานวนนักเรียนของแต่ละ
สถานศึกษา ให้สามารถปรับเกลี่ย ถัวเฉลี่ยจ่ายงบประมาณกันได้
ระหว่าง (1) ถึง (6) โดยไม่จาต้องเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณแต่
อย่างใด
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว
3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
(กองการศึกษาฯ)
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยมีหลักการพิจารณา
ตามระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
วัสดุคงทน เช่น ไขควง ประแจ แม่แรง ฯลฯ
วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ยางรถยนต์ น้ามันเบรก น็อตและสกรู ฯลฯ
วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น เบาะรถยนต์ เบรก ครัช ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
(กองการศึกษาฯ)
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ วัสดุสิ้น
เปลือง เช่น แก๊สหุงต้ม น้ามันเชื้อเพลิง น้ามันดีเซล น้ามันก๊าด น้ามัน
เบนซิน น้ามันเตา ฯลฯ ที่ใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วน
ตาบล โรงเรียนหรือ ศพด.
ในสังกัด หรือน้ามันที่ใช้ในกรณีที่ขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรจากส่วน
ราชการอื่น ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
(กองการศึกษาฯ)

จานวน
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วัสดุคอมพิวเตอร์
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยมีหลักการพิจารณาตาม
ระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
วัสดุคงทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
วัสดุสิ้นเปลือง เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette, Floppy Disk) ฯลฯ
วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น หน่วยประมวลผล ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
(กองการศึกษาฯ)
ค่าสาธารณูปโภค
รวม
ค่าไฟฟ้า
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสาหรับโรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
องค์การบริหารส่วนตาบลศรีค้า หรือที่อื่นๆที่เป็นอานาจหน้าที่หรือใน
ความรับผิดชอบของ อบต.ศรีค้า
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
(กองการศึกษาฯ)
ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าประปาสาหรับโรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
องค์การบริหารส่วนตาบลศรีค้า หรือที่อื่นๆที่เป็นอานาจหน้าที่หรือใน
ความรับผิดชอบของ อบต.ศรีค้า
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
(กองการศึกษาฯ)
งบลงทุน
รวม
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
เก้าอี้สานักงาน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สานักงาน จานวน 5 ตัว ตัวละ 1,000
บาท (สาหรับโรงเรียน อบต.ศรีค้า)
- โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากครุภัณฑ์ชนิดนี้ไม่มีกาหนด
ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สานักงบประมาณ
(กองการศึกษาฯ)
โต๊ะทางานพร้อมเก้าอี้
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทางานพร้อมเก้าอี้ จานวน 6 ชุด ชุดละ 6,000
บาท (สาหรับโรงเรียน อบต.ศรีค้า)
- โดยมีคุณลักษณะไม่น้อยกว่า ดังนี้
เป็นโต๊ะทางานขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 78 เซนติเมตร ยาว 150
เซนติเมตร สูง 75 เซนติเมตร
โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากครุภัณฑ์ชนิดนี้ไม่มีกาหนด
ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สานักงบประมาณ
(กองการศึกษาฯ)
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ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบเข็น

จานวน

13,000

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบเข็น
จานวน 1 เครื่อง ราคา 13,000 บาท
ให้แก่โรงเรียน อบต.ศรีค้า (บ้านเวียงสา)
โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้
1) เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบเข็นชนิดสูบนอน
2) เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 3.5 แรงม้า
3) รัศมีตัดหญ้ากว้างไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว
- ครุภัณฑ์ดังกล่าวมีกาหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ อบต.ศรีค้า
มีความจาเป็นจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะสังเขป
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สานักงบประมาณ ธันวาคม 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
(กองการศึกษาฯ)
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สาหรับสานักงาน
จานวน

51,000

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สาหรับสานักงาน
ราคา 17,000 บาท จานวนว 3 เครื่อง (สาหรับโรงเรียน อบต.ศรีค้า)
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core)
โดย มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.2 GHz
จานวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อย
กว่า 3 MB
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาด
ไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 120 GB จานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือ
ภายนอก (External) จานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า
ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว ความละเอียด
แบบ FHD (1920x1080)
- สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth
- ครุภัณฑ์ดังกล่าวมีกาหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์ อบต.ศรีค้า มีความ
จาเป็นจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานคอมพิวเตอร์
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
(กองการศึกษาฯ)
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ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (โครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่)
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์
ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ของ อบต.ศรีค้า
หน้าที่ 164 ลาดับที่ 4
(กองการศึกษาฯ)
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1) โครงการบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ของ อบต.ศรีค้า
หน้าที่ 164 ลาดับที่ 4
(กองการศึกษาฯ)
2) โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและ
อาคารประกอบของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตาบลศรีค้า (บ้านเวียงสา)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2563 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของ อบต.ศรีค้า
หน้า 130 ลาดับที่ 11
(กองการศึกษาฯ)
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
1) อุดหนุนโรงเรียนบ้านสันสลีหลวง-สันนายาว โครงการอาหารกลางวัน
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานตามโครงการอาหารกลางวัน
เด็กเล็ก เด็กอนุบาลและเด็ก ป.1-ป.6 จานวน 42 คน x 20 บาท
x 200 วัน เป็นเงิน 168,000 บาท
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ของ อบต.ศรีค้า
หน้าที่ 127 ลาดับที่ 2
(กองการศึกษาฯ)
2) อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลศรีค้า โครงการอาหารกลางวัน
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานตามโครงการอาหารกลางวันเด็กเล็ก
เด็กอนุบาลและเด็ก ป.1-ป.6 จานวน 65 คน x 20 บาท x 200 วัน
เป็นเงิน 260,000 บาท
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว
3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ของ อบต.ศรีค้า
หน้าที่ 127 ลาดับที่ 2
(กองการศึกษาฯ)

จานวน

10,000

บาท

รวม

650,000

บาท

จานวน

500,000

บาท

จานวน

150,000

บาท

รวม

428,000

บาท

รวม

428,000

บาท

จานวน

168,000

บาท

จานวน

260,000

บาท
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

รวม

332,000

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

107,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

107,000

บาท

จานวน

50,000

บาท

50,000

บาท

7,000

บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
1) โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานตามโครงการป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อในพื้นที่ เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดหาทรายอะเบท
เวชภัณฑ์ ยา วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
ป้ายโครงการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นในการดาเนินตามโครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล
พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ อบต.ศรีค้า
หน้าที่ 150 ลาดับที่ 1
(สานักงานปลัด)
2) โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า (ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค จานวน
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์
ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี)
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานตามโครงการป้องกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้า (ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์
ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี)
เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เวชภัณฑ์
ยา วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
ป้ายโครงการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นในการดาเนินตามโครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล
พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ อบต.ศรีค้า
หน้า 150 ลาดับที่ 2
(สานักงานปลัด)
3) โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานตามโครงการอาสาสมัครป้องกัน
และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมสถานที่
ค่าสมนาคุณวิทยากร ป้ายโครงการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็น
ในการดาเนินตามโครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล
พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ อบต.ศรีค้า
หน้าที่ 150 ข้อ 2
(สานักงานปลัด)

หน้า : 32/58

วันที่พิมพ์ : 22/8/2562 15:39:53

งบเงินอุดหนุน

รวม

225,000

บาท

เงินอุดหนุน

รวม

225,000

บาท

จานวน

5,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
1) อุดหนุนสานักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ตามโครงการผ่าตัดทาหมันเพื่อ
ลดจานวนสุนัขและแมวที่เป็นสัตว์พาหะของโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว
ไม่มีเจ้าของในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ปีงบประมาณ 2563
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการผ่าตัดทาหมันเพื่อลดจานวนสุนัข
และแมวที่เป็นสัตว์พาหะของโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและ
แมวไม่มีเจ้าของในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ปีงบประมาณ 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ อบต.ศรีค้า
หน้าที่ 152 ลาดับที่ 7
(สานักงานปลัด)
เงินอุดหนุนเอกชน
1) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านเหมืองกลาง โครงการพระ
ราชดาริด้านสาธารณสุข
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพระราชดาริด้านสาธารณสุข
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของ อบต.ศรีค้า
หน้าที่ 154 ลาดับที่ 11
(สานักงานปลัด)
10) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านศรีค้า โครงการพระราช
ดาริด้านสาธารณสุข
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพระราชดาริด้านสาธารณสุข
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของ อบต.ศรีค้า
หน้าที่ 154 ลาดับที่ 11
(สานักงานปลัด)
11) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านรุ่งเจริญ โครงการพระราช
ดาริด้านสาธารณสุข
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพระราชดาริด้านสาธารณสุข
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของ อบต.ศรีค้า
หน้าที่ 154 ลาดับที่ 11
(สานักงานปลัด)
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2) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านป่ายาง โครงการพระราชดาริ
ด้านสาธารณสุข
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพระราชดาริด้านสาธารณสุข
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของ อบต.ศรีค้า
หน้าที่ 154 ลาดับที่ 11
(สานักงานปลัด)
3) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านแม่คาหลักเจ็ด โครงการพระ
ราชดาริด้านสาธารณสุข
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพระราชดาริด้านสาธารณสุข
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของ อบต.ศรีค้า
หน้าที่ 154 ลาดับที่ 11
(สานักงานปลัด)
4) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านสันสลีหลวง โครงการพระ
ราชดาริด้านสาธารณสุข
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพระราชดาริด้านสาธารณสุข
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของ อบต.ศรีค้า
หน้าที่ 154 ลาดับที่ 11
(สานักงานปลัด)
5) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านกล้วย โครงการพระราชดาริ
ด้านสาธารณสุข
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพระราชดาริด้านสาธารณสุข
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของ อบต.ศรีค้า
หน้าที่ 154 ลาดับที่ 11
(สานักงานปลัด)
6) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านสันนายาว โครงการพระราช
ดาริด้านสาธารณสุข
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพระราชดาริด้านสาธารณสุข
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของ อบต.ศรีค้า
หน้าที่ 154 ลาดับที่ 11
(สานักงานปลัด)

จานวน

20,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

จานวน

20,000

บาท
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20,000

บาท

20,000

บาท

20,000

บาท

รวม

15,000

บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

15,000

บาท

เงินอุดหนุน

รวม

15,000

บาท

จานวน

15,000

บาท

7) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านเวียงสา โครงการพระราช
จานวน
ดาริด้านสาธารณสุข
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพระราชดาริด้านสาธารณสุข
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของ อบต.ศรีค้า
หน้าที่ 154 ลาดับที่ 11
(สานักงานปลัด)
8) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านแม่สลองนอก โครงการพระ จานวน
ราชดาริด้านสาธารณสุข
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพระราชดาริด้านสาธารณสุข
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของ อบต.ศรีค้า
หน้าที่ 154 ลาดับที่ 11
(สานักงานปลัด)
9) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านแสนสุข โครงการพระราช
จานวน
ดาริด้านสาธารณสุข
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพระราชดาริด้านสาธารณสุข
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของ อบต.ศรีค้า
หน้าที่ 154 ลาดับที่ 11
(สานักงานปลัด)
แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์
1) อุดหนุนกิ่งกาชาดอาเภอแม่จัน โครงการสนับสนุนภารกิจกิ่งกาชาด
อาเภอแม่จัน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการสนับสนุนภารกิจกิ่ง
กาชาดอาเภอแม่จัน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ อบต.ศรีค้า
หน้าที่ 106 ลาดับที่ 12
(สานักงานปลัด)
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

รวม

700,000

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

700,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

700,000

บาท

จานวน

700,000

บาท

รวม

2,852,880

บาท

รวม

1,429,680

บาท

รวม

1,429,680

บาท

จานวน

944,280

บาท

จานวน

42,000

บาท

จานวน

395,400

บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร
ค่าจ้างเหมาบริการรถรับส่งนักเรียน ฯลฯ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ อบต.ศรีค้า
หน้าที่ 109 ลาดับที่ 1
(กองการศึกษาฯ)
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตาบล และเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจาปีของพนักงานส่วนตาบลสังกัดกองช่าง ตาแหน่ง
ผู้อานวยการกองช่าง วิศวกรโยธา นายช่างโยธา เป็นต้น
ตามอัตราที่ปรากฏในแผนอัตรากาลังสามปี
(ปีงบประมาณ 2561-2563) คานวณตั้งจ่ายไว้จานวน 12 เดือน
- เป็นไปตามหนังสือสานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การคานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(กองช่าง)
เงินประจาตาแหน่ง
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งรายเดือนของผู้ดารงตาแหน่ง
ผู้อานวยการกองช่าง จานวน 1 อัตราๆละ 3,500 บาท
คานวณตั้งจ่ายไว้จานวน 12 เดือน ตามอัตราที่ปรากฏใน
แผนอัตรากาลังสามปี (ปีงบประมาณ 2561-2563)
- เป็นไปตามหนังสือสานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การคานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(กองช่าง)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างสังกัดกองช่าง เช่น ตาแหน่ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยนายช่างโยธา คนงานทั่วไป เป็นต้น
ตามอัตราที่ปรากฏในแผนอัตรากาลังสามปี (ปีงบประมาณ 25612563) คานวณตั้งจ่ายไว้จานวน 12 เดือน
- เป็นไปตามหนังสือสานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การคานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(กองช่าง)
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างสังกัด
กองช่าง เช่น ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยนายช่างโยธา
คนงานทั่วไป เป็นต้น ตามอัตราที่ปรากฏในแผนอัตรากาลังสามปี
(ปีงบประมาณ 2561-2563) คานวณตั้งจ่ายไว้จานวน 12 เดือน
- เป็นไปตามหนังสือสานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การคานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(กองช่าง)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

จานวน

48,000

บาท

รวม
รวม

512,600

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็น
1) เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจาปี) ให้แก่
พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้าง
หรือ
2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต.ตามกฎหมาย
เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าตอบแทน
คณะกรรมการตรวจการจ้าง ค่าใช้จ่าย/ค่าป่วยการ ที่จ่ายให้แก่ อปพร.
ที่ได้รับคาสั่งให้ปฏิบัติงาน ค่าตอบแทนจ้างนักศึกษาปฏิบัติงาน ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกาหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจาปี
แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กาปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
(กองช่าง)
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
ส่วนตาบลและพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

40,000

บาท

5,000

บาท

ค่าเช่าบ้าน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ได้แก่ ค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อบ้าน
ค่าผ่อนชาระเงินกู้ ของพนักงานส่วนตาบลสังกัดกองช่าง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้าน
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
(กองช่าง)

จานวน

50,000

บาท

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ของพนักงานส่วนตาบลสังกัด
กองช่าง ตามระเบียบกฎหมายกาหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และ (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2549
(กองช่าง)

จานวน

17,600

บาท

บาท
112,600 บาท
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ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รวม

200,000

บาท

จานวน

100,000

บาท

จานวน

50,000

บาท

จานวน

50,000

บาท

รวม
จานวน

200,000

- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าจ้างออกแบบและ
ควบคุมงานก่อสร้าง ค่าจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร ค่าเช่าบริการต่างๆ
ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าธรรมเนียมรังวัดที่ดิน รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการต่างๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7120
ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมา
บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(กองช่าง)
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก
ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ของพนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้าง ผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต.
หรือผู้มีสิทธิอื่นตามระเบียบกฎหมายกาหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
(กองช่าง)

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ ในความ
รับผิดชอบของ อบต.ศรีค้า
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) ของ อบต.ศรีค้า
หน้าที่ 165 ลาดับที่ 1
(กองช่าง)
ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุสานักงาน โดยมีหลักการพิจารณาตาม
ระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
วัสดุคงทน เช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก ฯลฯ
วัสดุสิ้นเปลือง เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ฯลฯ
วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
(กองช่าง)

บาท
10,000 บาท
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยมีหลักการพิจารณาตาม
ระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
วัสดุคงทน เช่น ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน ฯลฯ
วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า ฯลฯ
วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ดอกลาโพง แผงวงจร ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
(กองช่าง)

จานวน

10,000

บาท

วัสดุก่อสร้าง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุก่อสร้าง โดยมีหลักการพิจารณาตาม
ระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
วัสดุคงทน เช่น ไม้ต่างๆ ค้อน คีม ฯลฯ
วัสดุสิ้นเปลือง เช่น น้ามันทาไม้ ทินเนอร์ สี ปูนซีเมนต์ ฯลฯ
วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ท่อน้าและอุปกรณ์ประปาฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
(กองช่าง)
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยมีหลักการพิจารณา
ตามระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
วัสดุคงทน เช่น ไขควง ประแจ แม่แรง ฯลฯ
วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ยางรถยนต์ น้ามันเบรก น็ดตและสกรู ฯลฯ
วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น เบาะรถยนต์ เบรก ครัช ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
(กองช่าง)

จานวน

50,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

วันที่พิมพ์ : 22/8/2562 15:39:53
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาน้ามันเชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่นต่างๆ เช่น
น้ามันดีเซล น้ามันก๊าด น้ามันเบนซิน น้ามันเตา ถ่าน ก๊าส แก๊สหุงต้ม
ที่ใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตาบล หรือน้ามันที่ใช้
ในกรณีที่ขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรจากส่วนราชการอื่น ฯลฯ
ตั้งงบประมาณโดยพิจารณาจากอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการตั้งงบประมาณ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 โดยคานวณจากฐานข้อมูล ดังนี้
(1) ค่าน้ามันดีเซลและวัสดุหล่อลื่นต่างๆ รถขุดตีนตะขาบ จานวน 1 คัน
เป็นเงิน 55,000 บาท (ตั้งงบประมาณตามความเหมาะสมเนื่องจาก
ในหนังสือดังกล่าวไม่มีอัตราค่าใช้จ่ายรายการนี้)
(2) ค่าน้ามันเบนซินและวัสดุหล่อลื่นต่างๆ รถจักรยานยนต์
จานวน 1 คัน เป็นเงิน 4,100 บาท
(3) ค่าน้ามันดีเซลและวัสดุหล่อลื่นต่างๆ รถกระเช้าอเนกประสงค์
จานวน 1 คัน เป็นเงิน 51,700 บาท
คาชี้แจงเพิ่มเติม การเบิกจ่ายงบประมาณให้เบิกจ่ายตามข้อเท็จจริง
สามารถถัวเฉลี่ยใช้จ่ายได้ทั้งข้อ (1) - (2) และสามารถใช้จ่ายได้ใน
รายการที่เป็นวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นอื่นๆที่ไม่ได้ระบุไว้
และสามารถใช้จ่ายกับยานพาหนะหรือเครื่องจักรกลหรือ
สิ่งที่ต้องใช้วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นรายการอื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้
หรือภารกิจที่หน่วยงานอื่นร้องขอตามอานาจหน้าที่
(การแจกแจงรายการงบประมาณตาม (1) - (2) เป็นเพียงการแสดง
ถึงหลักการที่มาทางสถิติที่ใช้ในการคานวณตั้งงบประมาณเท่านั้น)
(กองช่าง)

110,000

บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยมีหลักการพิจารณา
ตามระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
วัสดุคงทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
วัสดุสิ้นเปลือง เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette, Floppy Disk) ฯลฯ
วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น หน่วยประมวลผล ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
(กองช่าง)

10,000

บาท
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือ
แบบแขวน ขนาด 30,000 บีทียู ราคาเครื่องละ 40,200 บาท จานวน 3
เครื่อง รวมเป็นเงิน 120,600 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1) ขนาดที่กาหนดเป็นขนาดไม่ต่ากว่า 30,000 บีทียู
2) ราคาที่กาหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง
3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทาความเย็น
ขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสาเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วย
ส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
5) มีความหน่วงเวลาการทางานของคอมเพรสเซอร์
6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกเหนือจากข้อ 3)
นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัด
พลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพ
พลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า
7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
(1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ 1 ตัว
ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน
15 เมตร
8) ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (กรณีต้องการแสดงค่าติดตั้งแยก
จากราคาเครื่องปรับอากาศ)
(1) ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน
ขนาดไม่ต่ากว่า 13,000 บีทียู 4,000 บาท
ขนาดไม่ต่ากว่า 43,000 บีทียู 5,500 บาท
(2) ชนิดตู้ตั้งพื้น
ขนาดไม่ต่ากว่า 33,000 บีทียู 5,000 บาท
ขนาดไม่ต่ากว่า 42,000 บีทียู 6,000 บาท
(3) ชนิดติดผนัง
ขนาด 12,000-24,000 บีทียู 3,000 บาท
- เพื่อติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน อาคาร
อเนกประสงค์ประจาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านแสนสุข
- ครุภัณฑ์ดังกล่าวมีกาหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ อบต.ศรีค้า
มีความจาเป็นจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะสังเขป
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สานักงบประมาณ ธันวาคม 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ2561-2565) ของ อบต.ศรีค้า
หน้าที่ 188 ลาดับที่ 45
(กองช่าง)

รวม

910,600

บาท

รวม

320,600

บาท

จานวน

120,600

บาท
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ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (โครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่)

จานวน

200,000

บาท

รวม

590,000

บาท

จานวน

590,000

บาท

งานไฟฟ้าถนน

รวม

2,244,000

บาท

งบลงทุน

รวม

2,244,000

บาท

รวม

2,244,000

บาท

250,000

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์
ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ อบต.ศรีค้า
หน้าที่ 165 ลาดับที่ 2
(กองช่าง)
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น ค่าปรับปรุง
ถนนหินคลุกภายพื้นที่ในตาบลศรีค้า และค่าบารุงรักษาปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างอื่นๆ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ อบต.ศรีค้า
หน้าที่ 74 ลาดับที่ 74 และ หน้า 166 ลาดับที่ 5
(กองช่าง)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
1) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านเหมืองกลาง ซอย จานวน
หลังวัดเหมืองกลาง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1
บ้านเหมืองกลางซอย หลังวัดเหมืองกลาง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
ยาว 110 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตรวม
ไม่น้อยกว่า440 ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบที่ อบต.ศรีค้ากาหนด
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการฯ จานวน 1 ป้าย
สถานที่ดาเนินการ : ซอยหลังวัดเหมืองกลาง เข้าพื้นที่อาคาร
อเนกประสงค์ประจาหมุ่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านเหมืองกลาง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล
พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ อบต.ศรีค้า
หน้าที่ 44 ลาดับที่ 1
(กองช่าง)
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10) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแยกหน้าบ้าน อสม.
แชแม หมูท
่ ี่ 11 บ้านรุง่ เจริญ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแยกหน้าบ้าน
อสม.แชแม หมู่ที่ 11 บ้านรุ่งเจริญ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
ยาว 108 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
รวมไม่น้อยกว่า 432 ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบที่ อบต.ศรีค้า
กาหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการฯ จานวน 1 ป้าย
สถานที่ดาเนินการ : บริเวณซอยแยกหน้าบ้าน อสม.แชแม หมู่ที่ 11
บ้านรุ่งเจริญ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล
พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ อบต.ศรีค้า
หน้าที่ 71 ลาดับที่ 69
(กองช่าง)
2) โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางหมู่ที่ 2
บ้านป่ายาง เชื่อม หมู่ที่ 5 บ้านกล้วย
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง
หมู่ที่ 2 บ้านป่ายาง เชื่อม หมู่ที่ 5 บ้านกล้วย ขนาดกว้าง 5.00 เมตร
ยาว 187 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
รวมไม่น้อยกว่า 935 ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบที่ อบต.ศรีค้า
กาหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการฯ จานวน 1 ป้าย
สถานที่ดาเนินการ : ถนนซอยกลางหมู่บ้านหมู่ที่ 2 บ้านป่ายาง เชื่อมไป
หมู่ที่ 5 บ้านกล้วย
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล
พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ อบต.ศรีค้า
หน้าที่ 45 ลาดับที่ 5
(กองช่าง)
3) โครงการก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านแม่คา
หลักเจ็ด ซอย 9
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3
บ้านแม่คาหลักเจ็ด ซอย 9 ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 105 เมตร
ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ก่อสร้างตามแบบที่ อบต.ศรีค้ากาหนด
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการฯ จานวน 1 ป้าย
สถานที่ดาเนินการ : ซอย 9 หมู่ที่ 3 บ้านแม่คาหลักเจ็ด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล
พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ อบต.ศรีค้า
หน้าที่ 50 ลาดับที่ 16
(กองช่าง)

จานวน

250,000

บาท

จานวน

250,000

บาท

จานวน

250,000

บาท
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4) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านสันสลีหลวง จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4
บ้านสันสลีหลวง โดยดาเนินการขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 86 เมตร งานติดตั้ง
เครื่องสูบน้าไฟฟ้า งานเทคอนกรีตปากบ่อบาดาล เป็นต้น
และปรับปรุงซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ระบบประปา ฯลฯ
ตามแบบที่ อบต.ศรีค้ากาหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการฯ จานวน 1 ป้าย
สถานที่ดาเนินการ : บริเวณพื้นที่สาธารณะประจาหมู่บ้าน
(ข้างวัดสันสลีหลวง) หมู่ที่ 4 บ้านสันสลีหลวง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล
พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ อบต.ศรีค้า
หน้าที่ 51 ลาดับที่ 19
(กองช่าง)
5) โครงการวางท่อส่งน้าเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 5 บ้านกล้วย
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อส่งน้าเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 5 บ้านกล้วย
โดยดาเนินการวางท่อส่งน้า พีวีซี ขนาด 8 นิ้ว มีความยาว
ไม่น้อยกว่า 308 เมตร ตามแบบที่ อบต.ศรีค้ากาหนด
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการฯ จานวน 1 ป้าย
สถานที่ดาเนินการ : วางท่อส่งน้าจากเครื่องสูบน้าหลังหอประชุมหมู่บ้าน
ไปถึงพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 5 บ้านกล้วย
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล
พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ อบต.ศรีค้า
หน้าที่ 56 ลาดับที่ 29
(กองช่าง)
6) โครงการก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 6 จานวน
บ้านสันนายาว
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6
บ้านสันนายาว ซอยหลังวัดสันนายาว ขนาดกว้าง 0.30 เมตร
ยาว 107 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร
ก่อสร้างตามแบบที่ อบต.ศรีค้ากาหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการฯ
จานวน 1 ป้าย
สถานที่ดาเนินการ : ข้างถนนฝั่งตะวันออก ซอยหลังวัดสันนายาว หมู่ที่ 6
บ้านสันนายาว
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล
พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ อบต.ศรีค้า
หน้าที่ 58 ลาดับที่ 36
(กองช่าง)

หน้า : 43/58
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7) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางกลางหมู่บ้าน จานวน
หมู่ที่ 8 บ้านแม่สลองนอก
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางกลาง
หมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านแม่สลองนอก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
ยาว 230 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
รวมไม่น้อยกว่า 920 ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบที่ อบต.ศรีค้า
กาหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการฯ จานวน 1 ป้าย
สถานที่ดาเนินการ : สายทางกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านแม่สลองนอก
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล
พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ อบต.ศรีค้า
หน้าที่ 63 ลาดับที่ 49
(กองช่าง)
8) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางไปวัดแสนสุข หมู่ที่ 9 บ้าน จานวน
แสนสุข
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางไปวัดแสนสุข
หมู่ที่ 9 บ้านแสนสุข ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 59 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า
236 ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบที่ อบต.ศรีค้ากาหนด
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการฯ จานวน 1 ป้าย
สถานที่ดาเนินการ : ทางไปวัดแสนสุข หมู่ที่ 9 บ้านแสนสุข
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล
พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ อบต.ศรีค้า
หน้าที่ 65 ลาดับที่ 54
(กองช่าง)
9) โครงการก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด ปากทาง จานวน
เข้าบ้านป่ายาง หมู่ที่ 10 บ้านศรีค้า
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมฝาปิด ปากทางเข้าบ้านป่ายาง หมู่ที่ 10 บ้านศรีค้า
ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 48 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร
ก่อสร้างตามแบบที่ อบต.ศรีค้ากาหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการฯ
จานวน 1 ป้าย
สถานที่ดาเนินการ : ถนนซอยปากทางเข้าบ้านป่ายาง (ขาเข้าฝั่งซ้ายมือ)
หมู่ที่ 10 บ้านศรีค้า
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล
พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ อบต.ศรีค้า
หน้าที่ 69 ลาดับที่ 63
(กองช่าง)

หน้า : 44/58
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งานสวนสาธารณะ

รวม

138,000

บาท

รวม

138,000

บาท

รวม

138,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

จานวน

14,000

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องออกกาลังกายกลางแจ้ง เครื่องก้าวเหวี่ยงขาคู่
พร้อมติดตั้ง จานวน 1 ชุด ชุดละ 14,000 บาท โดยติดตั้ง
เครื่องออกกาลังกายกลางแจ้งบริเวณศาลาอเนกประสงค์ประจาหมู่บ้าน
หมู่ที่ 10 บ้านศรีค้า รายละเอียดตามที่ อบต.ศรีค้า กาหนด
โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากครุภัณฑ์ชนิดนี้ไม่มีกาหนด
ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สานักงบประมาณ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ อบต.ศรีค้า
หน้าที่ 178 ลาดับที่ 6
(กองช่าง)
3) เครื่องเดินสลับขา
จานวน

20,000

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องออกกาลังกายกลางแจ้ง เครื่องเดินสลับขา
พร้อมติดตั้ง จานวน 2 ชุด ชุดละ 10,000 บาท โดยติดตั้ง
เครื่องออกกาลังกายกลางแจ้งบริเวณศาลาอเนกประสงค์ประจาหมู่บ้าน
หมู่ที่ 10 บ้านศรีค้า รายละเอียดตามที่ อบต.ศรีค้า กาหนด
โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากครุภัณฑ์ชนิดนี้ไม่มีกาหนด
ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สานักงบประมาณ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ อบต.ศรีค้า
หน้าที่ 178 ลาดับที่ 6
(กองช่าง)
4) เครื่องปั่นจักรยาน

20,000

บาท

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์กีฬา
1) เครื่องก้าวเหวี่ยงขา
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องออกกาลังกายกลางแจ้ง เครื่องก้าวเหวี่ยงขา
พร้อมติดตั้ง จานวน 2 ชุด ชุดละ 10,000 บาท โดยติดตั้ง
เครื่องออกกาลังกายกลางแจ้งบริเวณศาลาอเนกประสงค์ประจาหมู่บ้าน
หมู่ที่ 10 บ้านศรีค้า รายละเอียดตามที่ อบต.ศรีค้า กาหนด
โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากครุภัณฑ์ชนิดนี้ไม่มีกาหนด
ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สานักงบประมาณ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ อบต.ศรีค้า
หน้าที่ 178 ลาดับที่ 6
(กองช่าง)
2) เครื่องก้าวเหวี่ยงขาคู่

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องออกกาลังกายกลางแจ้ง เครื่องปั่นจักรยาน
พร้อมติดตั้ง จานวน 2 ชุด ชุดละ 10,000 บาท โดยติดตั้ง
เครื่องออกกาลังกายกลางแจ้งบริเวณศาลาอเนกประสงค์ประจาหมู่บ้าน
หมู่ที่ 10 บ้านศรีค้า รายละเอียดตามที่ อบต.ศรีค้า กาหนด
โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากครุภัณฑ์ชนิดนี้ไม่มีกาหนด
ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สานักงบประมาณ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ อบต.ศรีค้า
หน้าที่ 178 ลาดับที่ 6
(กองช่าง)

จานวน
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จานวน

15,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องออกกาลังกายกลางแจ้ง อุปกรณ์ยกน้าหนัก
(แบบนั่ง) พร้อมติดตั้ง จานวน 2 ชุด ชุดละ 10,000 บาท
โดยติดตั้งเครื่องออกกาลังกายกลางแจ้งบริเวณศาลาอเนกประสงค์
ประจาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านศรีค้า รายละเอียดตามที่ อบต.ศรีค้า
กาหนด โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากครุภัณฑ์ชนิดนี้
ไม่มีกาหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สานักงบประมาณ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ อบต.ศรีค้า
หน้าที่ 178 ลาดับที่ 6
(กองช่าง)
8) อุปกรณ์แก้ปวดเข่า (แบบสลับขา)

จานวน

9,000

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องออกกาลังกายกลางแจ้ง อุปกรณ์แก้ปวด
เข่า (แบบสลับขา) พร้อมติดตั้ง จานวน 1 ชุด ชุดละ 9,000 บาท
โดยติดตั้งเครื่องออกกาลังกายกลางแจ้งบริเวณศาลาอเนกประสงค์
ประจาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านศรีค้า รายละเอียดตามที่ อบต.ศรีค้า
กาหนด โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากครุภัณฑ์ชนิดนี้
ไม่มีกาหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สานักงบประมาณ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ อบต.ศรีค้า
หน้าที่ 178 ลาดับที่ 6
(กองช่าง)
9) อุปกรณ์กรรเชียงเดี่ยว

จานวน

10,000

บาท

5) เครื่องเดินคู่
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องออกกาลังกายกลางแจ้ง เครื่องเดินคู่
พร้อมติดตั้ง จานวน 1 ชุด ชุดละ 15,000 บาท โดยติดตั้ง
เครื่องออกกาลังกายกลางแจ้ง บริเวณศาลาอเนกประสงค์
ประจาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านศรีค้า รายละเอียดตามที่ อบต.ศรีค้า
กาหนด โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากครุภัณฑ์ชนิดนี้
ไม่มีกาหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สานักงบประมาณ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ อบต.ศรีค้า
หน้าที่ 178 ลาดับที่ 6
(กองช่าง)
6) เครื่องกรรเชียงบก
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องออกกาลังกายกลางแจ้ง เครื่องกรรเชียงบก
พร้อมติดตั้ง จานวน 1 ชุด ชุดละ 10,000 บาท โดยติดตั้ง
เครื่องออกกาลังกาย กลางแจ้งบริเวณศาลาอเนกประสงค์ประจาหมู่บ้าน
หมู่ที่ 10 บ้านศรีค้า รายละเอียดตามที่ อบต.ศรีค้า กาหนด
โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากครุภัณฑ์ชนิดนี้ไม่มีกาหนด
ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สานักงบประมาณ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ อบต.ศรีค้า
หน้าที่ 178 ลาดับที่ 6
(กองช่าง)
7) อุปกรณ์ยกน้าหนัก (แบบนั่ง)

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องออกกาลังกายกลางแจ้ง อุปกรณ์กรรเชียง
เดี่ยวพร้อมติดตั้ง จานวน 1 ชุด ชุดละ 10,000 บาท โดยติดตั้ง
เครื่องออกกาลังกายกลางแจ้งบริเวณศาลาอเนกประสงค์ประจาหมู่บ้าน
หมู่ที่ 10 บ้านศรีค้า รายละเอียดตามที่ อบต.ศรีค้า กาหนด
โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากครุภัณฑ์ชนิดนี้ไม่มีกาหนด
ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สานักงบประมาณ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ อบต.ศรีค้า
หน้าที่ 178 ลาดับที่ 6
(กองช่าง)
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รวม

544,000

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

515,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

515,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

จานวน

80,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
1) โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านและตาบล
- เพื่อจ่ายเป็นดาเนินโครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านและตาบลเพื่อเป็น
ข้อมูลในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนชุมชน ฯลฯ เช่น ค่าอาหาร
ค่าเอกสาร วัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายไวนิล ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล
พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน พระราชบัญญัติกาหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ อบต.ศรีค้า
หน้าที่ 158 ลาดับที่ 6
(สานักงานปลัด)
10) โครงการข่วงผญ๋าสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นตาบลศรีค้า
- เพื่อจ่ายเป็นดาเนินโครงการข่วงผญ๋าสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นตาบล
ศรีค้า
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล
พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน พระราชบัญญัติกาหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2542 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ อบต.ศรีค้า
หน้าที่ 108 ลาดับที่ 19
(สานักงานปลัด)
11) โครงการจัดการขยะและคัดแยกขยะอันตรายจากชุมชน
- เพื่อจ่ายเป็นดาเนินโครงการจัดการขยะและคัดแยกขยะอันตราย
จากชุมชน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล
พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน พระราชบัญญัติกาหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ อบต.ศรีค้า
หน้าที่ 105 ลาดับที่ 10
(สานักงานปลัด)
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2) โครงการ อบต.เคลื่อนที่เพื่อให้บริการประชาชนตามอานาจหน้าที่

จานวน

20,000

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นดาเนินโครงการ อบต.เคลื่อนที่เพื่อให้บริการประชาชน
ตามอานาจหน้าที่ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเอกสาร วัสดุอุปกรณ์
ค่าป้ายไวนิล ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล
พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน พระราชบัญญัติกาหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ะที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของ อบต.ศรีค้า
หน้าที่ 158 ลาดับที่ 6
(สานักงานปลัด)
3) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่
- เพื่อจ่ายเป็นดาเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่
เช่น ค่าเอกสาร วัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายไวนิล ค่าสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล
พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน และพระราชบัญญัติ
กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ อบต.ศรีค้า
หน้าที่ 118 ลาดับที่ 11
(สานักงานปลัด)
4) โครงการฝึกอบรมการประกอบอาชีพของประชาชนในพื้นที่

จานวน

45,000

บาท

จานวน

60,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นดาเนินโครงการฝึกอบรมการประกอบอาชีพของประชาชน
ในพื้นที่
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล
พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน และพระราชบัญญัติ
กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ อบต.ศรีค้า
หน้าที่ 116 ลาดับที่ 4
(สานักงานปลัด)
5) โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานกลุ่มแกนนาหมู่บ้านเพื่อส่งเสริม
การคัดแยกขยะในครัวเรือน
- เพื่อจ่ายเป็นดาเนินโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานกลุ่มแกนนา
หมู่บ้านเพื่อส่งเสริมการคัดแยกขยะในครัวเรือน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล
พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน และพระราชบัญญัติ
กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) ของ อบต.ศรีค้า
หน้าที่ 117 ลาดับที่ 5
(สานักงานปลัด)

หน้า : 49/58

วันที่พิมพ์ : 22/8/2562 15:39:53

6) โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานกลุ่มผู้นาชุมชนเพื่อนาความรู้มา
พัฒนาท้องถิ่น
- เพื่อจ่ายเป็นดาเนินโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานกลุ่มผู้นา
ชุมชนเพื่อนาความรู้มาพัฒนาท้องถิ่น
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล
พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน พระราชบัญญัติกาหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2542 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) ของ อบต.ศรีค้า
หน้าที่ 117 ลาดับที่ 6
(สานักงานปลัด)
7) โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ

จานวน

150,000

บาท

จานวน

60,000

บาท

จานวน

60,000

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นดาเนินโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล
พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน พระราชบัญญัติกาหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2542 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ อบต.ศรีค้า
หน้าที่ 117 ลาดับที่ 7
(สานักงานปลัด)
8) โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตาบลศรีค้า
- เพื่อจ่ายเป็นดาเนินโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตาบลศรีค้า
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล
พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน พระราชบัญญัติกาหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2542 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ อบต.ศรีค้า
หน้าที่ 105 ลาดับที่ 8
(สานักงานปลัด)
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งบเงินอุดหนุน

รวม

29,000

บาท

เงินอุดหนุน

รวม

29,000

บาท

5,000

บาท

จานวน

5,000

บาท

3) อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอแม่จัน โครงการจัดทาแผนพัฒนาหมู่บ้าน จานวน
ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.)
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการจัดทาแผนพัฒนาหมู่บ้าน
ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ อบต.ศรีค้า
หน้าที่ 121 ลาดับที่ 17
(สานักงานปลัด)

3,000

บาท

16,000

บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
1) อุดหนุนที่ทาการปกครองจังหวัดเชียงราย ศูนย์อานวยการป้องกันและ
จานวน
ปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงราย (ศอ.ปส.จ.เชียงราย) โครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดเชียงราย
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
จังหวัดเชียงราย
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ อบต.ศรีค้า
หน้าที่ 124 ลาดับที่ 7
(สานักงานปลัด)

2) อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอแม่จัน ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบ
ปรามยาเสพติดอาเภอแม่จัน (ศป.ปส.อ.แม่จัน) โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดตามยุทธศาสตร์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตาม
ยุทธศาสตร์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ อบต.ศรีค้า
หน้าที่ 124 ลาดับที่ 8
(สานักงานปลัด)

เงินอุดหนุนเอกชน
1) อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีอาเภอแม่จัน โครงการส่งเสริมสนับ
จานวน
สนุนการจัดกิจกรรมในการพัฒนาบทบาทและพัฒนาศักยภาพสตรีและเครือ
ข่ายสตรีอาเภอแม่จัน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัด
กิจกรรมในการพัฒนาบทบาทและพัฒนาศักยภาพสตรีและเครือข่ายสตรี
อาเภอแม่จัน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ อบต.ศรีค้า
หน้าที่ 121 ลาดับ 18
(สานักงานปลัด)
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

รวม

520,000

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

520,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

520,000

บาท

จานวน

200,000

บาท

2) โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอล “ศรีค้า ลีก”

จานวน

170,000

บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการจัดการแข่งขันฟุตบอล
“ศรีค้า ลีก”
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ อบต.ศรีค้า
หน้าที่ 111 ลาดับที่ 4
(กองการศึกษาฯ)
3) โครงการจัดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุตาบลศรีค้า

จานวน

100,000

บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการจัดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ
ตาบลศรีค้า
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ อบต.ศรีค้า
หน้าที่ 110 ลาดับที่ 1
(กองการศึกษาฯ)
4) โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมทาการแข่งขันกีฬาต่างๆ

จานวน

50,000

บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
1) โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติดตาบลศรีค้า
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านภัย
ยาเสพติดตาบลศรีค้า ประจาปีงบประมาณ 2563
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ อบต.ศรีค้า
หน้าที่ 111 ลาดับที่ 4
(กองการศึกษาฯ)

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมทาการแข่งขันกีฬาต่างๆ
ทั้งภายในตาบลและภายนอกตาบล เช่น โครงการกีฬานักเรียน
กลุ่มโรงเรียน อปท.เชียงรายโซนเหนือ กีฬาชมรม อปท.
ฟุตบอลจันจว้า คัพ ฟุตบอลอาเภอแม่จัน คัพ ฟุตบอลไทคัพ
การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย
ระดับภาคเหนือ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ อบต.ศรีค้า
หน้าที่ 112 ลาดับที่ 1
(กองการศึกษาฯ)

หน้า : 52/58

วันที่พิมพ์ : 22/8/2562 15:39:53

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

รวม

324,000

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

180,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

180,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

จานวน

70,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
1) โครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ อบต.ศรีค้า
หน้าที่ 156 ลาดับที่ 2
(กองการศึกษาฯ)
2) โครงการจัดงานสงกรานต์สืบสานป๋าเวณีปีใหม่เมืองรดน้าดาหัวผู้สูงอายุ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานสงกรานต์สืบสานป๋าเวณี
ปีใหม่เมืองรดน้าดาหัวผู้สูงอายุ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ อบต.ศรีค้า
หน้าที่ 143 ลาดับที่ 1
(กองการศึกษาฯ)
3) โครงการส่งเสริมประเพณีวันเข้าพรรษา
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานตามโครงการส่งเสริมประเพณี
วันเข้าพรรษา
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ อบต.ศรีค้า
หน้าที่ 144 ลาดับที่ 2
(กองการศึกษาฯ)
4) โครงการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาวันแม่แห่งชาติ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ อบต.ศรีค้า
หน้าที่ 156 ลาดับที่ 2
(กองการศึกษาฯ)
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5) โครงการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 10
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ อบต.ศรีค้า
หน้าที่ 156 ลาดับที่ 2
(กองการศึกษาฯ)

จานวน

20,000

บาท

6) โครงการส่งเสริมบารุงรักษาประเพณีลอยกระทง ประจาปีงบประมาณ
2563
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมบารุงรักษาประเพณี
ลอยกระทง ประจาปีงบประมาณ 2563
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
และระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ อบต.ศรีค้า
หน้าที่ 143 ลาดับที่ 1 และหน้าที่ 149 ลาดับที่ 9
(กองการศึกษาฯ)

จานวน

30,000

บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

144,000

บาท

เงินอุดหนุน

รวม

144,000

บาท

จานวน

38,000

บาท

2) อุดหนุนสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย โครงการสืบสานประเพณี จานวน
นมัสการและสรงน้าพระธาตุดอยตุง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานตามโครงการสืบสานประเพณี
นมัสการและสรงน้าพระธาตุดอยตุง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ อบต.ศรีค้า
หน้าที่ 145 ลาดับที่ 5
(กองการศึกษาฯ)
3) อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอแม่จัน โครงการจัดงานของดีอาเภอแม่จัน จานวน
ครั้งที่ 5 ประจาปี 2563
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานโครงการจัดงานของดีอาเภอแม่จัน
ครั้งที่ 5 ประจาปี 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ อบต.ศรีค้า
หน้าที่ 148 ลาดับที่ 8
(สานักงานปลัด)

8,000

บาท

8,000

บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
1) อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอแม่จัน โครงการจัดงานรัฐพิธี งาน
ประเพณีท้องถิ่นและวันสาคัญต่างๆ
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานตามโครงการงานรัฐพิธี
งานประเพณีท้องถิ่นและวันสาคัญต่างๆ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ อบต.ศรีค้า
หน้าที่ 148 ลาดับที่ 8
(สานักงานปลัด)
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เงินอุดหนุนเอกชน
1) อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตาบลศรีค้าโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน จานวน

30,000

บาท

จานวน

60,000

บาท

รวม

30,000

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

30,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

30,000

บาท

จานวน

30,000

บาท

รวม

250,000

บาท

รวม

250,000

บาท

รวม

250,000

บาท

250,000

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการบรรพชาสามเณร
ภาคฤดูร้อน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ อบต.ศรีค้า
หน้าที่ 146 ลาดับที่ 6
(กองการศึกษาฯ)
2) อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตาบลศรีค้า โครงการประเพณีวันสารทไทย
(สลากภัต)
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการประเพณี
วันสารทไทย (สลากภัต)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ อบต.ศรีค้า
หน้าที่ 146 ลาดับที่ 6
(กองการศึกษาฯ)
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
1) โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในอาเภอแม่จัน “ของดีอาเภอแม่จัน”
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว
ภายในอาเภอแม่จัน “ของดีอาเภอแม่จัน”
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ อบต.ศรีค้า
หน้าที่ 125 ลาดับที่ 1
(สานักงานปลัด)
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1) โครงการก่อสร้างโรงเรือนสาหรับติดตั้งเตาเผาขยะและคัดแยกขยะชุมชน จานวน
หมู่ที่ 7 บ้านเวียงสา
- เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินโครงการก่อสร้างโรงเรือนสาหรับติดตั้งเตาเผาขยะ
และคัดแยกขยะชุมชน หมู่ที่ 7 บ้านเวียงสา ขนาดกว้าง 6.00 เมตร
ยาว 12.00 เมตร สูง 3.50 เมตร ก่อสร้างตามแบบที่ อบต.ศรีค้ากาหนด
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการฯ จานวน 1 ป้าย
สถานที่ดาเนินการ : พื้นที่สาธารณะหมู่บ้าน (ฌาปนสถานประจาหมู่บ้าน)
หมู่ที่ 7 บ้านเวียงสา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล
พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ อบต.ศรีค้า
หน้าที่ 60 ลาดับที่ 42
(กองช่าง)
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

รวม

10,000

บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

10,000

บาท

เงินอุดหนุน

รวม

10,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

รวม

10,000

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

10,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

10,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

รวม

12,464,075

บาท

รวม
รวม

12,464,075

จานวน

170,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนสานักงานประมงจังหวัดเชียงราย ตามโครงการหรือกิจกรรมที่มี
ลักษณะส่งเสริมประชาชนทาการประมงหรือเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการหรือกิจกรรมที่มีลักษณะส่งเสริม
ประชาชนทาการประมงหรือเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ อบต.ศรีค้า
หน้าที่ 107 ลาดับที่ 16
(สานักงานปลัด)
งานอนุรักษ์แหล่งน้าและป่าไม้

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
1) โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ อบต.ศรีค้า
หน้าที่ 126 ลาดับที่ 1
(สานักงานปลัด)
แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างทุกคน
ในสังกัด อบต.ศรีค้า
-เป็นไปตามหนังสือสานักงาน ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท
0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 และพระราชบัญญัติประกัน
สังคม พ.ศ. 2533 เรื่องการจ่ายเงินเบี้ยประกันสังคมของพนักงานจ้าง
- เป็นไปตามหนังสือสานักงาน ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท
0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต.จังหวัด ทุกจังหวัดและ ก.เมืองพัทยา
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558

บาท
12,464,075 บาท
บาท
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เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนของพนักงานจ้างทุกคน
ในสังกัด อบต.ศรีค้า
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561 เรื่อง การตั้งงบประมาณ
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ช่วงอายุ 60-69 ปี คนละ 600 บาท
ต่อเดือน ช่วงอายุ 70-79 ปี คนละ 700 บาทต่อเดือน ช่วงอายุ 80-89 ปี
คนละ 800 บาทต่อเดือน อายุ 90 ปีขึ้นไป คนละ 1,000 บาทต่อเดือน
ตั้งงบประมาณตามจานวนผู้สูงอายุจากฐานข้อมูลในระบบสารสนเทศ
การจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0810.6/ว 2927 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เรื่อง การซักซ้อม
แนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2563
เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสาหรับโครงการเสริมสร้าง
สวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ โครงการสนับสนุน
การจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และโครงการ
สร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ อบต.ศรีค้า
หน้าที่ 113 ลาดับที่ 2
(สานักงานปลัด)
เบี้ยยังชีพคนพิการ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพคนพิการ คนละ 800 บาทต่อเดือน
ตั้งงบประมาณตามจานวนคนพิการจากฐานข้อมูลในระบบสารสนเทศ
การจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0810.6/ว 2927 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เรื่อง การซักซ้อม
แนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2563
เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสาหรับโครงการเสริมสร้าง
สวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ โครงการสนับสนุน
การจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และโครงการ
สร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ อบต.ศรีค้า
หน้าที่ 113 ลาดับที่ 3
(สานักงานปลัด)

จานวน

7,000

บาท

9,393,735 บาท

1,968,000

บาท

หน้า : 57/58

วันที่พิมพ์ : 22/8/2562 15:39:53

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ คนละ 500 บาทต่อเดือน
ตั้งงบประมาณตามจานวนผู้ป่วยเอดส์จากฐานข้อมูลในระบบสารสนเทศ
การจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0810.6/ว 2927 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เรื่อง การซักซ้อม
แนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2563
เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสาหรับโครงการเสริมสร้าง
สวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ โครงการสนับสนุน
การจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และโครงการ
สร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ อบต.ศรีค้า
หน้าที่ 114 ลาดับที่ 4
(สานักงานปลัด)
สารองจ่าย
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสารองจ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือ
บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมหรือการใช้จ่าย
งบประมาณเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอานาจหน้าที่ หรือการจ่าย
งบประมาณที่ไม่ได้ตั้งงบประมาณในหมวดอื่นไว้ ตามระเบียบกฎหมาย
ประกาศ หลักเกณฑ์ หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ อบต.ศรีค้า
หน้าที่ 167 ลาดับที่ 2
รายจ่ายตามข้อผูกพัน
1) สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การ
บริหารส่วนตาบลศรีค้า (สปสช.)
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ
พื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลศรีค้า (สปสช.)
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง
หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินงาน
และบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
พ.ศ. 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) ของ อบต.ศรีค้า
หน้าที่ 155 ลาดับที่ 1
2) การจัดการจราจร
- "ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร" เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหา
เกี่ยวกับการจราจร ที่ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง เช่น
การทาสีตีเส้น สัญญานไฟจราจร สามเหลี่ยมหยุดตรวจ ป้ายจราจร
กระจกโค้งจราจร กระบองไฟจราจร กรวยจราจร แผงกั้นจราจร
แผงพลาสติกใส่น้า เสาล้มลุกจราจร เสื้อจราจร ยางชะลอความเร็ว เป็นต้น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3892
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง การตั้งงบประมาณรายจ่ายและ
เบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดการจราจร
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของ อบต.ศรีค้า
หน้าที่ 167 ลาดับที่ 3

จานวน

360,000

บาท

จานวน

200,000

บาท

จานวน

100,000

บาท

จานวน

5,000

บาท

หน้า : 58/58

วันที่พิมพ์ : 22/8/2562 15:39:53

เงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)
- เพื่อจ่ายเป็นเงินส่งสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
(กบท.) ในอัตราร้อยละ 1 ของรายได้ประจาปี
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2500 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2548
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบาเหน็จบานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2546
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 2305
ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว
3466 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2563 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ อบต.ศรีค้า
หน้าที่ 167 ลาดับที่ 1
เงินกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ (กบข.)
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ (กบข.)
ตามอัตราที่ระเบียบกฎหมายกาหนด
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2563 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (หักจากเงินเดือนครู 3 %) อปท.สมทบ 5 %)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ อบต.ศรีค้า
หน้าที่ 167 ลาดับที่ 1

จานวน

จานวน

210,340 บาท

50,000

บาท

