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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค ารบริ าร วนตําบลศรีค้ํา
อํา ภอ มจัน จัง วัด ชียงราย
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 45,730,000 บาท แยกเป็น
แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งิน มทบ องทุนประ ัน ังคม
- พื่อจาย ป็น งิน มทบ องทุนประ ัน ังคมของพนั งานจ้างทุ
คนใน ัง ัด อบต.ศรีคํ้า
- ป็นไปตาม นัง ือ ํานั งาน .จ. .ท. ละ .อบต. ดวนที่ ุด
ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 ม ราคม 2557 ละพระราช
บัญญัติประ ัน ังคม พ.ศ. 2533 รื่อง ารจาย งิน บี้ยประ ัน
ังคมของพนั งานจ้าง
- ป็นไปตาม นัง ือ ํานั งาน .จ. .ท. ละ .อบต. ดวนที่ ุด
ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 ร ฎาคม 2557 รื่อง ประ า
ศ .จ. .ท . ละ .อบต.จัง วัด ทุ จัง วัด ละ . มืองพัทยา
- ป็นไปตาม นัง ือ ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 4172 ลงวัน
ที่ 24 2561
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติประ ัน ังคม พ.ศ. 2553 ละที่ ้ไข
พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558

รวม

13,630,200 บาท

รวม

13,630,200 บาท

รวม

13,630,200 บาท

จํานวน

175,000 บาท
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งิน มทบ องทุน งินทด ทน

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

10,411,200 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน มทบ องทุน งินทด ทนของพนั งานจ้างทุ
คน
ใน ัง ัด อบต.ศรีคํ้า
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด
ที่ มท 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561 รื่อง ารตั้ง
งบประมาณ งิน มทบ องทุน งินทด ทน
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ งินทด ทน พ.ศ. 2537 ละที่ ้ไข
พิ่ม ติม ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
บี้ยยังชีพผู้ ูงอายุ
- พื่อจาย ป็นคา บี้ยยังชีพผู้ ูงอายุ ชวงอายุ 60-69 ปี คนละ 600
บาท ตอ ดือน ชวงอายุ 70-79 ปี คนละ 700 บาทตอ ดือน ชวง
อายุ 80-89 ปี คนละ 800 บาทตอ ดือน อายุ 90 ปีขึ้นไป คน
ละ 1,000 บาท ตอ ดือน ตั้งงบประมาณตามจํานวนผู้ ูงอายุจา
ฐานข้อมูลในระบบ าร น ทศ ารจัด ารฐานข้อมูล บี้ยยังชีพของ
องค รป ครอง วนท้องถิ่น
- ป็นไปตาม นัง ือ ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวัน
ที่ 30
มิถุนายน 2563
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ อบต.ศรี
คํ้า
น้าที่ 113 ลําดับที่ 2
( ํานั ปลัด)
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บี้ยยังชีพความพิ าร

จํานวน

2,028,000 บาท

จํานวน

246,000 บาท

จํานวน

200,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคา บี้ยยังชีพคนพิ าร คนละ 800 บาทตอ ดือน
ตั้งงบประมาณตามจํานวนคนพิ ารจา ฐานข้อมูลในระบบ
าร น ทศ ารจัด ารฐานข้อมูล บี้ยยังชีพขององค รป ครอง
วนท้องถิ่น
- ป็นไปตาม นัง ือ ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวัน
ที่ 30
มิถุนายน 2563
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ อบต.ศรี
คํ้า
น้าที่ 113 ลําดับที่ 3
( ํานั ปลัด)
บี้ยยังชีพผู้ป่วย อด
- พื่อจาย ป็นคา บี้ยยังชีพผู้ป่วยโรค อด คนละ 500 บาทตอ
ดือน
ตั้งงบประมาณตามจํานวนผู้ป่วย อด จา ฐานข้อมูลในระบบ
าร น ทศ ารจัด ารฐานข้อมูล บี้ยยังชีพขององค รป ครอง
วนท้องถิ่น
- ป็นไปตาม นัง ือ ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวัน
ที่ 30
มิถุนายน 2563
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ อบต.ศรี
คํ้า
น้าที่ 114 ลําดับที่ 4
( ํานั ปลัด)
งิน ํารองจาย
- พื่อ ป็นคาใช้จายไว้ พื่อ รณีฉุ ฉินที่มี ตุ าธารณภัย ิด
ขึ้น รือ รณี ารป้อง ัน ละยับยั้ง อน ิด าธารณภัย รือคาด
วาจะ ิด าธารณภัย รือคาดวาจะ ิด าธารณภัย รือ รณีฉุ
ฉิน พื่อบรร ทาปัญ าความ ดือนร้อนของประชาชน ป็น วน
รวม - ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นัง ือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
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. 2537 ละ ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7)
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้
องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติป้อง ัน ละบรร ทา าธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐
พระราชบัญญัติป้อง ัน ละบรร ทา าธารณภัย พ.ศ. 2560
4) พระราชบัญญัติ าร าธารณ ุข พ.ศ. 2535
5) พระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. 2558
6) ประ าศ ระทรวง าธารณ ุข รื่อง ชื่อ ละอา าร ําคัญของ
โรคติดตออันตราย พ.ศ. 2559
7) ประ าศ ระทรวง าธารณ ุข รื่อง ชื่อ ละอา าร ําคัญของ
โรคติดตออันตราย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
8) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จาย พื่อชวย ลือ
ประชาชนตามอํานาจ น้าที่ขอองค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2560 ละที่ ้ไข พิ่ม ติม ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
9) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
10) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
ุมภาพันธ 2563 รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร
บิ คาใชจายใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
11) ประ าศ ระทรวง าธารณ ุข รื่อง ชื่อ ละอา าร ําคัญของ
โรคติดตอที่ต้อง ฝ้าระวัง พ.ศ. 2562
ประ าศ ระทรวง าธารณ ุข รื่อง ลั ณฑ ละวิธี าร จ้งใน
รณีที่มีโรคติดตออันตรายโรคติดตอที่ต้อง ฝ้าระวัง รือโรค
ระบาด ิดขึ้น พ.ศ. 2560
12) ประ าศ ระทรวง าธารณ ุข รื่อง ชื่อ ละอา าร ําคัญ
ของโรคอันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 ํา นดใ ้โรคติด ชื้อ
ไวรั โคโรนา 2019 รือโรคโค
วิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))
13) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 2120
ลงวันที่ 9 มษายน 2563 รื่อง ซั ซ้อม นวทาง ารใช้จายงบ
ประมาณขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พื่อชวย ลือประชาชน
รณีโรคติด ชื้อไวรั โคโรนา 2019 (โควิด -19)
14) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
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0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563 รื่อง ซั ซ้อม นว
ทางดํา นิน าร ละ ารใช้จายงบประมาณใน ารดํา นิน าร
ป้อง ัน ละควบคุมโรคติดตอ รณีโรคติด ชื้อไวรั โคโรนา 2019
(โควิด -19)
15) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 2343
ลงวันที่ 22 มษายน 2564 รื่อง ซั ซ้อม นวทางดํา นิน าร ละ
ารใช้จายงบประมาณใน ารดํา นิน ารป้อง ัน ละควบคุมโรค
ติดตอโรคติด ชื้อไวรั โคโรนา 2019 (โควิด -19) โรงพยาบาล
นามระดับพื้นที่
16) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูป บบ ละ าร
จํา น ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ของอ
งค รป ครอง วนท้องถิ่น
17) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว
0684 ลงวันที่ 8 ุมภาพันธ 2560 รื่อง ลั ณฑ ละวิธี าร
ปฏิบัติ ํา รับองค รป ครอง วนท้องถิ่นใน ารชวย ลือองค ร
ป ครอง วนท้องถิ่นอื่น ละจัง วัดที่ประ บ าธารณภัยตามพระ
ราชบัญญัติป้อง ัน ละบรร ทา าธารณภัย พ.ศ. 2560
18) นัง ือ ระทรวง มาดไทย ที่ มท 0808.2 ว 3215 ลงวันที่ 6
มิถุนายน 2559
19) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยวิธีงบประมาณขององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
20) ฎ มาย ระ บียบ นัง ือตางๆ ที่ ี่ยวข้อง ับคาใช้จายไว้
พื่อ รณีฉุ ฉินที่มี ตุ าธารณภัย ิดขึ้น รือ รณี ารป้อง ัน
ละยับยั้ง อน ิด าธารณภัย รือคาดวาจะ ิด าธารณ
ภัย รือคาดวาจะ ิด าธารณภัย รือ รณีฉุ ฉิน พื่อบรร ทา
ปัญ าความ ดือนร้อนของประชาชน ป็น วนรวม

รายจายตามข้อผู พัน
งิน องทุนบํา น็จบํานาญข้าราช าร ( บข.)

จํานวน

30,000 บาท
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- พื่อจาย ป็น งิน มทบ องทุนบํา น็จบํานาญข้าราช าร ( บข
.)
ตามอัตราที่ระ บียบ ฎ มาย ํา นด
- ป็นไปตาม นัง ือ ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวัน
ที่ 30
มิถุนายน 2563 ( ั จา งิน ดือนครู 3 %) อปท. มทบ 5 %)
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ อบต.ศรี
คํ้า
น้าที่ 167 ลําดับที่ 1
งิน มทบ องทุนบํา น็จบํานาญข้าราช าร วนท้องถิ่น ( .บ.ท.)
- พื่อจาย ป็น งิน ง มทบ องทุนบํา น็จบํานาญข้าราช าร วน
ท้องถิ่น ( บท.) ในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ประจําปี
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นัง ือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติบํา น็จบํานาญข้าราช าร วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2500
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งินบํา น็จบํานาญข้า
ราช าร วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546
3) นัง ือ ํานั งาน องทุนบํา น็จบํานาญข้าราช าร วนท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 31 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2563 รื่อง ซั ซ้อม
นวทาง าร ง งิน มทบ องทุนบํา น็จบํานาญข้าราช าร วน
ท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ อบต.ศรี
คํ้า น้าที่ 167 ลําดับที่ 1
( ํานั ปลัด)

จํานวน

430,000 บาท
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มทบ องทุน ลั ประ ัน ุขภาพในระดับท้องถิ่น รือพื้นที่องค าร จํานวน
บริ าร วนตําบลศรีค้ํา ( ป ช.)

100,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน มทบระบบ ลั ประ ัน ุขภาพในระดับท้องถิ่น
รือพื้นที่องค ารบริ าร วนตําบลศรีคํ้า ( ป ช.)
- ป็นไปตามประ าศคณะ รรม าร ลั ประ ัน ุขภาพ ง
ชาติ รื่อง ณฑ พื่อ นับ นุนใ ้องค รป ครอง วนท้องถิ่นดํา
นินงาน
ละบริ ารจัด ารระบบ ลั ประ ัน ุขภาพในระดับท้องถิ่น รือ
พื้นที่ พ.ศ. 2561
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) ของ อบต.ศรี
คํ้า
น้าที่ 155 ลําดับที่ 1
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

รวม

6,828,966 บาท

งบบุคลากร

รวม

4,726,466 บาท

รวม

2,225,520 บาท

จํานวน

514,080 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
งิน ดือนนาย /รองนาย องค รป ครอง วนท้องถิ่น
- พื่อจาย ป็น งิน ดือนของนาย ฯ/รองนาย ฯ (คาตอบ ทนราย
ดือน) ได้
1) งิน ดือนนาย อบต. ในอัตรา ดือนละ 20,400 บาท
คํานวณตั้งจายไว้ 12 ดือน ป็น งิน 244,800 บาท
2) งิน ดือนรองนาย อบต. ในอัตรา ดือนละ 11,220 บาท
จํานวน 2 อัตรา คํานวณตั้งจายไว้ 12 ดือน ป็น งิน 269,280
บาท
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินคาตอบ ทน
นาย อบต., รองนาย อบต. ,ประธาน ภา อบต. รองประธาน
ภา อบต. มาชิ ภา อบต. ลขานุ ารนาย อบต. ละ
ลขานุ าร ภา อบต. พ.ศ. 2554 ละ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
( ํานั ปลัด)

น้า : 8/138

วันที่พิมพ : 3/9/2564 11:48:34

คาตอบ ทนประจําตํา นงนาย /รองนาย

จํานวน

42,120 บาท

จํานวน

42,120 บาท

- พื่อจาย ป็น งินประจําตํา นงนาย ฯ/รองนาย ฯ ได้
1) งินประจําตํา นง นาย อบต. อัตรา ดือนละ 1,750 บาท
คํานวณตั้งจายไว้ 12 ดือน ป็น งิน 21,000 บาท
2) งินประจําตํา นง รองนาย อบต. อัตรา ดือนละ 880 บาท
จํานวน 2 อัตรา ป็น งิน 1,760 บาทตอ ดือน คํานวณตั้งจายไว้
12 ดือน ป็น งิน 21,120 บาท
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินคาตอบ ทน
นาย อบต.,รองนาย อบต., ประธาน ภาอบต.รองประธาน
ภา อบต. มาชิ ภา อบต. ลขานุ ารนาย อบต. ละ
ลขานุ าร ภา อบต.พ.ศ. 2554 ละ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
( ํานั ปลัด)
คาตอบ ทนพิ ศษนาย /รองนาย
- พื่อจาย ป็น งินตอบ ทนพิ ศษนาย ฯ/รองนาย ฯได้
1) งินตอบ ทนพิ ศษ นาย อบต. อัตรา ดือนละ 1,750 บาท
คํานวณตั้งจายไว้ 12 ดือน ป็น งิน 21,000 บาท
2) งินตอบ ทนพิ ศษ รองนาย อบต. อัตรา ดือนละ 880
บาท ป็น งิน 1,760 บาทตอ ดือน จํานวน 2 อัตรา คํานวณ
ตั้งจายไว้ 12 ดือน ป็น งิน 21,120 บาท
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินคาตอบ ทน
นาย อบต.รองนาย อบต. ประธาน ภาอบต. รองประธาน ภา
อบต. มาชิ ภา อบต. ลขานุ ารนาย อบต. ละ ลขานุ าร
ภา อบต. พ.ศ. 2554 ละ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 ( ํานั ปลัด)

น้า : 9/138
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คาตอบ ทนราย ดือน ลขานุ าร/ที่ปรึ ษานาย ทศมนตรี นาย
องค ารบริ าร วนตําบล

จํานวน

86,400 บาท

คาตอบ ทนประธาน ภา/รองประธาน ภา/ มาชิ ภา/ ลขานุ าร ภา
จํานวน
องค รป ครอง วนท้องถิ่น

1,540,800 บาท

- พื่อจาย ป็น งินคาตอบ ทนราย ดือน ลขานุ ารนาย อบต.
ในอัตรา ดือนละ 7,200 บาท จํานวน 1 อัตรา คํานวณตั้งจาย
ไว้
12 ดือน ป็น งิน 86,400 บาท
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินคาตอบ ทน
นาย อบต.รองนาย อบต.ประธาน ภาอบต.รองประธาน
ภา อบต. มาชิ ภา อบต. ลขานุ ารนาย อบต. ละ
ลขานุ าร ภา อบต. พ.ศ. 2554 ละ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
( ํานั ปลัด)

- พื่อจาย ป็น งินคาตอบ ทนราย ดือน ดังนี้
1) งินคาตอบ ทนราย ดือน ประธาน ภา อบต. อัตรา ดือนละ
11,220 บาท คํานวณตั้งจายไว้ 12 ดือน ป็น งิน 134,640 บาท
2) งินคาตอบ ทนราย ดือน รองประธาน ภา อบต.
อัตรา ดือนละ 9,180 บาท คํานวณตั้งจายไว้ 12 ดือน
ป็น งิน 110,160 บาท
3) งินคาตอบ ทนราย ดือน ลขานุ าร ภา อบต.
อัตรา ดือนละ 7,200 บาท คํานวณตั้งจายไว้ 12 ดือน
ป็น งิน 86,400 บาท
4) งินคาตอบ ทนราย ดือน มาชิ ภา อบต.
อัตรา ดือนละ 7,200 บาทตออัตรา รวม 14 อัตรา
คํานวณตั้งจายไว้ 12 ดือน ป็น งิน 1,209,600 บาท
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งินคาตอบ ทน
นาย อบต.รองนาย อบต.ประธาน ภาอบต.รองประธาน
ภา อบต. มาชิ ภา อบต. ลขานุ ารนาย อบต. ละ
ลขานุ าร ภา อบต. พ.ศ. 2554 ละ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
( ํานั ปลัด)

น้า : 10/138

วันที่พิมพ : 3/9/2564 11:48:34

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนข้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น

รวม

2,500,946 บาท

จํานวน

1,807,530 บาท

จํานวน

84,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน ดือนพนั งาน วนตําบล ละ งินปรับปรุง งิน
ดือนประจําปีพนั งาน วนตําบล ตํา นง ปลัด อบต. รอง
ปลัด อบต. ัว น้า ํานั ปลัด อบต. นั ทรัพยา ร
บุคคล นิติ ร ฯลฯ คํานวณตั้งจายไว้ 12 ดือน
- ป็นไปตาม นัง ือ ํานั งาน จ. ท. ละ .อบต.ที่ มท
0809.2/
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 รื่อง ซั ซ้อม นวทาง าร
คํานวณภาระคาใช้จาย ด้าน ารบริ ารงานบุคคลขององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น
( ํานั ปลัด)
งิน พิ่มตาง ๆ ของข้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น
- พื่อจาย ป็น งิน พิ่มตางๆ ของพนั งาน ดังนี้
(1) คาตอบ ทนราย ดือนปลัดองค ารบริ าร วนตําบล ระดับ
ลาง ในอัตรา ดือนละ 7,000 บาท จํานวน 12 ดือน ป็น งิน
84,000 บาท
- ป็นไปตามประ าศ .จ. .ท. ละ .อบต. รื่อง ํา นด ลั
ณฑ ารใ ้ข้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่นได้รับ งินคาตอบ
ทนนอ นือจา งิน ดือน ลงวันที่ 22 มษายน 2547 ละ
นัง ือ ํานั งาน .จ. .ท. ละ .อบต. ที่ มท 0809.3/ว 28 ลง
วันที่ 16 ุมภาพันธ 2548 รื่อง นวทางปฏิบัติ ี่ยว ับ าร บิ
จาย งินคาตอบ ทนนอ นือจา งิน ดือน ( าร ํา นดใ ้ข้า
ราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น ระดับ 8 ขึ้นไป ได้รับ งิน ดือน
คาตอบ ทน ป็นราย ดือน ทา ับอัตรา งินประจําตํา นง)
- ป็นไปตาม นัง ือ ํานั งาน จ. ท. ละ .อบต.ที่ มท
0809.2 /ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 รื่อง ซั ซ้อม นว
ทาง ารคํานวณ ภาระคาใช้จายด้าน ารบริ ารงานบุคคลของ
องค รป ครอง วนท้องถิ่น ( ํานั ปลัด)

น้า : 11/138

วันที่พิมพ : 3/9/2564 11:48:34

งินประจําตํา นง

จํานวน

168,000 บาท

จํานวน

420,916 บาท

- พื่อจาย ป็น งินประจําตํา นงราย ดือนของผู้ดํารง
ตํา นง ดังนี้
(1) ปลัดองค ารบริ าร วนตําบล ในอัตรา ดือนละ 7,000 บาท
จํานวน 12 ดือน ป็น งิน 84,000 บาท
(2) รองปลัดองค ารบริ าร วนตําบล ในอัตรา ดือนละ 3,500
บาท จํานวน 12 ดือน ป็น งิน 42,000 บาท
(3) ัว น้า ํานั ปลัด ในอัตรา ดือนละ 3,500 บาท
จํานวน 12 ดือน ป็น งิน 42,000 บาท
- ป็นไปตาม นัง ือ ํานั งาน จ. ท. ละ .อบต.ที่ มท
0809.2 /ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 รื่อง ซั ซ้อม นว
ทาง ารคํานวณภาระคาใช้จายด้าน ารบริ ารงานบุคคลของ
องค รป ครอง วนท้องถิ่น
- ป็นไปตามประ าศคณะ รรม ารมาตรฐาน ารบริ ารงาน
บุคคล วนท้องถิ่น ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2558 รื่อง ํา น
ดมาตรฐาน ลาง ารบริ ารงานบุคคล วนท้องถิ่น ฉบับที่ 10
( ํานั ปลัด)
คาตอบ ทนพนั งานจ้าง
- พื่อจาย ป็นคาตอบ ทนใ ้ พนั งานจ้าง ัง ัด ํานั ปลัด
องค ารบริ าร วนตําบล ชน ผู้ชวย จ้าพนั งานธุร าร
พนั งานขับรถยนต (ผู้มีทั ษะ) พนั งานจ้างทั่วไป ฯลฯ คํานวณ
ตั้งจายไว้ 12 ดือน
- ป็นไปตาม นัง ือ ํานั งาน จ. ท. ละ .อบต.ที่ มท
0809.2 /ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 รื่อง ซั ซ้อม นว
ทาง
ารคํานวณภาระคาใช้จาย ด้าน ารบริ ารงานบุคคลขององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น ( ํานั ปลัด)

น้า : 12/138

วันที่พิมพ : 3/9/2564 11:48:34

งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจ้าง
- พื่อจาย ป็น งิน พิ่มคาครองชีพชั่วคราวพนั งานจ้างของ
ํานั ปลัดฯ คํานวณตั้งจายไว้ 12 ดือน
- ป็นไปตาม นัง ือ ํานั งาน จ. ท. ละ .อบต.ที่ มท
0809.2 /ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 รื่อง ซั ซ้อม นว
ทาง
ารคํานวณภาระคาใช้ จาย ด้าน ารบริ ารงานบุคคลของ
องค รป ครอง วนท้องถิ่น ( ํานั ปลัด)

จํานวน

20,500 บาท

น้า : 13/138

วันที่พิมพ : 3/9/2564 11:48:34

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบ ทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน องค รป ครอง วน
ท้องถิ่น
(1) พื่อจาย ป็น
1) งินประโยชนตอบ ทนอื่น ป็น รณีพิ ศษ ( งินรางวัลประจําปี)
ใ ้ พนั งาน วนตําบล ละพนั งานจ้าง รือ
2) คาตอบ ทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน อบต.
ตาม ฎ มาย ชน คาตอบ ทนคณะ รรม ารจัดซื้อจัดจ้าง
คาตอบ ทนคณะ รรม ารตรวจ ารจ้าง คาใช้จาย/คาป่วย าร
จายใ ้ อปพร. ที่ได้รับคํา ั่งใ ้ปฏิบัติงาน คาตอบ ทนจ้าง
ปฏิบัติงาน ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร ํา นด งิน
ประโยชนตอบ ทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัล
ประจําปี พนั งาน วนท้องถิ่นใ ้ ป็นรายจายอื่นขององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่นพ.ศ. 2557
(2) พื่อจาย ป็นคาตอบ ทน จ้า น้าที่ใน าร ลือ ตั้ง
- โดยจาย ป็นคาตอบ ทนบุคคลที่ได้รับ ตงตั้งใ ้ปฏิบัติ น้าที่ใน
าร ลือ ตั้ง มาชิ ภาท้องถิ่น รือผู้บริ ารท้องถิ่น
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ละระ บียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 ละ ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้
องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติ าร ลือ ตั้ง มาชิ ภาท้องถิ่น รือผู้บริ าร
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562
4) ระ บียบคณะ รรม าร าร ลือ ตั้ง มาชิ ภาท้องถิ่น รือผู้
บริ ารท้องถิ่น พ.ศ. 2562
( ํานั ปลัด)

รวม

2,021,500 บาท

รวม

430,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

น้า : 14/138

วันที่พิมพ : 3/9/2564 11:48:34

คา ชาบ้าน

จํานวน

300,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

รวม

880,000 บาท

จํานวน

350,000 บาท

พื่อจาย ป็นคา ชาบ้านของพนั งาน วนตําบลตาม ิทธิที่จะได้
รับ
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคา ชาบ้านของข้าราช าร
วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
ตุลาคม 2559 รื่อง ลั ณฑ ละวิธี าร ี่ยว ับ าร บิ จาย
งินคา ชาบ้านของข้าราช าร วนท้องถิ่น
( ํานั ปลัด)
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรข้าราช าร/พนั งาน/ลู จ้างประจํา
- พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรของพนั งาน วนตําบล
ตาม ิทธิที่ควรจะได้รับ
- ป็นไปตามพระราช ฤษฎี า ละระ บียบ ดังนี้
1) พระราช ฤษฎี า งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษาของบุตร พ.ศ
. 2562
2) ระ บียบ ระทรวง ารคลัง วาด้วย าร บิ จาย งิน วั ดิ าร
ี่ยว ับ ารศึ ษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ าร
ศึ ษาบุตรของพนั งาน วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ้ไข พิ่ม ติมถึง
ฉบับปัจจุบัน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
( ํานั ปลัด)
ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
- พื่อจาย ป็นรายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร ชน คาจ้าง มาทํา
ความ ะอาด ํานั งาน คาจ้าง มายามดู ลความปลอดภัยใน
ํานั งาน คาจ้าง มาถาย อ าร ละ ข้า ลม คา ชาบริ าร
ครื่องถาย อ าร คา ชาบริ าร ครื่องปริ้น ตอร คาจ้าง
มาบริ าร ็บ ขน ละ ําจัดขยะ ละ ิ่ง ปฏิ ูล คาธรรม นียม
ตางๆ คา บี้ยประ ัน คาใช้จายใน ารดํา นินคดีตามคํา
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พิพา ษา ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
ุมภาพันธ 2563 รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร
บิ คาใชจายใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
3) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
ร ฎาคม 2563 รื่อง ลั ณฑ ารดํา นิน ารจ้าง อ ชน ละ
าร บิ จาย งินคาจ้าง มาบริ ารขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
4) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 3523
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 รื่อง ลั ณฑ ละอัตราคาใช้จาย
ใน ารประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่ บิ
จายในลั ษณะคาใช้ อยวั ดุ ละคา าธารณูปโภค
5) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1555
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 รื่อง ลั ณฑ ละอัตราคาใช้จาย
ใน ารประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่ บิ
จายในลั ษณะคาใช้ อยวั ดุ ละคา าธารณูปโภค
6) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
มีนาคม 2561 รื่อง ลั ณฑ ละอัตราคาใช้จายใน าร
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่ บิ จายใน
ลั ษณะคาใช้ อย วั ดุ ละคา าธารณูปโภค
7) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
ุมภาพันธ 2562 รื่อง ลั ณฑ ละอัตราคาใช้จายใน าร
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่ บิ จายใน
ลั ษณะคาใช้ อย วั ดุ ละคา าธารณูปโภค
8) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15
ม ราคม 2563 รื่อง ลั ณฑ ละอัตราคาใช้จายใน าร
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่ บิ จายใน
ลั ษณะคาใช้ อย วั ดุ ละ คา าธารณูปโภค
9) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
มีนาคม 2564 รื่อง ลั ณฑ ละอัตราคาใช้จายใน าร
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่ บิ จายใน
ลั ษณะคาใช้ อย วั ดุ ละคา าธารณูปโภค
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10) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูป บบ ละ าร
จํา น ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
( ํานั ปลัด)

รายจาย ี่ยว ับ ารรับรอง ละพิธี าร

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคารับรองใน ารต้อนรับบุคคล รือคณะบุคคล
- พื่อจาย ป็นคา ลี้ยงรับรองใน ารประชุม ภาท้องถิ่น รือ
คณะ รรม าร รือคณะอนุ รรม าร รือ ารประชุมระ วาง
องค รป ครอง วนท้องถิ่น ับองค รป ครอง วนท้องถิ่น รือ
องค รป ครอง วนท้องถิ่น ับรัฐ วิ า ิจ รือ อ ชน
- รายจาย ี่ยว ับพิธี ปิดอาคารตางๆ คาใช้จายในพิธีทาง
ศา นา
รัฐพิธี ฯลฯ
- คาใช้จายอื่นๆที่ ี่ยว ับ ารรับรอง ละพิธี าร
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
ุมภาพันธ 2563 รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร
บิ คาใชจายใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
3) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูป บบ ละ าร
จํา น ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
( ํานั ปลัด)
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
คาใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร ละนอ ราช
อาณาจั ร
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- พื่อจาย ป็นใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร ละนอ
ราชอาณาจั ร ได้ คา บี้ย ลี้ยง ดินทาง คา ชาที่พั คา
พา นะ รวมถึงคา ชายานพา นะ คา ชื้อ พลง รือพลังงาน ํารับ
ยานพา นะ คาระวางรถบรรทุ คาจ้างคน าบ าม ละ
อื่นๆ ทํานอง ดียว ัน คาพา นะรับจ้างข้าม ขตจัง วัด งินชด
ชย คาขนย้าย ิ่งของ วนตัวใน าร ดินทางไปราช ารประจําใน
ราชอาณาจั ร ละคาใช้จายอื่นที่จํา ป็นต้องจายใน าร ดินทาง
ไปราช าร ของพนั งาน วนตําบล รือบุคคล คณะบุคคลที่ได้
รับอนุญาต รืออนุมัติใ ้ ดินทางไปราช าร พื่อประชุม ฝึ
อบรม อบรม ัมมนา ดูงาน รือไปติดตอราช าร รวมถึง าร
ฝึ อบรม พื่อ ารพัฒนาองคความรู้ ี่ยว ับ ารปฏิบัติงานของ
องค รป ครอง วนท้องถิ่นใ ้พนั งานขององค รป ครอง วน
ท้องถิ่น
- พื่อจาย ป็นคาคาลงทะ บียน คาธรรม นียม รือคาใช้จาย
ทํานอง ดียว ันที่ รีย ชื่ออยางอื่นใ ้ผู้ ข้ารับ ารฝึ อบรม บิ
จาย ของพนั งาน วนตําบล รือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับ
อนุญาต รืออนุมัติใ ้ ดินทางไปราช าร พื่อประชุม ฝึ
อบรม อบรม ัมมนา ดูงาน รือไปติดตอราช าร รวมถึง าร
ฝึ อบรม พื่อ ารพัฒนาองคความรู้ ี่ยว ับ ารปฏิบัติงานของ
องค รป ครอง วนท้องถิ่นใ ้พนั งานขององค รป ครอง วน
ท้องถิ่น
- ป็นไปตามระ บียบ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน าร ดินทางไป
ราช ารของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ. 2561
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ อบรม
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
( ํานั ปลัดฯ)
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คาใช้จายใน าร ลือ ตั้ง
- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน าร ลือ ตั้งทั่วไป รือ ลือ ตั้งซอม ทั้ง
ในระดับชาติ ละระดับท้องถิ่น คาใช้จายใน ารทําประชาพิจารณ
รือประชามติ ตางๆ รือ คาใช้จายตางๆในทํานอง ดียว ัน ละ
คาใช้จายอื่นๆที่ ี่ยวข้อง ับ าร ลือ ตั้ง
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นัง ือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 ละ ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้
องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562
4) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
ุมภาพันธ 2563 รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร
บิ คาใชจายใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
5) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675 ลงวันที่ 6
ร ฎาคม 2561 รื่อง ารซั ซ้อม นวทางปฏิบัติ ารตั้งงบ
ประมาณ พื่อ ป็นคาใช้จายใน ารดํา นิน าร ลือ ตั้งท้องถิ่น
6) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุดที่ มท 0808.2/ว 1705
ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563 รื่อง ซั ซ้อม นวทางปฏิบัติ ารตั้งงบ
ประมาณ ารใช้จาย งิน ะ ม ละ งินทุน ํารอง งิน ะ มของ
องค รป ครอง วนท้องถิ่น พื่อ ป็นคาใช้จาย ํา รับ าร ลือ ตั้ง
ท้องถิ่น
7) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูป บบ ละ าร
จํา น ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
( ํานั ปลัด)

จํานวน

400,000 บาท
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คาบํารุงรั ษา ละซอม ซม
- พื่อจาย ป็นคาบํารุงรั ษา ละซอม ซมทรัพย ินตางๆในความ
รับผิดชอบของ อบต.ศรีคํ้า พื่อใ ้ ามารถใช้งานได้ตามป ติ
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาตําบล ละองค ารบริ าร วน
ตําบล
พ.ศ. 2537 ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ละ
พระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้
องค รป ครอง วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542 ( ํานั ปลัด)

จํานวน

50,000 บาท
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ค่าวัสดุ
วั ดุ ํานั งาน
- พื่อจาย ป็นคาวั ดุ ํานั งาน ย ป็น
- วั ดุคงทน ชน นัง ือ ครื่องคิด ลขขนาด ล็ ครื่อง จาะ
ระดาษ ขนาด ล็ ที่ ย็บ ระดาษขนาด ล็ ไม้บรรทัด
ล็ รรไ ร ้าอี้พลา ติ ปรงลบ ระดานดําตรายาง ขา
ตั้ง ( ระดานดํา) ที่ถูพื้น ตะ รง วาง อ าร ครื่องตัด
โฟม ครื่องตัด ระดาษ ครื่อง ย็บ ระดาษ ุญ จ ภาพ
ขียน ผนที่ พระบรมฉายาลั ษณ ผงปิดประ าศ ผนป้ายชื่อ
ํานั งาน รือ นวยงาน ผนป้ายตางๆ มูลี่ มานปรับ ง (ตอ
ผืน) พรม (ตอผืน) นาฬิ าตั้ง รือ ขวน พระพุทธรูป พระบรมรูป
จําลอง ระ ป๋า ตาชั่งขนาด ล็ ฯลฯ
- วั ดุ ิ้น ปลือง ได้ ระดาษ มึ ดิน อ ปา า ยางลบ
นํ้ายาลบคําผิด ทป าว ลวด ย็บ ระดาษ าว ชอลค มุด ซอง
อ าร ตลับผง มึ นํ้า มึ ปรินท ทป พี วี ซี บบใ นํ้ายาลบ
ระดาษไข ระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป ป๊ ข็ม มุด ระดาษ
คารบอน ฟ้ม มุดบัญชี มุดประวัติข้าราช าร บบพิมพ ผ้า ํา
ลี ธงชาติ ิ่งพิมพที่ได้จา ารซื้อ รือจา พิมพ ของใช้ใน
าร บรรจุ ีบ อ นํ้ามัน ไข ขี้ผึ้ง นํ้าดื่ม ํา รับบริ ารประชาชน
ใน ํานั งาน ฯลฯ
- วั ดุอุป รณประ อบ ละอะไ ล ละวั ดุอื่น ๆ ที่ ามารถ บิ
จาย ในประ ภทรายจายนี้
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
ุมภาพันธ 2563 รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร
บิ คาใชจายใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
3) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูป บบ ละ าร
จํา น ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น ( ํานั ปลัด)

รวม

490,500 บาท

จํานวน

50,000 บาท

น้า : 21/138

วันที่พิมพ : 3/9/2564 11:48:34

วั ดุไฟฟ้า ละวิทยุ
- พื่อจาย ป็นคาวั ดุไฟฟ้า ละวิทยุ ย ป็น
- วั ดุคงทน ได้ ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน ัว ร้งไฟฟ้า
ครื่องวัด ระ ไฟฟ้า ครื่องวัด รงดันไฟฟ้า มาตร ํา รับตรวจ
วงจรไฟฟ้า ครื่องประจุไฟ ฯลฯ
- วั ดุ ิ้น ปลือง ได้ ฟิว ทปพัน ายไฟฟ้า ายไฟฟ้า ลอด
ไฟฟ้า ลอดไฟ ข็มขัดรัด ายไฟฟ้า ปลั๊ ไฟฟ้า วิตซไฟฟ้า
ลอดวิทยุทรานซิต ตอร ละชิ้น วนวิทยุ ลู ถ้วย ายอา าศ
รีซี ตอร มูฟวิ่งคอย คอน ดน ซอร ขา ลอดฟลูออ ร ซนซ
บร อร ายอา าศ รือ าอา าศ ํา รับวิทยุ ครื่องรับ
โทรทัศน จานรับ ัญญาณดาว ทียม ฯลฯ
- วั ดุอุป รณประ อบ ละอะไ ล ได้ ดอ ลําโพง ผงวงจร
ผัง ดงวงจรตาง ๆ ผงบังคับทางไฟ ฯลฯ ละวั ดุอื่น ๆ
ที่ ามารถ บิ จายในประ ภทรายจายนี้
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
ุมภาพันธ 2563 รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร
บิ คาใชจายใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
3) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูป บบ ละ าร
จํา น ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
( ํานั ปลัด)

จํานวน

20,000 บาท

น้า : 22/138

วันที่พิมพ : 3/9/2564 11:48:34

วั ดุงานบ้านงานครัว
- พื่อจาย ป็นคาวั ดุงานบ้านงานครัว ย ป็น
- วั ดุคงทน ได้ ม้อ ระทะ ะละมัง ตะ ลิว รอบ
รูป มีด ถัง ถาด ้วนํ้า จานรอง ถ้วยชาม ช้อน ้อม ระจ
งา โองนํ้า ที่นอน ระโถน ตาไฟฟ้า ตานํ้ามัน ตารีด ครื่องบด
อา าร
ครื่องตีไขไฟฟ้า ครื่องปิ้งขนมปัง ระทะไฟฟ้า ม้อไฟฟ้า
รวมถึง ม้อ ุงข้าวไฟฟ้า ระติ นํ้าร้อน ระติ นํ้า ข็ง ถัง ๊
ตา ฯลฯ
- วั ดุ ิ้น ปลือง ได้ ผงซั ฟอ บู นํ้ายาดับ ลิ่น ปรง ไม้
วาด ขง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอ มอน มอน ผ้า ม ผ้าปูโต๊ะ นํ้า
จืดที่ซื้อ
จา อ ชน ฯลฯ
- วั ดุอุป รณประ อบ ละอะไ ล ละวั ดุอื่น ๆ ที่ ามารถ บิ
จาย
ในประ ภทรายจายนี้
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
ุมภาพันธ 2563 รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร
บิ คาใชจายใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
3) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูป บบ ละ าร
จํา น ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
( ํานั ปลัด)

จํานวน

30,000 บาท

น้า : 23/138

วันที่พิมพ : 3/9/2564 11:48:34

วั ดุ อ ร้าง
- พื่อจาย ป็นคาวั ดุ อ ร้าง ย ป็น
- วั ดุคงทน ได้ ไม้ตาง ๆ
ค้อน คีม ชะ ลง จอบ ิ่ว ียม ลื่อย ขวาน บไ ไม้ ทปวัด
ระยะ ครื่องวัดขนาด ล็ ชน ตลับ มตร ลู ดิ่ง วาน โถ ้วม อาง
ล้างมือ ราวพาดผ้า ฯลฯ
- วั ดุ ิ้น ปลือง ได้ นํ้ามันทาไม้ ทิน นอร ี ปูนซี มนต ทราย
อิฐ รือซี มนตบล็อ ระ บื้อง ัง ะ ี ตะปู ล็ ้น ปรงทา ี
ปูนขาว ฯลฯ
- วั ดุอุป รณประ อบ ละอะไ ล ได้ ทอนํ้า ละอุป รณ
ประปา
ทอตาง ๆ ทอนํ้าบาดาล ฯลฯ ละวั ดุอื่น ๆ ที่ ามารถ บิ จายใน
ประ ภทรายจายนี้
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
ุมภาพันธ 2563 รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร
บิ คาใชจายใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
3) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูป บบ ละ าร
จํา น ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
( ํานั ปลัด)

จํานวน

10,000 บาท

น้า : 24/138

วันที่พิมพ : 3/9/2564 11:48:34

วั ดุยานพา นะ ละขน ง

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

265,500 บาท

- พื่อจาย ป็นคาวั ดุยานพา นะ ละขน ง ย ป็น
- วั ดุคงทน ได้ ไขควง ประ จ ม รง ุญ จปา ตาย ุญ จ
ลื่อน คีมล็อค ล็อค ียร ล็อคคลัตช ระจ โค้งมน ล็อคพวง
มาลัย ัญญาณ ไฟ ระพริบ ัญญาณไฟฉุ ฉิน รวยจราจร ฯลฯ
- วั ดุ ิ้น ปลือง ได้ ยางรถยนต นํ้ามัน บร น๊อต ละ รู
ายไมล พลา ฟิลม รอง ง ฯลฯ
- วั ดุอุป รณประ อบ ละอะไ ล ได้ บาะรถยนต ครื่อง
ยนต (อะไ ล) ชุด ียรรถยนต บร ครัช พวงมาลัย ายพานใบ
พัด ม้อนํ้า ัว ทียน บต ตอรี่ จานจาย ล้อ ถังนํ้ามัน ไฟ
น้า ไฟ บร อานจั รยาน ตลับลู ปืน ระจ มองข้างรถ
ยนต ันชนรถยนต ข็มขัดนิรภัย ฯลฯ ละวั ดุอื่น ๆ ที่ ามารถ
บิ จายใน
ประ ภทรายจายนี้
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
ุมภาพันธ 2563 รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร
บิ คาใชจายใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
3) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูป บบ ละ าร
จํา น ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
( ํานั ปลัด)
วั ดุ ชื้อ พลิง ละ ลอลื่น
- พื่อจาย ป็นคาจัด านํ้ามัน ชื้อ พลิง ละวั ดุ ลอลื่นตางๆ ชน
นํ้ามันดี ซล นํ้ามัน ๊าด นํ้ามัน บนซิน นํ้ามัน ตา ๊ ุงต้ม
ที่ใช้ใน ิจ ารขององค ารบริ าร วนตําบล รือนํ้ามันที่ใช้
ใน รณีที่ขอรับ าร นับ นุน ครื่องจั รจา วนราช ารอื่น ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

น้า : 25/138

วันที่พิมพ : 3/9/2564 11:48:34

2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
ุมภาพันธ 2563 รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร
บิ คาใชจายใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
3) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูป บบ ละ าร
จํา น ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
โดยคํานวณจา ฐานข้อมูล ดังนี้
(1) คานํ้ามัน ครื่องพน มอ ควัน 50,000 บาท (ตั้งงบประมาณ
ตามความ มาะ ม นื่องจา ใน นัง ือดัง ลาวไมมีอัตราคาใช้
จายราย ารนี้)
(2) คานํ้ามันดี ซล ละวั ดุ ลอลื่นรถยนตบรรทุ ขนาดไม ิน 1
ตัน จํานวน 1 คันๆละ 51,700 บาท ป็น งิน 51,700 บาท
(3) คานํ้ามันดี ซล ละวั ดุ ลอลื่นรถบรรทุ นํ้า จํานวน 1 คันๆ
ละ 50,000 บาท ป็น งิน 50,000 บาท (ตั้งงบประมาณตามความ
มาะ ม นื่องจา ใน นัง ือดัง ลาวไมมีอัตราคาใช้จายราย าร
นี้)
(4) คานํ้ามันดี ซล ละวั ดุ ลอลื่นรถยนตบรรทุ ขนาดไม ิน
1 ตัน ขับ คลื่อน 4 ล้อ จํานวน 2 คันๆละ 56,900 บาท
ป็น งิน 113,800 บาท
(5) คานํ้ามัน บนซิน ละวั ดุ ลอลื่น รถจั รยานยนต จํานวน
2 คันๆละ 4,100 บาท ป็น งิน 8,200 บาท
คําชี้ จง พิ่ม ติม าร บิ จายงบประมาณใ ้ บิ จายตามข้อ ท็จ
จริง ามารถถัว ฉลี่ยใช้จายได้ทั้งข้อ (1) - (5) ละ ามารถใช้จาย
ได้ในราย ารที่ ป็นวั ดุ ชื้อ พลิง ละวั ดุ ลอลื่นอื่นๆที่ไมได้ระบุ
ไว้ ละ ามารถใช้จาย ับยานพา นะ รือ ครื่องจั ร ล รือ ิ่งที่
ต้องใช้วั ดุ ชื้อ พลิง ละวั ดุ ลอลื่นราย ารอื่นๆ ที่มิได้ระบุ
ไว้ รือภาร ิจที่ นวยงานอื่นร้องขอตามอํานาจ น้าที่ ( าร จ
จงราย ารบประมาณ ตาม (1) - (5) ป็น พียง าร ดงถึง ลั
ารที่มาทาง ถิติที่ใช้ใน ารคํานวณตั้งงบประมาณ ทานั้น) ( ํานั
ปลัด)

วั ดุวิทยาศา ตร รือ าร พทย

จํานวน

50,000 บาท

วันที่พิมพ : 3/9/2564 11:48:34

- พื่อจาย ป็นคาวั ดุวิทยาศา ตร รือ าร พทย รายจาย พื่อใ ้
ได้มาซึ่ง ิ่งของที่มีลั ษณะโดย ภาพไมคงทนถาวร รือตามป ติ
มีอายุ ารใช้งานไมยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน
ภาพไปในระยะ วลาอัน ั้น ละใ ้ มายความรวมถึงรายจายดัง
ตอไปนี้
1. รายจาย พื่อประ อบขึ้นใ ม ดัด ปลง ตอ ติม รือปรับปรุง
วั ดุ
2. รายจาย พื่อจัด า ิ่งของที่ใช้ใน ารซอม ซมบํารุงรั ษา
ทรัพย ินใ ้ ามารถใช้งานได้ตามป ติ
3. รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อม ับคาวั ดุ ชน คาขน ง คา
ภาษี คาประ ันภัย คาติดตั้ง ป็นต้น
- ิ่งของที่จัด ป็นวั ดุวิทยาศา ตร รือ าร พทย บง าร
พิจารณาออ ป็น 2 ประ ภท ดังนี้
. ประ ภทวั ดุคงทน ได้ ิ่งของที่โดย ภาพมีลั ษณะคงทน
ตตามป ติมีอายุ ารใช้งานไมยืนนาน รือ มื่อนําไปใช้งาน ล้ว
ิดความชํารุด ีย าย ไม ามารถซอม ซมใ ้ใช้งานได้ดัง ดิม
รือซอม ซม ล้วไมคุ้มคา ดังนี้ ที่วาง รวย ้ว ระบอ
ตวง บ้า ลอม ูฟัง ปล ามคนไข้ ครื่องวัดน้ําฝน ถัง ็บ ชื้อ
พลิง ครื่องวัดอุณ ภูมิ (ปรอดวัดไข้) ฯลฯ
ข. ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลือง ได้ ิ่งของที่โดย ภาพมีลั ษณะ มื่อ
ใช้ ล้วยอม ิ้น ปลือง มดไป ปร ภาพ รือ ปลี่ยน ภาพไปใน
ระยะ วลาอัน ั้นไมคง ภาพ ดิม ดังนี้ ําลี ละผ้าพัน ผล ยา ละ
วชภัณฑ อล อฮอล คมีภัณฑ ออ ซิ จน น้ํายาตางๆ าย
ยาง ลอด ้ว ถุงมือ ระดาษ รอง จุ ดตางๆ ทรายอะ บท
น้ํายาพน มอ ควัน ําจัดยุง คลอรีน าร ้ม น้า า อนามัย ชุด
ป้อง ัน ชื้อโรค ( บบใช้ครั้ง ดียว ล้วทิ้ง) ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
ุมภาพันธ 2563 รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร
บิ คาใชจายใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
3) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูป บบ ละ าร
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จํา น ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
( ํานั ปลัด)
วั ดุ าร ษตร

จํานวน

5,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาวั ดุ าร ษตร ย ป็น
- วั ดุคงทน ได้ คียว ปริง ลอร (Sprinkler) จอบ มุน
จานพรวน ผานไถ ระทะ คราดซี่พรวนดินระ วาง ถว
ครื่องดั มลง ตะ รงรอน บนโธ อวน ( ํา ร็จ
รูป) ระชัง ฯลฯ
- วั ดุ ิ้น ปลือง ได้ ปุ๋ย ยาป้อง ัน ละ ําจัดศัตรูพืช ละ ัตว
อา าร ัตว พืช ละ ัตว พันธุ ัตวปี ละ ัตวนํ้า นํ้า ชื้อพันธุ ัตว
วั ดุ พาะชํา อุป รณใน ารขยายพันธุพืช ชน ใบมีด ชือ ผ้า
ใบ
รือผ้าพลา ติ น้า า ป้อง ัน ๊ พิษ ฯลฯ
- วั ดุอุป รณประ อบ ละอะไ ล ละวั ดุอื่น ๆ ที่ ามารถ บิ
จาย
ในประ ภทรายจายนี้
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
ุมภาพันธ 2563 รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร
บิ คาใชจายใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
3) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูป บบ ละ าร
จํา น ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
( ํานั ปลัด)
วั ดุคอมพิว ตอร

วันที่พิมพ : 3/9/2564 11:48:35

- พื่อจาย ป็นคาวั ดุคอมพิว ตอร ย ป็น
- วั ดุคงทน ได้ ผน รือจานบันทึ ข้อมูล ฯลฯ
- วั ดุ ิ้น ปลือง ได้ อุป รณบันทึ ข้อมูล (Diskette,
Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc,
Digital Video Disc, Flash Drive) ทปบันทึ ข้อมูล
(Reel Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape)
ัวพิมพ รือ ถบพิมพ ํา รับ ครื่องพิมพคอมพิว ตอร
ตลับผง มึ ํา รับ ครื่องพิมพ บบ ล ซอร ระดาษตอ นื่อง
าย ค บิล ฯลฯ
- วั ดุอุป รณประ อบ ละอะไ ล ได้ นวยประมวลผล
ฮารดดิ ไดนร ซีดีรอมไดรฟ ผน รอง ง ผง ป้นอั ขระ
รือ ป้นพิมพ (Key Board) มนบอรด (Main Board)
มมโมรี่ซิป (Memory Chip) ชน RAM คัตชีทฟีด ตอร
(Cut Sheet Feeder) มา (Mouse) พริน ตอร วิตชิ่งบ๊อ ซ
(Printer Switching Box) ครื่อง ระจาย ัญญาณ (Hub)
ผนวงจร ล็ ทรอนิ (Card) ชน Ethernet Card,
Lan Card, Antivirus Card, Sound Card) ป็นต้น
ครื่องอาน ละบันทึ ข้อมูล บบตาง ๆ ชน บบดิ
ตต (Diskette) บบฮารดดิ ต (Hard Disk) บบซีดีรอม (CDROM)
บบออพติคอล (Optical) ป็นต้นฯลฯ ละวั ดุอื่น ๆ
ที่ ามารถ บิ จายในประ ภทรายจายนี้
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
ุมภาพันธ 2563 รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร
บิ คาใชจายใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
3) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูป บบ ละ าร
จํา น ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
( ํานั ปลัด)

น้า : 28/138
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วั ดุ ครื่องดับ พลิง
พื่อจาย ป็นคาจัด าวั ดุ ครื่องดับ พลิง โดยมี ลั ารพิจารณา
ตามระ บียบ ฎ มาย ละ นัง ือ ั่ง ารที่ ี่ยวข้อง ดังนี้
วั ดุคงทน ดุ ิ้น ปลือง ชน ถังดับ พลิง ลู บอลดับ พลิง ฯลฯ
วั ดุอุป รณประ อบ ละอะไ ล
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
ุมภาพันธ 2563 รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร
บิ คาใชจายใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
3) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูป บบ ละ าร
จํา น ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
( ํานั ปลัด)
ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า
- พื่อจาย ป็นคาไฟฟ้า ํา รับที่ทํา าร อบต.ศรีคํ้า ที่
าธารณะ รือที่อื่นๆ ที่ ป็นอํานาจ น้าที่ รือในความรับผิดชอบ
ของ อบต.ศรีคํ้า
- ตั้งงบประมาณโดยพิจารณาจา อัตราคาใช้จายประ อบ ารตั้ง
งบประมาณตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว
1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 โดยคํานวณจา ฐานข้อมูล ดังนี้
(1) ครื่องปรับอา าศ ขนาด 25,000 BTU จํานวน 4 ครื่องๆละ
1,900 บาท ตอ ดือน จํานวน 12 ดือน ป็น งิน 91,200 บาท
(2) ครื่องปรับอา าศ ขนาด 26,000 BTU จํานวน 3 ครื่องๆละ
1,900 บาท ตอ ดือน จํานวน 12 ดือน ป็น งิน 68,400 บาท
(3) ครื่องปรับอา าศ ขนาด 18,000 BTU จํานวน 2 ครื่องๆละ
1,300 บาท ตอ ดือน จํานวน 12 ดือน ป็น งิน 31,200 บาท
(4) ครื่องปรับอา าศ ขนาด 12,000 BTU จํานวน 1 ครื่องๆละ
900 บาท ตอ ดือน จํานวน 12 ดือน ป็น งิน 10,800 บาท
(5) ครื่องปรับอา าศ ขนาด 9,000 BTU จํานวน 2 ครื่องๆละ

จํานวน

10,000 บาท

รวม

221,000 บาท

จํานวน

130,000 บาท

น้า : 30/138

วันที่พิมพ : 3/9/2564 11:48:35

600 บาท ตอ ดือน จํานวน 12 ดือน ป็น งิน 7,200 บาท
(6) ประมาณ ารคาไฟฟ้าใน ํานั งาน 12,000 บาท (ตั้งงบ
ประมาณตามความ มาะ ม นื่องจา ใน นัง ือดัง ลาวไมมี
อัตราคาใช้จายราย ารนี้) คําชี้ จง พิ่ม ติม าร บิ จายงบ
ประมาณใ ้ บิ จายตาม
ข้อ ท็จจริง ามารถถัว ฉลี่ยใช้จายได้ ทั้งข้อ (1) - (6) ละ ามารถ
ใช้จายได้ในประ ภทคาไฟฟ้าอื่นๆที่ไมได้ระบุไว้ รือภาร ิจที่
นวยงานอื่น ร้องขอ ตามอํานาจ น้าที่ ( าร จ จงราย าร
งบประมาณตาม (1) - (6) ป็น พียง าร ดงถึง ลั ารที่มาทาง
ถิติที่ใช้ใน ารคํานวณตั้งงบประมาณ ทานั้น
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
ุมภาพันธ 2563 รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร
บิ คาใชจายใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
3) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูป บบ ละ าร
จํา น ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
4) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0810.8/ว 2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560
5) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 1846 ลงวันที่ 12 ันยายน 2560 รื่อง นวทาง าร
้ไขปัญ าคา าธารณูปโภคค้างชําระ
6) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0810.7/ว 1529 ลงวันที่ 3 ิง าคม 2560

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล

จํานวน

5,000 บาท
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- พื่อจาย ป็นคานํ้าประปา คานํ้าบาดาล ํา รับที่ทํา าร อบต
.ศรีคํ้า ละ ถานที่อื่นๆที่ ป็นทรัพย ินของ อบต.ศรีคํ้า รืออยู
ในอํานาจ น้าที่ รือความรับผิดชอบของ อบต.ศรีคํ้า
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
ุมภาพันธ 2563 รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร
บิ คาใชจายใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
3) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูป บบ ละ าร
จํา น ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
4) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0810.8/ว 2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560
5) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 1846 ลงวันที่ 12 ันยายน 2560 รื่อง นวทาง าร
้ไขปัญ าคา าธารณูปโภคค้างชําระ
( ํานั ปลัด)

น้า : 31/138

น้า : 32/138

วันที่พิมพ : 3/9/2564 11:48:35

คาบริ ารโทรศัพท
- พื่อจาย ป็นคาบริ ารโทรศัพทพื้นฐานประจํา ํานั งาน
คาบริ ารโทรศัพท คลื่อนที่ ฯลฯ ละคาใช้จายที่ ิดขึ้น ี่ยว ับ
ารใช้บริ าร ชน คา ชา ครื่อง คา ชา มาย ลขโทรศัพท
คาบํารุงรั ษา าย ฯลฯ ละคาใช้จายอื่นๆ ที่ ามารถ บิ จาย
รายจายประ ภทนี้
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
ุมภาพันธ 2563 รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร
บิ คาใชจายใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
3) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูป บบ ละ าร
จํา น ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
( ํานั ปลัด)

จํานวน

6,000 บาท

น้า : 33/138

วันที่พิมพ : 3/9/2564 11:48:35

คาบริ ารไปรษณีย
- พื่อจาย ป็นคาไปรษณีย คาธนาณัติ คาซื้อดวงตรา
ไปรษณียา ร
คา ชาตู้ไปรษณีย คาธรรม นียม ารโอน งินในระบบบริ าร าร
งิน ารคลังภาครัฐ บบอิ ล็ ทรอนิ (GFMIS) ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
ุมภาพันธ 2563 รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร
บิ คาใชจายใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
3) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูป บบ ละ าร
จํา น ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
( ํานั ปลัด)

จํานวน

10,000 บาท

น้า : 34/138

วันที่พิมพ : 3/9/2564 11:48:35

คาบริ าร ื่อ าร ละโทรคมนาคม
- พื่อจาย ป็นคาใช้บริ าร ื่อ าร ละโทรคมนาคม คาโทร าร
คา ท ล ซ คาวิทยุ ื่อ าร คา ื่อ ารผานดาว ทียม คา ชา
อุป รณ
คาใช้จาย ี่ยว ับ ระบบอิน ตอร น็ต รวมถึงอิน ทอร น็ต ารด
ละคา ื่อ ารอื่นๆ ชน คา ค บิ้ลทีวี คา ชาชอง ัญญาณดาว
ทียม ป็นต้น ละใ ้ มายความรวม ถึงคาใช้จายที่ ิดขึ้น ี่ยว
ับ ารใช้บริ ารงานด้านทะ บียน ชน คา ชา อุป รณ Router
คาบริ ารโครงขาย IP VPN Backbone ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
ุมภาพันธ 2563 รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร
บิ คาใชจายใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
3) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูป บบ ละ าร
จํา น ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
( ํานั ปลัด)

จํานวน

70,000 บาท

น้า : 35/138

วันที่พิมพ : 3/9/2564 11:48:35

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

50,000 บาท

รวม

50,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

คาบํารุงรั ษา ละปรับปรุงครุภัณฑ
คาบํารุงรั ษา ละปรับปรุงครุภัณฑ
- พื่อจาย ป็นรายจาย พื่อประ อบ ดัด ปลง ตอ ติม รือ
ปรับปรุงครุภัณฑ ละ พื่อจาย ป็นคาซอม ซมบํารุงรั ษาโครง
ร้าง
ของครุภัณฑขนาดใ ญ ชน ครื่องจั ร ล ยานพา นะ รวมทั้ง
คาขน ง คาภาษี คาประ ันภัย คาติดตั้ง ํา รับครุภัณฑ วน
ลาง
- ป็นไปตาม นัง ือ ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27
มิถุนายน 2559
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ อบต.ศรี
คํ้า
น้าที่ 157 ลําดับที่ 4 ( ํานั ปลัด)

น้า : 36/138

วันที่พิมพ : 3/9/2564 11:48:35

งบเงินอุดหนุน

รวม

20,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

20,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

งินอุด นุนองค รป ครอง วนท้องถิ่น
1) อุด นุน ทศบาลตําบล มไร โครง าร พิ่มประ ิทธิภาพ ถานที่
ลาง พื่อ ป็นศูนยปฏิบัติ ารรวมใน ารชวย ลือประชาชนของ
องค รป ครอง วนท้องถิ่นระดับอํา ภอ (อํา ภอ มจัน)
1) อุด นุน ทศบาลตําบล มไร โครง าร พิ่มประ ิทธิภาพ ถาน
ที่ ลาง พื่อ ป็นศูนยปฏิบัติ ารรวมใน ารชวย ลือประชาชน
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่นระดับอํา ภอ (อํา ภอ มจัน)
- พื่อจาย ป็นคาใช้จายในโครง าร พิ่มประ ิทธิภาพ ถานที่ ลาง
พื่อ ป็นศูนยปฏิบัติ ารรวมใน ารชวย ลือประชาชนขององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่นระดับอํา ภอ (อํา ภอ มจัน)
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จาย พื่อ
ชวย ลือประชาชนตามอํานาจ น้าที่ขององค รป ครอง วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2560
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ อบต.ศรี
คํ้า
น้าที่ 159 ลําดับที่ 9 ( ํานั ปลัด)

น้า : 37/138

วันที่พิมพ : 3/9/2564 11:48:35

งบรายจ่ายอื่น

รวม

11,000 บาท

รายจ่ายอื่น

รวม

11,000 บาท

คาจ้างที่ปรึ ษา พื่อศึ ษา วิจัย ประ มินผล รือพัฒนาระบบตางๆ ซึ่ง จํานวน
มิใช พื่อ ารจัด า รือปรับปรุงครุภัณฑ ที่ดิน ละ รือ ิ่ง อ ร้าง

11,000 บาท

รายจายอื่น

คาจ้างที่ปรึ ษา พื่อศึ ษา วิจัย ประ มินผล รือพัฒนาระบบ
ตางๆ ซึ่งมิใช พื่อ ารจัด า รือปรับปรุงครุภัณฑ ที่ดิน ละ รือ ิ่ง
อ ร้าง
- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารจ้างองค ร รือ ถาบันที่ ป็น ลาง
พื่อ
ดํา นิน าร ํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริ ารจา อบต.ศรีคํ้า
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวน
มา ที่ มท
0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 ร ฎาคม 2556
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ อบต.ศรี
คํ้า
น้าที่ 157 ลําดับที่ 5 ( ํานั ปลัด)
งานวางแผนสถิติและวิชาการ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนข้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น
- พื่อจาย ป็น งิน ดือนพนั งาน วนตําบล ละ งินปรับปรุง งิน
ดือน
ประจําปีพนั งาน วนตําบล ตํา นง นั วิ คราะ นโยบาย ละ
ผน ฯลฯ
- ป็นไปตาม นัง ือ ํานั งาน จ. ท. ละ .อบต.ที่ มท
0809.2/
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 รื่อง ซั ซ้อม นวทาง าร
คํานวณภาระคาใช้จาย ด้าน ารบริ ารงานบุคคลขององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น ( ํานั ปลัด)

รวม

233,760 บาท

รวม

233,760 บาท

รวม

233,760 บาท

จํานวน

233,760 บาท

น้า : 38/138

วันที่พิมพ : 3/9/2564 11:48:35

งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนข้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น

รวม

1,903,460 บาท

รวม

1,478,460 บาท

รวม

1,478,460 บาท

จํานวน

1,018,060 บาท

จํานวน

42,000 บาท

จํานวน

358,400 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน ดือนพนั งาน วนตําบล ละ งินปรับปรุง งิน
ดือน ประจําปีของพนั งาน วนตําบล ัง ัด องคลังตํา นง ผู้อํา
นวย าร องคลัง นั วิชา ารพั ดุ จ้าพนั งาน าร งิน ละ
บัญชี จ้าพนั งานจัด ็บรายได้ ฯลฯ คํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12
ดือน
- ป็นไปตาม นัง ือ ํานั งาน จ. ท. ละ .อบต.ที่ มท
0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 รื่อง ซั ซ้อม นว
ทาง ารคํานวณภาระคาใช้จายด้าน ารบริ ารงานบุคคลของ
องค รป ครอง วนท้องถิ่น ( องคลัง)
งินประจําตํา นง
- พื่อจาย ป็น งินประจําตํา นงราย ดือนของผู้ดํารงตํา นง
ผู้อํานวย าร องคลัง จํานวน 1 อัตราๆละ 3,500 บาท
คํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 ดือน
- ป็นไปตาม นัง ือ ํานั งาน จ. ท. ละ .อบต. ที่ มท
0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 รื่อง ซั ซ้อม นว
ทาง ารคํานวณภาระคาใช้จายด้าน ารบริ ารงานบุคคลของ
องค รป ครอง วนท้องถิ่น ( องคลัง)
คาตอบ ทนพนั งานจ้าง
- พื่อจาย ป็นคาตอบ ทนพนั งานจ้าง ัง ัด องคลัง ชน ผู้ชวย
จ้าพนั งานพั ดุ ผู้ชวย จ้าพนั งานจัด ็บรายได้ คน
งาน พนั งานจ้างทั่วไป ฯลฯ คํานวณตั้งจายไว้ 12
ดือน คํานวณตั้งจายไว้ จํานวน 12 ดือน
- ป็นไปตาม นัง ือ ํานั งาน จ. ท. ละ .อบต. ที่ มท
0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 รื่อง ซั ซ้อม นว
ทาง ารคํานวณภาระคาใช้จายด้าน ารบริ ารงานบุคคลของ
องค รป ครอง วนท้องถิ่น ( องคลัง)

น้า : 39/138

วันที่พิมพ : 3/9/2564 11:48:35

งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจ้าง
- พื่อจาย ป็น งิน พิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนั งานจ้าง ัง ัด
องคลัง คํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 ดือน
- ป็นไปตาม นัง ือ ํานั งาน จ. ท. ละ .อบต. ที่ มท
0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 รื่อง ซั ซ้อม นว
ทาง ารคํานวณภาระคาใช้จายด้าน ารบริ ารงานบุคคลของ
องค รป ครอง วนท้องถิ่น ( องคลัง)

จํานวน

60,000 บาท

น้า : 40/138

วันที่พิมพ : 3/9/2564 11:48:35

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบ ทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน องค รป ครอง วน
ท้องถิ่น
พื่อจาย ป็น งินประโยชนตอบ ทนอื่น ป็น รณีพิ ศษ พนั งาน
วนตําบล ละพนั งานจ้าง
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร ํา นด งินประโยชน
ตอบ ทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจําปี
พนั งาน วนท้องถิ่นใ ้ ป็นรายจายอื่นขององค รป ครอง วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลง
วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 รื่อง ารดํา นิน ารตามระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร ํา นด งินประโยชนตอบ ทนอื่น
ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจําปี พนั งาน
วนท้องถิ่นใ ้ ป็นรายจายอื่นขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2557
3) นัง ือ ํานั งาน .จ., .ท. ละ .อบต. ดวนที่ ุด ที่ มท
0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 ุมภาพันธ 2558 รื่อง ประ าศ .จ
., .ท., ละ .อบต. รื่อง ํา นดมาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับ ลั
ณฑ งื่อนไข ละวิธี าร ํา นด งินประโยชนตอบ ทนอื่น ป็น
รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจําปี ํา รับพนั งาน
วนท้องถิ่น ลู จ้าง ละพนั งานจ้างขององค รป ครอง วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2558
4) นัง ือ ํานั งาน .จ., .ท. ละ .อบต. ดวนที่ ุด ที่ มท
0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 รื่อง ซั ซ้อม นวทาง
ปฏิบัติ ี่ยว ับ ลั ณฑ งื่อนไข ละวิธี าร ํา นดประโยชน
ตอบ ทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจําปี
( องคลัง)

รวม

425,000 บาท

รวม

205,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท
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วันที่พิมพ : 3/9/2564 11:48:35

คาตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร

จํานวน

5,000 บาท

จํานวน

120,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร ใ ้
พนั งาน วนตําบล ละพนั งานจ้าง ที่ปฏิบัติงานนอ วลา
ราช าร
ตามระ บียบ รือ นัง ือ ั่ง ารที่ ี่ยวข้อง
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ จาย งิน
ตอบ ทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารขององค รป ครอง
วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
( องคลัง)
คา ชาบ้าน
พื่อจาย ป็นคา ชาบ้านของพนั งาน วนตําบลตาม ิทธิที่จะได้
รับ
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคา ชาบ้านของข้าราช าร
วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
ตุลาคม 2559 รื่อง ลั ณฑ ละวิธี าร ี่ยว ับ าร บิ จาย
งินคา ชาบ้านของข้าราช าร วนท้องถิ่น
( องคลัง)

น้า : 42/138
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งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรข้าราช าร/พนั งาน/ลู จ้างประจํา

จํานวน

30,000 บาท

รวม

150,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรของพนั งาน วนตําบล
ตาม ิทธิที่ควรจะได้รับ
- ป็นไปตามพระราช ฤษฎี า ละระ บียบ ดังนี้
1) พระราช ฤษฎี า งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษาของบุตร พ.ศ
. 2562
2) ระ บียบ ระทรวง ารคลัง วาด้วย าร บิ จาย งิน วั ดิ าร
ี่ยว ับ ารศึ ษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ าร
ศึ ษาบุตรของพนั งาน วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ้ไข พิ่ม ติมถึง
ฉบับปัจจุบัน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
( องคลัง)
ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
- พื่อจาย ป็นคารายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ ารตางๆ ดังนี้ คา
จ้าง อ ชนดํา นินงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น คาใชจาย
ใน าร ผย พร รือ ารประชา ัมพันธขององค รป ครอง วน
ท้องถิ่น ชน คาโฆษณา ละ ผย พรประชา ัมพันธ (รายจาย
ี่ยว ับ ารจ้าง มาโฆษณาประชา ัมพันธ ละ ผย พรขาวทาง
วิทยุ ระจาย ียง คาจัดทํา อ ารประชา ัมพันธ รือ ิ่งพิมพ
ตางๆ) คาธรรม นียมใน ารคืนบัตร ปลี่ยนบัตรโดย ารพา นะใน
าร ดินทางไปราช าร รือ คาบัตรโดย ารที่ไม ามารถคืน รือ
ปลี่ยนบัตรได้ รณี ลื่อน าร ดินทางไปราช าร รณีองค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น ั่งใ ้งด รือ ลื่อน าร ดินทางไป
ราช าร ละใ ้รวมถึง รณี ตุ ุดวิ ัยอื่นๆ ที่ทําใ ้ไม ามารถ
ดินทางไปได้ ทั้งนี้ ต้องมิได้ ิดจา ตัวผู้ ดินทางไปราช าร ป็น
ตุ คาธรรม นียมที่ ี่ยว ับ ารทําธุร รรมทาง าร งิน พื่อความ
ะดว ขององค รป ครอง วนท้องถิ่นที่มิใช ป็น ารร้องขอของผู้
มี ิทธิรับ งิน คาตรวจราง ายของบุคลา ร พื่อตรวจ า าร
ัมมันตภาพรัง ี ละ ชื้อ อชไอวีจา ารปฏิบัติงานตามภาร ิจ
ป ติ ละไมถือ ป็น วั ดิ าร ารรั ษาพยาบาลที่พนั งาน วน
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ท้องถิ่นที่จะใช ิทธิ บิ จายตาม ฎ มาย ี่ยว ับ าร บิ จายคา
รั ษาพยาบาล คาใชจายใน ารดํา นินคดีในชั้นศาล ารระงับข้อ
พิพาทโดย ารอนุญาโตตุลา ารอัน นื่องมาจา ารปฏิบัติ
ราช าร คาถาย อ าร คา ย็บ นัง ือ รือ ข้าป นัง ือ คาใช้
จายใน ารดํา นินคดีตามคําพิพา ษา คาจ้าง มาบริ าร ที่ ป็น
ารจ้างใ ้ผู้รับจ้างทํา ารอยาง นึ่งอยางใด ซึ่งมิใช ป็น าร
ประ อบดัด ปลง ตอ ติมครุภัณฑ ิ่ง อ ร้างอยางใด ละอยูใน
ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ชน คาซอม ซมทรัพย ิน คาตรวจ
วินิจฉัยโรค ป็นต้น คาจ้าง มาบริ ารบุคคลภายนอ ชน คา
จ้างที่ปรึ ษา, คาจ้างทําระบบ ผนที่ภาษี, คาจ้างทนายความ, คา
จ้างผู้ ชียวชาญบัญชี คาจ้าง มาที่มีลั ษณะ ารจ้างทํา พื่อใ ้ได้
มาซึ่งป้ายประชา ัมพันธ รือป้ายอื่นๆ ฯลฯ
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นัง ือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 ละ ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7)
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้
องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใช้จายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562
4) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
ุมภาพันธ 2563 รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร
บิ คาใช้จายใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
5) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
ร ฎาคม 2563 รื่อง ลั ณฑ ารดํา นิน ารจ้าง อ ชน ละ
าร บิ จาย งินคาจ้าง มาบริ ารขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
6) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูป บบ ละ าร
จํา น ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
( องคลัง)

น้า : 43/138
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น้า : 44/138

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
1) คาใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร ละนอ ราช จํานวน
อาณาจั ร
- พื่อจาย ป็นใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร ละนอ
ราชอาณาจั ร ได้ คา บี้ย ลี้ยง ดินทาง คา ชาที่พั คา
พา นะ รวมถึงคา ชายานพา นะ คา ชื้อ พลง รือพลังงาน ํารับ
ยานพา นะ คาระวางรถบรรทุ คาจ้างคน าบ าม ละ
อื่นๆ ทํานอง ดียว ัน คาพา นะรับจ้างข้าม ขตจัง วัด งินชด
ชย คาขนย้าย ิ่งของ วนตัวใน าร ดินทางไปราช ารประจําใน
ราชอาณาจั ร ละคาใช้จายอื่นที่จํา ป็นต้องจายใน าร ดินทาง
ไปราช าร ของพนั งาน วนตําบล รือบุคคล คณะบุคคลที่ได้
รับอนุญาต รืออนุมัติใ ้ ดินทางไปราช าร พื่อประชุม ฝึ
อบรม อบรม ัมมนา ดูงาน รือไปติดตอราช าร รวมถึง าร
ฝึ อบรม พื่อ ารพัฒนาองคความรู้ ี่ยว ับ ารปฏิบัติงานของ
องค รป ครอง วนท้องถิ่นใ ้พนั งานขององค รป ครอง วน
ท้องถิ่น
- พื่อจาย ป็นคาคาลงทะ บียน คาธรรม นียม รือคาใช้จาย
ทํานอง ดียว ันที่ รีย ชื่ออยางอื่นใ ้ผู้ ข้ารับ ารฝึ อบรม บิ
จาย ของพนั งาน วนตําบล รือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับ
อนุญาต รืออนุมัติใ ้ ดินทางไปราช าร พื่อประชุม ฝึ
อบรม อบรม ัมมนา ดูงาน รือไปติดตอราช าร รวมถึง าร
ฝึ อบรม พื่อ ารพัฒนาองคความรู้ ี่ยว ับ ารปฏิบัติงานของ
องค รป ครอง วนท้องถิ่นใ ้พนั งานขององค รป ครอง วน
ท้องถิ่น
- ป็นไปตามระ บียบ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน าร ดินทางไป
ราช ารของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ. 2561
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ อบรม
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
( องคลัง)

50,000 บาท

น้า : 45/138
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ค่าวัสดุ
วั ดุ ํานั งาน
- พื่อจาย ป็นคาจัด าวั ดุ ํานั งาน โดยมี ลั ารพิจารณา
ตามระ บียบ ฎ มาย ละ นัง ือ ั่ง ารที่ ี่ยวข้อง ดังนี้
วั ดุคงทน ชน นัง ือ ครื่องคิด ลขขนาด ล็ ฯลฯ
วั ดุ ิ้น ปลือง ชน ระดาษ มึ ดิน อ ฯลฯ
วั ดุอุป รณประ อบ ละอะไ ล
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
ุมภาพันธ 2563 รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร
บิ คาใชจายใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
3) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูป บบ ละ าร
จํา น ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
( องคลัง)

รวม

70,000 บาท

จํานวน

40,000 บาท

น้า : 46/138
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วั ดุคอมพิว ตอร
- พื่อจาย ป็นคาจัด าวั ดุคอมพิว ตอรโดยมี ลั ารพิจารณา
ตามระ บียบ ฎ มาย ละ นัง ือ ั่ง ารที่ ี่ยวข้อง ดังนี้
วั ดุคงทน ชน ผน รือจานบันทึ ข้อมูล ฯลฯ
วั ดุ ิ้น ปลือง ชน อุป รณบันทึ
ข้อมูล (Diskette, Floppy Disk) ฯลฯ วั ดุอุป รณประ อบ ละ
อะไ ล ชน นวยประมวลผล ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
ุมภาพันธ 2563 รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร
บิ คาใชจายใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
3) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูป บบ ละ าร
จํา น ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
( องคลัง)

จํานวน

30,000 บาท

น้า : 47/138

วันที่พิมพ : 3/9/2564 11:48:35

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนข้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น

รวม

186,720 บาท

รวม

186,720 บาท

รวม

186,720 บาท

จํานวน

186,720 บาท

รวม

1,236,400 บาท

รวม

1,114,400 บาท

รวม

1,114,400 บาท

จํานวน

555,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน ดือนพนั งาน วนตําบล ละ งินปรับปรุง งิน
ดือน
ประจําปีพนั งาน วนตําบล ตํา นง นั วิชา ารตรวจ อบภาย
ใน ฯลฯ
- ป็นไปตาม นัง ือ ํานั งาน จ. ท. ละ .อบต.ที่ มท
0809.2/
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 รื่อง ซั ซ้อม นวทาง าร
คํานวณภาระคาใช้จาย ด้าน ารบริ ารงานบุคคลขององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น ( ํานั ปลัด)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนข้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น
- พื่อจาย ป็น งิน ดือนพนั งาน วนตําบล ละ งินปรับปรุง งิน
ดือน
ประจําปีพนั งาน วนตําบล ตํา นง นั ป้อง ัน ละบรร ทา
าธารณภัย จ้าพนั งานป้อง ัน ละบรร ทา าธารณภัย ฯลฯ
คํานวณตั้งจายไว้ 12 ดือน
- ป็นไปตาม นัง ือ ํานั งาน จ. ท. ละ .อบต.ที่ มท
0809.2/
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 รื่อง ซั ซ้อม นวทาง าร
คํานวณภาระคาใช้จาย ด้าน ารบริ ารงานบุคคลขององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น ( ํานั ปลัด)

น้า : 48/138

วันที่พิมพ : 3/9/2564 11:48:35

คาตอบ ทนพนั งานจ้าง

จํานวน

498,900 บาท

- พื่อจาย ป็นคาตอบ ทนใ ้ พนั งานจ้าง ัง ัด ํานั ปลัด
องค ารบริ าร วนตําบล ตํา นง พนั งานขับ ครื่องจั ร ล
ขนาด บา (ผู้มีทั ษะ) พนั งานดับ พลิง (ผู้มีทั ษะ) คน
งาน พนั งานจ้างทั่วไป ฯลฯ คํานวณตั้งจายไว้ 12 ดือน
- ป็นไปตาม นัง ือ ํานั งาน จ. ท. ละ .อบต.ที่ มท
0809.2 /ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 รื่อง ซั ซ้อม นว
ทาง
ารคํานวณภาระคาใช้จาย ด้าน ารบริ ารงานบุคคลขององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น ( ํานั ปลัด)
งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจ้าง
จํานวน

60,500 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน พิ่มคาครองชีพชั่วคราวพนั งานจ้างของ
ํานั ปลัดฯ คํานวณตั้งจายไว้ 12 ดือน
- ป็นไปตาม นัง ือ ํานั งาน จ. ท. ละ .อบต.ที่ มท
0809.2 /ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 รื่อง ซั ซ้อม นว
ทาง
ารคํานวณภาระคาใช้ จาย ด้าน ารบริ ารงานบุคคลของ
องค รป ครอง วนท้องถิ่น ( ํานั ปลัด)

น้า : 49/138

วันที่พิมพ : 3/9/2564 11:48:35

งบดาเนินงาน

รวม

122,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

122,000 บาท

จํานวน

6,000 บาท

จํานวน

6,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
1) โครง ารตั้งจุดบริ าร พื่อ พิ่มประ ิทธิภาพ ารป้อง ันบรร ทา
าธารณภัย ละลดอุบัติ ตุบนท้องถนน นื่องใน ทศ าลปีใ ม
- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดํา นินโครง ารตั้งจุดบริ าร พื่อ
พิ่มประ ิทธิภาพ ารป้อง ันบรร ทา าธารณภัย ละลดอุบัติ ตุ
บนท้องถนน นื่องใน ทศ าลปีใ ม
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาตําบล ละองค ารบริ าร วน
ตําบล
พ.ศ. 2537 ละที่ ้ไข พิ่ม ติมถึงปัจจุบัน ละพระราชบัญญัติ
ํา นด ผน ละขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้ องค รป ครอง
วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ อบต.ศรี
คํ้า
น้าที่ 123 ลําดับที่ 6
( ํานั ปลัด)
2) โครง ารตั้งจุดบริ าร พื่อ พิ่มประ ิทธิภาพ ารป้อง ันบรร ทา
าธารณภัย ละลดอุบัติ ตุบนท้องถนน นื่องใน ทศ าล ง รานต
- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดํา นินโครง ารตั้งจุดบริ าร พื่อ
พิ่มประ ิทธิภาพ ารป้อง ันบรร ทา าธารณภัย ละลดอุบัติ ตุ
บนท้องถนน นื่องใน ทศ าล ง รานต
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาตําบล ละองค ารบริ าร วน
ตําบล
พ.ศ.2537 ละที่ ้ไข พิ่ม ติมถึงปัจจุบัน ละพระราชบัญญัติ
ํา นด ผน ละขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้ องค รป ครอง
วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ อบต.ศรี
คํ้า
น้าที่ 123 ลําดับที่ 6
( ํานั ปลัด)

น้า : 50/138

วันที่พิมพ : 3/9/2564 11:48:35

3) โครง ารบูรณา ารฝึ ซ้อม ผนป้อง ัน ละบรร ทา าธารณภัย
อปพร.อบต.ศรีค้ํา

จํานวน

5,000 บาท

จํานวน

95,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดํา นินโครง ารบูรณา ารฝึ ซ้อม
ผนป้อง ัน ละบรร ทา าธารณภัยใ ้ อปพร.อบต.ศรีคํ้า
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาตําบล ละองค ารบริ าร วน
ตําบล
พ.ศ.2537 ละที่ ้ไข พิ่ม ติมถึงปัจจุบัน ละพระราชบัญญัติ
ํา นด ผน ละขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้ องค รป ครอง
วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ อบต.ศรี
คํ้า
น้าที่ 122 ลําดับที่ 1
( ํานั ปลัด)
4) โครง าร พิ่มศั ยภาพ ารปฏิบัติงานใ ้ อปพร.อบต.ศรีค้ํา
พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดํา นินโครง าร พิ่มศั ยภาพ าร
ปฏิบัติงานใ ้ อปพร.อบต.ศรีคํ้า
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาตําบล ละองค ารบริ าร วน
ตําบล
พ.ศ.2537 ละที่ ้ไข พิ่ม ติมถึงปัจจุบัน ละพระราชบัญญัติ
ํา นด ผน ละขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้ องค รป ครอง
วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ อบต.ศรี
คํ้า
น้าที่ 122 ลําดับที่ 2
( ํานั ปลัด)

น้า : 51/138

วันที่พิมพ : 3/9/2564 11:48:35

6) โครง ารฝึ อบรมชุดปฏิบัติ ารจิตอา าภัยพิบัติประจําองค าร
บริ าร วนตําบลศรีค้ํา

จํานวน

10,000 บาท

รวม

2,425,050 บาท

รวม

1,475,050 บาท

รวม

1,475,050 บาท

จํานวน

1,057,410 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดํา นินโครง ารฝึ อบรมชุดปฏิบัติ
าร
จิตอา าภัยพิบัติประจําองค ารบริ าร วนตําบลศรีค้ํา
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาตําบล ละองค ารบริ าร วน
ตําบล
พ.ศ.2537 ละที่ ้ไข พิ่ม ติมถึงปัจจุบัน ละพระราชบัญญัติ
ํา นด ผน ละขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้ องค รป ครอง
วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ อบต.ศรี
คํ้า
พิ่ม ติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2563
( ํานั ปลัด)
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนข้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น
- พื่อจาย ป็น งิน ดือนพนั งาน วนตําบล ละ งินปรับปรุง งิน
ดือนประจําปีของพนั งาน วนตําบล ตํา นง ผู้อํานวย าร อง
ารศึ ษาฯ นั วิชา ารศึ ษา จ้าพนั งาน าร งิน ละบัญชี จ้า
พนั งานธุร าร ฯลฯ โดยคํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 ดือน
- ป็นไปตาม นัง ือ ํานั งาน จ. ท. ละ .อบต.ที่ มท
0809.2/
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 รื่อง ซั ซ้อม นวทาง าร
คํานวณภาระคาใช้จาย ด้าน ารบริ ารงานบุคคลขององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น
( อง ารศึ ษาฯ)

น้า : 52/138

วันที่พิมพ : 3/9/2564 11:48:35

งิน พิ่มตาง ๆ ของข้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น

จํานวน

70,980 บาท

จํานวน

67,200 บาท

จํานวน

264,360 บาท

(1) คาตอบ ทนราย ดือนผู้อํานวย าร องศึ ษาฯ ระดับ ลางใน
อัตรา ดือนละ 5,600 บาท จํานวน 12 ดือน ป็น งิน
67,200 บาท
(2) พื่อจาย ป็น งิน พิ่มคาครองชีพชั่วคราว ละ งิน พิ่มตางๆของ
พนั งาน วนตําบล คํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 ดือน
- ป็นไปตาม นัง ือ ํานั งาน จ. ท. ละ .อบต.ที่ มท
0809.2/
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
( อง ารศึ ษาฯ)

งินประจําตํา นง
- พื่อจาย ป็น งินประจําตํา นงราย ดือนของผู้ดํารงตํา นง
ผู้อํานวย าร อง ารศึ ษาฯ จํานวน 1 อัตรา
คํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 ดือน
- ป็นไปตาม นัง ือ ํานั งาน จ. ท. ละ .อบต. ที่ มท
0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 รื่อง ซั ซ้อม นว
ทาง ารคํานวณภาระคาใช้จายด้าน ารบริ ารงานบุคคลของ
องค รป ครอง วนท้องถิ่น ( องคลัง)
คาตอบ ทนพนั งานจ้าง
พื่อจาย ป็นคาตอบ ทนใ ้ พนั งานจ้าง ัง ัด อง าร
ศึ ษาฯ ชน ผู้ชวย จ้าพนั งานธุร าร พนั งานจ้างทั่วไป ฯลฯ
คํานวณตั้งจายไว้ 12 ดือน
- ป็นไปตาม นัง ือ ํานั งาน จ. ท. ละ .อบต.ที่ มท
0809.2 /ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 รื่อง ซั ซ้อม นว
ทาง
ารคํานวณภาระคาใช้จาย ด้าน ารบริ ารงานบุคคลขององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น
( อง ารศึ ษาฯ)

น้า : 53/138

วันที่พิมพ : 3/9/2564 11:48:35

งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจ้าง

จํานวน

15,100 บาท

รวม

700,000 บาท

รวม

300,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน พิ่มคาครองชีพชั่วคราวพนั งานจ้างของ
อง ารศึ ษาฯ คํานวณตั้งจายไว้ 12 ดือน
- ป็นไปตาม นัง ือ ํานั งาน จ. ท. ละ .อบต.ที่ มท
0809.2 /ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 รื่อง ซั ซ้อม นว
ทาง
ารคํานวณภาระคาใช้ จาย ด้าน ารบริ ารงานบุคคลของ
องค รป ครอง วนท้องถิ่น
( อง ารศึ ษาฯ)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบ ทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน องค รป ครอง วน
ท้องถิ่น
1) พื่อจาย ป็น งินประโยชนตอบ ทนอื่น ป็น รณีพิ ศษ ( งิน
รางวัลประจําปี) ใ ้ พนั งาน วนตําบล ละพนั งานจ้าง อง
ารศึ ษาฯ รือ
2) พื่อจาย ป็นคาตรวจ อ ารประ มินผลงานทางวิชา าร ละ
คาประ มินความ มาะ ม ับตํา นงของพนั งานครู ละ
บุคลา รทาง ารศึ ษา อบต. รือ
3) พื่อจาย ป็นคาตอบ ทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน
อบต. ตามที่มีระ บียบ ฎ มาย นัง ือ ั่ง าร ํา นด
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร ํา นด
งินประโยชนตอบ ทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งิน
รางวัล ประจําปี พนั งาน วนท้องถิ่นใ ้ ป็นรายจายอื่นของ
องค ร
ป ครอง วนท้องถิ่นพ.ศ. 2557
( อง ารศึ ษาฯ)
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คา ชาบ้าน

จํานวน

200,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

รวม

180,000 บาท

จํานวน

130,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคา ชาบ้าน ได้ คา ชาบ้าน คา ชาซื้อบ้าน รือ
คาผอนชําระ งิน ู้ ํา รับพนั งาน วนตําบล ละพนั งานครู
ศูนยพัฒนา ด็ ล็ ัง ัด อง ารศึ ษาฯ ซึ่งมี ิทธิ บิ ได้
ตามระ บียบฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ดังนี้
1) ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคา ชาบ้านของข้า
ราช าร วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ
. 2562
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
ตุลาคม 2559 รื่อง ลั ณฑ ละวิธี าร ี่ยว ับ าร บิ จาย
งินคา ชาบ้านของข้าราช าร วนท้องถิ่น
( อง ารศึ ษาฯ)
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรข้าราช าร/พนั งาน/ลู จ้างประจํา
- พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรใ ้ ับพนั งาน วน
ตําบล
ัง ัด อง ารศึ ษาฯ ละพนั งานครู ตํา นง ครู รือครูผู้ดู ล
ด็ ในศูนยพัฒนา ด็ ล็
- ป็นไปตามพระราช ฤษฎี า ละระ บียบ ดังนี้
1) พระราช ฤษฎี า งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษาของบุตร พ.ศ
. 2562
2) ระ บียบ ระทรวง ารคลัง วาด้วย าร บิ จาย งิน วั ดิ าร
ี่ยว ับ ารศึ ษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ าร
ศึ ษาบุตรของพนั งาน วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ้ไข พิ่ม ติมถึง
ฉบับปัจจุบัน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
( อง ารศึ ษาฯ)
ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
- พื่อจาย ป็นรายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร ชน คาจ้าง มาทํา
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ความ ะอาด ํานั งาน คาจ้าง มายามดู ลความปลอดภัยใน ํา
นั งาน คาจ้าง มาถาย อ าร ละ ข้า ลม คา ชาบริ าร ครื่อง
ถาย อ าร คา ชาบริ าร ครื่องปริ้น ตอร คาจ้าง มาบริ าร
็บ ขน ละ ําจัดขยะ ละ ิ่ง ปฏิ ูล คาธรรม นียมตางๆ คา บี้ย
ประ ัน คาใช้จายใน ารดํา นินคดีตามคําพิพา ษา ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
ุมภาพันธ 2563 รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร
บิ คาใชจายใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
3) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
ร ฎาคม 2563 รื่อง ลั ณฑ ารดํา นิน ารจ้าง อ ชน ละ
าร บิ จาย งินคาจ้าง มาบริ ารขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
4) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 3523
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 รื่อง ลั ณฑ ละอัตราคาใช้จาย
ใน ารประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่ บิ
จายในลั ษณะคาใช้ อยวั ดุ ละคา าธารณูปโภค
5) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1555
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 รื่อง ลั ณฑ ละอัตราคาใช้จาย
ใน ารประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่ บิ
จายในลั ษณะคาใช้ อยวั ดุ ละคา าธารณูปโภค
6) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
มีนาคม 2561 รื่อง ลั ณฑ ละอัตราคาใช้จายใน าร
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่ บิ จายใน
ลั ษณะคาใช้ อย วั ดุ ละคา าธารณูปโภค
7) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
ุมภาพันธ 2562 รื่อง ลั ณฑ ละอัตราคาใช้จายใน าร
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่ บิ จายใน
ลั ษณะคาใช้ อย วั ดุ ละคา าธารณูปโภค
8) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15
ม ราคม 2563 รื่อง ลั ณฑ ละอัตราคาใช้จายใน าร
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่ บิ จายใน
ลั ษณะคาใช้ อย วั ดุ ละ คา าธารณูปโภค
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9) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
มีนาคม 2564 รื่อง ลั ณฑ ละอัตราคาใช้จายใน าร
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่ บิ จายใน
ลั ษณะคาใช้ อย วั ดุ ละคา าธารณูปโภค
10) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูป บบ ละ าร
จํา น ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นัง ือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 ละ ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7)
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้
องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562
4) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
ุมภาพันธ 2563 รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร
บิ คาใชจายใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
5) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
ร ฎาคม 2563 รื่อง ลั ณฑ ารดํา นิน ารจ้าง อ ชน ละ
าร บิ จาย งินคาจ้าง มาบริ ารขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
6) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูป บบ ละ าร
จํา น ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
( อง ารศึ ษาฯ)
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
คาใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร ละนอ ราช
อาณาจั ร

จํานวน

30,000 บาท
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- พื่อจาย ป็นใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร ละนอ
ราชอาณาจั ร ได้ คา บี้ย ลี้ยง ดินทาง คา ชาที่พั คา
พา นะ รวมถึงคา ชายานพา นะ คา ชื้อ พลง รือพลังงาน ํารับ
ยานพา นะ คาระวางรถบรรทุ คาจ้างคน าบ าม ละ
อื่นๆ ทํานอง ดียว ัน คาพา นะรับจ้างข้าม ขตจัง วัด งินชด
ชย คาขนย้าย ิ่งของ วนตัวใน าร ดินทางไปราช ารประจําใน
ราชอาณาจั ร ละคาใช้จายอื่นที่จํา ป็นต้องจายใน าร ดินทาง
ไปราช าร ของพนั งาน วนตําบล รือบุคคล คณะบุคคลที่ได้
รับอนุญาต รืออนุมัติใ ้ ดินทางไปราช าร พื่อประชุม ฝึ
อบรม อบรม ัมมนา ดูงาน รือไปติดตอราช าร รวมถึง าร
ฝึ อบรม พื่อ ารพัฒนาองคความรู้ ี่ยว ับ ารปฏิบัติงานของ
องค รป ครอง วนท้องถิ่นใ ้พนั งานขององค รป ครอง วน
ท้องถิ่น
- พื่อจาย ป็นคาคาลงทะ บียน คาธรรม นียม รือคาใช้จาย
ทํานอง ดียว ันที่ รีย ชื่ออยางอื่นใ ้ผู้ ข้ารับ ารฝึ อบรม บิ
จาย ของพนั งาน วนตําบล รือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับ
อนุญาต รืออนุมัติใ ้ ดินทางไปราช าร พื่อประชุม ฝึ
อบรม อบรม ัมมนา ดูงาน รือไปติดตอราช าร รวมถึง าร
ฝึ อบรม พื่อ ารพัฒนาองคความรู้ ี่ยว ับ ารปฏิบัติงานของ
องค รป ครอง วนท้องถิ่นใ ้พนั งานขององค รป ครอง วน
ท้องถิ่น
- ป็นไปตามระ บียบ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน าร ดินทางไป
ราช ารของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ.2561
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ อบรม
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
( อง ารศึ ษาฯ)
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คาบํารุงรั ษา ละซอม ซม

จํานวน

20,000 บาท

รวม

115,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาบํารุงรั ษา ละซอม ซมทรัพย ินตาง ๆ ใน
ความรับผิดชอบ ของ อบต.ศรีคํ้า โรง รียน อบต.ศรีคํ้า(บ้านวียง
า)
ละศูนยพัฒนา ด็ ล็ ัง ัด อบต.ศรีคํ้า
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาตําบล ละองค ารบริ าร วน
ตําบล
พ.ศ. 2537 ้ไข พิ่ม ติมถึง(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ละพระราช
บัญญัติ ํา นด ผน ละขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้ องค ร
ป ครอง
ค่าวัสดุ
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วั ดุ ํานั งาน

จํานวน

30,000 บาท
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พื่อจาย ป็นคาวั ดุ ํานั งาน ย ป็น
- วั ดุคงทน ได้ นัง ือ ครื่องคิด ลขขนาด ล็ ครื่อง จาะ
ระดาษขนาด ล็ ที่ ย็บ ระดาษขนาด ล็ ไม้บรรทัด
ล็ รรไ ร ้าอี้พลา ติ ปรงลบ ระดานดําตรายาง ขา
ตั้ง ( ระดานดํา) ที่ถูพื้น ตะ รง วาง อ าร ครื่องตัด
โฟม ครื่องตัด ระดาษ ครื่อง ย็บ ระดาษ ุญ จ ภาพ
ขียน, ผนที่
พระบรมฉายาลั ษณ ผงปิดประ าศ ผนป้ายชื่อ ํานั งาน รือ
นวยงาน ผนป้ายตาง ๆ มูลี่, มานปรับ ง (ตอผืน) พรม (ตอ
ผืน) นาฬิ าตั้ง รือ ขวน พระพุทธรูป พระบรมรูปจํา
ลอง ระ ป๋า ตาชั่งขนาด ล็ ฯลฯ
- วั ดุ ิ้น ปลือง ได้ ระดาษ มึ ดิน อ ปา า ยางลบ
นํ้ายาลบคําผิด ทป าว ลวด ย็บ ระดาษ าว ชอลค มุด ซอง
อ าร ตลับผง มึ นํ้า มึ ปรินท ทป พี วี ซี บบใ นํ้ายาลบ
ระดาษไข ระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป ป๊ ข็ม มุด ระดาษ
คารบอน ฟ้ม มุดบัญชี มุดประวัติข้าราช าร บบพิมพ ผ้า ํา
ลี ธงชาติ ิ่งพิมพ ที่ได้จา ารซื้อ รือจา พิมพ ของใช้ใน
าร บรรจุ ีบ อ นํ้ามันไข ขี้ผึ้ง นํ้าดื่ม ํา รับบริ ารประชาชนใน
ํานั งาน ฯลฯ
- วั ดุอุป รณประ อบ ละอะไ ล ละวั ดุอื่น ๆ ที่ ามารถ บิ
จายในประ ภทรายจายนี้
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
ุมภาพันธ 2563 รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร
บิ คาใชจายใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
3) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูป บบ ละ าร
จํา น ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
( อง ารศึ ษาฯ)

น้า : 60/138

น้า : 61/138

วันที่พิมพ : 3/9/2564 11:48:35

วั ดุยานพา นะ ละขน ง
พื่อจาย ป็นคาวั ดุยานพา นะ ละขน ง ย ป็น
- วั ดุคงทน ได้ ไขควง ประ จ ม รง ุญ จปา ตาย ุญ จ
ลื่อน คีมล็อค ล็อค ียร ล็อคคลัตช ระจ โค้งมน ล็อคพวง
มาลัย ัญญาณ ไฟ ระพริบ ัญญาณไฟฉุ ฉิน รวยจราจร ฯลฯ
- วั ดุ ิ้น ปลือง ได้ ยางรถยนต นํ้ามัน บร น๊อต ละ รู าย
ไมล พลา ฟิลม รอง ง ฯลฯ
- วั ดุอุป รณประ อบ ละอะไ ล ได้ บาะรถยนต ครื่อง
ยนต (อะไ ล) ชุด ียรรถยนต บร ครัช พวงมาลัย ายพานใบ
พัด ม้อนํ้า ัว ทียน บต ตอรี่ จานจาย ล้อ ถังนํ้ามัน ไฟ
น้า ไฟ บร อานจั รยาน ตลับลู ปืน ระจ มองข้างรถ
ยนต ันชนรถยนต ข็มขัดนิรภัย ฯลฯ ละวั ดุอื่นๆ ที่ ามารถ
บิ จายในประ ภทรายจายนี้
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
ุมภาพันธ 2563 รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร
บิ คาใชจายใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
3) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูป บบ ละ าร
จํา น ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
( อง ารศึ ษาฯ)

จํานวน

10,000 บาท

น้า : 62/138

วันที่พิมพ : 3/9/2564 11:48:35

วั ดุ ชื้อ พลิง ละ ลอลื่น
- พื่อจาย ป็นคาจัด านํ้ามัน ชื้อ พลิง ละ ลอลื่นตางๆ วั ดุ ิ้น
ปลือง ชน ๊ ุงต้ม นํ้ามัน ชื้อ พลิง นํ้ามันดี ซล นํ้ามัน ๊าด นํ้า
มัน บนซิน นํ้ามัน ตา ฯลฯ ที่ใช้ใน ิจ ารขององค ารบริ าร วน
ตําบล โรง รียน รือ ศพด.ใน ัง ัด รือนํ้ามันที่ใช้ใน รณีที่ขอรับ
าร นับ นุน ครื่องจั รจา วน ราช ารอื่น ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
ุมภาพันธ 2563 รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร
บิ คาใชจายใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
3) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูป บบ ละ าร
จํา น ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
( อง ารศึ ษาฯ)

จํานวน

10,000 บาท

น้า : 63/138

วันที่พิมพ : 3/9/2564 11:48:35

วั ดุวิทยาศา ตร รือ าร พทย

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

15,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาวั ดุวิทยาศา ตร รือ าร พทย ย ป็น
- วั ดุคงทน ได้ ชุด ครื่องผาตัด ที่วาง รวย ้ว ระบอ ตวง
บ้า ลอม ูฟัง (Stethoscope) ปล ามคนไข้ คีมถอนฟัน
ครื่องวัดนํ้าฝน ถัง ็บ ชื้อ พลิง ครื่องนึ่ง ครื่องมือวิทยา
ศา ตร ฯลฯ
- วั ดุ ิ้น ปลือง ได้ ําลี ละผ้าพัน
ผล วชภัณฑ อล อฮอล ฟิลม อ ซ รีย คมีภัณฑ ออ ซิ
จน นํ้ายาตาง ๆ ลือด ายยาง ลู ยาง ลอด ้ว ลวด ชื่อม
งิน ถุงมือ ระดาษ รอง จุ ตาง ๆ ัตว ลี้ยง พื่อ ารทดลอง
วิทยาศา ตร รือ าร พทย ลอด อ ซ รย ฯลฯ
- วั ดุอุป รณประ อบ ละอะไ ล ละวั ดุอื่น ๆ ที่ ามารถ บิ
จาย
ในประ ภทรายจายนี้
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
ุมภาพันธ 2563 รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร
บิ คาใชจายใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
3) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูป บบ ละ าร
จํา น ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
( อง ารศึ ษาฯ)

วั ดุคอมพิว ตอร

วันที่พิมพ : 3/9/2564 11:48:35

- พื่อจาย ป็นคาวั ดุคอมพิว ตอร ย ป็น
- วั ดุคงทน ได้ ผน รือจานบันทึ ข้อมูล ฯลฯ
- วั ดุ ิ้น ปลือง ได้ อุป รณบันทึ ข้อมูล (Diskette,
Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc,
Digital Video Disc, Flash Drive) ทปบันทึ ข้อมูล
(Reel Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape)
ัวพิมพ รือ ถบพิมพ ํา รับ ครื่องพิมพคอมพิว ตอร
ตลับผง มึ ํา รับ ครื่องพิมพ บบ ล ซอร ระดาษตอ นื่อง
าย ค บิล ฯลฯ
- วั ดุอุป รณประ อบ ละอะไ ล ได้ นวยประมวลผล
ฮารดดิ ไดนร ซีดีรอมไดรฟ ผน รอง ง ผง ป้นอั ขระ
รือ ป้นพิมพ (Key Board) มนบอรด (Main Board)
มมโมรี่ซิป (Memory Chip) ชน RAM คัตชีทฟีด ตอร
(Cut Sheet Feeder) มา (Mouse) พริน ตอร วิตชิ่งบ๊อ ซ
(Printer Switching Box) ครื่อง ระจาย ัญญาณ (Hub)
ผนวงจร ล็ ทรอนิ (Card) ชน Ethernet Card,
Lan Card, Antivirus Card, Sound Card) ป็นต้น
ครื่องอาน ละบันทึ ข้อมูล บบตาง ๆ ชน บบดิ
ตต (Diskette) บบฮารดดิ ต (Hard Disk) บบซีดีรอม (CDROM)
บบออพติคอล (Optical) ป็นต้นฯลฯ ละวั ดุอื่น ๆ
ที่ ามารถ บิ จายในประ ภทรายจายนี้
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
ุมภาพันธ 2563 รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร
บิ คาใชจายใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
3) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูป บบ ละ าร
จํา น ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
( อง ารศึ ษาฯ)

น้า : 64/138

น้า : 65/138

วันที่พิมพ : 3/9/2564 11:48:35

ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า
- พื่อจาย ป็นคาไฟฟ้าใน ํานั งาน/ในที่ าธารณะ รือ อาคาร
ถานที่ที่อยูในความดู ลรับผิดชอบขององค ารบริ าร วน
ตําบล โดยจาย ป็นคาไฟฟ้าของโรง รียน อบต.ศรีค้ํา ละศูนย
พัฒนา ด็ ล็ ขององค ารบริ าร วนตําบลศรีค้ํา
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
ุมภาพันธ 2563 รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร
บิ คาใชจายใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
3) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูป บบ ละ าร
จํา น ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
4) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0810.8/ว 2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560
5) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 1846 ลงวันที่ 12 ันยายน 2560 รื่อง นวทาง าร
้ไขปัญ าคา าธารณูปโภคค้างชําระ
6) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0810.7/ว 1529 ลงวันที่ 3 ิง าคม 2560
( อง ารศึ ษาฯ)

รวม

105,000 บาท

จํานวน

70,000 บาท

น้า : 66/138

วันที่พิมพ : 3/9/2564 11:48:35

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล
- พื่อจาย ป็นคาน้ําประปาใน ํานั งาน/ในที่
าธารณะ รือ อาคาร ถานที่ที่อยูในความดู ลรับผิดชอบของ
องค ารบริ าร วนตําบล โดยจาย ป็นคาน้ําประปาของ
โรง รียน อบต.ศรีค้ํา ละศูนยพัฒนา ด็ ล็ ขององค ารบริ าร
วนตําบลศรีค้ํา
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
ุมภาพันธ 2563 รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร
บิ คาใชจายใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
3) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูป บบ ละ าร
จํา น ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
4) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0810.8/ว 2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560
5) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 1846 ลงวันที่ 12 ันยายน 2560 รื่อง นวทาง าร
้ไขปัญ าคา าธารณูปโภคค้างชําระ
6) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0810.7/ว 1529 ลงวันที่ 3 ิง าคม 2560
( อง ารศึ ษาฯ)

จํานวน

5,000 บาท

น้า : 67/138

วันที่พิมพ : 3/9/2564 11:48:35

คาบริ าร ื่อ าร ละโทรคมนาคม
- พื่อจาย ป็นคาบริ าร ื่อ าร ละโทรคมนาคม รวมถึงคาใช้จาย
พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร ื่อ ารโทรคมนาคม ชน คาใช้จาย ี่ยว ับ
ารใช้ระบบ ละคาใช้บริ ารอิน ทอร น็ต คาวิทยุ ื่อ าร คา
โทรภาพ (โทร าร) คา ท ล ซ คาวิทยุ ื่อ าร คา ื่อ ารผานดาว
ทียม รวมถึงอิน ทอร น็ต ารด ละคา ื่อ ารอื่นๆ ชน คา ค
บิ้ลทีวี คา ชาชอง ัญญาณดาว ทียม ละใ ้ มายความรวมถึง
คาใช้จาย พื่อใ ้ได้ใช้บริ ารดัง ลาว ละคาใช้จายที่ ิดขึ้น ี่ยว
ับ ารใช้บริ าร ฯลฯ ของ อง ารศึ ษาฯ โรง รียน อบต.ศรี
ค้ํา ละศูนยพัฒนา ด็ ล็ ขององค ารบริ าร วนตําบลศรีค้ํา
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
ุมภาพันธ 2563 รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร
บิ คาใชจายใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
3) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูป บบ ละ าร
จํา น ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
( อง ารศึ ษาฯ)

จํานวน

30,000 บาท

น้า : 68/138

วันที่พิมพ : 3/9/2564 11:48:35

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

250,000 บาท

รวม

100,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

รวม

150,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

คาบํารุงรั ษา ละปรับปรุงครุภัณฑ
คาบํารุงรั ษา ละปรับปรุงครุภัณฑ
- พื่อจาย ป็นรายจาย พื่อประ อบ ดัด ปลงตอ ติม รือปรับ
ปรุง
ครุภัณฑ ละ พื่อจาย ป็นคาซอม ซมบํารุงรั ษาโครง ร้างของ
ครุภัณฑขนาดใ ญ ชน ครื่องจั ร ล ยานพา นะ รวมทั้งคาขน
ง
คาภาษี คาประ ันภัย คาติดตั้ง ป็นต้น
- ป็นไปตาม นัง ือ ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่
27 มิถุนายน 2559
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ อบต.ศรี
คํ้า
น้าที่ 157 ลําดับที่ 4
( อง ารศึ ษาฯ)
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คาปรับปรุงที่ดิน ละ ิ่ง อ ร้าง
1) โครง ารบํารุงรั ษา ละปรับปรุงที่ดิน ละ ิ่ง อ ร้าง
- พื่อจาย ป็นคาบํารุงรั ษาปรับปรุงที่ดิน ละ ิ่ง อ ร้าง
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวน
มา ที่ มท
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของ อบต.ศรี
คํ้า
น้าที่ 164 ลําดับที่ 4
( อง ารศึ ษาฯ)

น้า : 69/138

วันที่พิมพ : 3/9/2564 11:48:35

2) โครง ารปรับปรุง/ซอม ซมอาคาร รียน ละอาคารประ อบ
- พื่อจาย ป็นคาดํา นินโครง ารปรับปรุง/ซอม ซมอาคาร รียน
ละ
อาคารประ อบของโรง รียนองค ารบริ าร วนตําบลศรีคํ้า
(บ้าน วียง า)
- ป็นไปตาม นัง ือ ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่
30 มิถุนายน 2564
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0816.2/ว 3924
ลงวันที่ 8 ร ฎาคม 2564
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของ อบต.ศรี
คํ้า
น้า 130 ลําดับที่ 11
( อง ารศึ ษาฯ)

จํานวน

50,000 บาท

น้า : 70/138

วันที่พิมพ : 3/9/2564 11:48:35

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนข้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น

รวม

11,726,424 บาท

รวม

8,318,654 บาท

รวม

8,318,654 บาท

จํานวน

6,139,054 บาท

จํานวน

168,480 บาท

(1) งิน ดือนพนั งานครู ัง ัดโรง รียน อบต.ศรีคํ้า (บ้าน วียง า)
- พื่อจาย ป็น งิน ดือนพนั งานครู ละ งินปรับปรุง งิน ดือนประ
จําปีของพนั งานครู ตํา นง ผู้อํานวย ารโรง รียน ครู ครูผู้
ชวย ฯลฯ คํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 ดือน
(2) งิน ดือนพนั งาน วนตําบล ครูผู้ดู ล ด็ ครู คศ.1 ครู คศ.2
ัง ัดศูนยพัฒนา ด็ ล็
- พื่อจาย ป็น งิน ดือนพนั งาน วนตําบล (ครูผู้ดู ล ด็ ครู คศ.1
ครู คศ.2) ละ งินปรับปรุง งิน ดือนประจําปีของพนั งาน วน
ตําบล (ครูผู้ดู ล ด็ ครู คศ.1 ครู คศ.2) คํานวณตั้งจายไว้จําน
วน 12 ดือน
- ป็นไปตาม นัง ือ ํานั งาน จ. ท. ละ .อบต.ที่ มท
0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- ป็นไปตาม นัง ือ ดวนที่ ุด ที่ มท 0809.4/ว 2042 ลงวัน
ที่ 10 ร ฎาคม 2563( อง ารศึ ษาฯ)

งิน พิ่มตาง ๆ ของข้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น
พื่อจาย ป็น
1) งินคาตอบ ทนราย ดือน (ครูใน ัง ัด อบต.ศรีคํ้า)
- พื่อจาย ป็น งินคาตอบ ทนราย ดือนพนั งานครู ใน ัง ัด
อบต.ศรีคํ้า คํานวณตั้งจายไว้ 12 ดือน
- ป็นไปตาม นัง ือ ํานั งาน จ. ท. ละ .อบต.ที่ มท
0809.2/
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
คําชี้ จง พิ่ม ติม รายจายตามข้อ 1)-2) ามารถถัว ฉลี่ยจายได้
( อง ารศึ ษาฯ)

น้า : 71/138

วันที่พิมพ : 3/9/2564 11:48:35

งินวิทยฐานะ
1) พื่อจาย ป็น งินวิทยฐานะพนั งาน วนตําบล (ครู ัง ัด
โรง รียน
อบต.ศรีค้ํา) ตั้งไว้ 520,820 บาท คํานวณตั้งจายไว้ 12 ดือน
- ป็นไปตาม นัง ือดวนที่ ุด มท.0809.4/ว 2042 ลงวันที่ 10
ร ฎาคม 2563
2) พื่อจาย ป็น งินวิทยฐานะพนั งาน วนตําบล (ครู ัง ัดศูนย
พัฒนา ด็ ล็ ) ตั้งไว้ 168,000 บาท คํานวณตั้งจายไว้ 12 ดือน
- ป็นไปตาม นัง ือ ดวนที่ ุด ที่ มท 0809.4/ว 2070 ลงวัน
ที่ 14
ร ฎาคม 2563 ( อง ารศึ ษาฯ)

จํานวน

688,820 บาท

น้า : 72/138

วันที่พิมพ : 3/9/2564 11:48:35

คาตอบ ทนพนั งานจ้าง
1) พนั งานจ้างตามภาร ิจ ละพนั งานจ้างทั่วไปในโรง รียน
(อัตรา ํา นดโดย อปท. /จ้างด้วยงบประมาณ อปท.)
- พื่อจาย ป็นคาตอบ ทนพนั งานจ้างตามภาร ิจ ละพนั งาน
จ้างทั่วไป ัง ัด อง ารศึ ษาฯ ในโรง รียน อบต.
ศรีค้ํา ชน ผู้ชวยครูพละ ผู้ชวยครูคอมพิว ตอร คนงาน ใน
โรง รียน ฯลฯ คํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 ดือน
2) พนั งานจ้างตามภาร ิจ ละพนั งานจ้างทั่วไปในโรง รียน
(อัตราจัด รรจา รมฯ)
- พื่อจาย ป็นคาตอบ ทนพนั งานจ้างตามภาร ิจ ละพนั งาน
จ้างทั่วไป ัง ัดโรง รียน อบต.ศรีค้ํา (บ้าน วียง า) อัตราตํา นง
จัด รรจา รม ง ริมฯ ชน ผู้ชวย จ้าพนั งาน าร งิน ละ
บัญชี ภารโรง ฯลฯ คํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 ดือน
3) พนั งานจ้างตามภาร ิจ ละพนั งานจ้างทั่วไป ในศูนยพัฒนา
ด็ ล็
- พื่อจาย ป็นคาตอบ ทนพนั งานจ้างตามภาร ิจ ละพนั งาน
จ้างทั่วไปในศูนยพัฒนา ด็ ล็ ชน ผู้ดู ล ด็ (ผู้มีทั ษะ) ผู้ดู ล
ด็ (ทั่วไป) ฯลฯ คํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 ดือน
- ป็นไปตาม นัง ือ ํานั งาน จ. ท. ละ .อบต.ที่ มท
0809.2/ ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- ป็นไปตาม นัง ือ ดวนที่ ุด ที่ มท 0809.4/ว 2042 ลงวัน
ที่ 10 ร ฎาคม 2563
- ป็นไปตาม นัง ือ ดวนที่ ุด ที่ มท 0809.4/ว 2070 ลงวัน
ที่ 14 ร ฏาคม 2563
คําชี้ จง พิ่ม ติม รายจายตามข้อ 1)-3) ามารถถัว ฉลี่ยจายได้
( อง ารศึ ษาฯ)

จํานวน

1,237,800 บาท

น้า : 73/138

วันที่พิมพ : 3/9/2564 11:48:35

งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจ้าง
พื่อจาย ป็น
1) งิน พิ่มตางๆพนั งานจ้างตามภาร ิจ ละพนั งานจ้างทั่วไปใน
โรง รียน (อัตรา ํา นดโดย อปท. /จ้างด้วยงบประมาณ อปท.)
- พื่อจาย ป็นคาตอบ ทนพนั งานจ้างตามภาร ิจ ละพนั งาน
จ้างทั่วไป ัง ัด อง ารศึ ษาในโรง รียน อบต.ศรีค้ํา ชน ผู้ชวย
ครูพละ ผู้ชวยครูคอมพิว ตอร คนงานในโรง รียน ฯลฯ คํานวณตั้ง
จายไว้จํานวน 12 ดือน
2) พนั งานจ้างตามภาร ิจ ละพนั งานจ้างทั่วไปในโรง รียน
(อัตราจัด รรจา รมฯ)
- พื่อจาย ป็นคาตอบ ทนพนั งานจ้างตามภาร ิจ ละพนั งาน
จ้างทั่วไป ัง ัดโรง รียน อบต.ศรีค้ํา (บ้าน วียง า) อัตราตํา นง
จัด รรจา รม ง ริมฯ ชน ผู้ชวย จ้าพนั งาน าร งิน ละ
บัญชี ภารโรง ฯลฯ คํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 ดือน
3) พนั งานจ้างตามภาร ิจ ละพนั งานจ้างทั่วไป ในศูนยพัฒนา
ด็ ล็
- พื่อจาย ป็นคาตอบ ทนพนั งานจ้างตามภาร ิจ ละพนั งาน
จ้างทั่วไปในศูนยพัฒนา ด็ ล็ ชน ผู้ดู ล ด็ (ผู้มีทั ษะ) ผู้ดู ล
ด็ (ทั่วไป) ฯลฯ คํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 ดือน
- ป็นไปตาม นัง ือ ํานั งาน จ. ท. ละ .อบต.ที่ มท
0809.2/ ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- ป็นไปตาม นัง ือ ดวนที่ ุด ที่ มท 0809.4/ว 2042 ลงวัน
ที่ 10 ร ฎาคม 2563
- ป็นไปตาม นัง ือ ดวนที่ ุด ที่ มท 0809.4/ว 2070 ลงวัน
ที่ 14 ร ฏาคม 2563
คําชี้ จง พิ่ม ติม รายจายตามข้อ 1)-3) ามารถถัว ฉลี่ยจายได้
( อง ารศึ ษาฯ)

จํานวน

84,500 บาท

น้า : 74/138

วันที่พิมพ : 3/9/2564 11:48:35

งบดาเนินงาน

รวม

3,038,170 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

2,405,781 บาท

จํานวน

21,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
โครง ารรณรงคป้อง ันยา พติดใน ถานศึ ษา
- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารรณรงคป้อง ันยา พติดใน ถาน
ศึ ษาโดยจะได้รับจัด รร โรง รียนละ 15,000 บาท ครู น
นํา โรง รียนละ 1 คนๆละ 3,000 บาท จ้า น้าที่ อปท.ๆละ 1
คนๆละ 3,000 บาท
- ป็นไปตาม นัง ือ ดวนที่ ุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8
ร ฎาคม 2564
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ อบต.ศรี
ค้ํา
น้าที่ 130 ลําดับที่ 13 ( อง ารศึ ษาฯ)
โครง ารวัน ด็

งชาติ

- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดํา นินงานตามโครง ารวัน ด็ ง
ชาติ พื่อจาย ป็นคาอา าร ครื่องดื่ม คา อ าร ป้าย อุป รณ
ตางๆ ของรางวัล ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จายคาใช้
จายใน ารจัดงาน ารจัด าร ขงขัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ข้า
รวม
าร ขงขัน ีฬาขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ป็นไปตาม นัง ือ ดวนที่ ุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8
ร ฎาคม 2564
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) ของ อบต.ศรี
ค้ํา
น้าที่ 132 ลําดับที่ 17 ( อง ารศึ ษาฯ)

วันที่พิมพ : 3/9/2564 11:48:35

โครง าร นับ นุนคาใช้จาย ารบริ าร ถานศึ ษา (คาจัด าร รียน จํานวน
าร อน (ราย ัว) ศูนยพัฒนา ด็ ล็ )

น้า : 75/138

190,400 บาท

- พื่อจาย ป็นคาจัด าร รียน าร อน (ราย ัว) ด็ ปฐมวัย
(อายุ 2-5 ปี) อัตราคนละ 1,700 บาท/ปี รายละ อียดดังนี้
(1) ศพด.อบต.ศรีค้ํา จํานวนนั รียน 26 คนๆละ 1,700 บาท
ป็น งิน 44,200 บาท
(2) ศพด.บ้าน ล้วย จํานวนนั รียน 53 คนๆละ 1,700 บาท
ป็น งิน 90,100 บาท
(3) ศพด.บ้านป่ายาง- มือง ลาง จํานวนนั รียน 33 คนๆละ
1,700 บาท ป็น งิน 56,100 บาท
คําชี้ จง พิ่ม ติม นื่องจา จํานวนนั รียนอาจมี าร ปลี่ยน ปลง
ระ วางปี ด้วย ลาย า ตุ ชน ารรับ ด็ ข้า รียนใ ม ารย้าย
โรง รียน ารลาออ ารจบ ารศึ ษา ฯลฯ ดังนั้น ใน าร บิ
จายจริงใ ้ บิ จายตามจํานวน ด็ จริง า มี ารโอน พิ่ม รือโอน
ลดไมจําต้อง ปลี่ยน ปลงคําชี้ จง
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยรายได้ ละ าร
จาย งินของ ถานศึ ษา ัง ัดองค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ
.2562
- ป็นไปตาม นัง ือ ดวนที่ ุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8
ร ฎาคม 2564
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ อบต.ศรี
ค้ํา น้าที่ 133 ลําดับที่ 20 ( อง ารศึ ษาฯ)
โครง าร นับ นุนคาใช้จาย ารบริ าร ถานศึ ษา (คาใช้จายใน าร จํานวน
จัด ารศึ ษาตั้ง ตระดับอนุบาลจนจบ ารศึ ษาขั้นพื้นฐาน)

468,381 บาท

วันที่พิมพ : 3/9/2564 11:48:35

- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารจัด ารศึ ษาตั้ง ตระดับอนุบาลจน
จบ ารศึ ษาขั้นพื้นฐาน รายละ อียดดังนี้
(1) คาจัด าร รียน าร อน (ราย ัว)
- ระดับอนุบาลศึ ษา คนละ 850 บาท/คน/ภาค รียน รือ คน
ละ
1,700 บาท/คน/ปี จํานวน 34 คน ป็น งิน 57,800 บาท
- ระดับประถมศึ ษา คนละ 950 บาท/คน/ภาค รียน รือ
คนละ1,900บาท/คน/ปีจํานวน 96 คน ป็น งิน 182,400 บาท
(2) คา นัง ือ รียน
ระดับอนุบาลศึ ษา 200 บาท/คน/ปี จํานวน 34 คน
ป็น งิน 6,800 บาท
ระดับประถมศึ ษาปีที่ 1 คนละ 656.25 บาท/คน/ปี
จํานวน 7 คน ป็น งิน 4,594 บาท
ระดับประถมศึ ษาปีที่ 2 คนละ 649.95 บาท/คน/ปี
จํานวน 10 คน ป็น งิน 6,499 บาท
ระดับประถมศึ ษาปีที่ 3 คนละ 653.10 บาท/คน/ปี
จํานวน 17 คน ป็น งิน 11,103 บาท
ระดับประถมศึ ษาปีที่ 4 คนละ 706.65 บาท/คน/ปี
จํานวน 23 คน ป็น งิน 16,253 บาท
ระดับประถมศึ ษาปีที่ 5 คนละ 846.30 บาท/คน/ปี
จํานวน 21 คน ป็น งิน 17,772 บาท
ระดับประถมศึ ษาปีที่ 6 คนละ 858.90 บาท/คน/ปี
จํานวน 18 คน ป็น งิน 15,460 บาท
รวม ป็น งิน 78,481 บาท
(3) คาอุป รณ าร รียน
ระดับอนุบาลศึ ษา คนละ 100 บาท/ภาค รียน รือ คนละ
200 บาท/ปี จํานวน 34 คน ป็น งิน 6,800 บาท
ระดับประถมศึ ษา คนละ 195 บาท/ภาค รียน รือ คนละ
390 บาท/ปี จํานวน 96 คน ป็น งิน 37440 บาท
รวม ป็น งิน 44,240 บาท
(4) คา ครื่อง บบนั รียน
ระดับอนุบาลศึ ษา คนละ 300 บาท/ปี จํานวน 34 คน ป็น งิน
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10,200 บาท
ระดับประถมศึ ษา คนละ 360 บาท/ปี จํานวน 96 คน
ป็น งิน 34,560 บาท รวม ป็น งิน 44,760 บาท
(5) คา ิจ รรมพัฒนาคุณภาพผู้ รียน
ระดับอนุบาลศึ ษา คนละ 215 บาท/ภาค รียน รือ
430 บาท/ปี จํานวน 34 คน ป็น งิน 14,620 บาท
ระดับประถมศึ ษา คนละ 240 บาท/ภาค รียน รือ 480
บาท/ปี จํานวน 96 คน ป็น งิน 46,080 บาท
รวม ป็น งิน 60,700 บาท
คําชี้ จง พิ่ม ติม นื่องจา จํานวนนั รียนอาจมี าร ปลี่ยน ปลง
ระ วางปี ด้วย ลาย า ตุ ชน ารรับ ด็ ข้า รียนใ ม ารย้าย
โรง รียน ารลาออ ารจบ ารศึ ษา ฯลฯ ดังนั้น ใน าร บิ
จายจริง ใ ้ บิ จายตามจํานวน ด็ จริง า มี ารโอน พิ่ม รือ
โอนลดไมจําต้อง ปลี่ยน ปลงคําชี้ จง
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยรายได้ ละ าร
จาย งินของ ถานศึ ษา ัง ัดองค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ
.2562
- ป็นไปตาม นัง ือ ดวนที่ ุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8
ร ฎาคม 2564
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ อบต.ศรี
ค้ํา น้าที่ 131 ลําดับที่ 15
( อง ารศึ ษาฯ)
โครง าร นับ นุนคาใช้จาย ารบริ าร ถานศึ ษา (คาใช้จายใน าร จํานวน
จัด ารศึ ษา ํา รับศูนยพัฒนา ด็ ล็ (ศพด.) )

126,560 บาท

วันที่พิมพ : 3/9/2564 11:48:35

(1) คา นัง ือ รียน
(1) ศพด.อบต.ศรีค้ํา จํานวนนั รียน 26 คนๆละ 200 บาท/ปี
ป็น งิน 5,200 บาท
(2) ศพด.บ้าน ล้วย จํานวนนั รียน 53 คนๆละ200 บาท/ปี ป็น
งิน 10,600 บาท
(3) ศพด.บ้านป่ายาง- มือง ลาง จํานวนนั รียน 33 คนๆละ
200 บาท/ปี ป็น งิน 6,600 บาท
(2) คาอุป รณ าร รียน
1) ศพด.อบต.ศรีค้ํา จํานวนนั รียน 26 คนๆละ 200 บาท/ปี
ป็น งิน 5,200 บาท
2) ศพด.บ้าน ล้วย จํานวนนั รียน 53 คนๆละ 200 บาท/ปี
ป็น งิน 10,600 บาท
3) ศพด.บ้านป่ายาง- มือง ลาง จํานวนนั รียน 33 คนๆละ
200 บาท/ปี ป็น งิน 6,600 บาท
(3) คา ครื่อง บบนั รียน
1) ศพด.อบต.ศรีค้ํา จํานวนนั รียน 26 คนๆละ300 บาท/ปี
ป็น งิน 7,800 บาท
2) ศพด.บ้าน ล้วย จํานวนนั รียน 53 คนๆละ300 บาท/ปี
ป็น งิน 15,900 บาท
3) ศพด.บ้านป่ายาง- มือง ลาง จํานวนนั รียน 33 คนๆละ
300 บาท/ปี ป็น งิน 9,900 บาท
(4) คา ิจ รรมพัฒนาผู้ รียน
1) ศพด.อบต.ศรีค้ํา จํานวนนั รียน 26 คนๆละ 430 บาท/ปี
ป็น งิน 11,180 บาท
2) ศพด.บ้าน ล้วย จํานวนนั รียน 53 คนๆละ 430 บาท/ปี
ป็น งิน 22,790 บาท
3) ศพด.บ้านป่ายาง- มือง ลาง จํานวนนั รียน 33 คนๆละ
430 บาท/ปี ป็น งิน 14,190 บาท
คําชี้ จง พิ่ม ติม นื่องจา จํานวนนั รียนอาจมี าร ปลี่ยน ปลง
ระ วางปีด้วย ลาย า ตุ ชน ารรับ ด็ ข้า รียนใ ม ารย้าย
โรง รียน ารลาออ ารจบ ารศึ ษา ฯลฯ ดังนั้น ใน าร บิ
จายจริงใ ้ บิ จายตามจํานวน ด็ จริง า มี ารโอน พิ่ม รือโอน
ลดไมจําต้อง ปลี่ยน ปลงคําชี้ จง
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- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยรายได้ ละ าร
จาย งินของ ถานศึ ษา ัง ัดองค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ
.2562
- ป็นไปตาม นัง ือ ดวนที่ ุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8
ร ฎาคม 2564
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ อบต.ศรี
ค้ํา น้าที่ 134 ลําดับที่ 21
( อง ารศึ ษาฯ)
โครง าร นับ นุนคาใช้จาย ารบริ าร ถานศึ ษา (คาใช้จายใน าร จํานวน
ปรับปรุง ลั ตู ร ถานศึ ษา)
- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารปรับปรุง ลั ูตร ถานศึ ษา
โรง รียน ัง ัด อปท. โดยจะได้รับจัด รรโรง รียนละ 20,000
บาท
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยรายได้ ละ าร
จาย งินของ ถานศึ ษา ัง ัดองค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ
.2562
- ป็นไปตาม นัง ือ ดวนที่ ุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8
ร ฎาคม 2564
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2562-2566) ของ อบต.ศรี
ค้ํา
น้าที่ 128 ลําดับที่ 4
( อง ารศึ ษาฯ)

20,000 บาท

วันที่พิมพ : 3/9/2564 11:48:35

โครง าร นับ นุนคาใช้จาย ารบริ าร ถานศึ ษา (คาใช้จายใน าร จํานวน
พัฒนา/ปรับปรุง ้อง มุดโรง รียน)

น้า : 80/138

100,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารพัฒนา/ปรับปรุง ้อง มุดโรง รียน
โดยจะได้รับจัด รรโรง รียนละ 100,000 บาท
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยรายได้ ละ าร
จาย งินของ ถานศึ ษา ัง ัดองค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ
.2562
- ป็นไปตาม นัง ือ ดวนที่ ุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8
ร ฎาคม 2564
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ อบต.ศรี
ค้ํา
น้าที่ 128 ลําดับที่ 6
( อง ารศึ ษาฯ)
โครง าร นับ นุนคาใช้จาย ารบริ าร ถานศึ ษา (คาใช้จายใน าร จํานวน
พัฒนา ารจัด ารศึ ษาโดยใช้โรง รียน ป็นฐานใน ารพัฒนาท้องถิ่น
(SBMLD))
- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารพัฒนา ารจัด ารศึ ษาโดยใช้
โรง รียน ป็นฐานใน ารพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) โดยจะได้รับ
จัด รรโรง รียนละ 500,000 บาท
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยรายได้ ละ าร
จาย งินของ ถานศึ ษา ัง ัดองค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ
.2562
- ป็นไปตาม นัง ือ ดวนที่ ุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8
ร ฎาคม 2564
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ อบต.ศรี
ค้ํา
น้าที่ 129 ลําดับที่ 9
( อง ารศึ ษาฯ)

200,000 บาท
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โครง าร นับ นุนคาใช้จาย ารบริ าร ถานศึ ษา (คาใช้จายใน าร จํานวน
พัฒนา ลง รียนรู้ในโรง รียน)

50,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารพัฒนา ลง รียนรู้ในโรง รียน
โดยจะได้รับจัด รรโรง รียนละ 50,000 บาท
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยรายได้ ละ าร
จาย งินของ ถานศึ ษา ัง ัดองค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ
.2562
- ป็นไปตาม นัง ือ ดวนที่ ุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8
ร ฎาคม 2564
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ อบต.ศรี
ค้ํา
น้าที่ 129 ลําดับที่ 7
( อง ารศึ ษาฯ)
โครง าร นับ นุนคาใช้จาย ารบริ าร ถานศึ ษา (คาใช้จาย
อิน ตอร น็ตโรง รียน)
- พื่อจาย ป็นคาใช้จายอิน ตอร น็ตโรง รียนระบบ Wireless
Fidelity : WIFI โดยจะได้รับจัด รรโรง รียนละ 7,200 บาท
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยรายได้ ละ าร
จาย งินของ ถานศึ ษา ัง ัดองค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ
.2562
- ป็นไปตาม นัง ือ ดวนที่ ุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8
ร ฎาคม 2564
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ อบต.ศรี
ค้ํา
น้าที่ 128 ลําดับที่ 5
( อง ารศึ ษาฯ)

จํานวน

7,200 บาท

น้า : 82/138

วันที่พิมพ : 3/9/2564 11:48:35

โครง าร นับ นุนคาใช้จาย ารบริ าร ถานศึ ษา (คา นับ นุน
อา าร ลางวันของโรง รียนองค ารบริ าร วนตําบลศรีค้ํา (บ้าน
วียง า) )
- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดํา นินงานตามโครง ารอา าร
ลางวัน ด็ ล็ ด็ อนุบาล ละ ด็ ป.1 – ป.6 โรง รียน
ใน ัง ัด อบต.ศรีค้ํา ได้ โรง รียนองค ารบริ าร วนตําบลศรี
ค้ํา (บ้าน วียง า) จํานวน 130 คนx 21 บาท x200 วัน ป็น งิน
546,000 บาท
คําชี้ จง พิ่ม ติม นื่องจา จํานวนนั รียนอาจมี าร ปลี่ยน ปลง
ระ วางปี ด้วย ลาย า ตุ ชน ารรับ ด็ ข้า รียนใ ม ารย้าย
โรง รียน ารลาออ ารจบ ารศึ ษา ฯลฯ ดังนั้น ใน าร บิ
จายจริงใ ้ บิ จายคาอา าร ลางวันตามจํานวน ด็ จริง า มี
ารโอน พิ่ม รือโอนลด ไมจําต้อง ปลี่ยน ปลงคําชี้ จง
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยรายได้ ละ าร
จาย งินของ ถานศึ ษา ัง ัดองค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ
.2562
- ป็นไปตาม นัง ือ ดวนที่ ุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8
ร ฎาคม 2564
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ
อบต.ศรีค้ํา น้าที่ 127 ลําดับที่ 2
( อง ารศึ ษาฯ)

จํานวน

546,000 บาท

น้า : 83/138

วันที่พิมพ : 3/9/2564 11:48:35

โครง าร นับ นุนคาใช้จาย ารบริ าร ถานศึ ษา (คา นับ นุน
อา าร ลางวันของศูนยพัฒนา ด็ ล็ )
- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดํา นินงานตามโครง ารอา าร
ลางวัน ํา รับ ด็ ล็ โดย นับ นุนศูนยพัฒนา ด็ ล็ ัง ัด
องค ารบริ าร วนตําบลศรีค้ํา จํานวน 3 ง ย ป็น
(1) ศูนยพัฒนา ด็ ล็ องค ารบริ าร วนตําบลศรีค้ํา จํานวน 26
คน x21บาทx245 วัน ป็น งิน 133,770 บาท
(2) ศูนยพัฒนา ด็ ล็ บ้าน ล้วย จํานวน 53 คนx21บาทx245
วัน ป็น งิน 272,685 บาท
(3) ศูนยพัฒนา ด็ ล็ บ้านป่ายาง- มือง ลาง จํานวน 33 คน
x21บาทx245 วัน ป็น งิน 169,785 บาท
คําชี้ จง พิ่ม ติม ราย ารที่ (1) ถึง (3) ามารถถัว ฉลี่ยจาย
ระ วาง ันได้ นื่องจา จํานวนนั รียนอาจมี าร ปลี่ยน ปลง
ระ วางปีด้วย ลาย า ตุ ชน ารรับ ด็ ข้า รียนใ ม ารย้าย
โรง รียน ารลาออ ารจบ ารศึ ษาฯลฯ ใ ้ บิ จายคาอา าร
ลางวันตามจํานวน ด็ จริง า มี ารโอน พิ่ม รือโอนลด ไมจํา
ต้อง ปลี่ยน ปลงคําชี้ จง
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยรายได้ ละ าร
จาย งินของ ถานศึ ษา ัง ัดองค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ
.2562
- ป็นไปตาม นัง ือ ดวนที่ ุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8
ร ฎาคม 2564
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ อบต.ศรี
ค้ํา น้าที่ 127 ลําดับที่ 2
( อง ารศึ ษาฯ)

จํานวน

576,240 บาท

น้า : 84/138

วันที่พิมพ : 3/9/2564 11:48:35

โครง าร นับ นุนคาใช้จาย ารบริ าร ถานศึ ษา ( งิน ง ริม
ศั ยภาพ ารจัด ารศึ ษาของท้องถิ่น (คาปัจจัยพื้นฐาน ํา รับนั
รียนยา จน))
- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน าร ง ริมศั ยภาพ ารจัด ารศึ ษา
ของท้องถิ่น (คาปัจจัยพื้นฐาน ํา รับนั รียนยา จน) โดยจะได้
รับจัด รร ํา รับโรง รียน ัง ัด อปท.ที่บิดา/มารดา/ผู้ป ครอง
มีรายได้ตอครัว รือนไม ิน 36,000 บาทตอปี ระดับประถม
ศึ ษา
(ป.1-ป.6) อัตราคนละ 500 บาท/คน/ภาค รียน รือ
1,000 บาท/คน/ปี จํานวน 80 คนๆละ 1,000 บาท
ป็น งิน 80,000 บาท
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยรายได้ ละ าร
จาย งินของ ถานศึ ษา ัง ัดองค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ
.2562
- ป็นไปตาม นัง ือ ดวนที่ ุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8
ร ฎาคม 2564
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ อบต.ศรี
ค้ํา น้าที่ 131 ลําดับที่ 14
( อง ารศึ ษาฯ)

จํานวน

80,000 บาท

น้า : 85/138

วันที่พิมพ : 3/9/2564 11:48:35

ค่าวัสดุ
วั ดุงานบ้านงานครัว
- พื่อจาย ป็นคาจัดซื้ออา าร ริม (นม) ของโรง รียนในพื้นที่
ัง ัด อบต.ศรีค้ํา 1 ง ัง ัด พฐ. 2 ง ละศูนยพัฒนา ด็
ล็ ัง ัดองค ารบริ าร วนตําบลศรีค้ํา จํานวน 3 ง ราย
ละ อียด ดังนี้
(1) โรง รียนบ้าน ัน ลี ลวง- ันนายาว จํานวน 23 คนx7.37
บาทx260 วัน ป็น งิน 44,073 บาท
(2) โรง รียนบ้านอนุบาลศรีค้ํา จํานวน 69 คนx7.37 บาทx260
วัน ป็น งิน 132,218 บาท
(3) โรง รียนองค ารบริ าร วนตําบลศรีค้ํา (บ้าน วียง า)
จํานวน 130 คนx7.37 บาทx260 วัน ป็น งิน 249,206 บาท
(4) ศูนยพัฒนา ด็ ล็ องค ารบริ าร วนตําบลศรีค้ํา จํานวน 26
คน x7.37 บาทx260 วัน ป็น งิน 49,822 บาท
(5) ศูนยพัฒนา ด็ ล็ บ้าน ล้วย จํานวน 53 คนx7.37 บาท
x260 วัน ป็น งิน 101,600 บาท
(6) ศูนยพัฒนา ด็ ล็ บ้านป่ายาง จํานวน 33 คนx7.37 บาท
x260 วัน ป็น งิน 63,235 บาท
คําชี้ จง พิ่ม ติม รายจาย (1) ถึง (6) ป็น พียง าร ดงใ ้ ็นถึง
ที่มาของยอดตั้งงบประมาณ า มี าร พิ่มลดของจํานวนนั รียน
ของ ตละ ถานศึ ษา ใ ้ ามารถปรับ ลี่ย ถัว ฉลี่ยจายงบ
ประมาณ ันได้ระ วาง (1) ถึง (6) โดยไมจําต้อง ปลี่ยน ปลงคําชี้
จงงบประมาณ ตอยางใด

รวม

632,389 บาท

จํานวน

632,389 บาท

น้า : 86/138

วันที่พิมพ : 3/9/2564 11:48:35

งบเงินอุดหนุน

รวม

369,600 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

369,600 บาท

อุด นุนโรง รียนบ้าน ัน ลี ลวง- ันนายาว โครง ารอา าร ลางวัน จํานวน

79,800 บาท

งินอุด นุน วนราช าร
- พื่อ ป็นคาใช้จายใน ารดํา นินงานตามโครง ารอา าร ลาง
วัน
ด็ ล็ ด็ อนุบาล ละ ด็ ป.1-ป.6 จํานวน 19 คน x21บาท
x200 วัน ป็น งิน 79,800 บาท
- ป็นไปตาม พรบ. ํา นด ผน ละขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้
อปท. พ.ศ.2542
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งินอุด นุนของ
องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ป็นไปตาม นัง ือ ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2564
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม ละ
ปลี่ยน ปลง ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2563 ของ อบต.ศรีค้ํา น้าที่ 37
ลําดับที่ 19
( อง ารศึ ษาฯ)
อุด นุนโรง รียนอนุบาลศรีค้ํา โครง ารอา าร ลางวัน
- พื่อ ป็นคาใช้จายใน ารดํา นินงานตามโครง ารอา าร ลาง
วัน ด็ ล็ ด็ อนุบาล ละ ด็ ป.1-ป.6 จํานวน 69 คน x 21
บาท x 200 วัน ป็น งิน 289,800 บาท
- ป็นไปตาม พรบ. ํา นด ผน ละขั้นตอน าร ระจายอํานาจ
ใ ้ อปท. พ.ศ.2542
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งินอุด นุนของ
องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ป็นไปตาม นัง ือ ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2564
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม ละ
ปลี่ยน ปลง ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2563 ของ อบต.ศรีค้ํา น้าที่ 39
ลําดับที่ 24
( อง ารศึ ษาฯ)

จํานวน

289,800 บาท

น้า : 87/138

วันที่พิมพ : 3/9/2564 11:48:35

งานศึกษาไม่กาหนดระดับ

รวม

86,000 บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

86,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

86,000 บาท

จํานวน

43,000 บาท

งินอุด นุน วนราช าร
1) อุด นุนโรง รียนอนุบาลศรีค้ํา โครง าร าร ร้างนวัต รรมใ ม
ารปลู (Innovative Hydroponic)
- พื่อจาย ป็น งินอุด นุนโรง รียนอนุบาลศรีค้ํา โครง าร าร
ร้างนวัต รรมใ ม ารปลู (Innovative Hydroponic)
- ป็นไปตาม พรบ. ํา นด ผน ละขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้
อปท. พ.ศ.2542
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งินอุด นุนของ
องค ร ป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ป็นไปตาม นัง ือ ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวัน
ที่ 30
มิถุนายน 2564
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม ละ
ปลี่ยน ปลง ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2563 ของ อบต.ศรีค้ํา
( อง ารศึ ษาฯ)

วันที่พิมพ : 3/9/2564 11:48:35

2) อุด นุนโรง รียน นั ลี ลวง- ันนายาว โครง ารคาย าร รียนรู้ จํานวน
ละปลู ฝังจิต ํานึ ารใช้ชีวิตตาม ลั ปรัชญา ศรษฐ ิจพอ พียง
รื่อง าร พาะ ลี้ยง ็ด
- พื่อจาย ป็น งินอุด นุนโรง รียน ัน ลี ลวง- ันนา
ยาว โครง ารคาย าร รียนรู้ ละปลู ฝังจิต ํานึ ารใช้ชีวิตตาม
ลั ปรัชญา ศรษฐ ิจพอ พียง รื่อง าร พาะ ลี้ยง ็ด
- ป็นไปตาม พรบ. ํา นด ผน ละขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้
อปท. พ.ศ.2542
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งินอุด นุนของ
องค ร ป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ป็นไปตาม นัง ือ ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวัน
ที่ 30
มิถุนายน 2564
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม ละ
ปลี่ยน ปลง ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2563 ของ อบต.ศรีค้ํา
( อง ารศึ ษาฯ)

น้า : 88/138

43,000 บาท

น้า : 89/138

วันที่พิมพ : 3/9/2564 11:48:35

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบ ทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน องค รป ครอง วน
ท้องถิ่น
- พื่อจาย ป็นคาป่วย ารชด ชย ารงานที่ ียไปใ ้ อา า มัคร
บริบาลท้องถิ่น รือคาใชจายในลั ษณะ ดียว ัน ับคาตอบ ทน
รือคาป่วย ารใ ้ ับผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน องค าร
บริ าร วนตําบลศรีค้ํา จํานวน 120,000 บาท
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นัง ือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 ละ ้ไข พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้
องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยอา า มัครบริบาลท้องถิ่น
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น ละ าร บิ จาย พ.ศ. 2562
4) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0819.2/ว 3811
ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2562 รื่อง ระ บียบ ระทรวง
ม าดไทย วาด้วยอา า มัครบริบาลท้องถิ่นขององค รป ครอง
วนท้องถิ่น ละ าร บิ จาย พ.ศ. 2562
5) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0819.2/ว 6290
ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2562 รื่อง าร ํา นด ลั ูตรที่ ี่ยว ับ
ารดู ลผู้ ูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในระยะยาว ละ ลั ณฑ วิธี
าร งื่อนไข อัตราคาตอบ ทน ละ ารจายคาตอบ ทนของอา า
มัครบริบาลท้องถิ่นขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
( ํานั ปลัด)

รวม

547,000 บาท

รวม

227,000 บาท

รวม

120,000 บาท

จํานวน

120,000 บาท
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ค่าใช้สอย

รวม

107,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
1) โครง ารรณรงคป้อง ัน ละควบคุมโรคติดตอในพื้นที่
- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดํา นินงานตามโครง ารป้อง ัน
ละควบคุมโรคติดตอในพื้นที่ ชน คาใช้จายใน ารจัด าทรายอะ
บท วชภัณฑ ยา วั ดุวิทยาศา ตร ละ าร พทยที่ ี่ยวข้อง ับ
โครง าร
ป้ายโครง าร ละคาใช้จายอื่นๆ ที่จํา ป็นใน ารดํา นินตาม
โครง าร ฯลฯ
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาตําบล ละองค ารบริ าร วน
ตําบล
พ.ศ.2537 ละที่ ้ไข พิ่ม ติมจนถึงปัจจุบัน
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ อบต.ศรี
คํ้า
น้าที่ 150 ลําดับที่ 1
( ํานั ปลัด)

น้า : 91/138
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2) โครง ารป้อง ัน ละควบคุมโรคพิษ ุนัขบ้า (ตามโครง าร ัตว จํานวน
ปลอดโรค คนปลอดภัยจา โรคพิษ ุนัขบ้า ตามพระปณิธานของ
ศา ตราจารย ดร. ม ด็จพระ จ้าลู ธอ จ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลั ษณ
อัครราช ุมารี)

50,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดํา นินงานตามโครง ารป้อง ัน
ละควบคุม โรคพิษ ุนัขบ้า (ตามโครง าร ัตวปลอดโรค
คนปลอดภัยจา โรคพิษ ุนัขบ้า ตามพระปณิธานของ
ศา ตราจารย ดร. ม ด็จพระ จ้าลู ธอ จ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลั ษณ อัครราช ุมารี)
ชน คาใช้จายใน ารจัด าวัคซีนป้อง ันโรคพิษ ุนัขบ้า วชภัณฑ
ยา วั ดุวิทยาศา ตร ละ าร พทยที่ ี่ยวข้อง ับโครง าร ป้าย
โครง าร ละคาใช้จายอื่นๆ ที่จํา ป็นใน ารดํา นินตามโครง าร
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาตําบล ละองค ารบริ าร วน
ตําบล พ.ศ.2537 ละที่ ้ไข พิ่ม ติมจนถึงปัจจุบัน
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ อบต.ศรี
คํ้า
น้า 150 ลําดับที่ 2
( ํานั ปลัด)
3) โครง ารฝึ อบรมอา า มัครป้อง ัน ละควบคุมโรคพิษ ุนัขบ้า
- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดํา นินงานตามโครง ารอา า มัคร
ป้อง ัน ละควบคุมโรคพิษ ุนัขบ้า ชน คาใช้จายใน ารจัด
ตรียม
ถานที่คา มนาคุณวิทยา ร ป้ายโครง าร ละคาใช้จายอื่นๆ ที่
จํา ป็นใน ารดํา นินตามโครง าร
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาตําบล ละองค ารบริ าร วน
ตําบล
พ.ศ.2537 ละที่ ้ไข พิ่ม ติมจนถึงปัจจุบัน
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ อบต.ศรี
คํ้า
น้าที่ 150 ข้อ 2
( ํานั ปลัด)

จํานวน

7,000 บาท
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งบลงทุน

รวม

100,000 บาท

รวม

100,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

รวม

220,000 บาท

รวม

220,000 บาท

1) อุด นุนคณะ รรม าร มูบ้าน มูที่ 1 บ้าน มือง ลาง โครง าร จํานวน
พระราชดําริด้าน าธารณ ุข

20,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ ีฬา
จัดซื้อครุภัณฑ ครื่องออ ําลัง าย ลาง จ้ง
- จัดซื้อ ครื่องออ ําลัง าย ฯลฯ มูที่ 1 บ้าน มือง ลาง
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) พิ่ม ติม
ละ ปลี่ยน ปลง ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2563
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
งินอุด นุนองค รประชาชน

- พื่อจาย ป็นคาใช้จายในโครง ารพระราชดําริด้าน าธารณ ุข
- ป็นไปตาม นัง ือ ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่
30 มิถุนายน 2564
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของ อบต.ศรี
คํ้า
น้าที่ 154 ลําดับที่ 12
( ํานั ปลัด)
10) อุด นุนคณะ รรม าร มูบ้าน มูที่ 10 บ้านศรีค้ํา โครง าร
พระราชดําริด้าน าธารณ ุข
- พื่อจาย ป็นคาใช้จายในโครง ารพระราชดําริด้าน าธารณ ุข
- ป็นไปตาม นัง ือ ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่
30 มิถุนายน 2564
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของ อบต.ศรี
คํ้า
น้าที่ 154 ลําดับที่ 12
( ํานั ปลัด)

จํานวน

20,000 บาท

วันที่พิมพ : 3/9/2564 11:48:35

11) อุด นุนคณะ รรม าร มูบ้าน มูที่ 11 บ้านรุง จริญ โครง าร จํานวน
พระราชดําริด้าน าธารณ ุข
- พื่อจาย ป็นคาใช้จายในโครง ารพระราชดําริด้าน าธารณ ุข
- ป็นไปตาม นัง ือ ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่
30 มิถุนายน 2564
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของ อบต.ศรี
คํ้า
น้าที่ 154 ลําดับที่ 12
( ํานั ปลัด)
2) อุด นุนคณะ รรม าร มูบ้าน มูที่ 2 บ้านป่ายาง โครง ารพระ จํานวน
ราชดําริด้าน าธารณ ุข
- พื่อจาย ป็นคาใช้จายในโครง ารพระราชดําริด้าน าธารณ ุข
- ป็นไปตาม นัง ือ ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่
30 มิถุนายน 2564
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของ อบต.ศรี
คํ้า
น้าที่ 154 ลําดับที่ 12
( ํานั ปลัด)
3) อุด นุนคณะ รรม าร มูบ้าน มูที่ 3 บ้าน มคํา ลั จ็ด
จํานวน
โครง ารพระราชดําริด้าน าธารณ ุข
- พื่อจาย ป็นคาใช้จายในโครง ารพระราชดําริด้าน าธารณ ุข
- ป็นไปตาม นัง ือ ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่
30 มิถุนายน 2564
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของ อบต.ศรี
คํ้า
น้าที่ 154 ลําดับที่ 12
( ํานั ปลัด)

น้า : 93/138

20,000 บาท

20,000 บาท

20,000 บาท

วันที่พิมพ : 3/9/2564 11:48:35

4) อุด นุนคณะ รรม าร มูบ้าน มูที่ 4 บ้าน ัน ลี ลวง โครง าร จํานวน
พระราชดําริด้าน าธารณ ุข
- พื่อจาย ป็นคาใช้จายในโครง ารพระราชดําริด้าน าธารณ ุข
- ป็นไปตาม นัง ือ ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่
30 มิถุนายน 2564
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของ อบต.ศรี
คํ้า
น้าที่ 154 ลําดับที่ 12
( ํานั ปลัด)
5) อุด นุนคณะ รรม าร มูบ้าน มูที่ 5 บ้าน ล้วย โครง ารพระ จํานวน
ราชดําริ ด้าน าธารณ ุข
- พื่อจาย ป็นคาใช้จายในโครง ารพระราชดําริด้าน าธารณ ุข
- ป็นไปตาม นัง ือ ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่
30 มิถุนายน 2564
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของ อบต.ศรี
คํ้า
น้าที่ 154 ลําดับที่ 12
( ํานั ปลัด)
6) อุด นุนคณะ รรม าร มูบ้าน มูที่ 6 บ้าน ันนายาว โครง าร จํานวน
พระราชดําริด้าน าธารณ ุข
- พื่อจาย ป็นคาใช้จายในโครง ารพระราชดําริด้าน าธารณ ุข
- ป็นไปตาม นัง ือ ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่
30 มิถุนายน 2564
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของ อบต.ศรี
คํ้า
น้าที่ 154 ลําดับที่ 12
( ํานั ปลัด)

น้า : 94/138

20,000 บาท

20,000 บาท

20,000 บาท

วันที่พิมพ : 3/9/2564 11:48:35

7) อุด นุนคณะ รรม าร มูบ้าน มูที่ 7 บ้าน วียง า โครง ารพระ จํานวน
ราชดําริด้าน าธารณ ุข
- พื่อจาย ป็นคาใช้จายในโครง ารพระราชดําริด้าน าธารณ ุข
- ป็นไปตาม นัง ือ ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่
30 มิถุนายน 2564
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของ อบต.ศรี
คํ้า
น้าที่ 154 ลําดับที่ 12
( ํานั ปลัด)
8) อุด นุนคณะ รรม าร มูบ้าน มูที่ 8 บ้าน ม ลองนอ
จํานวน
โครง ารพระราชดําริด้าน าธารณ ุข
- พื่อจาย ป็นคาใช้จายในโครง ารพระราชดําริด้าน าธารณ ุข
- ป็นไปตาม นัง ือ ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่
30 มิถุนายน 2564
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของ อบต.ศรี
คํ้า
น้าที่ 154 ลําดับที่ 12
( ํานั ปลัด)
9) อุด นุนคณะ รรม าร มูบ้าน มูที่ 9 บ้าน น ุข โครง ารพระ จํานวน
ราชดําริด้าน าธารณ ุข
- พื่อจาย ป็นคาใช้จายในโครง ารพระราชดําริด้าน าธารณ ุข
- ป็นไปตาม นัง ือ ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่
30 มิถุนายน 2564
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของ อบต.ศรี
คํ้า
น้าที่ 154 ลําดับที่ 12
( ํานั ปลัด)

น้า : 95/138

20,000 บาท

20,000 บาท

20,000 บาท
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

รวม

1,208,560 บาท

รวม

393,560 บาท

รวม

393,560 บาท

งิน ดือนข้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น

จํานวน

233,760 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน ดือนพนั งาน วนตําบล ละ งินปรับปรุง งิน
ดือน
ประจําปีพนั งาน วนตําบล ตํา นง นั พัฒนาชุมชน ฯลฯ
คํานวณตั้งจายไว้ 12 ดือน
- ป็นไปตาม นัง ือ ํานั งาน จ. ท. ละ .อบต.ที่ มท
0809.2/
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 รื่อง ซั ซ้อม นวทาง าร
คํานวณภาระคาใช้จาย ด้าน ารบริ ารงานบุคคลขององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น ( ํานั ปลัด)
คาตอบ ทนพนั งานจ้าง

จํานวน

143,600 บาท

- พื่อจาย ป็นคาตอบ ทนใ ้ พนั งานจ้าง ัง ัด ํานั ปลัด
องค ารบริ าร วนตําบล ตํา นง ผู้ชวย จ้าพนั งานพัฒนา
ชุมชน ฯลฯ คํานวณตั้งจายไว้ 12 ดือน
- ป็นไปตาม นัง ือ ํานั งาน จ. ท. ละ .อบต.ที่ มท
0809.2 /ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 รื่อง ซั ซ้อม นว
ทาง
ารคํานวณภาระคาใช้จาย ด้าน ารบริ ารงานบุคคลขององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น ( ํานั ปลัด)
งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจ้าง
จํานวน

16,200 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

- พื่อจาย ป็น งิน พิ่มคาครองชีพชั่วคราวพนั งานจ้างของ ํานั
ปลัดฯ คํานวณตั้งจายไว้ 12 ดือน
- ป็นไปตาม นัง ือ ํานั งาน จ. ท. ละ .อบต.ที่ มท
0809.2 /ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 รื่อง ซั ซ้อม นว
ทาง
ารคํานวณภาระคาใช้ จาย ด้าน ารบริ ารงานบุคคลของ
องค รป ครอง วนท้องถิ่น ( ํานั ปลัด)
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งบดาเนินงาน

รวม

800,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

800,000 บาท

จํานวน

700,000 บาท

รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
- พื่อจาย ป็นรายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร ชน คาจ้าง มาทํา
ความ ะอาด ํานั งาน คาจ้าง มายามดู ลความปลอดภัยใน ํา
นั งาน คาจ้าง มาถาย อ าร ละ ข้า ลม คา ชาบริ าร ครื่อง
ถาย อ าร คา ชาบริ าร ครื่องปริ้น ตอร คาจ้าง มาบริ าร
็บ ขน ละ ําจัดขยะ ละ ิ่ง ปฏิ ูล คาธรรม นียมตางๆ คา บี้ย
ประ ัน คาใช้จายใน ารดํา นินคดีตามคําพิพา ษา คาจ้าง
มาบริ ารรถรับ- งนั รียน ฯลฯ
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ ละ นัง ือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบล ละองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 ละ ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7)
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้
องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562
4) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
ุมภาพันธ 2563 รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร
บิ คาใชจายใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
5) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
ร ฎาคม 2563 รื่อง ลั ณฑ ารดํา นิน ารจ้าง อ ชน ละ
าร บิ จาย งินคาจ้าง มาบริ ารขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
6) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 3523
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 รื่อง ลั ณฑ ละอัตราคาใช้จาย
ใน ารประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่ บิ
จายในลั ษณะคาใช้ อยวั ดุ ละคา าธารณูปโภค
7) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1555
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 รื่อง ลั ณฑ ละอัตราคาใช้จาย
ใน ารประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่ บิ
จายในลั ษณะคาใช้ อยวั ดุ ละคา าธารณูปโภค
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8) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
มีนาคม 2561 รื่อง ลั ณฑ ละอัตราคาใช้จายใน าร
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่ บิ จายใน
ลั ษณะคาใช้ อย วั ดุ ละคา าธารณูปโภค
9) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
ุมภาพันธ 2562 รื่อง ลั ณฑ ละอัตราคาใช้จายใน าร
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่ บิ จายใน
ลั ษณะคาใช้ อย วั ดุ ละคา าธารณูปโภค
10) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15
ม ราคม 2563 รื่อง ลั ณฑ ละอัตราคาใช้จายใน าร
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่ บิ จายใน
ลั ษณะคาใช้ อย วั ดุ ละ คา าธารณูปโภค
12) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2564 รื่อง ลั ณฑ ละอัตราคาใช้จายใน าร
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่ บิ จายใน
ลั ษณะคาใช้ อย วั ดุ ละคา าธารณูปโภค
13) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูป บบ ละ าร
จํา น ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
( อง ารศึ ษาฯ)

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
โครง ารชวย ลือประชาชนตามอํานาจ น้าที่ขององค ารบริ าร
วนตําบลศรีค้ํา

จํานวน

100,000 บาท
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- พื่อ ป็นคาใช้จายตามโครง ารชวย ลือประชาชนตามอํานาจ
น้าที่ขององค ารบริ าร วนตําบลศรีค้ํา
- ป็นไปตาม พรบ. ํา นด ผน ละขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้
อปท. พ.ศ.2542
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ อบต.ศรี
ค้ํา
พิ่ม ติม ละ ปลี่ยน ปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562
( ํานั ปลัด)
งบเงินอุดหนุน

รวม

15,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

15,000 บาท

จํานวน

15,000 บาท

งินอุด นุนองค ร าร ุศล
อุด นุน ิ่ง าชาดอํา ภอ มจัน โครง าร นับ นุนภาร ิจ ิ่ง าชาด
อํา ภอ มจัน
- พื่อ ป็นคาใช้จายใน ารดํา นินโครง าร นับ นุนภาร ิจ ิ่ง า
ชาดอํา ภอ มจัน
- ป็นไปตาม พรบ. ํา นด ผน ละขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้
อปท. พ.ศ.2542
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งินอุด นุนของ
องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ป็นไปตาม นัง ือ ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวัน
ที่ 30
มิถุนายน 2564
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ อบต.ศรี
คํ้า
น้าที่ 106 ลําดับที่ 12
( ํานั ปลัด)
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รวม

439,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

365,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

365,000 บาท

จํานวน

55,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
10) โครง าร ง ริม ลุมอาชีพตางๆ ฯลฯ
- พื่อจาย ป็นดํา นินโครง าร ง ริม ลุมอาชีพตางๆ ฯลฯ มู
ที่ 1-11
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาตําบล ละองค ารบริ าร วน
ตําบล พ.ศ.2537 ละที่ ้ไข พิ่ม ติมถึงปัจจุบัน พระราชบัญญัติ
ํา นด ผน ละขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้ องค รป ครอง
วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ละพระราช ฤษฎี าวาด้วย ลั ณฑ
ละวิธี ารบริ าร ิจ ารบ้าน มืองที่ดี พ.ศ.2546 ะที่ ้ไข พิ่ม
ติม
ถึงปัจจุบัน
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) พิ่ม ติม
ละ ปลี่ยน ปลง ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2563 ของ อบต.ศรีคํ้า
น้าที่ 30 ลําดับที่ 1
( ํานั ปลัด)
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2) โครง าร อบต. คลื่อนที่ พื่อใ ้บริ ารประชาชนตามอํานาจ น้าที่ จํานวน

20,000 บาท

- พื่อจาย ป็นดํา นินโครง าร อบต. คลื่อนที่ พื่อใ ้บริ ารประชา
ชนตามอํานาจ น้าที่ ชน คาอา าร คาอา ารวาง คา
อ าร วั ดุอุป รณ คาป้ายไวนิล ฯลฯ
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาตําบล ละองค ารบริ าร วน
ตําบล พ.ศ.2537 ละที่ ้ไข พิ่ม ติมถึงปัจจุบัน พระราชบัญญัติ
ํา นด ผน ละขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้ องค รป ครอง
วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ละพระราช ฤษฎี าวาด้วย ลั ณฑ
ละวิธี ารบริ าร ิจ ารบ้าน มืองที่ดี พ.ศ.2546 ะที่ ้ไข พิ่ม
ติม
ถึงปัจจุบัน
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของ อบต.ศรี
คํ้า
น้าที่ 158 ลําดับที่ 6
( ํานั ปลัด)
3) โครง ารป้อง ัน ละ ้ไขปัญ ายา พติดในพื้นที่
- พื่อจาย ป็นดํา นินโครง ารป้อง ัน ละ ้ไขปัญ ายา พติด
ในพื้นที่ ชน คา อ าร วั ดุอุป รณ คาป้ายไวนิล คา มนาคุณ
วิทยา ร ฯลฯ
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาตําบล ละองค าร
บริ าร วนตําบล พ.ศ.2537 ละที่ ้ไข พิ่ม ติมถึงปัจจุบัน ละ
พระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้
องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ อบต.ศรี
คํ้า
น้าที่ 118 ลําดับที่ 11
( ํานั ปลัด)

จํานวน

20,000 บาท
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4) โครง ารฝึ อบรม ารประ อบอาชีพของประชาชนในพื้นที่

จํานวน

220,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

- พื่อจาย ป็นดํา นินโครง ารฝึ อบรม ารประ อบอาชีพของ
ประชาชน ในพื้นที่
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาตําบล ละองค ารบริ าร วน
ตําบล
พ.ศ.2537 ละที่ ้ไข พิ่ม ติมถึงปัจจุบัน ละพระราชบัญญัติ
ํา นด ผน ละขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้ องค รป ครอง
วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ อบต.ศรี
คํ้า
น้าที่ 116 ลําดับที่ 4
( ํานั ปลัด)
7) โครง ารฝึ อบรมพัฒนาศั ยภาพผู้ ูงอายุ
- พื่อจาย ป็นดํา นินโครง ารฝึ อบรมพัฒนาศั ยภาพผู้ ูงอายุ
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาตําบล ละองค ารบริ าร วน
ตําบล พ.ศ.2537 ละที่ ้ไข พิ่ม ติมถึงปัจจุบัน พระราชบัญญัติ
ํา นด ผน ละขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้ องค รป ครอง
วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้
จายใน าร ดินทางไปราช ารของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555
ละที่ ้ไข พิ่ม ติมถึงปัจจุบัน ละระ บียบ ระทรวงม าดไทย
วาด้วยคาใช้จาย ใน ารฝึ อบรม ละ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ
จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 ละที่ ้ไข พิ่ม ติมถึงปัจจุบัน
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ อบต.ศรี
คํ้า
น้าที่ 117 ลําดับที่ 7
( ํานั ปลัด)
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8) โครง ารฝึ อบรม ง ริมอาชีพผู้ ูงอายุตําบลศรีค้ํา

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

- พื่อจาย ป็นดํา นินโครง ารฝึ อบรม ง ริมอาชีพผู้ ูงอายุ
ตําบลศรีคํ้า
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาตําบล ละองค ารบริ าร วน
ตําบล พ.ศ.2537 ละที่ ้ไข พิ่ม ติมถึงปัจจุบัน พระราชบัญญัติ
ํา นด ผน ละขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้ องค รป ครอง
วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้
จายใน าร ดินทางไปราช ารของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555
ละที่ ้ไข พิ่ม ติมถึงปัจจุบัน ละระ บียบ ระทรวงม าดไทยวา
ด้วยคาใช้จายใน ารฝึ อบรม ละ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า
น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 ละที่ ้ไข พิ่ม ติมถึงปัจจุบัน
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ อบต.ศรี
คํ้า น้าที่ 105 ลําดับที่ 8
( ํานั ปลัด)
9) โครง ารจัด ารขยะ ละคัด ย ขยะอันตรายจา ชุมชน
- พื่อจาย ป็นดํา นินโครง ารจัด ารขยะ ละคัด ย ขยะอันตราย
จา ชุมชน
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาตําบล ละองค ารบริ าร วน
ตําบล พ.ศ.2537 ละที่ ้ไข พิ่ม ติมถึงปัจจุบัน พระราชบัญญัติ
ํา นด ผน ละขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้ องค รป ครอง
วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้
จายใน าร ดินทางไปราช ารของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555
ละที่ ้ไข พิ่ม ติมถึงปัจจุบัน ละระ บียบ ระทรวงม าดไทย
วาด้วยคาใช้จาย ใน ารฝึ อบรม ละ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ
จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ละที่ ้ไข พิ่ม ติมถึงปัจจุบัน
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ อบต.ศรี
คํ้า น้าที่ 105 ลําดับที่ 10
( ํานั ปลัด)

น้า : 104/138

วันที่พิมพ : 3/9/2564 11:48:35

งบเงินอุดหนุน

รวม

74,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

74,000 บาท

1) อุด นุนที่ทํา ารป ครองอํา ภอ มจัน โครง ารจัดทํา ผนพัฒนา จํานวน
มูบ้านใ ้ คณะ รรม าร มูบ้าน ( ม.)

8,000 บาท

งินอุด นุน วนราช าร

- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดํา นินโครง ารจัดทํา ผนพัฒนา
มูบ้าน ใ ้ คณะ รรม าร มูบ้าน ( ม.)
- ป็นไปตาม พรบ. ํา นด ผน ละขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้
อปท. พ.ศ.2542
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งินอุด นุนของ
องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ อบต.ศรี
คํ้า
น้าที่ 121 ลําดับที่ 17
( ํานั ปลัด)

น้า : 105/138

วันที่พิมพ : 3/9/2564 11:48:35

งินอุด นุนองค รประชาชน
1) อุด นุนคณะ รรม ารพัฒนา ตรีอํา ภอ มจัน โครง าร ง ริม จํานวน
นับ นุน ารจัด ิจ รรมใน ารพัฒนาบทบาท ละพัฒนาศั ยภาพ
ตรี ละ ครือขาย ตรีอํา ภอ มจัน

16,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดํา นินโครง าร ง ริม นับ นุน
ารจัด ิจ รรมใน ารพัฒนาบทบาท ละพัฒนาศั ยภาพ ตรี
ละ
ครือขาย ตรีอํา ภอ มจัน
- ป็นไปตาม พรบ. ํา นด ผน ละขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้
อปท. พ.ศ.2542
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งินอุด นุนของ
องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ อบต.ศรี
คํ้า
น้าที่ 121 ลําดับ 18
( ํานั ปลัด)
2) อุด นุนคณะ รรม าร มูบ้าน มูที่ 3 พื่อ ารดํา นิน าร ้ไข
ปัญ าความ ดือดร้อนของประชาชน ฯลฯ
- พื่อจาย ป็น งินอุด นุนคณะ รรม าร มูบ้าน มูที่ 3 พื่อ าร
ดํา นิน าร ้ไขปัญ าความ ดือดร้อนของประชาชน ฯลฯ
- ป็นไปตาม พรบ. ํา นด ผน ละขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้
อปท. พ.ศ.2542
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งินอุด นุนของ
องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ อบต.ศรี
คํ้า
น้าที่ 108 ลําดับ 15
( ํานั ปลัด)

จํานวน

50,000 บาท

น้า : 106/138

วันที่พิมพ : 3/9/2564 11:48:35

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

รวม

294,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

150,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

150,000 บาท

2) โครง ารจัดงาน ง รานต ืบ านป๋า วณีปีใ ม มืองรดน้ําดํา ัวผู้ จํานวน
ูงอายุ

70,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

- พื่อจาย ป็นคาใช้จายตามโครง ารจัดงาน ง รานต ืบ านป๋า
วณี
ปีใ ม มืองรดนํ้าดํา ัวผู้ ูงอายุ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จายคาใช้
จายใน ารจัดงาน ารจัด าร ขงขัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ข้า
รวม
าร ขงขัน ีฬาขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ อบต.ศรี
คํ้า
น้าที่ 143 ลําดับที่ 1
( อง ารศึ ษาฯ)
3) โครง าร ง ริมประ พณีวัน ข้าพรรษา
- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดํา นินงานตามโครง าร ง ริม
ประ พณี วัน ข้าพรรษา
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จายคาใช้
จายใน ารจัดงาน ารจัด าร ขงขัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ข้า
รวม
าร ขงขัน ีฬาขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ อบต.ศรี
คํ้า
น้าที่ 144 ลําดับที่ 2
( อง ารศึ ษาฯ)

จํานวน

20,000 บาท

น้า : 107/138

วันที่พิมพ : 3/9/2564 11:48:35

4) โครง ารจัดงาน ฉลิมพระชนมพรรษาวัน ม งชาติ

จํานวน

20,000 บาท

5) โครง ารจัดงาน ฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท ม ด็จพระ จ้าอยู จํานวน
ัว รัช าลที่ 10

20,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใช้จายตามโครง ารจัดงาน ฉลิมพระชนมพรรษา
ม ด็จพระนาง จ้า ิริ ิต พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปี ลวง
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จายคาใช้
จายใน ารจัดงาน ารจัด าร ขงขัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ข้า
รวม
าร ขงขัน ีฬาขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ อบต.ศรี
คํ้า
น้าที่ 156 ลําดับที่ 2
( อง ารศึ ษาฯ)

- พื่อจาย ป็นคาใช้จายตามโครง ารจัดงาน ฉลิมพระ
ชนมพรรษา
พระบาท ม ด็จพระ จ้าอยู ัว รัช าลที่ 10
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จายคาใช้
จายใน ารจัดงาน ารจัด าร ขงขัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ข้า
รวม
าร ขงขัน ีฬาขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ อบต.ศรี
คํ้า
น้าที่ 156 ลําดับที่ 2
( อง ารศึ ษาฯ)

น้า : 108/138

วันที่พิมพ : 3/9/2564 11:48:35

6) โครง าร ง ริมบํารุงรั ษาประ พณีลอย ระทง

จํานวน

20,000 บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

144,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

144,000 บาท

1) อุด นุนที่ทํา ารป ครองอํา ภอ มจัน โครง ารจัดงานรัฐพิธี งาน จํานวน
ประ พณีท้องถิ่น ละวัน ําคัญตางๆ

38,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใช้จายตามโครง าร ง ริมบํารุงรั ษาประ พณี
ลอย ระทง ประจําปีงบประมาณ 2563
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จายคาใช้
จายใน ารจัดงาน ารจัด าร ขงขัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ข้า
รวม
าร ขงขัน ีฬาขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
ละระ บียบตางๆที่ ี่ยวข้อง
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ อบต.ศรี
คํ้า
พิ่ม ติม ละ ปลี่ยน ปลง ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2563
( อง ารศึ ษาฯ)

งินอุด นุน วนราช าร

- พื่อจาย ป็น งินอุด นุนตามโครง ารงานรัฐพิธีงานประ พณีท้อง
ถิ่น ละวัน ําคัญตางๆ
- ป็นไปตาม พรบ. ํา นด ผน ละขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้
อปท. พ.ศ.2542
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งินอุด นุนของ
องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ อบต.ศรี
คํ้า
น้าที่ 148 ลําดับที่ 8
( ํานั ปลัด)

น้า : 109/138

วันที่พิมพ : 3/9/2564 11:48:35

2) อุด นุน ํานั งานวัฒนธรรมจัง วัด ชียงราย โครง าร ืบ าน
ประ พณีนมั าร ละ รงน้ําพระธาตุดอยตุง

จํานวน

8,000 บาท

จํานวน

8,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งินอุด นุนตามโครง าร ืบ านประ พณีนมั าร
ละ รงนํ้าพระธาตุดอยตุง
- ป็นไปตาม พรบ. ํา นด ผน ละขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้
อปท. พ.ศ.2542
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งินอุด นุนของ
องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ อบต.ศรี
คํ้า
น้าที่ 145 ลําดับที่ 5
( อง ารศึ ษาฯ)
3) อุด นุนที่ทํา ารป ครองอํา ภอ มจัน โครง ารจัดงานของดี
อํา ภอ มจัน ครั้งที่ 7 ประจําปี 2565
- พื่อจาย ป็น งินอุด นุนตามโครง ารจัดงานของดีอํา ภอ มจัน
ครั้งที่ 7 ประจําปี 2565
- ป็นไปตาม พรบ. ํา นด ผน ละขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้
อปท. พ.ศ.2542
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งินอุด นุนของ
องค ร ป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ อบต.ศรี
คํ้า
น้าที่ 148 ลําดับที่ 8
( ํานั ปลัด)

วันที่พิมพ : 3/9/2564 11:48:35

น้า : 110/138

งินอุด นุนองค รประชาชน
1) อุด นุน ภาวัฒนธรรมตําบลศรีค้ําโครง ารบรรพชา าม ณรภาค จํานวน
ฤดูร้อน

30,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งินอุด นุนตามโครง ารบรรพชา าม ณรภาคฤดู
ร้อน
- ป็นไปตาม พรบ. ํา นด ผน ละขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้
อปท. พ.ศ.2542
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งินอุด นุนของ
องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ อบต.ศรี
คํ้า
น้าที่ 146 ลําดับที่ 6
( อง ารศึ ษาฯ)
2) อุด นุน ภาวัฒนธรรมตําบลศรีค้ํา โครง ารประ พณีวัน ารทไทย จํานวน
( ลา ภัต)
- พื่อจาย ป็น งินอุด นุนตามโครง ารประ พณีวัน ารท
ไทย ( ลา ภัต)
- ป็นไปตาม พรบ. ํา นด ผน ละขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้
อปท. พ.ศ.2542
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งินอุด นุนของ
องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ อบต.ศรี
คํ้า
น้าที่ 146 ลําดับที่ 6
( อง ารศึ ษาฯ)

60,000 บาท

น้า : 111/138
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งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

รวม

20,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

20,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

20,000 บาท

1) โครง าร ง ริม ารทอง ที่ยวภายในอํา ภอ มจัน “ของดีอํา ภอ จํานวน
มจัน”

20,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

- พื่อจาย ป็น งินอุด นุนตามโครง าร ง ริม ารทอง ที่ยวภาย
ใน
อํา ภอ มจัน "ของดีอํา ภอ มจัน"
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จายคาใช้
จายใน ารจัดงาน ารจัด าร ขงขัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ข้า
รวม
าร ขงขัน ีฬาขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ อบต.ศรี
คํ้า
น้าที่ 125 ลําดับที่ 1

น้า : 112/138
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนข้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น

รวม

1,778,460 บาท

รวม

1,147,460 บาท

รวม

1,147,460 บาท

จํานวน

500,000 บาท

จํานวน

42,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน ดือนพนั งาน วนตําบล ละ งินปรับปรุง งิน
ดือน ประจําปีของพนั งาน วนตําบล ัง ัด องชาง ตํา นง
ผู้อํานวย าร องชาง วิศว รโยธา นายชางโยธา ฯลฯ
คํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 ดือน
- ป็นไปตาม นัง ือ ํานั งาน จ. ท. ละ .อบต.ที่ มท
0809.2/
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 รื่อง ซั ซ้อม นวทาง าร
คํานวณ
ภาระคาใช้จายด้าน ารบริ ารงานบุคคลขององค รป ครอง
วนท้องถิ่น( องชาง)
งินประจําตํา นง
- พื่อจาย ป็น งินประจําตํา นงราย ดือนของผู้ดํารงตํา นง
ผู้อํานวย าร องชาง จํานวน 1 อัตราๆละ 3,500 บาท
คํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 ดือน
- ป็นไปตาม นัง ือ ํานั งาน จ. ท. ละ .อบต.ที่ มท
0809.2/
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 รื่อง ซั ซ้อม นวทาง าร
คํานวณ
ภาระคาใช้จายด้าน ารบริ ารงานบุคคลขององค รป ครอง
วนท้องถิ่น( องชาง)

น้า : 113/138
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คาตอบ ทนพนั งานจ้าง

จํานวน

562,920 บาท

จํานวน

42,540 บาท

- พื่อจาย ป็นคาตอบ ทนพนั งานจ้าง ัง ัด องชาง ชน ตํา
นง
ผู้ชวย จ้าพนั งานธุร าร ผู้ชวยนายชางโยธา ผู้ชวยนายชาง ขียน
บบ คนงานทั่วไป ฯลฯ คํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 ดือน
- ป็นไปตาม นัง ือ ํานั งาน จ. ท. ละ .อบต.ที่ มท
0809.2/
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 รื่อง ซั ซ้อม นวทาง าร
คํานวณ
ภาระคาใช้จายด้าน ารบริ ารงานบุคคลขององค รป ครอง วน
ท้องถิ่น( องชาง)
งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งานจ้าง
- พื่อจาย ป็น งิน พิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนั งานจ้าง ัง ัด
องชาง ชน ตํา นง ผู้ชวย จ้าพนั งานธุร าร ผู้ชวยนายชาง
โยธา
ผู้ชวยนายชาง ขียน บบ คนงานทั่วไป ฯลฯ คํานวณตั้งจายไว้
จํานวน 12 ดือน
- ป็นไปตาม นัง ือ ํานั งาน จ. ท. ละ .อบต.ที่ มท
0809.2/
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 รื่อง ซั ซ้อม นวทาง าร
คํานวณ
ภาระคาใช้จายด้าน ารบริ ารงานบุคคลขององค รป ครอง
วนท้องถิ่น( องชาง)

น้า : 114/138
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบ ทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน องค รป ครอง วน
ท้องถิ่น
1) พื่อจาย ป็น งินประโยชนตอบ ทนอื่น ป็น รณีพิ ศษ
พนั งาน วนตําบล ละพนั งานจ้าง
2) คาตอบ ทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชน อบต.ตาม
ฎ มาย ชน คาตอบ ทนคณะ รรม ารจัดซื้อจัดจ้าง คาตอบ
ทนคณะ รรม ารตรวจ ารจ้าง คาใช้จาย/คาป่วย ารที่จายใ ้
อปพร. ที่ได้รับคํา ั่งใ ้ปฏิบัติงาน คาตอบ ทนจ้าง
นั ศึ ษาปฏิบัติงาน ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร ํา นด งินประโยชน
ตอบ ทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจําปี
พนั งาน วนท้องถิ่นใ ้ ป็นรายจายอื่นขององค รป ครอง วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลง
วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 รื่อง ารดํา นิน ารตามระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร ํา นด งินประโยชนตอบ ทนอื่น
ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจําปี พนั งาน
วนท้องถิ่นใ ้ ป็นรายจายอื่นขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2557
3) นัง ือ ํานั งาน .จ., .ท. ละ .อบต. ดวนที่ ุด ที่ มท
0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 ุมภาพันธ 2558 รื่อง ประ าศ .จ
., .ท., ละ .อบต. รื่อง ํา นดมาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับ ลั
ณฑ งื่อนไข ละวิธี าร ํา นด งินประโยชนตอบ ทนอื่น ป็น
รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจําปี ํา รับพนั งาน
วนท้องถิ่น ลู จ้าง ละพนั งานจ้างขององค รป ครอง วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2558
4) นัง ือ ํานั งาน .จ., .ท. ละ .อบต. ดวนที่ ุด ที่ มท
0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 รื่อง ซั ซ้อม นวทาง
ปฏิบัติ ี่ยว ับ ลั ณฑ งื่อนไข ละวิธี าร ํา นดประโยชน
ตอบ ทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจําปี
( องชาง)

รวม

361,000 บาท

รวม

76,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท
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คา ชาบ้าน

จํานวน

36,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

รวม

130,000 บาท

จํานวน

70,000 บาท

พื่อจาย ป็นคา ชาบ้านของพนั งาน วนตําบลตาม ิทธิที่จะได้
รับ
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคา ชาบ้านของข้าราช าร
วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
ตุลาคม 2559 รื่อง ลั ณฑ ละวิธี าร ี่ยว ับ าร บิ จาย
งินคา ชาบ้านของข้าราช าร วนท้องถิ่น
( องชาง)
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรข้าราช าร/พนั งาน/ลู จ้างประจํา
- พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรของพนั งาน วนตําบล
ตาม ิทธิที่ควรจะได้รับ
- ป็นไปตามพระราช ฤษฎี า ละระ บียบ ดังนี้
1) พระราช ฤษฎี า งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษาของบุตร พ.ศ
. 2562
2) ระ บียบ ระทรวง ารคลัง วาด้วย าร บิ จาย งิน วั ดิ าร
ี่ยว ับ ารศึ ษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ าร
ศึ ษาบุตรของพนั งาน วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ้ไข พิ่ม ติมถึง
ฉบับปัจจุบัน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
( องชาง)
ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อได้มาซึ่งบริ าร
- พื่อจาย ป็นรายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร ชน คาจ้าง มาทํา
ความ ะอาด ํานั งาน คาจ้าง มายามดู ลความปลอดภัยใน ํา
นั งาน คาจ้าง มาถาย อ าร ละ ข้า ลม คา ชาบริ าร ครื่อง
ถาย อ าร คา ชาบริ าร ครื่องปริ้น ตอร คาจ้าง มาบริ าร
็บ ขน ละ ําจัดขยะ ละ ิ่ง ปฏิ ูล คาธรรม นียมตางๆ คา บี้ย
ประ ัน คาใช้จายใน ารดํา นินคดีตามคําพิพา ษา ฯลฯ

วันที่พิมพ : 3/9/2564 11:48:36

- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
ุมภาพันธ 2563 รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร
บิ คาใชจายใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
3) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
ร ฎาคม 2563 รื่อง ลั ณฑ ารดํา นิน ารจ้าง อ ชน ละ
าร บิ จาย งินคาจ้าง มาบริ ารขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
4) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 3523
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 รื่อง ลั ณฑ ละอัตราคาใช้จาย
ใน ารประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่ บิ
จายในลั ษณะคาใช้ อยวั ดุ ละคา าธารณูปโภค
5) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1555
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 รื่อง ลั ณฑ ละอัตราคาใช้จาย
ใน ารประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่ บิ
จายในลั ษณะคาใช้ อยวั ดุ ละคา าธารณูปโภค
6) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
มีนาคม 2561 รื่อง ลั ณฑ ละอัตราคาใช้จายใน าร
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่ บิ จายใน
ลั ษณะคาใช้ อย วั ดุ ละคา าธารณูปโภค
7) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
ุมภาพันธ 2562 รื่อง ลั ณฑ ละอัตราคาใช้จายใน าร
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่ บิ จายใน
ลั ษณะคาใช้ อย วั ดุ ละคา าธารณูปโภค
8) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15
ม ราคม 2563 รื่อง ลั ณฑ ละอัตราคาใช้จายใน าร
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่ บิ จายใน
ลั ษณะคาใช้ อย วั ดุ ละ คา าธารณูปโภค
9) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
มีนาคม 2564 รื่อง ลั ณฑ ละอัตราคาใช้จายใน าร
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่ บิ จายใน
ลั ษณะคาใช้ อย วั ดุ ละคา าธารณูปโภค
10) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
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1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูป บบ ละ าร
จํา น ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
( องชาง)

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
คาใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารในราชอาณาจั ร ละนอ ราช
อาณาจั ร

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารในราช
อาณาจั ร
ละนอ ราชอาณาจั ร ชน คา บี้ย ลี้ยง ดินทาง คาพา นะ
คา ชาที่พั คาบริ ารจอดรถ ณ ทาอา าศยาน คาผานทางดวน
พิ ศษ คาธรรม นียมใน ารใช้ นามบิน คาลงทะ บียนตางๆ ละ
คาใช้จายอื่นๆ ของพนั งาน วนตําบล พนั งานจ้าง ผู้บริ าร ละ
มาชิ ภาอบต. รือผู้มี ิทธิอื่นตามระ บียบ ฎ มาย ํา นด
- ป็นไปตามระ บียบ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน าร ดินทางไป
ราช ารของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน าร ดินทางไป
ราช ารของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน าร ดินทางไป
ราช ารของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
4) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน าร ดินทางไป
ราช ารของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
( องชาง)
คาบํารุงรั ษา ละซอม ซม
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- พื่อจาย ป็นคาบํารุงรั ษา ละซอม ซมทรัพย ินตางๆในความ
รับผิดชอบของ อบต.ศรีคํ้า พื่อใ ้ ามารถใช้งานได้ตามป ติ
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาตําบล ละองค ารบริ าร
วนตําบล พ.ศ. 2537 ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
ละพระราชบัญญัติ ํา นด ผน ละขั้นตอน าร ระจายอํานา
จใ ้ องค รป ครอง วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542
( องชาง)
ค่าวัสดุ

รวม

155,000 บาท
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วั ดุ ํานั งาน

จํานวน

10,000 บาท
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พื่อจาย ป็นคาวั ดุ ํานั งาน ย ป็น
- วั ดุคงทน ได้ นัง ือ ครื่องคิด ลขขนาด ล็ ครื่อง จาะ
ระดาษ ขนาด ล็ ที่ ย็บ ระดาษขนาด ล็ ไม้บรรทัด
ล็ รรไ ร ้าอี้พลา ติ ปรงลบ ระดานดําตรายาง ขา
ตั้ง ( ระดานดํา) ที่ถูพื้น ตะ รง วาง อ าร ครื่องตัดโฟม
ครื่องตัด ระดาษ ครื่อง ย็บ ระดาษ ุญ จ ภาพ ขียน, ผนที่
พระบรมฉายาลั ษณ ผงปิดประ าศ ผนป้ายชื่อ ํานั งาน
รือ นวยงาน ผนป้ายตาง ๆ มูลี่, มานปรับ ง (ตอ
ผืน) พรม (ตอผืน) นาฬิ าตั้ง รือ ขวน พระพุทธรูป พระบรมรูป
จําลอง ระ ป๋า ตาชั่งขนาด ล็ ฯลฯ
- วั ดุ ิ้น ปลือง ได้ ระดาษ มึ ดิน อ ปา า ยางลบ
นํ้ายาลบคําผิด ทป าว ลวด ย็บ ระดาษ าว ชอลค มุด ซอง
อ าร ตลับผง มึ นํ้า มึ ปรินท ทป พี วี ซี บบใ นํ้ายาลบ
ระดาษไข ระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป ป๊ ข็ม มุด ระดาษ
คารบอน ฟ้ม มุดบัญชี มุดประวัติข้าราช าร บบพิมพ ผ้า ํา
ลี ธงชาติ ิ่งพิมพ ที่ได้จา ารซื้อ รือจา พิมพ ของใช้ใน
าร บรรจุ ีบ อ นํ้ามันไข ขี้ผึ้ง นํ้าดื่ม ํา รับบริ ารประชาชนใน
ํานั งาน ฯลฯ
- วั ดุอุป รณประ อบ ละอะไ ล ละวั ดุอื่น ๆ ที่ ามารถ บิ
จายในประ ภทรายจายนี้
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
ุมภาพันธ 2563 รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร
บิ คาใชจายใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
3) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูป บบ ละ าร
จํา น ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
( องชาง)
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วั ดุไฟฟ้า ละวิทยุ

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

25,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาวั ดุไฟฟ้า ละวิทยุ ย ป็น
- วั ดุคงทน ได้ ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน ัว ร้งไฟฟ้า
ครื่องวัด ระ ไฟฟ้า ครื่องวัด รงดันไฟฟ้า มาตร ํา รับ
ตรวจวงจรไฟฟ้า ครื่องประจุไฟ ฯลฯ
- วั ดุ ิ้น ปลือง ได้ ฟิว ทปพัน ายไฟฟ้า ายไฟฟ้า ลอด
ไฟฟ้า ลอดไฟ ข็มขัดรัด ายไฟฟ้า ปลั๊ ไฟฟ้า วิตซ
ไฟฟ้า ลอดวิทยุทรานซิต ตอร ละชิ้น วนวิทยุ ลู ถ้วย าย
อา าศ รีซี ตอร มูฟวิ่งคอย คอน ดน ซอร ขา ลอด
ฟลูออ ร ซนซ บร อร ายอา าศ รือ าอา าศ ํา รับ
วิทยุ ครื่องรับโทรทัศน
จานรับ ัญญาณดาว ทียม ฯลฯ
- วั ดุอุป รณประ อบ ละอะไ ล ได้ ดอ ลําโพง ผงวงจร
ผัง ดงวงจรตาง ๆ ผงบังคับทางไฟ ฯลฯ ละวั ดุอื่น ๆ
ที่ ามารถ บิ จายในประ ภทรายจายนี้
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
ุมภาพันธ 2563 รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร
บิ คาใชจายใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
3) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูป บบ ละ าร
จํา น ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
( องชาง)
วั ดุ อ ร้าง
- พื่อจาย ป็นคาวั ดุ อ ร้าง รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่ง ิ่งของที่มี
ลั ษณะโดย ภาพไมคงทนถาวร รือตามป ติมีอายุ ารใช้งาน
ไมยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ วลา
อัน ั้น ละใ ้ มายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจาย พื่อประ อบขึ้นใ ม ดัด ปลง ตอ ติม รือปรับปรุง
วั ดุ
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2. รายจาย พื่อจัด า ิ่งของที่ใช้ใน ารซอม ซมบํารุงรั ษา
ทรัพย ินใ ้ ามารถใช้งานได้ตามป ติ
3. รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อม ับคาวั ดุ ชน คาขน ง คา
ภาษี คาประ ันภัย คาติดตั้ง ป็นต้น
- ิ่งของที่จัด ป็นวั ดุ อ ร้าง บง ารพิจารณาออ ป็น 3
ประ ภท ดังนี้
. ประ ภทวั ดุคงทน ได้ ิ่งของที่โดย ภาพมีลั ษณะคงทน
ตตามป ติมีอายุ ารใช้งานไมยืนนาน รือ มื่อนําไปใช้งาน ล้ว
ิดความชํารุด ีย าย ไม ามารถซอม ซมใ ้ใช้งานได้ดัง ดิม
รือซอม ซม ล้วไมคุ้มคา ดังนี้ ไม้
ตางๆ ค้อน คีม ชะ ลง จอบ ิ่ว ียม ลื่อย ขวาน บไ ไม้ ทป
วัดระยะ ครื่องวัดขนาด ล็ ชน ตลับ มตร ลู ดิ่ง วาน โถ
้วม อางล้างมือ ราวพาดผ้า น้า าใ ชื่อม ล็ ครื่องยิง
ตะปู นั่งร้าน ฯลฯ
ข. ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลือง ได้ ิ่งของที่โดย ภาพมีลั ษณะ มื่อ
ใช้ ล้วยอม ิ้น ปลือง มดไป ปร ภาพ รือ ปลี่ยน ภาพไปใน
ระยะ วลาอัน ั้นไมคง ภาพ ดิม ดังนี้ น้ํามันทา
ไม้ ทิน นอร ี ปูนซี มนต ทราย ยางมะตอย อิฐ รือซี มนต
บล็อ ระ บื้อง ัง ะ ี ตะปู ล็ ้น ปรงทา ี ปูนขาว ผน
ดิน นียม ัง คราะ
ค. ประ ภทอุป รณประ อบ ละอะไ ล ได้ ิ่งของที่ ป็น
อุป รณประ อบ รืออะไ ล ํา รับ ารซอม ซมบํารุงรั ษา
ทรัพย ินใ ้คืน ภาพดัง ดิมที่มีลั ษณะ ป็น ารซอมบํารุงป ติ
รือคาซอม ลาง รวมถึงรายจายดังตอไปนี้ ทอน้ํา ละอุป รณ
ประปา ทอตางๆ ทอน้ําบาดาล ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
ุมภาพันธ 2563 รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร
บิ คาใชจายใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
3) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูป บบ ละ าร
จํา น ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
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ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
( องชาง)

วั ดุยานพา นะ ละขน ง
- พื่อจาย ป็นคาวั ดุยานพา นะ ละขน ง รายจาย พื่อใ ้ได้มา
ซึ่ง ิ่งของที่มีลั ษณะโดย ภาพไมคงทนถาวร รือตามป ติมีอายุ
ารใช้งานไมยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไป
ในระยะ วลาอัน ั้น ละใ ้ มายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจาย พื่อประ อบขึ้นใ ม ดัด ปลง ตอ ติม รือปรับปรุง
วั ดุ
2. รายจาย พื่อจัด า ิ่งของที่ใช้ใน ารซอม ซมบํารุงรั ษา
ทรัพย ินใ ้ ามารถใช้งานได้ตามป ติ
3. รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อม ับคาวั ดุ ชน คาขน ง คา
ภาษี คาประ ันภัย คาติดตั้ง ป็นต้น
- ิ่งของที่จัด ป็นวั ดุยานพา นะ ละขน ง บง ารพิจารณาออ
ป็น 3 ประ ภท ดังนี้
. ประ ภทวั ดุคงทน ได้ ิ่งของที่โดย ภาพมีลั ษณะคงทน
ตตามป ติมีอายุ ารใช้งานไมยืนนาน รือ มื่อนําไปใช้งาน ล้ว
ิดความชํารุด ีย าย ไม ามารถซอม ซมใ ้ใช้งานได้ดัง ดิม
รือซอม ซม ล้วไมคุ้มคา ดังนี้ ไขขวง ประ จ ม รง ุญ จ
ปา ตาย ุญ จ ลื่อน คีมล็อค ล็อค ียร ล็อคคลัตซ
ล็อค
พวงมาลัย ฯลฯ
ข. ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลือง ได้ ิ่งของที่โดย ภาพมีลั ษณะ มื่อ
ใช้ ล้วยอม ิ้น ปลือง มดไป ปร ภาพ รือ ปลี่ยน ภาพไปใน
ระยะ วลาอัน ั้นไมคง ภาพ ดิม ดังนี้ ยางรถยนต น้ํามัน
บร น๊อต ละ รู ายไมล พลา ฟิลม รอง ง น้ํา ลั่น ฯลฯ
ค. ประ ภทอุป รณประ อบ ละอะไ ล ได้ ิ่งของที่ ป็น
อุป รณประ อบ รืออะไ ล ํา รับ ารซอม ซมบํารุงรั ษา
ทรัพย ินใ ้คืน ภาพดัง ดิมที่มีลั ษณะ ป็น ารซอมบํารุงป ติ
รือคาซอม ลาง รวมถึงรายจายดังตอไปนี้ บาะรถยนต ครื่อง
ยนต (อะไ ล) ชุด ียรรถยนต บร ครัช พวงมาลัย ายพานใบ
พัด ม้อน้ํา ัว ทียน บต ตอรรี่ จานจาย ล้อ ถังน้ํามัน ไฟ
น้า ไฟ บร อานจั รยาน ตลับลู ปืน ระจ มองข้างรถ
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ยนต ันชนรถยนต ข็มขัดนิรภัย ายไฮโดรลิค ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
ุมภาพันธ 2563 รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร
บิ คาใชจายใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
3) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูป บบ ละ าร
จํา น ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
( องชาง)

วั ดุ ชื้อ พลิง ละ ลอลื่น
- พื่อจาย ป็นคาวั ดุ ชื้อ พลิง ละ ลอลื่น รายจาย พื่อใ ้ได้มา
ซึ่ง ิ่งของที่มีลั ษณะโดย ภาพไมคงทนถาวร รือตามป ติมีอายุ
ารใช้งานไมยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไป
ในระยะ วลาอัน ั้น ละใ ้ มายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจาย พื่อประ อบขึ้นใ ม ดัด ปลง ตอ ติม รือปรับปรุง
วั ดุ
2. รายจาย พื่อจัด า ิ่งของที่ใช้ใน ารซอม ซมบํารุงรั ษา
ทรัพย ินใ ้ ามารถใช้งานได้ตามป ติ
3. รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อม ับคาวั ดุ ชน คาขน ง คา
ภาษี คาประ ันภัย คาติดตั้ง ป็นต้น
- ิ่งของที่จัด ป็นวั ดุ ชื้อ พลิง ละ ลอลื่น บง ารพิจารณาออ
ป็น 1 ประ ภท ดังนี้
ข. ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลือง ได้ ิ่งของที่โดย ภาพมีลั ษณะ มื่อ
ใช้ ล้วยอม ิ้น ปลือง มดไป ปร ภาพ รือ ปลี่ยน ภาพไปใน
ระยะ วลาอัน ั้นไมคง ภาพ ดิม ดังนี้ ๊ ุงต้ม น้ํามัน ชื้อ
พลิง น้ํามันดี ซล น้ํามัน ๊าด น้ํามัน บนซิน น้ํามัน ตา น้ํามันจาร
บี น้ํามัน ครื่อง ถาน ๊าซ น้ํามัน ียร น้ํามัน ลอลื่น ฯลฯ
โดยคํานวณจา ฐานข้อมูล ดังนี้
(1) คานํ้ามันดี ซล ละวั ดุ ลอลื่นตางๆ รถขุดตีนตะขาบ
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จํานวน 1 คัน ป็น งิน 55,000 บาท (ตั้งงบประมาณตามความ
มาะ ม นื่องจา ใน นัง ือดัง ลาวไมมีอัตราคาใช้จาย
ราย ารนี้)
(2) คานํ้ามัน บนซิน ละวั ดุ ลอลื่นตางๆ รถจั รยานยนต
จํานวน 1 คัน ป็น งิน 4,100 บาท
(3) คานํ้ามันดี ซล ละวั ดุ ลอลื่นตางๆ รถ ระ ช้าอ น ประ งค
จํานวน 1 คัน ป็น งิน 51,700 บาท
คําชี้ จง พิ่ม ติม าร บิ จายงบประมาณใ ้ บิ จายตามข้อ ท็จ
จริง ามารถถัว ฉลี่ยใช้จายได้ทั้งข้อ (1) - (2) ละ ามารถใช้จาย
ได้ในราย ารที่ ป็นวั ดุ ชื้อ พลิง ละ ลอลื่นอื่นๆที่ไมได้ระบุ
ไว้ ละ ามารถใช้จาย ับยานพา นะ รือ ครื่องจั ร ล รือ ิ่งที่
ต้องใช้วั ดุ ชื้อ พลิง ละ ลอลื่นราย ารอื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ รือ
ภาร ิจที่ นวยงานอื่นร้องขอตามอํานาจ น้าที่ ( าร จ จง
ราย าร
งบประมาณตาม (1) - (2) ป็น พียง าร ดงถึง ลั ารที่มาทาง
ถิติที่ใช้ใน ารคํานวณตั้งงบประมาณ ทานั้น)
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
ุมภาพันธ 2563 รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร
บิ คาใชจายใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
3) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูป บบ ละ าร
จํา น ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
( องชาง)
วั ดุคอมพิว ตอร
- พื่อจาย ป็นคาวั ดุคอมพิว ตอร รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่ง ิ่งของ
ที่มีลั ษณะโดย ภาพไมคงทนถาวร รือตามป ติมีอายุ ารใช้
งานไมยืนนาน ิ้น ปลือง มดไป รือ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ
วลาอัน ั้น ละใ ้ มายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจาย พื่อประ อบขึ้นใ ม ดัด ปลง ตอ ติม รือปรับปรุง
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วั ดุ
2. รายจาย พื่อจัด าโปร รมคอมพิว ตอรที่มีราคาตอ
นวย รือตอชุดไม ิน 10,000 บาท
3. รายจาย พื่อจัด า ิ่งของที่ใช้ใน ารซอม ซมบํารุงรั ษา
ทรัพย ินใ ้ ามารถใช้งานได้ตามป ติ
4. รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อม ับคาวั ดุ ชน คาขน ง คา
ภาษี คาประ ันภัย คาติดตั้ง ป็นต้น
- ิ่งของที่จัด ป็นวั ดุคอมพิว ตอร บง ารพิจารณาออ ป็น 3
ประ ภท ดังนี้
. ประ ภทวั ดุคงทน ได้ ิ่งของที่โดย ภาพมีลั ษณะคงทน
ตตามป ติมีอายุ ารใช้งานไมยืนนาน รือ มื่อนําไปใช้งาน ล้ว
ิดความชํารุด ีย าย ไม ามารถซอม ซมใ ้ใช้งานได้ดัง ดิม
รือซอม ซม ล้วไมคุ้มคา ดังนี้ ผน รือจานบันทึ ข้อมูล ฯลฯ
ข. ประ ภทวั ดุ ิ้น ปลือง ได้ ิ่งของที่โดย ภาพมีลั ษณะ มื่อ
ใช้ ล้วยอม ิ้น ปลือง มดไป ปร ภาพ รือ ปลี่ยน ภาพไปใน
ระยะ วลาอัน ั้นไมคง ภาพ ดิม ดังนี้ อุป รณบันทึ
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc, Flash Drive) ทปบันทึ
ข้อมูล (
ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) ัว
พิมพ รือ ถบพิมพ ํา รับ ครื่องพิมพคอมพิว ตอร ตลับผง มึ
ํา รับ ครื่องพิมพ บบ ล ซอร ระดาษตอ นื่อง าย ค บิล ฯลฯ
ค. ประ ภทอุป รณประ อบ ละอะไ ล ได้ ิ่งของที่ ป็น
อุป รณประ อบ รืออะไ ล ํา รับ ารซอม ซมบํารุงรั ษา
ทรัพย ินใ ้คืน ภาพดัง ดิมที่มีลั ษณะ ป็น ารซอมบํารุงป ติ
รือคาซอม ลาง รวมถึงรายจายดังตอไปนี้ นวยประมวล
ผล ฮารดดิ ไดรฟ ซีดีรอมไดรฟ ผน รอง ง ผง ป้นอั ขระ
รือ ป้นพิมพ (Key board) มนบอรด (Main Board) มมโมรี่ชิ
ป (MeMory Chip) ชน Ram คัตซีทฟิด
ตอร (Cut Sheet Feeder) มา (Mouse) พริน ตอร วิตชิ่ง
บ๊อ ซ (Printer Switching Box) ครื่อง ระจาย ัญญาณ (Hub)
ผนวงจรอิ ล็ ทรอนิ (
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Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Ca
rd) ป็นต้น ครื่องอาน ละบันทึ ข้อมูล บบตางๆ ชน บบดิ
ตต (Diskette) บบฮารดดิ ต (Hard Disk) บบซีดี
รอม (CD ROM) บบออพติคอล (Optical) ป็นต้น รา
ตอร (Router) ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ละ นัง ือ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
ุมภาพันธ 2563 รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร
บิ คาใชจายใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
3) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รื่อง รูป บบ ละ าร
จํา น ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
( องชาง)

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

270,000 บาท

รวม

120,000 บาท

จํานวน

120,000 บาท

คาบํารุงรั ษา ละปรับปรุงครุภัณฑ
คาบํารุงรั ษา ละปรับปรุงครุภัณฑ
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- พื่อจาย ป็นรายจาย พื่อประ อบ ดัด ปลง ตอ ติม รือปรับ
ปรุง
ครุภัณฑ ละ พื่อจาย ป็นคาซอม ซมบํารุงรั ษาโครง ร้างของ
ครุภัณฑขนาดใ ญ ชน ครื่องจั ร ล ยานพา นะ รวมทั้ง คาขน
ง
คาภาษี คาประ ันภัย คาติดตั้ง ํา รับครุภัณฑ วน ลาง
- ป็นไปตาม นัง ือ ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27
มิถุนายน 2559
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ อบต.ศรี
คํ้า
น้าที่ 157 ลําดับที่ 4
( องชาง)
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม

150,000 บาท

จํานวน

150,000 บาท

คาปรับปรุงที่ดิน ละ ิ่ง อ ร้าง
คาบํารุงรั ษา ละปรับปรุงที่ดิน ละ ิ่ง อ ร้าง
- พื่อจาย ป็นคาบํารุงรั ษาปรับปรุงที่ดิน ละ ิ่ง อ ร้าง ชน คา
ปรับปรุง ถนน ินคลุ ภายพื้นที่ในตําบลศรีคํ้า ละคาบํารุง
รั ษาปรับปรุงที่ดิน ละ ิ่ง อ ร้างอื่นๆ
- ป็นไปตาม นัง ือ ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9
มิถุนายน 2558
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ อบต.ศรี
คํ้า
น้าที่ 74 ลําดับที่ 74 ละ น้า 166 ลําดับที่ 5
( องชาง)
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งานก่อสร้าง

รวม

3,176,000 บาท

งบลงทุน

รวม

3,176,000 บาท

รวม

3,176,000 บาท

จํานวน

114,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คาปรับปรุงที่ดิน ละ ิ่ง อ ร้าง
1) วางทอระบายน้ําบริ วณที่ าธารณะข้างวัด มือง ลาง มู 1
บ้าน มือง ลาง
- พื่อจาย ป็นคาวางทอระบายน้ําบริ วณที่ าธารณะข้างวัด มือง
ลาง มู 1 บ้าน มือง ลาง ขนาดทอ ้นผาศูนย ลาง 0.60 ม
. ระยะ 72 ม. บอพั ค. .ล. ไมน้อย วา 7 บอ อ ร้างตาม บบ
ที่ อบต.ศรีคํ้า ํา นด
ถานที่ดํา นิน าร : บริ วณที่ าธารณะข้างวัด มือง ลาง มู 1
บ้าน มือง ลาง
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาตําบล ละองค ารบริ าร วน
ตําบล
พ.ศ. 2537 ละที่ ้ไข พิ่ม ติมถึงปัจจุบัน
- ป็นไปตาม พรบ. ํา นด ผน ละขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้
อปท. พ.ศ.2542 มาตรา 16 (4)
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) พิ่ม ติม
ละ ปลี่ยน ปลง ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2563 น้า 20 ลําดับที่ 61
( องชาง)
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10) ปรับปรุงซอม ซมศาลาฌาปน ถาน มูที่ 7 บ้าน วียง า

จํานวน

349,500 บาท

จํานวน

151,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาปรับปรุงซอม ซมศาลาฌาปน ถาน มูที่ 7 บ้าน
วียง า (ขนาด ว้าง 5.00 มตร ยาว 20.00 มตร ูง 3.50
มตร อ ร้างตาม บบที่ อบต.ศรีคํ้า ํา นด
ถานที่ดํา นิน าร : บริ วณศาลาฌาปน ถาน มูที่ 7 บ้าน วียง
า
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาตําบล ละองค ารบริ าร วน
ตําบล
พ.ศ. 2537 ละที่ ้ไข พิ่ม ติมถึงปัจจุบัน
- ป็นไปตาม พรบ. ํา นด ผน ละขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้
อปท. พ.ศ.2542 มาตรา 16 (4)
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) พิ่ม ติม
ละ ปลี่ยน ปลง ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2563 น้า 29 ลําดับที่ 89
( องชาง)
11) อ ร้างถนนลาดยาง อ ฟัลทติ คอน รีต ซอย น้าวัด มู 8
บ้าน ม ลองนอ
- พื่อจาย ป็นคา อ ร้างถนนลาดยาง อ ฟัลทติ คอน รีต ซอย
น้าวัด มู 8 บ้าน ม ลองนอ ว้าง 6.00 มตร ระยะทาง 140
มตร มีพี้นที่ไมน้อย วา 0.486 ตร.ม. อ ร้างตาม บบที่ อบต
.ศรีคํ้า ํา นด
ถานที่ดํา นิน าร : บริ วณซอย น้าวัด มู 8 บ้าน ม ลองนอ
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาตําบล ละองค ารบริ าร วน
ตําบล
พ.ศ. 2537 ละที่ ้ไข พิ่ม ติมถึงปัจจุบัน
- ป็นไปตาม พรบ. ํา นด ผน ละขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้
อปท. พ.ศ.2542 มาตรา 16 (4)
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) พิ่ม ติม
ละ ปลี่ยน ปลง ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2563 น้า 5 ลําดับที่ 12
( องชาง)

น้า : 131/138

วันที่พิมพ : 3/9/2564 11:48:36

12) โครง ารติดตั้งไฟ ิ่ง มูที่ 9 บ้าน น ุข

จํานวน

300,000 บาท

จํานวน

200,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาติดตั้งไฟ ิ่ง มูที่ 9 บ้าน น ุข ตาม บบที่ อบ
ต.ศรีคํ้า ํา นด
ถานที่ดํา นิน าร : บริ วณ มูที่ 9 บ้าน น ุข
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาตําบล ละองค ารบริ าร วน
ตําบล
พ.ศ. 2537 ละที่ ้ไข พิ่ม ติมถึงปัจจุบัน
- ป็นไปตาม พรบ. ํา นด ผน ละขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้
อปท. พ.ศ.2542 มาตรา 16 (4)
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) พิ่ม ติม
ละ ปลี่ยน ปลง ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2563 น้า 21 ลําดับที่ 64
( องชาง)
13) อ ร้างรางระบายน้ํา บบมีฝาปิด ซอย ข้าบ้านป่ายาง มู 10
บ้านศรีค้ํา
- พื่อจาย ป็นคา อ ร้างรางระบายน้ํา บบมีฝาปิด ซอย ข้าบ้าน
ป่ายาง มู 10 บ้านศรีค้ํา ว้างภายในราง 0.30 มตร ลึ
ฉลี่ย 0.50 มตร ยาว 126.00 มตร อ ร้างตาม บบที่ อบต.ศรี
คํ้า ํา นด
ถานที่ดํา นิน าร : บริ วณซอย ข้าบ้านป่ายาง มู 10 บ้านศรีค้ํา
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาตําบล ละองค ารบริ าร วน
ตําบล
พ.ศ. 2537 ละที่ ้ไข พิ่ม ติมถึงปัจจุบัน
- ป็นไปตาม พรบ. ํา นด ผน ละขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้
อปท. พ.ศ.2542 มาตรา 16 (4)
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) พิ่ม ติม
ละ ปลี่ยน ปลง ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2563 น้า 17 ลําดับที่ 52
( องชาง)
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14) ปรับปรุงซอม ซมอาคารอ น ประ งค มู 10 บ้านศรีค้ํา

จํานวน

100,000 บาท

จํานวน

300,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาปรับปรุงซอม ซมอาคารอ น ประ งค มู 10
บ้านศรีค้ํา ตาม บบที่ อบต.ศรีคํ้า ํา นด
ถานที่ดํา นิน าร : บริ วณอาคารอ น ประ งค มู 10 บ้านศรี
ค้ํา - ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาตําบล ละองค ารบริ าร
วนตําบล
พ.ศ. 2537 ละที่ ้ไข พิ่ม ติมถึงปัจจุบัน
- ป็นไปตาม พรบ. ํา นด ผน ละขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้
อปท. พ.ศ.2542 มาตรา 16 (4)
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) พิ่ม ติม
ละ ปลี่ยน ปลง ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2563 น้า 27 ลําดับที่ 82
( องชาง)
15) อ ร้างถนน คศล. ทางขึ้น ลุมที่ 6 มูที่ 11 บ้านรุง จริญ
- พื่อจาย ป็นคา อ ร้างถนน คศล. ทางขึ้น ลุมที่ 6 มูที่ 11
บ้านรุง จริญ ว้าง 4.00 มตร ยาว 137.00 มตร นา
ฉลี่ย 0.15 มตร พื้นที่รวม 548.00 ตร.ม. อ ร้างตาม บบที่ อบ
ต.ศรีคํ้า ํา นด
ถานที่ดํา นิน าร : บริ วณทางขึ้น ลุมที่ 6 มูที่ 11 บ้านรุง
จริญ
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาตําบล ละองค ารบริ าร วน
ตําบล
พ.ศ. 2537 ละที่ ้ไข พิ่ม ติมถึงปัจจุบัน
- ป็นไปตาม พรบ. ํา นด ผน ละขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้
อปท. พ.ศ.2542 มาตรา 16 (4)
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) พิ่ม ติม
ละ ปลี่ยน ปลง ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2563 น้า 24 ลําดับที่ 73
( องชาง)
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2) ขยาย ขตไฟฟ้าใน มูบ้านพร้อมพื้นที่ าร ษตร มูที่ 1

จํานวน

100,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคาขยาย ขตไฟฟ้าใน มูบ้านพร้อมพื้นที่ าร
ษตร มูที่ 1 บ้าน มือง ลาง ตาม บบที่ อบต.ศรีคํ้า ํา นด
ถานที่ดํา นิน าร : บริ วณ มู 1 บ้าน มือง ลาง
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาตําบล ละองค ารบริ าร วน
ตําบล
พ.ศ. 2537 ละที่ ้ไข พิ่ม ติมถึงปัจจุบัน
- ป็นไปตาม พรบ. ํา นด ผน ละขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้
อปท. พ.ศ.2542 มาตรา 16 (4)
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) พิ่ม ติม
ละ ปลี่ยน ปลง ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2563 น้า 37 ลําดับที่ 1
( องชาง)
3) ปรับปรุงระบบประปา มูบ้าน มูที่ 2 บ้านป่ายาง
- พื่อจาย ป็นคาปรับปรุงระบบประปา มูบ้าน มูที่ 2 บ้านป่า
ยาง อ ร้างตาม บบที่ อบต.ศรีคํ้า ํา นด
ถานที่ดํา นิน าร : บริ วณ มูที่ 2 บ้านป่ายาง
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาตําบล ละองค ารบริ าร วน
ตําบล
พ.ศ. 2537 ละที่ ้ไข พิ่ม ติมถึงปัจจุบัน
- ป็นไปตาม พรบ. ํา นด ผน ละขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้
อปท. พ.ศ.2542 มาตรา 16 (4)
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) พิ่ม ติม
ละ ปลี่ยน ปลง ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2563 น้า 12 ลําดับที่ 32
( องชาง)

วันที่พิมพ : 3/9/2564 11:48:36

4) อ ร้างรางระบายน้ําข้างถนน าย น้าวัดป่ายาง (ขา ข้า ฝั่งซ้าย) จํานวน
มูที่ 2 บ้านป่ายาง ต.ศรีค้ํา อ. มจัน
- พื่อจาย ป็นคา อ ร้างรางระบายน้ําข้างถนน าย น้าวัดป่า
ยาง (ขา ข้า ฝั่งซ้าย) มูที่ 2 บ้านป่ายาง ต.ศรีค้ํา อ. มจัน ว้าง
ภายในราง 0.30 มตร ลึ ฉลี่ย 0.50 มตร ยาว 105.00
มตร อ ร้างตาม บบที่ อบต.ศรีคํ้า ํา นด
ถานที่ดํา นิน าร : บริ วณทาง ข้าวัดป่ายาง (ขา ข้า ฝั่งซ้าย) มู
ที่ 2 บ้านป่ายาง ต.ศรีค้ํา อ. มจัน
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาตําบล ละองค ารบริ าร วน
ตําบล
พ.ศ. 2537 ละที่ ้ไข พิ่ม ติมถึงปัจจุบัน
- ป็นไปตาม พรบ. ํา นด ผน ละขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้
อปท. พ.ศ.2542 มาตรา 16 (4)
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับ ้ไข
ครั้งที่ 2/2564 น้า 1 ลําดับที่ 1
( องชาง)

น้า : 134/138

252,000 บาท

วันที่พิมพ : 3/9/2564 11:48:36

5) อ ร้างรางระบายน้ํา ค ล. บบมีฝาปิด ซอย 14 มูที่ 3 บ้าน ม จํานวน
คํา ลั จ็ด ต.ศรีค้ํา อ. มจัน

น้า : 135/138

252,000 บาท

- พื่อจาย ป็นคา อ ร้างรางระบายน้ํา ค ล. บบมีฝาปิด ซอย 14
มูที่ 3 บ้าน มคํา ลั จ็ด ต.ศรีค้ํา อ. มจัน ว้างภายใน
ราง 0.30 มตร ลึ ฉลี่ย 0.50 มตร ยาว 105 มตร อ ร้างตาม
บบที่ อบต.ศรีคํ้า ํา นด
ถานที่ดํา นิน าร : บริ วณ ซอย 14 มูที่ 3 บ้าน มคํา ลั
จ็ด ต.ศรีค้ํา อ. มจัน
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาตําบล ละองค ารบริ าร วน
ตําบล
พ.ศ. 2537 ละที่ ้ไข พิ่ม ติมถึงปัจจุบัน
- ป็นไปตาม พรบ. ํา นด ผน ละขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้
อปท. พ.ศ.2542 มาตรา 16 (4)
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับ ้ไข
ครั้งที่ 2/2564 น้า 3 ลําดับที่ 1
( องชาง)
6) อ ร้างศาลา อน ประ งคฌาปน ถาน มูที่ 4 บ้าน ัน ลี ลวง จํานวน
- พื่อจาย ป็นคา อ ร้างศาลา อน ประ งคฌาปน ถาน มูที่ 4
บ้าน ัน ลี ลวง ขนาด ว้าง 4.00 มตร ยาว 24.00
มตร ูง 3.00 มตร อ ร้างตาม บบที่ อบต.ศรีคํ้า ํา นด
ถานที่ดํา นิน าร : บริ วณ มูที่ 4 บ้าน ัน ลี ลวง
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาตําบล ละองค ารบริ าร วน
ตําบล
พ.ศ. 2537 ละที่ ้ไข พิ่ม ติมถึงปัจจุบัน
- ป็นไปตาม พรบ. ํา นด ผน ละขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้
อปท. พ.ศ.2542 มาตรา 16 (4)
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) พิ่ม ติม
ละ ปลี่ยน ปลง ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2563 น้า 27 ลําดับที่ 80
( องชาง)

301,000 บาท
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7) ปรับปรุงซอม ซมศาลาข้าง มรุฌาปน ถานประจํา มูบ้าน มูที่
5 บ้าน ล้วย

จํานวน

300,000 บาท

จํานวน

300,500 บาท

- พื่อจาย ป็นคาปรับปรุงซอม ซมศาลาข้าง มรุฌาปน ถาน
ประจํา มูบ้าน มูที่ 5 บ้าน ล้วย (ติดตั้งประตูม้วน) 5
ชุด รวม 60 ตาราง มตร อ ร้างตาม บบที่ อบต.ศรีคํ้า ํา นด
ถานที่ดํา นิน าร : บริ วณฌาปน ถานประจํา มูบ้าน มูที่ 5
บ้าน ล้วย
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาตําบล ละองค ารบริ าร วน
ตําบล
พ.ศ. 2537 ละที่ ้ไข พิ่ม ติมถึงปัจจุบัน
- ป็นไปตาม พรบ. ํา นด ผน ละขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้
อปท. พ.ศ.2542 มาตรา 16 (4)
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับ ้ไข
ครั้งที่ 2/2564 น้า 2 ลําดับที่ 2
( องชาง)
8) อ ร้างถนนลาดยาง อ ฟัลทติ คอน รีต ซอย 8 มูที่ 6 บ้าน
ันนายาว
- พื่อจาย ป็นคา อ ร้างถนนลาดยาง อ ฟัลทติ
คอน รีต ซอย 8 มูที่ 6 บ้าน ันนายาว ว้าง 5.00
มตร ยาว 540 มตร พื้นที่ไมน้อย วา 975 ตร.ม. อ ร้างตาม
บบที่ อบต.ศรีคํ้า ํา นด
ถานที่ดํา นิน าร : บริ วณซอย 8 มูที่ 6 บ้าน ันนายาว
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาตําบล ละองค ารบริ าร วน
ตําบล
พ.ศ. 2537 ละที่ ้ไข พิ่ม ติมถึงปัจจุบัน
- ป็นไปตาม พรบ. ํา นด ผน ละขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้
อปท. พ.ศ.2542 มาตรา 16 (4)
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) พิ่ม ติม
ละ ปลี่ยน ปลง ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2563 น้า 3 ลําดับที่ 7
( องชาง)
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9) อ ร้างถนนลาดยาง อ ฟัลทติ คอน รีต ( ททับผิว ดิม) ้น
ทางบ้าน วียง า ชื่อมบ้าน นอง ยง มูที่ 7 บ้าน วียง า
- พื่อจาย ป็นคา อ ร้างถนนลาดยาง อ ฟัลทติ คอน รีต ( ท
ทับผิว ดิม) ้นทางบ้าน วียง า ชื่อมบ้าน นอง ยง มูที่ 7
บ้าน วียง า ว้าง 6.000 มตร ระยะทาง 294 มตร มีพื้นที่ไม
น้อย วา 0.342 ตร.ม. อ ร้างตาม บบที่ อบต.ศรีคํ้า ํา นด
ถานที่ดํา นิน าร : บริ วณบ้าน วียง า ชื่อมบ้าน นอง ยง มู
ที่ 7 บ้าน วียง า
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาตําบล ละองค ารบริ าร วน
ตําบล
พ.ศ. 2537 ละที่ ้ไข พิ่ม ติมถึงปัจจุบัน
- ป็นไปตาม พรบ. ํา นด ผน ละขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้
อปท. พ.ศ.2542 มาตรา 16 (4)
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) พิ่ม ติม
ละ ปลี่ยน ปลง ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2563 น้า 25 ลําดับที่ 78
( องชาง)

จํานวน

106,000 บาท
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แผนงานการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

รวม

10,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

10,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

10,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
1) โครง ารปลู ป่า ฉลิมพระ ียรติฯ
- พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดํา นินโครง ารปลู ป่า
ฉลิมพระ ียรติฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จายคาใช้
จายใน ารจัดงาน ารจัด าร ขงขัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ข้า
รวม
าร ขงขัน ีฬาขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ป็นไปตาม ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ อบต.ศรี
คํ้า
น้าที่ 126 ลําดับที่ 1
( ํานั ปลัด)

