
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตําบลศรีคํา
อําเภอ แม่จัน   จังหวัดเชียงราย

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 43,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 8,024,180 บาท
งบบุคลากร รวม 6,036,780 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,571,120 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนของนายกฯ/รองนายกฯ  ได้แก่
1) เงินเดือนนายก อบต.ในอัตราเดือนละ 20,400 บาท คํานวณตังจ่าย
ไว้ 12 เดือน เป็นเงิน 244,800  บาท  
2) เงินเดือนรองนายก อบต. ในอัตราเดือนละ  11,220 บาท จํานวน 2
  อัตรา คํานวณตังจ่ายไว้ 12 เดือน เป็นเงิน 269,280 บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 84 ข้อ 1

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกฯ/รองนายกฯ ได้แก่
1) เงินประจําตําแหน่งนายก อบต. อัตราเดือนละ 1,750 บาท คํานวณตัง
จ่ายไว้  12  เดือน เป็นเงิน  21,000  บาท 
2) เงินประจําตําแหน่งรองนายก อบต. อัตราเดือนละ 880
 บาท  จํานวน 2 อัตรา เป็นเงิน 1,760 บาทต่อเดือน คํานวณตังจ่าย
ไว้  12  เดือน เป็นเงิน  21,120 บาท 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 84 ข้อ 1

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกฯ/รองนายกฯได้แก่
1) ค่าตอบแทนพิเศษนายก อบต. อัตราเดือนละ 1,750  บาท คํานวณตัง
จ่ายไว้ 12 เดือน เป็นเงิน  21,000  บาท
2) ค่าตอบแทนพิเศษรองนายก อบต. อัตราเดือนละ 880 บาท เป็น
เงิน 1,760  บาทต่อเดือน  จํานวน 2  อัตรา คํานวณตังจ่ายไว้ 12
 เดือน เป็นเงิน 21,120 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 84 ข้อ 1

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายก อบต. ในอัตราเดือน
ละ 7,200 บาท จํานวน 1 อัตรา คํานวณตังจ่ายไว้  12  เดือน เป็น
เงิน 86,400 บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 84 ข้อ 1
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เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,886,400 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบต. ได้แก่
1) เงินค่าตอบแทนรายเดือนประธานสภา อบต. อัตราเดือนละ  11,220
 บาท คํานวณตังจ่ายไว้ 12 เดือน เป็นเงิน 134,640 บาท
2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนรองประธานสภา อบต. อัตราเดือนละ 9,180
 บาท คํานวณตังจ่ายไว้ 12 เดือน เป็นเงิน 110,160 บาท
3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการสภา อบต. อัตราเดือนละ  7,200
  บาท คํานวณตังจ่ายไว้ 12 เดือน เป็นเงิน  86,400  บาท
4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสมาชิกสภา อบต. อัตราเดือนละ 7,200  บาท
ต่ออัตรา รวม 18 อัตรา คํานวณตังจ่ายไว้ 12 เดือน เป็นเงิน 1,555,200
 บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 84 ข้อ 1

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,465,660 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,316,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลและเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปีพนักงานส่วนตําบล ตําแหน่ง ปลัดฯ รองปลัดฯ นักวิชาการตรวจ
สอบภายใน หัวหน้าสํานักปลัดฯ นักทรัพยากรบุคคล นักวิเคราะห์ฯ นัก
พัฒนาชุมชน นักป้องกันฯ เป็นต้น คํานวณตังจ่ายไว้  12  เดือน ตาม
อัตราทีปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบ
ประมาณ 2561-2563) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ
.2561-2564) หน้า 85 ข้อ 4

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 21,420 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวและเงินเพิมต่างๆของพนักงาน
ส่วนตําบล คํานวณตังจ่ายไว้จํานวน 12 เดือน ตามอัตราทีปรากฏในแผน
อัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2561-2563) ปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 85 ข้อ 4

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 132,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งรายเดือนของผู้ดํารงตําแหน่ง ปลัด อบต
. จํานวน 4,000 บาทต่อเดือน รองปลัด อบต.จํานวน 3,500 บาทต่อ
เดือน หัวหน้าสํานักปลัด อบต. จํานวน 3,500 บาทต่อเดือน คํานวณตัง
จ่ายไว้ 12 เดือน ตามอัตราทีปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบ
ประมาณ 2561-2563) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ
.2561-2564) หน้า 85 ข้อ 4

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 878,280 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง สังกัดสํานักงานปลัดองค์การ
บริหารส่วนตําบล เช่น ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีธุรการ พนักงานขับรถยนต์ (ผู้มี
ทักษะ) พนักงานขับเครืองจักรกลขนาดเบา (ผู้มีทักษะ) พนักงานดับ
เพลิง (ผู้มีทักษะ) พนักงานจ้างทัวไป เป็นต้น คํานวณตังจ่าย
ไว้  12  เดือน ตามอัตราทีปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบ
ประมาณ 2561-2563) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ
.2561-2564) หน้า 85 ข้อ 4

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 117,960 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวพนักงานจ้างของสํานักงาน
ปลัดฯ คํานวณตังจ่ายไว้ 12 เดือน ตามอัตราทีปรากฏในแผนอัตรากําลัง
สามปี (ปีงบประมาณ 2561-2563)
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 85 ข้อ 4
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งบดําเนินงาน รวม 1,686,400 บาท
ค่าตอบแทน รวม 309,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 90,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
1) เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) ให้แก่
พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง
หรือ
2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต.ตาม
กฎหมาย เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง ค่าตอบแทน อป
พร.ค่าตอบแทนจ้างนักศึกษาปฏิบัติงาน ฯลฯ 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 85 ข้อ 4

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบลและพนักงานจ้าง ทีปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตามระเบียบ
หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 85 ข้อ 4

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 190,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ได้แก่ ค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซือบ้าน หรือค่าผ่อนชําระ
เงินกู้ ของพนักงานส่วนตําบล ตําแหน่ง ปลัด อบต. รองปลัด อบต. นัก
วิชาการตรวจสอบภายใน และพนักงานส่วนตําบลในสังกัดสํานักงาน
ปลัด อบต. 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 85 ข้อ 4

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 24,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ของนายก อบต. ปลัด อบต. รอง
ปลัด อบต. นักวิชาการตรวจสอบภายในและพนักงานส่วนตําบลในสังกัด
สํานักงานปลัด อบต. 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 85 ข้อ 4

ค่าใช้สอย รวม 500,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาทําความ
สะอาดสํานักงาน ค่าจ้างเหมายามดูแลความปลอดภัยในสํานักงาน ค่าจ้าง
เหมาถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม ค่าเช่าบริการเครืองถ่ายเอกสาร ค่าเช่า
บริการเครืองปรินเตอร์ ค่าจ้างเหมาบริการขนและกําจัดขยะและสิง
ปฏิกูล ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบียประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตาม
คําพิพากษาฯลฯ 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 85 ข้อ 5
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รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
- เพือจ่ายเป็นค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาท้องถินหรือคณะกรรมการ
หรือคณะอนุกรรมการหรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน หรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถินกับรัฐ
วิสาหกิจหรือเอกชน
- รายจ่ายเกียวกับพิธีเปิดอาคารต่างๆ ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา รัฐ
พิธี ฯลฯ 
- ค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวกับการรับรองและพิธีการ 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 85 ข้อ 5

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 100,000 บาท

สําหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ของพนักงานส่วน
ตําบล พนักงานจ้าง ผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต. หรือผู้มีสิทธิอืนตาม
ระเบียบกฎหมายกําหนด
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 85 ข้อ 5

2) ค่าใช้จ่ายในการเลือกตัง จํานวน 200,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตังทัวไปหรือเลือกตังซ่อม ทังใน
ระดับชาติและระดับท้องถิน ค่าใช้จ่ายในการทําประชาพิจารณ์หรือ
ประชามติต่างๆ หรือค่าใช่ต่างๆในทํานองเดียวกัน 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 84 ข้อ 2 และ
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและเปลียน
แปลง ครังที 1 พ.ศ.2560

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆในความรับผิดชอบ
ของ อบต.ศรีคํา เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 85 ข้อ 5

ค่าวัสดุ รวม 505,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุสํานักงาน โดยมีหลักการพิจารณาตาม
ระเบียบ กฎหมายและหนังสือสังการทีเกียวข้อง ดังนี
วัสดุคงทน เช่น หนังสือ เครืองคิดเลขขนาดเล็ก ฯลฯ
วัสดุสินเปลือง เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ฯลฯ
วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 86 ข้อ 6

วันทีพิมพ์ : 6/9/2560  14:26:29 หน้า : 4/36



วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยมีหลักการพิจารณาตาม
ระเบียบ กฎหมายและหนังสือสังการทีเกียวข้อง ดังนี
วัสดุคงทน เช่น ไมโครโฟน ขาตังไมโครโฟน ฯลฯ
วัสดุสินเปลือง เช่น ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า ฯลฯ
วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ดอกลําโพง แผงวงจร ฯลฯ
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 86 ข้อ 6

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุงานบ้านงานครัว โดยมีหลักการพิจารณาตาม
ระเบียบ กฎหมายและหนังสือสังการทีเกียวข้อง ดังนี
วัสดุคงทน เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ฯลฯ
วัสดุสินเปลือง เช่น ผงซักฟอก สบู่ นํายาดับกลิน ฯลฯ
วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 86 ข้อ 6

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุก่อสร้าง โดยมีหลักการพิจารณาตาม
ระเบียบ กฎหมายและหนังสือสังการทีเกียวข้อง ดังนี
วัสดุคงทน เช่น ไม้ต่างๆ ค้อน คีม ฯลฯ
วัสดุสินเปลือง เช่น นํามันทาไม้ ทินเนอร์ สี ปูนซีเมนต์ ฯลฯ
วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ท่อนําและอุปกรณ์ประปาฯลฯ
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 86 ข้อ 6

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยมีหลักการพิจารณา
ตามระเบียบ กฎหมายและหนังสือสังการทีเกียวข้อง ดังนี
วัสดุคงทน เช่น ไขควง ประแจ แม่แรง ฯลฯ
วัสดุสินเปลือง เช่น ยางรถยนต์ นํามันเบรก น็ดตและสกรู ฯลฯ
วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น เบาะรถยนต์ เบรก ครัช ฯลฯ
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 86 ข้อ 6
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วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 220,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหานํามันเชือเพลิงและหล่อลืนต่างๆ เช่น นํามัน
ดีเซล นํามันก๊าด นํามันเบนซิน นํามันเตา แก๊สหุงต้ม ทีใช้ในกิจการของ
องค์การบริหารส่วนตําบล หรือนํามันทีใช้ในกรณีทีขอรับการสนับสนุน
เครืองจักรจากส่วนราชการอืน ฯลฯ ตังงบประมาณโดยพิจารณาจากอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการตังงบประมาณตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที 22 มีนาคม 2560 โดย
คํานวณจากฐานข้อมูล ดังนี
(1) ค่านํามันเครือนพ่นหมอกควัน 50,000 บาท (ตังงบประมาณตาม
ความเหมาะสมเนืองจากในหนังสือดังกล่าวไม่มีอัตราค่าใช้จ่ายรายการนี)
(2) ค่านํามันดีเซลรถยนต์บรรทุกขนาดไม่เกิน 1 ตัน จํานวน 2 คันๆ
ละ 37,700 บาท เป็นเงิน 75,400 บาท
(3) ค่านํามันดีเซลรถบรรทุกนํา จํานวน 1 คันๆละ 50,000 บาท (ตังงบ
ประมาณตามความเหมาะสมเนืองจากในหนังสือดังกล่าวไม่มีอัตราค่าใช้
จ่ายรายการนี)
(4) ค่านํามันดีเซลรถยนต์บรรทุกขนาดไม่เกิน 1 ตัน ขับเคลือน 4
 ล้อ จํานวน 1 คันๆละ 41,900 บาท
(5) ค่านํามันเบนซิน รถจักรยานยนต์ จํานวน 1 คัน เป็นเงิน 3,000 บาท
คําชีแจงเพิมเติม การเบิกจ่ายงบประมาณให้เบิกจ่ายตามข้อเท็จจริง
สามารถถัวเฉลียใช้จ่ายได้ทังข้อ (1) - (5) และสามารถใช้จ่ายได้ใน
รายการทีเป็นวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนอืนๆทีไม่ได้ระบุไว้ และสามารถใช้
จ่ายกับยานพาหนะหรือเครืองจักรกลหรือสิงทีต้องใช้วัสดุเชือเพลิงและ
หล่อลืนรายการอืนๆ ทีมิได้ระบุไว้ หรือภารกิจทีหน่วยงานอืนร้องขอตาม
อํานาจหน้าที (การแจกแจงรายการงบประมาณตาม (1) - (5) เป็นเพียง
การแสดงถึงหลักการทีมาทางสถิติทีใช้ในการคํานวณตังงบประมาณเท่า
นัน)
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 86 ข้อ 6

วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุการเกษตร โดยมีหลักการพิจารณาตาม
ระเบียบ กฎหมายและหนังสือสังการทีเกียวข้อง ดังนี
วัสดุคงทน เช่น เคียว สปริงเกลอร์ จอบหมุน ฯลฯ
วัสดุสินเปลือง เช่น ปุ๋ย อาหารสัตว์ วัสดุเพาะชํา ฯลฯ
วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 86 ข้อ 6

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยมีหลักการพิจารณาตาม
ระเบียบ กฎหมายและหนังสือสังการทีเกียวข้อง ดังนี
วัสดุคงทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
วัสดุสินเปลือง เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette, Floppy Disk) ฯลฯ
วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น หน่วยประมวลผล ฯลฯ
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 86 ข้อ 6

วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุเครืองดับเพลิง โดยมีหลักการพิจารณาตาม
ระเบียบ กฎหมายและหนังสือสังการทีเกียวข้อง ดังนี
วัสดุคงทน 
วัสดุสินเปลือง เช่น ถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง ฯลฯ
วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 86 ข้อ 6
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 372,400 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 242,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับทีทําการ อบต.ศรีคํา ทีสาธารณะ หรือทีอืนๆที
เป็นอํานาจหน้าทีหรือในความรับผิดชอบของ อบต.ศรีคํา ตังงบประมาณ
โดยพิจารณาจากอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการตังงบประมาณตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที 22 มีนาคม 2560
 โดยคํานวณจากฐานข้อมูล ดังนี
(1) เครืองปรับอากาศ ขนาด 25,000 BTU จํานวน 4 เครืองๆละ 2,000
 บาท ต่อเดือน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 96,000 บาท
(2) เครืองปรับอากาศ ขนาด 26,000 BTU จํานวน 3 เครืองๆละ 2,000
 บาท ต่อเดือน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 72,000 บาท
(3) เครืองปรับอากาศ ขนาด 18,000 BTU จํานวน 2 เครืองๆละ 1,400
 บาท ต่อเดือน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 33,600 บาท
(4) เครืองปรับอากาศ ขนาด 12,000 BTU จํานวน 1 เครืองๆละ 1,000
 บาท ต่อเดือน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 12,000 บาท
(5) เครืองปรับอากาศ ขนาด 9,000 BTU จํานวน 2 เครืองๆละ 700
 บาท ต่อเดือน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 16,800 บาท
(6) ประมาณการค่าไฟฟ้าในสํานักงาน 12,000 บาท (ตังงบประมาณตาม
ความเหมาะสมเนืองจากในหนังสือดังกล่าวไม่มีอัตราค่าใช้จ่ายรายการนี)
คําชีแจงเพิมเติม การเบิกจ่ายงบประมาณให้เบิกจ่ายตามข้อเท็จจริง
สามารถถัวเฉลียใช้จ่ายได้ทังข้อ (1) - (6) และสามารถใช้จ่ายได้ใน
ประเภทค่าไฟฟ้าอืนๆทีไม่ได้ระบุไว้ หรือภารกิจทีหน่วยงานอืนร้องขอ
ตามอํานาจหน้าที (การแจกแจงรายการงบประมาณตาม (1) - (6) เป็น
เพียงการแสดงถึงหลักการทีมาทางสถิติทีใช้ในการคํานวณตังงบประมาณ
เท่านัน)
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 85 ข้อ 5

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําประปา ค่านําบาดาล สําหรับทีทําการ อบต.ศรีคํา และ
สถานทีอืนๆทีเป็นทรัพย์สินของ อบต.ศรีคํา หรืออยู่ในอํานาจหน้าทีหรือ
ความรับผิดชอบของ อบต.ศรีคํา ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ
.2561-2564) หน้า 85 ข้อ 5

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์พืนฐานประจําสํานักงาน ค่าบริการ
โทรศัพท์เคลือนที ฯลฯ และให้หมายรวมถึงค่าใช้จ่ายเพือให้ได้ใช้บริการ
ดังกล่าว เช่น ค่าเช่าเครือง ค่าเช่าเลขหมาย ค่าบํารุงรักษาสาย ฯลฯ ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 85 ข้อ 5

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าซือดวงตราไปรษณียากร  ค่าเช่าตู้
ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาค
รัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 85 ข้อ 5

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรภาพ (โทรสาร) ค่าสือสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกียว
กับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต รวมถึงอินเตอร์เน็ตการ์ดและค่าสือสาร
อืนๆ เช่น ค่าเคเบิลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น และให้หมาย
ความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพือให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายทีเกิดขึน
เกียวกับการใช้บริการฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ
.2561-2564) หน้า 85 ข้อ 5
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งบลงทุน รวม 250,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 200,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
1) ค่าจัดหาเก้าอีพลาสติก จํานวน 90,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาเก้าอีพลาสติก เพือใช้ในภารกิจขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลศรีคํา ราคาและคุณลักษณะตามทีงานพัสดุ อบต.ศรีคํากําหนด
ตามราคาท้องตลาดเนืองจากเป็นครุภัณฑ์ทีไม่มีกําหนดในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและเปลียน
แปลง ครังที 1 พ.ศ. 2560 

ครุภัณฑ์อืน
1) ค่าจัดหาเต็นท์อเนกประสงค์ จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาเต็นท์อเนกประสงค์ เพือใช้ในภารกิจขององค์การ
บริหารส่วนตําบลศรีคํา ราคาและคุณลักษณะตามทีงานพัสดุ อบต.ศรีคํา
กําหนดตามราคาท้องตลาดเนืองจากเป็นครุภัณฑ์ทีไม่มีกําหนดในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและเปลียน
แปลง ครังที 1 พ.ศ. 2560

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง ครังที 1 พ.ศ. 2560

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 50,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 62-63 ข้อ 1-
4

งบรายจ่ายอืน รวม 11,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 11,000 บาท
ค่าจ้างทีปรึกษาเพือศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึงมิใช่เพือ
การจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ทีดิน และ/หรือสิงก่อสร้าง จํานวน 11,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างองค์กรหรือสถาบันทีเป็นกลางเพือดําเนินการ
สํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจาก อบต.ศรีคํา 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 86 ข้อ 8
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งบเงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 40,000 บาท

1) อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตําบลสันทราย โครงการสร้างเสริม
ประสิทธิภาพการบริหารสถานทีกลางสําหรับเป็นศูนย์รวมข่าวสารการจัด
ซือจัดจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถินอําเภอแม่จัน
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการสร้างเสริมประสิทธิภาพ
การบริหารสถานทีกลางสําหรับเป็นศูนย์รวมข่าวสารการจัดซือจัดจ้างของ
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถินอําเภอ แม่จัน ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 101 ข้อ 1

งานบริหารงานคลัง รวม 1,955,580 บาท
งบบุคลากร รวม 1,532,580 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,532,580 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,052,040 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล และเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปีของพนักงานส่วนตําบลสังกัดกองคลัง ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกอง
คลัง  นักวิชาการพัสดุ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานจัดเก็บ
รายได้ เป็นต้น คํานวณตังจ่ายไว้จํานวน 12 เดือน ตามอัตราทีปรากฏใน
แผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2561-2563) 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 85 ข้อ 4

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 21,420 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวและเงินเพิมต่างๆของพนักงาน
ส่วนตําบล คํานวณตังจ่ายไว้จํานวน 12 เดือน ตามอัตราทีปรากฏในแผน
อัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2561-2563) ปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 85 ข้อ 4

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งรายเดือนของผู้ดํารงตําแหน่ง ผู้อํานวยการ
กองคลัง จํานวน 1 อัตราๆละ 3,500 บาท คํานวณตังจ่ายไว้จํานวน 12
 เดือน ตามอัตราทีปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2561-
2563) 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 85 ข้อ 4

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 357,120 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างสังกัดกองคลัง คํานวณตังจ่ายไว้
จํานวน 12 เดือน ตามอัตราทีปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบ
ประมาณ 2561-2563)
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 85 ข้อ 4

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้างสังกัดกอง
คลัง คํานวณตังจ่ายไว้จํานวน 12 เดือน ตามอัตราทีปรากฏในแผนอัตรา
กําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2561-2563)
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 85 ข้อ 4
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งบดําเนินงาน รวม 323,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 178,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 45,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี) ให้แก่พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างสังกัดกองคลัง หรือ
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต
. ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 85 ข้อ 4

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบลและพนักงานจ้างทีมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการซึงมีสิทธิเบิก
ได้ตามระเบียบหรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง ปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 85 ข้อ 4

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 78,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ได้แก่ ค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซือบ้าน ค่าผ่อนชําระเงิน
กู้ ของพนักงานส่วนตําบลสังกัดกองคลัง ซึงมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 85 ข้อ 4

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล สังกัดกอง
คลังตามระเบียบกฎหมายกําหนด 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 85 ข้อ 4

ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาทําความ
สะอาดสํานักงาน ค่าจ้างเหมายามดูแลความปลอดภัยในสํานักงาน ค่าจ้าง
เหมาถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม ค่าเช่าบริการเครืองถ่ายเอกสาร ค่าเช่า
บริการเครืองปรินเตอร์ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบียประกัน ฯลฯ 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 85 ข้อ 5

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ของพนักงานส่วน
ตําบล พนักงานจ้าง ผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต. หรือผู้มีสิทธิอืนตาม
ระเบียบกฎหมายกําหนด
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 85 ข้อ 5

2) โครงการจัดทําและปรับปรุงระบบแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
องค์การบริหารส่วนตําบลศรีคํา

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการจัดทําและปรับปรุงระบบแผนทีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินองค์การบริหารส่วนตําบลศรีคํา ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 87 ข้อ 11
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ค่าวัสดุ รวม 45,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุสํานักงาน โดยมีหลักการพิจารณาตาม
ระเบียบ กฎหมายและหนังสือสังการทีเกียวข้อง ดังนี
วัสดุคงทน เช่น หนังสือ เครืองคิดเลขขนาดเล็ก ฯลฯ
วัสดุสินเปลือง เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ฯลฯ
วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 86 ข้อ 6

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยมีหลักการพิจารณาตาม
ระเบียบ กฎหมายและหนังสือสังการทีเกียวข้อง ดังนี
วัสดุคงทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
วัสดุสินเปลือง เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette, Floppy Disk) ฯลฯ
วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น หน่วยประมวลผล ฯลฯ
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 86 ข้อ 6

งบลงทุน รวม 100,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 100,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง ครังที 1 พ.ศ. 2560

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 107,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 107,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 107,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1) โครงการตังจุดบริการเพือเพิมประสิทธิภาพการป้องกันบรรเทา สาธารณ
ภัยและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนเนืองในเทศกาลปีใหม่

จํานวน 15,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการตังจุดบริการเพือเพิม
ประสิทธิภาพการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน
เนืองในเทศกาลปีใหม่ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ
.2561-2564) หน้า 71 ข้อ 2
2) โครงการตังจุดบริการเพือเพิมประสิทธิภาพการป้องกันบรรเทา สาธารณ
ภัยและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนเนืองในเทศกาลสงกรานต์

จํานวน 15,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการตังจุดบริการเพือเพิม
ประสิทธิภาพการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน
เนืองในเทศกาลสงกรานต์ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ
.2561-2564) หน้า 71 ข้อ 2
3) โครงการบูรณาการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อป
พร.อบต.ศรีคํา

จํานวน 12,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการบูรณาการฝึกซ้อมแผนป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยให้แก่ อปพร.อบต.ศรีคํา ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง ครังที 1 พ.ศ
.2560
4) โครงการเพิมศักยภาพการปฏิบัติงานให้แก่ อปพร.อบต.ศรีคํา จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเพิมศักยภาพการปฏิบัติงานให้
แก่ อปพร.อบต.ศรีคํา ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ
.2561-2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง ครังที 1 พ.ศ.2560
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5) โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการปฏิบัติงานแก่ อปพร.รายใหม่ จํานวน 45,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการปฏิบัติ
งานแก่ อปพร.รายใหม่ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ
.2561-2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง ครังที 1 พ.ศ.2560

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 15,759,648 บาท
งบบุคลากร รวม 8,713,920 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 8,713,920 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 6,712,320 บาท

1) เงินเดือนพนักงานส่วนตําบลทีปฏิบัติงานในสํานัก
งาน จํานวน  1,081,200  บาท เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วน
ตําบล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีของพนักงานส่วน
ตําบล ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองการศึกษา นักวิชาการศึกษา เจ้าพนักงาน
การเงินและบัญชี เจ้าพนักงานธุรการ เป็นต้น ตามอัตราทีปรากฏในแผน
อัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2561-2563) โดยคํานวณตังจ่ายไว้
จํานวน 12 เดือน 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 88 ข้อ 1
2) เงินเดือนพนักงานส่วนตําบล ครูสังกัดโรงเรียน อบต.ศรีคํา (บ้านเวียง
สา) จํานวน 3,785,760  บาท เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วน
ตําบล (ครู) และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีของพนักงานส่วน
ตําบล (ครู) ตําแหน่ง ผู้อํานวยการโรงเรียน ครู ครูผู้ช่วย เป็นต้น ตาม
อัตราทีปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2561-2563
)  คํานวณตังจ่ายไว้จํานวน 12 เดือน 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 88 ข้อ 1
3) เงินเดือนพนักงานส่วนตําบล ครูผู้ดูแลเด็ก ครู คศ.1
 จํานวน 1,845,360  บาท เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล (ครู
ผู้ดูแลเด็ก ครู คศ.1) และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีของพนักงานส่วน
ตําบล (ครูผู้ดูแลเด็ก ครู คศ.1) ตามอัตราทีปรากฏในแผนอัตรากําลังสาม
ปี (ปีงบประมาณ 2561-2563) คํานวณตังจ่ายไว้จํานวน 12 เดือน 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 88 ข้อ 1
คําชีแจงเพิมเติม รายจ่ายตามข้อ 1)-3) สามารถถัวเฉลียจ่ายได้

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 223,020 บาท
1) เงินเพิมต่างๆ ของพนักงานส่วนตําบล  จํานวน  21,420 บาท 
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวและเงินเพิมต่างๆของพนักงาน
ส่วนตําบล คํานวณตังจ่ายไว้จํานวน 12 เดือน ตามอัตราทีปรากฏในแผน
อัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2561-2563) 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 88 ข้อ 1
2) เงินค่าตอบแทนรายเดือน (ครู) จํานวน 201,600 บาท เพือจ่ายเป็น
เงินค่าตอบแทนรายเดือนพนักงานส่วนตําบล (ครู) ตามอัตราทีปรากฏใน
แผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2561-2563) คํานวณตังจ่ายไว้ 12
 เดือน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 88
 ข้อ 1
คําชีแจงเพิมเติม รายจ่ายตามข้อ 1)-2) สามารถถัวเฉลียจ่ายได้

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งรายเดือนของผู้ดํารงตําแหน่ง ผู้อํานวยการ
กองการศึกษา จํานวน 1 อัตราๆละ 3,500 บาทต่อเดือน ตามอัตราที
ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2561-2563) คํานวณตัง
จ่ายจํานวน 12 เดือน 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 88 ข้อ 1
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เงินวิทยฐานะ จํานวน 243,600 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะพนักงานส่วนตําบล (ครู) ตามอัตราทีปรากฏใน
แผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2561-2563) คํานวณตังจ่ายไว้  12
 เดือน 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 88 ข้อ 1

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,378,440 บาท
1) พนักงานจ้างตามภารกิจในสํานักงาน/พนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทัวไปในโรงเรียน (อัตรากําหนดโดย อปท. /จ้างด้วยงบ
ประมาณ อปท.) จํานวน 767,280 บาท เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน
พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัวไปสังกัดกองการศึกษาทังใน
สํานักงานและโรงเรียน อบต.ศรีคํา เช่น ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วย
ครูพละ ผู้ช่วยครูคอมพิวเตอร์ คนงานทัวไปในโรงเรียน เป็นต้น ตาม
อัตราทีปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2561-2563
) คํานวณตังจ่ายไว้จํานวน 12 เดือน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ
.ศ.2561-2564) หน้า 88 ข้อ 1
2) พนักงานจ้างตามภารกิจในโรงเรียน (อัตราจัดสรรจากกรมฯ) จํานวน 
  246,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทัวไปสังกัดโรงเรียน อบต.ศรีคํา (บ้านเวียงสา) อัตรา
ตําแหน่งจัดสรรจากกรมส่งเสริมฯ เช่น ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและ
บัญชี ภารโรง เป็นต้น ตามอัตราทีปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบ
ประมาณ 2561-2563) คํานวณตังจ่ายไว้จํานวน 12 เดือน ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 88 ข้อ 1
3) พนักงานจ้างตามภารกิจในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 365,160 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัวไป
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) ผู้ดูแลเด็ก (ทัวไป) เป็น
ต้น ตามอัตราทีปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2561-
2563)  คํานวณตังจ่ายไว้จํานวน 12 เดือน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน
สีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 88 ข้อ 1
คําชีแจงเพิมเติม รายจ่ายตามข้อ 1)-3) สามารถถัวเฉลียจ่ายได้
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 114,540 บาท
1) เงินเพิมต่างๆของพนักงานจ้างตามภารกิจในสํานักงาน/พนักงานจ้าง
ทัวไปในโรงเรียน (อัตรากําหนดโดย อปท. /จ้างด้วยงบประมาณ อปท
.) จํานวน   45,420 บาท เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวของ
พนักงานจ้างสังกัดกองการศึกษา (ในสํานักงาน)/พนักงานจ้างใน
โรงเรียน ตามอัตราทีปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบ
ประมาณ 2561-2563) คํานวณตังจ่ายไว้จํานวน 12 เดือน ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 88 ข้อ 1
2) เงินเพิมต่างๆของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัวไปใน
โรงเรียน (อัตราจัดสรรจากกรมฯ) จํานวน 33,420 บาท เพือจ่ายเป็นเงิน
เพิมค่าครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้า
หน้าทีการเงินและบัญชี พนักงานจ้างทัวไปใน
โรงเรียน ตําแหน่ง ภารโรง (เงินอุดหนุนจากอัตราของกรมส่งเสริมฯ) ตาม
อัตราทีปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2561-2563
) คํานวณตังจ่ายไว้จํานวน 12 เดือน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ
.ศ.2561-2564) หน้า 88 ข้อ 1
3) เงินเพิมต่างๆของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัวไปใน
โรงเรียน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) จํานวน 35,700 บาท เพือจ่ายเป็นเงินเพิม
ค่าครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัว
ไป ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามอัตราทีปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปี
งบประมาณ 2561-2563) คํานวณตังจ่ายไว้จํานวน 12 เดือน ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 88 ข้อ 1
คําชีแจงเพิมเติม รายจ่ายตามข้อ 1)-3) สามารถถัวเฉลียจ่ายได้

งบดําเนินงาน รวม 5,523,728 บาท
ค่าตอบแทน รวม 237,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 100,000 บาท

1) เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี) ให้แก่พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างส่วนการศึกษาฯ หรือ 
2) เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต
.ตามกฎหมาย 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 88 ข้อ 1

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบลและพนักงานจ้างสังกัดส่วนการศึกษาฯ ทีมาปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ ซึงมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบและหนังสือสังการทีเกียวข้อง ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 88 ข้อ 1

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 72,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ได้แก่ ค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซือบ้าน หรือค่าผ่อนชําระ
เงินกู้ สําหรับพนักงานส่วนตําบลสังกัดกองการศึกษา ซึงมีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบฯ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ
.2561-2564) หน้า 88 ข้อ 1

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานส่วนตําบลสังกัด
กองการศึกษา และพนักงานส่วนตําบล ตําแหน่ง ครู คศ.1 และครูผู้ดูแล
เด็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ
.2561-2564) หน้า 88 ข้อ 1
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ค่าใช้สอย รวม 4,296,198 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 900,000 บาท
เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาถ่าย
เอกสาร ค่าจ้างเหมาดูแลเด็ก ค่าจ้างเหมาบริการรถรับส่งนักเรียน ฯลฯ
 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 88 ข้อ 2

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ของพนักงานส่วน
ตําบล พนักงานจ้าง ผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต. พนักงานครู พนักงาน
จ้าง สังกัดโรงเรียน อบต.ศรีคํา หรือสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือผู้มีสิทธิ
อืนตามระเบียบกฎหมายกําหนด
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 88 ข้อ 2

2) โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพือเพิมประสิทธิภาพครูผู้ดูแลเด็ก
และผู้ทีเกียวข้อง

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพือเพิม
ประสิทธิภาพครูผู้ดูแลเด็กและผู้ทีเกียวข้อง
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 88 ข้อ 2

3) โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาท้องถิน
เชียงรายโซนเหนือ

จํานวน 50,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการ
ศึกษาท้องถินเชียงรายโซนเหนือ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ
.2561-2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง ครังที 1 พ.ศ.2560

4) โครงการวันเด็กแห่งชาติตําบลศรีคํา จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ เพือจ่าย
เป็นค่าอาหาร เครืองดืม ค่าเอกสาร ป้าย อุปกรณ์ต่างๆ ของรางวัล ฯลฯ
  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 79 ข้อ 17
5) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา จํานวน 6,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา โดยจะ
ได้รับจัดสรรครูแกนนํา โรงเรียนละ 1 คนๆละ 3,000 บาท เจ้าหน้า
ที อปท.ๆละ 1 คนๆละ 3,000 บาท ตังงบประมาณตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3301 ลงวัน
ที 14 มิถุนายน 2560 “ทังนี จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรงบ
ประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน” ปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 77 ข้อ 13

วันทีพิมพ์ : 6/9/2560  14:26:29 หน้า : 15/36



6.1) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา / ค่าสนับสนุน
อาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จํานวน 808,500 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการอาหารกลางวันสําหรับ
เด็กเล็ก โดยสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบล
ศรีคํา จํานวน 3 แห่ง แยกเป็น
(1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลศรีคํา 
จํานวน 75 คนx20บาทx245 วัน เป็นเงิน 367,500 บาท
(2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกล้วย จํานวน 73 คนx20บาทx245 วัน
เป็นเงิน 357,700 บาท
(3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายาง จํานวน 17 คนx20บาทx245 วัน
เป็นเงิน 83,300 บาท
คําชีแจงเพิมเติม รายการที (1) ถึง (3) สามารถถัวเฉลียจ่ายระหว่างกัน
ได้ เนืองจากจํานวนนักเรียนอาจมีการเปลียนแปลงระหว่างปี ด้วยหลาย
สาเหตุ เช่น การรับเด็กเข้าเรียนใหม่ การย้ายโรงเรียน        การลา
ออก การจบการศึกษา ฯลฯ ให้เบิกจ่ายค่าอาหารกลางวันตามจํานวนเด็ก
จริง หากมีการโอนเพิมหรือโอนลด ไม่จําต้องเปลียนแปลงคําชีแจง ตังงบ
ประมาณตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว
 3301 ลงวันที 14 มิถุนายน 2560 “ทังนี จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัด
สรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน” ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 74 ข้อ 2
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6.10) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา / ค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาตังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขันพืนฐาน

จํานวน 625,998 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขันพืนฐาน รายละเอียดดังนี
(1) ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จํานวน  324,100   บาท
ระดับอนุบาลศึกษา คนละ 850 บาท/คน/ภาคเรียน หรือ คนละ 1,700
 บาท/คน/ปี จํานวน 42 คน เป็นเงิน 71,400 บาท
ระดับประถมศึกษา คนละ 950 บาท/คน/ภาคเรียน หรือ คนละ 1,900
 บาท/คน/ปี จํานวน 133 คน เป็นเงิน 252,700 บาท
(2) ค่าหนังสือเรียน จํานวน    99,248   บาท
ระดับอนุบาลศึกษา 200 บาท/คน/ปี จํานวน 42 คน เป็นเงิน 8,400 บาท 
ระดับประถมศึกษาปีที 1 คนละ 625 บาท/คน/ปี จํานวน 30 คน เป็น
เงิน 18,750 บาท 
ระดับประถมศึกษาปีที 2 คนละ 619 บาท/คน/ปี จํานวน 25 คน เป็น
เงิน 15,475 บาท 
ระดับประถมศึกษาปีที 3 คนละ 622 บาท/คน/ปี จํานวน 20 คน เป็น
เงิน 12,440 บาท 
ระดับประถมศึกษาปีที 4 คนละ 673 บาท/คน/ปี จํานวน 21 คน เป็น
เงิน 14,133 บาท 
ระดับประถมศึกษาปีที 5 คนละ 806 บาท/คน/ปี จํานวน 18 คน เป็น
เงิน 14,508 บาท 
ระดับประถมศึกษาปีที 6 คนละ 818 บาท/คน/ปี จํานวน 19 คน เป็น
เงิน 15,542 บาท 
รวมเป็นเงิน 99,248 บาท
(3) ค่าอุปกรณ์การเรียน จํานวน    60,270   บาท
ระดับอนุบาลศึกษา คนละ 100 บาท/ภาคเรียน หรือ คนละ 200
 บาท/ปี จํานวน 42 คน เป็นเงิน 8,400 บาท 
ระดับประถมศึกษา คนละ 195 บาท/ภาคเรียน หรือ คนละ 390
 บาท/ปี จํานวน 133 คน เป็นเงิน 51,870 บาท รวมเป็นเงิน 60,270
 บาท
(4) ค่าเครืองแบบนักเรียน จํานวน    60,480   บาท
ระดับอนุบาลศึกษา คนละ 300 บาท/ปี จํานวน 42 คน เป็นเงิน 12,600
 บาท 
ระดับประถมศึกษา คนละ 360 บาท/ปี จํานวน 133 คน เป็นเงิน 47,880
 บาท รวมเป็นเงิน 60,480 บาท
(5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จํานวน    81,900   บาท
ระดับอนุบาลศึกษา คนละ 215 บาท/ภาคเรียน หรือ 430
 บาท/ปี จํานวน 42 คน เป็นเงิน 18,060 บาท 
ระดับประถมศึกษา คนละ 240 บาท/ภาคเรียน หรือ 480
 บาท/ปี จํานวน 133 คน เป็นเงิน 63,840 บาท รวมเป็นเงิน 81,900
 บาท
ตังงบประมาณตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว
 3301 ลงวันที 14 มิถุนายน 2560 “ทังนี จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัด
สรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน”  ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 78 ข้อ 15

วันทีพิมพ์ : 6/9/2560  14:26:29 หน้า : 17/36



6.11) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา / ค่าจัดการเรียน
การสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จํานวน 280,500 บาท

เพือเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) อัตราคนละ 1,700 บาท/ปี ราย
ละเอียดดังนี
(1) ศพด.อบต.ศรีคํา จํานวนนักเรียน 75 คนๆละ 1,700 บาท เป็น
เงิน 127,500 บาท
(2) ศพด.บ้านกล้วย จํานวนนักเรียน 73 คนๆละ 1,700 บาท เป็น
เงิน 124,100 บาท
(3) ศพด.บ้านป่ายาง จํานวนนักเรียน 17 คนๆละ 1,700 บาท เป็น
เงิน 28,900 บาท
ตังงบประมาณตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว
 3301 ลงวันที 14 มิถุนายน 2560 “ทังนี จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัด
สรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน” ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง ครังที 1
 พ.ศ.2560

6.2) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา / ค่าสนับสนุน
อาหารกลางวันของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตําบลศรีคํา (บ้านเวียงสา)

จํานวน 700,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการอาหารกลางวันเด็ก
เล็ก เด็กอนุบาลและเด็ก ป.1 – ป.6 โรงเรียนในสังกัด อบต.ศรี
คํา ได้แก่ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตําบลศรีคํา (บ้านเวียง
สา) จํานวน 175 คนx20บาทx200 วัน เป็นเงิน 700,000 บาท 
คําชีแจงเพิมเติม เนืองจากจํานวนนักเรียนอาจมีการเปลียนแปลงระหว่าง
ปี ด้วยหลายสาเหตุ เช่น การรับเด็กเข้าเรียนใหม่ การย้ายโรงเรียน การลา
ออก การจบการศึกษา ฯลฯ ดังนัน ในการเบิกจ่ายจริง ให้เบิกจ่ายค่า
อาหารกลางวันตามจํานวนเด็กจริง หากมีการโอนเพิมหรือโอนลด ไม่จํา
ต้องเปลียนแปลงคําชีแจง ตังงบประมาณตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที 14
 มิถุนายน 2560 “ทังนี จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณ
จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน” ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ
.ศ.2561-2564) หน้า 74 ข้อ 2

6.3) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา / ค่าใช้จ่ายในการ
ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา

จํานวน 20,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียน
สังกัด อปท. โดยจะได้รับจัดสรรโรงเรียนละ 20,000 บาท ตังงบประมาณ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3301 ลงวัน
ที 14 มิถุนายน 2560 “ทังนี จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรงบ
ประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน” ปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 75 ข้อ 4
6.4) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา / ค่าใช้จ่ายอินเตอร์
เน็ตโรงเรียน

จํานวน 7,200 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
ระบบ Wireless Fidelity : WIFI โดยจะได้รับจัดสรรโรงเรียน
ละ 7,200 บาท ตังงบประมาณตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที
สุด ที มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที 14 มิถุนายน 2560 “ทังนี จะเบิกจ่าย
ต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน”  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 75 ข้อ 5
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6.5) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา / ค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน

จํานวน 100,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน โดยจะได้รับ
จัดสรรโรงเรียนละ 100,000 บาท ตังงบประมาณตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3301 ลงวัน
ที 14 มิถุนายน 2560 “ทังนี จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรงบ
ประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน” ปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 75 ข้อ 6
6.6) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา / ค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน

จํานวน 50,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน โดยจะได้รับจัด
สรรโรงเรียนละ 50,000 บาท ตังงบประมาณตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3301 ลงวัน
ที 14 มิถุนายน 2560 “ทังนี จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรงบ
ประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน” ปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 76 ข้อ 7
6.7) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา / ค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิน 
(SBMLD)

จํานวน 500,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ในการพัฒนาท้องถิน (SBMLD) โดยจะได้รับจัดสรรโรงเรียน
ละ 500,000 บาท ตังงบประมาณตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที
สุด ที มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที 14 มิถุนายน 2560 “ทังนี จะเบิกจ่าย
ต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน” 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 76 ข้อ 9
6.8) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา / ค่าใช้จ่ายในการ
รณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา

จํานวน 15,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา โดยจะ
ได้รับจัดสรรโรงเรียนละ 15,000 บาท  ตังงบประมาณตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3301 ลงวัน
ที 14 มิถุนายน 2560 “ทังนี จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรงบ
ประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน”  ปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 77 ข้อ 13
6.9) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา / โครงการส่งเสริม
ศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิน (ค่าปัจจัยพืนฐานสําหรับนักเรียนยาก
จน)

จํานวน 53,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้อง
ถิน (ค่าปัจจัยพืนฐานสําหรับนักเรียนยากจน) โดยจะได้รับจัดสรรสําหรับ
โรงเรียนสังกัด อปท.ทีบิดา/มารดา/ผู้ปกครอง มีรายได้ต่อครัวเรือนไม่
เกิน 40,000 บาทต่อปี ระดับประถมศึกษา (ป.1-ป.6) อัตราคน
ละ 500 บาท/คน/ภาคเรียน หรือ 1,000 บาท/คน/ปี (จัดสรรไม่เกินร้อย
ละ 40 ของนักเรียนระดับประถมศึกษา) จํานวน 53 คนๆ
ละ 1,000 บาท เป็นเงิน 53,000 บาท ตังงบประมาณตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3301 ลงวัน
ที 14 มิถุนายน 2560 “ทังนี จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรงบ
ประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน”  ปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 77 ข้อ 14

วันทีพิมพ์ : 6/9/2560  14:26:29 หน้า : 19/36



ค่าวัสดุ รวม 990,530 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุสํานักงาน โดยมีหลักการพิจารณาตาม
ระเบียบ กฎหมายและหนังสือสังการทีเกียวข้อง ดังนี
วัสดุคงทน เช่น หนังสือ เครืองคิดเลขขนาดเล็ก ฯลฯ
วัสดุสินเปลือง เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ฯลฯ
วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 88 ข้อ 3

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุงานบ้านงานครัว โดยมีหลักการพิจารณาตาม
ระเบียบ กฎหมายและหนังสือสังการทีเกียวข้อง ดังนี
วัสดุคงทน เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ฯลฯ
วัสดุสินเปลือง เช่น ผงซักฟอก สบู่ นํายาดับกลิน ฯลฯ
วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 88 ข้อ 3

ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 925,530 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารเสริม (นม) ของโรงเรียนในพืนที สังกัด อบต
.ศรีคํา 1 แห่ง สังกัด สพฐ. 2 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การ
บริหารส่วนตําบลศรีคํา จํานวน 3 แห่ง รายละเอียด ดังนี
(1) โรงเรียนบ้านสันสลีหลวง-สันนายาว จํานวน 64 คนx7.37 บาทx260
 วัน เป็นเงิน 122,637 บาท
(2) โรงเรียนบ้านอนุบาลศรีคํา จํานวน 79 คนx7.37 บาทx260 วัน เป็น
เงิน 151,380 บาท
(3) โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตําบลศรีคํา (บ้านเวียงสา) จํานวน 175
 คนx7.37 บาทx260 วัน เป็นเงิน 335,335 บาท
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อัตราคนละ 7.37 บาท จํานวน 260 วัน ราย
ละเอียด ดังนี
(4) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลศรีคํา จํานวน 75
 คนx7.37 บาทx260 วัน เป็นเงิน 143,715 บาท
(5) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกล้วย จํานวน 73 คนx7.37 บาทx260
 วัน เป็นเงิน 139,883 บาท
(6) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายาง จํานวน 17 คนx7.37 บาทx260
 วัน เป็นเงิน 32,580 บาท
คําชีแจงเพิมเติม รายจ่าย (1) ถึง (6) เป็นเพียงการแสดงให้เห็นถึงทีมา
ของยอดตังงบประมาณ หากมีการเพิมลดของจํานวนนักเรียนแต่ละสถาน
ศึกษา ให้สามารถปรับเกลีย ถัวเฉลียจ่ายงบประมาณกันได้ระหว่าง (1
) ถึง (6) โดยไม่จําต้องเปลียนแปลงคําชีแจงงบประมาณแต่อย่างใด ตังงบ
ประมาณตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว
 3301 ลงวันที 14 มิถุนายน 2560 “ทังนี จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัด
สรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน”  
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 74 ข้อ 1

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยมีหลักการพิจารณา
ตามระเบียบ กฎหมายและหนังสือสังการทีเกียวข้อง ดังนี
วัสดุคงทน เช่น ไขควง ประแจ แม่แรง ฯลฯ
วัสดุสินเปลือง เช่น ยางรถยนต์ นํามันเบรก น็อตและสกรู ฯลฯ
วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น เบาะรถยนต์ เบรก ครัช ฯลฯ
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 88 ข้อ 3
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วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหานํามันเชือเพลิงและหล่อลืนต่างๆ วัสดุสิน
เปลือง เช่น แก๊สหุงต้ม นํามันเชือเพลิง นํามันดีเซล นํามันก๊าด นํามัน
เบนซิน นํามันเตา ฯลฯ ทีใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วน
ตําบล โรงเรียนหรือ ศพด.ในสังกัด หรือนํามันทีใช้ในกรณีทีขอรับการ
สนับสนุนเครืองจักรจากส่วนราชการอืน ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 88 ข้อ 3

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยมีหลักการพิจารณาตาม
ระเบียบ กฎหมายและหนังสือสังการทีเกียวข้อง ดังนี
วัสดุคงทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
วัสดุสินเปลือง เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette, Floppy Disk) ฯลฯ
วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น หน่วยประมวลผล ฯลฯ
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 88 ข้อ 3

งบลงทุน รวม 950,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 250,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง ครังที 1 พ.ศ.2560

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 700,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
1) ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้างต่างๆ ทีในอยู่ในภารกิจ
อํานาจหน้าทีของ อบต.ศรีคํา

จํานวน 500,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 62-63 ข้อ 1-4
2) โครงการปรับปรุง / ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ จํานวน 200,000 บาท
เพือเป็นค่าดําเนินโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคาร
ประกอบของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตําบลศรีคํา (บ้านเวียงสา)
ตังงบประมาณตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว
 3301 ลงวันที 14 มิถุนายน 2560 “ทังนี จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัด
สรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน”  ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 77 ข้อ 11
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งบเงินอุดหนุน รวม 572,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 572,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 572,000 บาท

1) อุดหนุนโรงเรียนบ้านสันสลีหลวง-สันนายาว โครงการอาหารกลางวัน
จํานวน 256,000 บาท เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการ
อาหารกลางวัน เด็กเล็ก เด็กอนุบาลและเด็ก ป.1-ป.6 จํานวน 64 คนx20
บาทx200 วัน เป็นเงิน 256,000 บาท ตังงบประมาณตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที 14
 มิถุนายน 2560 “ทังนี จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณ
จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน” ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ
.ศ.2561-2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง ครังที 1 พ.ศ.2560
2) อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลศรีคํา โครงการอาหารกลาง
วัน จํานวน  316,000 บาท เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตาม
โครงการอาหารกลางวันเด็กเล็ก เด็กอนุบาลและเด็ก ป.1-ป.6 จํานวน 79
 คน x 20 บาท x 200 วัน เป็นเงิน 316,000 บาท ตังงบประมาณตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที 14
 มิถุนายน 2560 “ทังนี จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณ
จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน” ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ
.ศ.2561-2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง ครังที 1 พ.ศ.2560

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 93,012 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 93,012 บาท
เงินอุดหนุน รวม 93,012 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 93,012 บาท

1) อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลศรีคํา โครงการวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอ
เพียง จํานวน  7,400  บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและเปลียน
แปลง ครังที 1 พ.ศ.2560
2) อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลศรีคํา โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษนัก
เรียนระดับประถมศึกษา จํานวน 35,612 บาท เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษนักเรียนระดับประถม
ศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและ
เปลียนแปลง ครังที 1 พ.ศ.2560
3) อุดหนุนโรงเรียนสันสลีหลวง-สันนา
ยาว โครงการ Active English Camp จํานวน 25,000 บาทเพือเป็นค่า
ใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ Active English Camp ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง ครังที 1
 พ.ศ.2560
4) อุดหนุนโรงเรียนสันสลีหลวง-สันนายาว โครงการจักสานไม้กวาดจาก
วัสดุในท้องถิน จํานวน 20,000  บาท เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
โครงการจักสานไม้กวาดจากวัสดุในท้องถิน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน
สีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง ครังที 1 พ.ศ.2560
5) อุดหนุนโรงเรียนแม่จันวิทยาคม โครงการส่งเสริมแข่งขันกีฬา   สห
วิทยาเขตสุดถินไทย จํานวน 5,000 บาท เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
โครงการส่งเสริมแข่งขันกีฬาสหวิทยาเขตสุดถินไทย ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง ครังที 1
 พ.ศ.2560
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 75,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 70,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1) โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในพืนที จํานวน 33,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการป้องกันและควบคุมโรค
ติดต่อในพืนที เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดหาทรายอะเบท เวชภัณฑ์ ยา วัสดุ
วิทยาศาสตร์และการแพทย์ทีเกียวข้องกับโครงการ ป้ายโครงการและค่า
ใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นในการดําเนินตามโครงการ ฯลฯ ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 82 ข้อ 1
2) โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า (ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี)

จํานวน 30,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการป้องกันและควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้า (ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข
บ้า ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี) เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เวชภัณฑ์ ยา วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ที
เกียวข้องกับโครงการ ป้ายโครงการและค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นในการ
ดําเนินตามโครงการ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ
.2561-2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง ครังที 1 พ.ศ.2560
3) โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 7,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการอาสาสมัครป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมสถานที ค่า
สมนาคุณวิทยากร ป้ายโครงการและค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นในการดําเนิน
ตามโครงการ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม
เติมและเปลียนแปลง ครังที 1 พ.ศ.2560

งบเงินอุดหนุน รวม 5,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 5,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 5,000 บาท

1) อุดหนุนสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงรายตามโครงการผ่าตัดทําหมัน
เพือลดจํานวนสุนัขและแมวทีเป็นสัตว์พาหะของโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัข
และแมวไม่มีเจ้าของในพืนทีจังหวัดเชียงราย ปีงบประมาณ 2561
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการผ่าตัดทําหมันเพือลดจํานวนสุนัขและแมวที
เป็นสัตว์พาหะของโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมวไม่มีเจ้าของในพืนที
จังหวัดเชียงราย ปีงบประมาณ 2561 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ
.ศ.2561-2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง ครังที 1 พ.ศ.2560
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 15,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 15,000 บาท

1) อุดหนุนกิงกาชาดอําเภอแม่จัน โครงการสนับสนุนภารกิจกิงกาชาด
อําเภอแม่จัน เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสนับสนุนภารกิจกิง
กาชาดอําเภอแม่จัน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564
) หน้า 93 ข้อ 1

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 2,661,140 บาท
งบบุคลากร รวม 1,345,740 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,345,740 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 877,080 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล และเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปีของพนักงานส่วนตําบลสังกัดกองช่าง ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกอง
ช่าง วิศวกรโยธา นายช่างโยธา เป็นต้น ตามอัตราทีปรากฏในแผนอัตรา
กําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2561-2563) คํานวณตังจ่ายไว้
จํานวน 12 เดือน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ
.2561-2564) หน้า 90 ข้อ 1

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งรายเดือนของผู้ดํารงตําแหน่ง ผู้อํานวยการ
กองช่าง จํานวน 1 อัตราๆละ 3,500 บาท คํานวณตังจ่ายไว้
จํานวน 12 เดือน ตามอัตราทีปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบ
ประมาณ 2561-2563) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ
.2561-2564) หน้า 90 ข้อ 1

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 371,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างสังกัดกองช่าง เช่น ตําแหน่ง ผู้ช่วย
เจ้าหน้าทีธุรการ ผู้ช่วยนายช่างโยธา คนงานทัวไป เป็นต้น ตามอัตราที
ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2561-2563) คํานวณตัง
จ่ายไว้จํานวน 12 เดือน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ
.2561-2564) หน้า 90 ข้อ 1

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 55,260 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้างสังกัด  กอง
ช่าง เช่น ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีธุรการ ผู้ช่วยนายช่างโยธา คนงานทัว
ไป เป็นต้น ตามอัตราทีปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบ
ประมาณ 2561-2563) คํานวณตังจ่ายไว้จํานวน 12 เดือน ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 90 ข้อ 1

งบดําเนินงาน รวม 475,400 บาท
ค่าตอบแทน รวม 132,400 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 40,000 บาท

1) เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี) ให้แก่พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างสังกัดกองช่างหรือ
ส่วนโยธา 
2) เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 90 ข้อ 1
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบลและพนักงานจ้างทีมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 90 ข้อ 1

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 72,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ได้แก่ ค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซือบ้าน ค่าผ่อนชําระเงิน
กู้ ของพนักงานส่วนตําบลสังกัดกองช่าง 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 90 ข้อ 1

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 15,400 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ของพนักงานส่วนตําบลสังกัดกอง
ช่าง ตามระเบียบกฎหมายกําหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ
.2561-2564) หน้า 90 ข้อ 1

ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการถ่าย
เอกสาร ค่าเช่าบริการต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ รายจ่ายเพือให้ได้มา
ซึงบริการต่างๆ ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ
.2561-2564) หน้า 90 ข้อ 2

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 30,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอด
รถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ของพนักงานส่วน
ตําบล พนักงานจ้าง ผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต. หรือผู้มีสิทธิอืนตาม
ระเบียบกฎหมายกําหนด
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 90 ข้อ 2

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆในความรับผิดชอบ
ของ อบต.ศรีคํา ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ
.2561-2564) หน้า 90 ข้อ 2

ค่าวัสดุ รวม 193,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุสํานักงาน โดยมีหลักการพิจารณาตาม
ระเบียบ กฎหมายและหนังสือสังการทีเกียวข้อง ดังนี
วัสดุคงทน เช่น หนังสือ เครืองคิดเลขขนาดเล็ก ฯลฯ
วัสดุสินเปลือง เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ฯลฯ
วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 90 ข้อ 3

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยมีหลักการพิจารณาตาม
ระเบียบ กฎหมายและหนังสือสังการทีเกียวข้อง ดังนี
วัสดุคงทน เช่น ไมโครโฟน ขาตังไมโครโฟน ฯลฯ
วัสดุสินเปลือง เช่น ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า ฯลฯ
วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ดอกลําโพง แผงวงจร ฯลฯ
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 90 ข้อ 3
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุก่อสร้าง โดยมีหลักการพิจารณาตาม
ระเบียบ กฎหมายและหนังสือสังการทีเกียวข้อง ดังนี
วัสดุคงทน เช่น ไม้ต่างๆ ค้อน คีม ฯลฯ
วัสดุสินเปลือง เช่น นํามันทาไม้ ทินเนอร์ สี ปูนซีเมนต์ ฯลฯ
วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ท่อนําและอุปกรณ์ประปาฯลฯ
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 90 ข้อ 3

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยมีหลักการพิจารณา
ตามระเบียบ กฎหมายและหนังสือสังการทีเกียวข้อง ดังนี
วัสดุคงทน เช่น ไขควง ประแจ แม่แรง ฯลฯ
วัสดุสินเปลือง เช่น ยางรถยนต์ นํามันเบรก น็ดตและสกรู ฯลฯ
วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น เบาะรถยนต์ เบรก ครัช ฯลฯ
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 90 ข้อ 3

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 78,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหานํามันเชือเพลิงและหล่อลืนต่างๆ เช่น นํามัน
ดีเซล นํามันก๊าด นํามันเบนซิน นํามันเตา ถ่าน ก๊าส แก๊สหุงต้ม     ทีใช้ใน
กิจการขององค์การบริหารส่วนตําบล หรือนํามันทีใช้ในกรณีทีขอรับการ
สนับสนุนเครืองจักรจากส่วนราชการอืน ฯลฯ 
ตังงบประมาณโดยพิจารณาจากอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการตังงบประมาณ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที 22
 มีนาคม 2560 โดยคํานวณจากฐานข้อมูล ดังนี
(1) ค่านํามันดีเซลรถขุดตีนตะขาบ จํานวน 1 คัน เป็นเงิน 75,000
 บาท (ตังงบประมาณตามความเหมาะสมเนืองจากในหนังสือดังกล่าวไม่มี
อัตราค่าใช้จ่ายรายการนี)
(2) ค่านํามันเบนซิน รถจักรยานยนต์ จํานวน 1 คัน เป็นเงิน 3,000 บาท
คําชีแจงเพิมเติม การเบิกจ่ายงบประมาณให้เบิกจ่ายตามข้อเท็จจริง
สามารถถัวเฉลียใช้จ่ายได้ทังข้อ (1) - (2) และสามารถใช้จ่ายได้ใน
รายการทีเป็นวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนอืนๆทีไม่ได้ระบุไว้ และสามารถใช้
จ่ายกับยานพาหนะหรือเครืองจักรกลหรือสิงทีต้องใช้วัสดุเชือเพลิงและ
หล่อลืนรายการอืนๆ ทีมิได้ระบุไว้ หรือภารกิจทีหน่วยงานอืนร้องขอตาม
อํานาจหน้าที (การแจกแจงรายการงบประมาณตาม (1) - (2) เป็นเพียง
การแสดงถึงหลักการทีมาทางสถิติทีใช้ในการคํานวณตังงบประมาณเท่า
นัน)
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 90 ข้อ 3

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยมีหลักการพิจารณาตาม
ระเบียบ กฎหมายและหนังสือสังการทีเกียวข้อง ดังนี
วัสดุคงทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
วัสดุสินเปลือง เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette, Floppy Disk) ฯลฯ
วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น หน่วยประมวลผล ฯลฯ
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 90 ข้อ 3

งบลงทุน รวม 840,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 350,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 350,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง ครังที 1 พ.ศ. 2560
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ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 490,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
1) ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง จํานวน 490,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 62-63 ข้อ 1-
4

งานไฟฟ้าถนน รวม 1,750,000 บาท
งบลงทุน รวม 1,750,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 1,750,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
1) โครงการก่อสร้างรางระบายนําข้างถนนสายกลางเชือมวัด หมู่ที 2 บ้านป่า
ยาง

จํานวน 172,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายนํา คสล.พร้อมฝาปิด คสล. ขนาดกว้าง
ภายใน 0.40 เมตร ลึกเฉลีย 0.40 เมตร ยาว 73.50 เมตร ก่อสร้างตาม
ของ อบต.ศรีคํา กําหนด พร้อมป้ายโครงการระหว่างดําเนินการก่อ
สร้าง 1 ป้าย และป้ายถาวรหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ 1 ป้าย (แบบป้าย
ตามที อบต.ศรีคํากําหนด) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ
.2561-2564) หน้า 52 ข้อ 1
2) โครงการวางท่อระบายนําพร้อมถมดินข้างถนนทางโค้งหน้าวัด หมู่ที 2 
บ้านป่ายาง

จํานวน 78,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการโดยการวางท่อ คสล.เส้นผ่านศูนย์
กลาง 0.60 เมตร จํานวน 24 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล
. จํานวน 3 บ่อ ดําเนินการตามแบบที อบต. ศรีคํา กําหนด ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง ครัง
ที 1 พ.ศ.2560
3) โครงการก่อสร้างรางระบายนํา คสล.แบบมีฝาปิด ซอย 5 หมู่ที 3 บ้านแม่
คําหลักเจ็ด

จํานวน 250,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายนํา คสล.พร้อมฝาปิด คสล. ขนาดกว้าง
ภายใน 0.40 เมตร ลึกเฉลีย 0.40 เมตร ยาว 106 เมตร ก่อสร้างตาม
แบบที อบต.ศรีคํา กําหนด พร้อมป้ายโครงการระหว่างดําเนินการก่อ
สร้าง 1 ป้าย และป้ายถาวรหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ 1 ป้าย (แบบป้าย
ตามที อบต.ศรีคํากําหนด) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ
.2561-2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง ครังที 1 พ.ศ.2560
4) โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์สาธารณะประโยชน์ หมู่ที 4 บ้านสัน
สลีหลวง

จํานวน 250,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์สาธารณะประโยชน์ หมู่
ที 4 บ้านสันสลีหลวง ขนาด
กว้าง 9.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร สูง 4.00 เมตร ก่อสร้างตามแบบ
ที อบต.ศรีคํา กําหนด พร้อมป้ายโครงการระหว่างดําเนินการก่อ
สร้าง 1 ป้าย และป้ายถาวรหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ 1 ป้าย (แบบป้าย
ตามที อบต.ศรีคํากําหนด)  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ
.2561-2564) หน้า 54 ข้อ 1
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5) โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 2 เชือมซอย 4 หมู่ที 5 บ้านกล้วย จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 115 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนทีเท
คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 460 ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบที อบต. ศรี
คํา กําหนด พร้อมป้ายโครงการระหว่างดําเนินการก่อสร้าง 1 ป้าย และ
ป้ายถาวรหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ 1 ป้าย (แบบป้ายตามที อบต.ศรี
คํา กําหนด) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ
.2561-2564) หน้า 55 ข้อ 1
6) โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านเวียงสา หมู่ที 7 เชือมไปยังบ้านแม่สลอง
นอก หมู่ที 8

จํานวน 500,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ขนาด
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 193 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนทีเท
คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 965 ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบที อบต.ศรี
คํา กําหนด พร้อมป้ายโครงการระหว่างดําเนินการก่อสร้าง 1 ป้าย และ
ป้ายถาวรหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ 1 ป้าย (แบบป้ายตามที อบต.ศรี
คํา กําหนด)  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิม
เติมและเปลียนแปลง ครังที 1 พ.ศ.2560
7) โครงการก่อสร้างรางระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝาปิดข้างถนน
เข้าบ้านป่ายาง (โครงการของ หมู่ที 10 บ้านศรีคํา)

จํานวน 250,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายนํา คสล. พร้อมฝาปิด ขนาดกว้างภาย
ใน 0.40 เมตร ลึกเฉลีย 0.40 เมตร ยาว 107 เมตร ก่อสร้างตามแบบ
ที อบต.ศรีคํา กําหนด พร้อมป้ายโครงการระหว่างดําเนินการก่อ
สร้าง 1 ป้าย และป้ายถาวรหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ 1 ป้าย (แบบป้าย
ตามที อบต.ศรีคํา กําหนด)  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ
.2561-2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง ครังที 1 พ.ศ.2560

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 534,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 400,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 400,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1) โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านและตําบล จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นดําเนินโครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านและตําบลเพือเป็น
ข้อมูลในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิน แผนชุมชน ฯลฯ  เพือจ่ายเป็นค่า
อาหาร ค่าเอกสาร วัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายไวนิล ฯลฯ 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 87 ข้อ 9
2) โครงการ อบต.เคลือนทีเพือให้บริการประชาชนตามอํานาจหน้าที จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นดําเนินโครงการอบต.เคลือนทีเพือให้บริการประชาชนตาม
อํานาจหน้าที เพือจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเอกสาร วัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายไว
นิล ฯลฯ  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ
.2561-2564) หน้า 87 ข้อ 9
3) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพืนที จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพืนที
ตามภารกิจของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดองค์การ
บริหารส่วนตําบลศรีคํา (ศป.ปส.อบต.ศรีคํา) ปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 70 ข้อ 1
4) โครงการฝึกอบรมการประกอบอาชีพของประชาชนในพืนที จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมการประกอบอาชีพของประชาชน
ในพืนที ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม
และเปลียนแปลง ครังที 1 พ.ศ.2560
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5) โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานกลุ่มแกนนําหมู่บ้านเพือส่งเสริม
การคัดแยกขยะในครัวเรือน

จํานวน 150,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานกลุ่มแกนนํา
หมู่บ้านเพือส่งเสริมการคัดแยกขยะในครัวเรือน ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 65 ข้อ 6 และ ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง ครังที 1 พ.ศ
.2560
6) โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานกลุ่มผู้นําชุมชนเพือนําความรู้มา
พัฒนาท้องถิน

จํานวน 100,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานกลุ่มผู้นํา
ชุมชนเพือนําความรู้มาพัฒนาท้องถิน
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและเปลียน
แปลง ครังที 1 พ.ศ.2560

7) โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมเพือพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 65 ข้อ 7
และ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและ
เปลียนแปลง ครังที 1 พ.ศ.2560

8) โครงการน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็น
วิถีชีวิต (Way of Life)

จํานวน 20,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต (Way of Life)
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและเปลียน
แปลง ครังที 1 พ.ศ.2560

งบเงินอุดหนุน รวม 134,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 134,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 35,000 บาท

1) อุดหนุนทีทําการปกครองจังหวัดเชียงราย ศูนย์อํานวยการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงราย (ศอ.ปส.จ.เชียงราย) โครงการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดเชียงราย จํานวน 5,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัด
เชียงราย ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 94
 ข้อ 1
2) อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอแม่จัน ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดอําเภอแม่จัน (ศป.ปส.อ.แม่จัน) โครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดอําเภอแม่จัน จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอําเภอแม่
จัน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 94 ข้อ 2

เงินอุดหนุนเอกชน จํานวน 99,000 บาท
1) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 9 เพือดําเนินโครงการฝึกอบรม
ราษฎรในหมู่บ้านให้มีความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทาง
ราชการ จํานวน 20,000 บาท เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรม
ราษฎรในหมู่บ้านให้มีความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทาง
ราชการ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม
และเปลียนแปลง ครังที 1 พ.ศ.2560
2) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 9 เพือดําเนินโครงการส่งเสริม
การพัฒนากลุ่มสตรีภายในหมู่บ้าน จํานวน 15,000 บาท เพือเป็นค่าใช้
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จ่ายในโครงการส่งเสริมการพัฒนากลุ่มสตรีภายในหมู่บ้าน ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง ครังที 1
 พ.ศ.2560
3) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 9 เพือดําเนินโครงการส่งเสริม
การพัฒนากลุ่มผู้สูงอายุภายในหมู่บ้าน จํานวน 15,000  บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการพัฒนากลุ่มผู้สูงอายุภายในหมู่
บ้าน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและ
เปลียนแปลง ครังที 1 พ.ศ.2560
4) อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีอําเภอแม่จัน โครงการวันสตรี
สากล จํานวน 8,000 บาท เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการวันสตรี
สากล ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 93
 ข้อ 2
5) อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีอําเภอแม่จัน โครงการวันแม่แห่ง
ชาติ จํานวน 8,000 บาท เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการวันแม่แห่ง
ชาติ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 101
 ข้อ 2
6) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 1 บ้านเหมืองกลาง โครงการส่ง
เสริมสนับสนุนการคัดแยกขยะในครัวเรือนและธนาคารขยะประจําหมู่
บ้านจํานวน 3,000 บาท เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโครงการ
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-
2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง ครังที 1 พ.ศ.2560
7) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 2 บ้านป่ายาง โครงการส่งเสริม
สนับสนุนการคัดแยกขยะในครัวเรือนและธนาคารขยะประจําหมู่บ้าน
จํานวน 3,000 บาท เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโครงการให้
บรรลุวัตถุประสงค์ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564
) เพิมเติมและเปลียนแปลง ครังที 1 พ.ศ.2560
8) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 3 บ้านแม่คําหลักเจ็ด โครงการส่ง
เสริมสนับสนุนการคัดแยกขยะในครัวเรือนและธนาคารขยะประจําหมู่
บ้านจํานวน 3,000 บาท เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโครงการ
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-
2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง ครังที 1 พ.ศ.2560
9) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 4 บ้านสันสลีหลวง โครงการส่ง
เสริมสนับสนุนการคัดแยกขยะในครัวเรือนและธนาคารขยะประจําหมู่
บ้าน จํานวน 3,000 บาทเพือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโครงการ
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-
2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง ครังที 1 พ.ศ.2560
10) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 5 บ้านกล้วย โครงการส่งเสริม
สนับสนุนการคัดแยกขยะในครัวเรือนและธนาคารขยะประจําหมู่บ้าน
จํานวน 3,000 บาท เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโครงการให้
บรรลุวัตถุประสงค์ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564
) เพิมเติมและเปลียนแปลง ครังที 1 พ.ศ.2560
11) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 6 บ้านสันนายาว โครงการส่ง
เสริมสนับสนุนการคัดแยกขยะในครัวเรือนและธนาคารขยะประจําหมู่
บ้านจํานวน 3,000 บาท เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโครงการ
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-
2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง ครังที 1 พ.ศ.2560
12) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 7 บ้านเวียงสา โครงการส่งเสริม
สนับสนุนการคัดแยกขยะในครัวเรือนและธนาคารขยะประจําหมู่บ้าน
จํานวน 3,000 บาท เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโครงการให้
บรรลุวัตถุประสงค์ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564
) เพิมเติมและเปลียนแปลง ครังที 1 พ.ศ.2560
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13) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 8 บ้านแม่สลองนอก โครงการ
ส่งเสริมสนับสนุนการคัดแยกขยะในครัวเรือนและธนาคารขยะประจําหมู่
บ้านจํานวน 3,000 บาท เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโครงการ
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-
2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง ครังที 1 พ.ศ.2560
14) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 9 บ้านแสนสุข โครงการส่ง
เสริมสนับสนุนการคัดแยกขยะในครัวเรือนและธนาคารขยะประจําหมู่
บ้านจํานวน 3,000 บาท เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโครงการ
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-
2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง ครังที 1 พ.ศ.2560
15) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 10 บ้านศรีคํา โครงการส่งเสริม
สนับสนุนการคัดแยกขยะในครัวเรือนและธนาคารขยะประจําหมู่บ้าน
จํานวน 3,000 บาท เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโครงการให้
บรรลุวัตถุประสงค์ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564
) เพิมเติมและเปลียนแปลง ครังที 1 พ.ศ.2560
16) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที 11 บ้านรุ่งเจริญ โครงการส่ง
เสริมสนับสนุนการคัดแยกขยะในครัวเรือนและธนาคารขยะประจําหมู่
บ้าน จํานวน 3,000 บาท เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโครงการ
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-
2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง ครังที 1 พ.ศ.2560

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 300,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 300,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 300,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1) โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติดตําบลศรีคํา จํานวน 100,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพ
ติดตําบลศรีคํา ประจําปีงบประมาณ 2560 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 66 ข้อ 1
2) โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอล “ศรีคํา ลีก” จํานวน 170,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดการแข่งขันฟุตบอล “ศรีคํา ลี
ก” ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 66 ข้อ 1
3) โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมทําการแข่งขันกีฬาต่างๆ จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมทําการแข่งขันกีฬาต่างๆ ทัง
ภายในตําบลและภายนอกตําบล เช่น โครงการกีฬานักเรียนกลุ่มโรง
เรียน อปท.เชียงรายโซนเหนือ กีฬาชมรม อปท. ฟุตบอลจัน
จว้า คัพ ฟุตบอลอําเภอแม่จัน คัพ ฟุตบอลไทคัพ ฯลฯ  ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 67 ข้อ 1

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 278,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 140,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 140,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1) โครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ จํานวน 35,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาวันพ่อ
แห่งชาติ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ
.2561-2564) หน้า 85 ข้อ 3
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2) โครงการจัดงานสงกรานต์สืบสานป๋าเวณีปีใหม่เมืองรดนําดําหัวผู้สูงอายุ จํานวน 60,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานสงกรานต์สืบสานป๋าเวณีปีใหม่เมือง
รดนําดําหัวผู้สูงอายุ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ
.2561-2564) หน้า 80 ข้อ 1
3) โครงการส่งเสริมประเพณีวันเข้าพรรษา จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการส่งเสริมประเพณีวันเข้า
พรรษา ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ
.2561-2564) หน้า 81 ข้อ 2
4) โครงการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาวันแม่แห่งชาติ จํานวน 35,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาวันแม่
แห่งชาติ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ
.2561-2564) หน้า 85 ข้อ 3

งบเงินอุดหนุน รวม 138,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 138,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 38,000 บาท

1) อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอแม่จัน โครงการจัดงานรัฐพิธี   งาน
ประเพณีท้องถินและวันสําคัญต่างๆ จํานวน 30,000 บาท เพือเป็นค่าใช้
จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการงานรัฐพิธี งานประเพณีท้องถินและวัน
สําคัญต่างๆ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564
) หน้า 98 ข้อ 3
2) อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอแม่จัน โครงการสมโภชและสืบชะตา
เมืองแม่จัน จํานวน 3,000 บาท เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตาม
โครงการสมโภชและสืบชะตาเมืองแม่จัน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 98 ข้อ 3
3) อุดหนุนสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย โครงการสืบสาน
ประเพณีนมัสการและสรงนําพระธาตุดอยตุง จํานวน 5,000 บาท เพือ
เป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการสืบสานประเพณีนมัสการ
และสรงนําพระธาตุดอยตุง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-
2564) หน้า 97 ข้อ 2

เงินอุดหนุนเอกชน จํานวน 100,000 บาท
1) อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตําบลศรีคํา โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดู
ร้อน จํานวน 30,000 บาท เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ
บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ
.2561-2564) หน้า 96 ข้อ 1
2) อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตําบลศรีคํา โครงการประเพณีวันสารท
ไทย (สลากภัต) จํานวน 60,000 บาท เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
โครงการประเพณีวันสารทไทย (สลากภัต) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 96 ข้อ 1
3) อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตําบลศรีคํา โครงการสวดมนต์ข้าม
ปี จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสวดมนต์ข้ามปี ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 97 ข้อ 1
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งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเทียว รวม 35,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1) โครงการส่งเสริมการท่องเทียวภายในอําเภอแม่จัน “ของดีอําเภอแม่จัน” จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมการท่องเทียวภายใน
อําเภอแม่จัน “ของดีอําเภอแม่จัน” ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ
.2561-2564) หน้า 72 ข้อ 1

งบเงินอุดหนุน รวม 5,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 5,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 5,000 บาท
1) อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอแม่จัน โครงการจัดงานของดีอําเภอแม่
จัน จํานวน 5,000 บาท เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการ
จัดงานของดีอําเภอแม่จัน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ
.2561-2564) หน้า 98 ข้อ 3

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน รวม 770,000 บาท
งบลงทุน รวม 770,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 770,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
1) โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที 1 บ้านเหมืองกลาง จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการ โดยทําโครงหลังคา มุงหลังคากับโครง
สร้างเสาเดิม พร้อมกันห้องเก็บของ ขนาดอาคาร
กว้าง 8.00 ยาว 12.00 เมตร สูง 3.65 เมตร ตามแบบที อบต.ศรี
คํา กําหนด พร้อมป้ายโครงการระหว่างดําเนินการก่อสร้าง 1 ป้าย และ
ป้ายถาวรหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ 1 ป้าย (แบบป้ายตามที อบต.ศรีคํา
กําหนด) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ
.2561-2564) หน้า 51 ข้อ 1
2) โครงการต่อเติมปรับปรุงดัดแปลงระบบสูบนําประปาประจําหมู่บ้าน โดย
ต่อเติมปรับปรุงดัดแปลงให้เป็นระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที 6 บ้าน
สันนายาว

จํานวน 250,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงต่อเติมดัดแปลงระบบนําประปาประจําหมู่
บ้าน โดยก่อสร้างโครงสร้างเหล็กสําหรับติดตังแผงโซล่าเซลล์ พร้อมติดตัง
แผงโซล่าเซลล์ ขนาด 300 วัตต์ จํานวน 14 แผง ติดตังอุปกรณ์ควบ
คุม ติดตังระบบพลังงานแสงอาทิตย์ 1 ชุด เชือมต่อกับระบบสูบนํา
เดิม ตามแบบแปลนที อบต.ศรีคํา กําหนด พร้อมป้ายโครงการระหว่าง
ดําเนินการก่อสร้าง 1 ป้าย และป้ายถาวรหลังการก่อสร้างแล้ว
เสร็จ 1 ป้าย (แบบป้ายตามที อบต.ศรีคํากําหนด) ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง ครังที 1 พ.ศ
.2560
3) โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ประจําหมู่บ้าน หมู่ที 9 บ้าน
แสนสุข

จํานวน 70,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ โดยทําการต่อเติม
หลังคาทางเข้าอาคารอเนกประสงค์ ขนาด
กว้าง 4.80 ยาว 9.00 เมตร สูง 2.80 เมตร พร้อมทําทางระบายนํา ตาม
แบบที อบต. ศรีคํา กําหนด ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ
.2561-2564) หน้า 59 ข้อ 4
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4) โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ประจําหมู่บ้าน หมู่ที 11 
บ้านรุ่งเจริญ

จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ ขนาด
กว้าง 9.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร สูง 4.00 เมตร ตามแบบที อบต. ศรี
คํา กําหนด พร้อมป้ายโครงการระหว่างดําเนินการก่อสร้าง 1 ป้าย และ
ป้ายถาวรหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ 1 ป้าย (แบบป้ายตามที อบต.  ศรีคํา
กําหนด) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม
และเปลียนแปลง ครังที 1 พ.ศ.2560

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1) โครงการอบรมการอนุรักษ์และฟืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม 
(กิจกรรมกบคืนนาปลาคืนทุ่งตามแนวพระราชดําริพระบรมราชินีนาถ)

จํานวน 20,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมการอนุรักษ์และฟืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม (กิจกรรมกบคืนนาปลาคืนทุ่งตาม
แนวพระราชดําริพระบรมราชินีนาถ) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ
.ศ.2561-2564) หน้า 65 ข้อ 4

งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ รวม 10,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1) โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการปลูกป่าเฉลิมพระ
เกียรติฯ  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ
.2561-2564) หน้า 73 ข้อ 1

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 10,612,440 บาท
งบกลาง รวม 10,612,440 บาท
งบกลาง รวม 10,612,440 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 160,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างทังหมดใน
สังกัด อบต.ศรีคํา ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ
.2561-2564) หน้า 92 ข้อ 1
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เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 7,556,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียยังชีพผู้สูงอายุ โดยมีวิธีการคํานวณตังงบประมาณ
ประเภทนีจากฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ดังนี 
1) ผู้สูงอายุ ช่วงอายุ 60-69 ปี จํานวน 576 คนๆละ 600 บาทต่อ
เดือน   เป็นเงิน 345,600 บาท ตังไว้ 12 เดือน รวม 4,147,200 บาท
2) ผู้สูงอายุ ช่วงอายุ 70-79 ปี จํานวน 243 คนๆละ 700 บาทต่อ
เดือน   เป็นเงิน 170,100 บาท ตังไว้ 12 เดือน รวม 2,041,200 บาท
3) ผู้สูงอายุ ช่วงอายุ 80-89 ปี จํานวน 115 คนๆละ 800 บาทต่อ
เดือน   เป็นเงิน 92,000 บาท ตังไว้ 12 เดือน รวม 1,104,000 บาท
4) ผู้สูงอายุ ช่วงอายุ 90 ปีขึนไป จํานวน 22 คนๆละ 1,000 บาทต่อ
เดือน   เป็นเงิน 22,000 บาท ตังไว้ 12 เดือน รวม 264,000 บาท
รวมข้อ 1) – 4) เป็นเงิน 7,556,400 บาท 
คําชีแจงเพิมเติม ในการเบิกจ่ายจริงในแต่ละเดือนผู้มีสิทธิได้รับเบียอาจจะ
ลดลงหรือเพิมขึน ดังนัน จํานวนเงินงบประมาณทีตังไว้ในข้อ 1) - 4
) สามารถถัวเฉลียจ่ายกันได้และหากมีการโอนเพิมหรือโอนลดงบ
ประมาณไม่จําต้องเปลียนแปลงคําชีแจง ให้จ่ายได้ตามจํานวนผู้มีสิทธิตาม
ทีระเบียบกฎหมายกําหนด เพราะจํานวนผู้สูงอายุอาจมีการเปลียนแปลงทุก
เดือน อันเกิดมาจากหลายสาเหตุ เช่น การเสียชีวิต มติคณะรัฐมนตรีให้
เพิมหรือลดอัตราการจ่ายเงิน เป็นต้น ทังนี ตังงบประมาณตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.6/ว 1234 ลงวัน
ที 23 มิถุนายน 2560
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 68 ข้อ 2

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 1,872,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียยังชีพคนพิการ โดยมีวิธีการคํานวณตังงบประมาณ
ประเภทนีจากฐานข้อมูลคนพิการ ดังนี 
1) เพือจ่ายเป็นค่าเบียยังชีพคนพิการ จํานวน 190 คนๆละ 800 บาทต่อ
เดือน เป็นเงิน 152,000 บาท ตังไว้ 12 เดือน รวมเป็นเงิน 1,824,000
 บาท
2) และตังจ่ายเพิมเติมอีก จํานวน 5 คนๆละ 800 บาทต่อเดือน เป็น
เงิน 4,000 บาท ตังไว้ 12 เดือน รวมเป็นเงิน 48,000 บาท 
รวมข้อ 1) และ 2) เป็นเงินทังสิน 1,872,000 บาท 
คําชีแจงเพิมเติม เพือความยืดหยุ่นและเพือประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการบริหารงานการจ่ายเบียยังชีพคนพิการ เนืองจากปัจจุบันการจ่ายเบีย
ยังชีพคนพิการระเบียบกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีกําหนดให้สามารถ
ขึนทะเบียนผู้พิการได้ทุกเดือนและให้จ่ายเบียในเดือนถัดไป ดังนันจํานวน
ทีตังงบประมาณรายจ่ายประเภทนีจึงเป็นเพียงการประมาณการจํานวนผู้
พิการทีมีสิทธิรับเบีย ซึงในเดือนทีจ่ายจริง จํานวนผู้มีสิทธิอาจลดลงหรือ
เพิมขึน จํานวนเงินในข้อ 1) - 2) จึงสามารถนํามาถัวเฉลียจ่ายกันได้และ
หากมีการโอนเพิมหรือโอนลดไม่จําต้องเปลียนแปลงคําชีแจง ให้จ่ายตาม
จํานวนผู้มีสิทธิตามทีระเบียบกฎหมายกําหนด เพราะจํานวนคนพิการอาจ
มีการเปลียนแปลงได้ทุกเดือน อันเกิดมาจากหลายสาเหตุ เช่น การเสีย
ชีวิต การเปิดรับลงทะเบียนทุกเดือนและจ่ายในเดือนถัดไปตามระเบียบ
กฎหมายคณะรัฐมนตรีกําหนด หรืออาจมีมติคณะรัฐมนตรีให้เพิมหรือลด
อัตราการจ่ายเงิน เป็นต้น ทังนี ตังงบประมาณตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.6/ว 1234 ลงวันที 23
 มิถุนายน 2560
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 68 ข้อ 3
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เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 360,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ ตังงบประมาณครังแรกโดยการ
คํานวณจากฐานข้อมูลผู้มีสิทธิรับเบีย ณ วันตังงบประมาณ จํานวน 60
 คนๆละ 500 บาทต่อเดือน เป็นเงิน 30,000 บาท ตังไว้ 12 เดือน รวม
เป็นเงิน 360,000 บาท 
คําชีแจงเพิมเติม จํานวนทีระบุในคําชีแจงนีเป็นเพียงคําชีแจงหลักการใน
การคํานวณตังงบประมาณ โดยหากมีการโอนเพิมหรือโอนลดงบประมาณ
ไม่จําต้องเปลียนแปลงคําชีแจงจํานวนผู้มีสิทธิ ให้ดําเนินการเบิกจ่ายตาม
จํานวนงบประมาณทีได้ตังไว้ตามจํานวนผู้มีสิทธิทีระเบียบกฎหมาย
กําหนด เพราะจํานวนผู้มีสิทธิอาจมีการเปลียนแปลงได้ทุกวัน อันเกิดมา
จากหลายสาเหตุ เช่น การเสียชีวิต การลงทะเบียนเพิมเติม เป็นต้น โดยตัง
งบประมาณตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0810.6/ว 1198 ลงวันที 20 มิถุนายน 2560
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 69 ข้อ 4

สํารองจ่าย จํานวน 303,440 บาท
เพือใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินทีมีสาธารณภัยเกิดขึนหรือบรรเทาปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมหรือการใช้จ่ายงบประมาณเพือช่วย
เหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที หรือการจ่ายงบประมาณทีไม่ได้ตังงบ
ประมาณในหมวดอืนไว้ ตามระเบียบกฎหมาย ประกาศ หลักเกณฑ์ หรือ
หนังสือสังการทีเกียวข้อง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ
.2561-2564) หน้า 92 ข้อ 2

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 107,000 บาท
1) สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถินหรือพืนทีองค์การ
บริหารส่วนตําบลศรีคํา (สปสช.) จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถินในพืนที อบต
.ศรีคํา 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 83 ข้อ 1
2) เงินสมทบกองทุนสวัสดิการสังคมตําบลศรีคํา จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการสังคมตําบลศรีคํา 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 68 ข้อ 1
3) เงินรางวัลนําจับตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก จํานวน 2,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินรางวัลนําจับตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมและเปลียน
แปลง ครังที 1 พ.ศ.2560

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 178,600 บาท
เพือส่งสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.)ใน
อัตราร้อยละ 1 ของรายได้ประจําปี ตามความในพระราชบัญญัติบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการท้องถิน และตามระเบียบกฎหมายหนังสือสังการทีเกียว
ข้อง (หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน ที มท 0808.5/ว 30 ลงวันที 12 กรกฎาคม 2560) 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 92 ข้อ 1

เงินกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (กบข.) จํานวน 75,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (กบข.) ตาม
อัตราทีระเบียบกฎหมายกําหนด 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 92 ข้อ 1
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