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ขอบัญญัติ

เรื่อง งบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบรหิารสวนตาํบลศรคี้าํ

อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย

งานวิเคราะหนโยบายและแผน

สํานักปลัด องคการบรหิารสวนตําบล

http://www.srikham.go.th



รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลศรีค้ํา

อําเภอแมจัน   จังหวัดเชียงราย

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 48,000,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 13,989,798 บาท
งบกลาง รวม 13,989,798 บาท

งบกลาง รวม 13,989,798 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 175,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ในอัตราร้อยละ 5
 ของคาจ้างพนักงานจ้าง 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ดวนที่สุด
ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 เรื่อง การจาย
เงินเบี้ยประกันสังคมของพนักงานจ้าง
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท
 0808.2/ว 1620 ลงวันที่ 22 เมษายน 2562           
(สํานักปลัด)      
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เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน เพื่อให้ความคุ้มครอง
พนักงานจ้าง กรณีประสบอันตราย เจ็บป่วย ถึงแกความตายหรือ
สูญหาย เนื่องจากการทํางานให้แก อบต.ศรีค้ํา โดยจายเงินสมทบ
เข้ากองทุนเงินทดแทน 1 ครั้งตอปี คํานวณในอัตราร้อยละ 0.2
 ของคาจ้างพนักงานจ้างโดยประมาณทั้งปี (คํานวณคาจ้างวันที่ 1
 มกราคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566) โดยสงเงินสมทบภายในวัน
ที่ 31 มกราคม ของทุกปี
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท0808
./ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. ที่ มท0809.2/ว 26 ลงวันที่ 18
 มีนาคม 2562                           
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563        
(สํานักปลัด)
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 10,690,800 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ รองรับการจัดสวัสดิการให้แก
ผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ที่
ได้ ขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพไว้กับองคกรปกครองสวนท้องถิ่น
แล้วโดยจายอัตราเบี้ยยังชีพ รายเดือนแบบขั้นบันไดสําหรับผู้สูง
อายุ ดังนี้
            - ผู้สูงอายุ 60-69 ปี จะได้รับ    600 บาท
            - ผู้สูงอายุ  7ึ0-79 ปี จะได้รับ    700 บาท
            - ผู้สูงอายุ 80-89 ปี จะได้รับ    800 บาท
       และผู้สูงอายุ 90 ปีขึ้นไป จะได้รับ 1,000 บาท
(เว้นแตในสวนของเงินเพิ่มเติมที่ อบต.ศรีค้ํา ดําเนินการตาม
ข้อ 18 (2) แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการจายเงิน
สงเคราะห เพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2548 ที่ได้ดําเนินการให้กับรายเดิมมากอน)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑการ
จายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2552
 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0810.6/ว 2130 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เรื่อง 
ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําปีพ.ศ. 2566
 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับโครงการเสริมสร้าง
สวัสดิการทางสังคมให้แกผู้พิการและทุพพลภาพ โครงการสนับ
สนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแกผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและ
โครงการสร้างหลักประกันรายได้แกผู้สูงอายุ รวมถึงหนังสือสั่งการ
ที่เกี่ยวข้อง
(สํานักปลัด)
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เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 2,061,600 บาท

-เพื่อจายเงินสงเคราะหเป็นเบี้ยยังชีพความพิการให้แกคนพิการที่
มีสิทธิตามหลักเกณฑ  โดยคนพิการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยความพิการ
ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป คนละ 800 บาทตอเดือน (ตามมติคณะ
รัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 พ.ย. 2557) และคนพิการที่มีอายุต่ํากวา 18
 ปี คนละ 1,000 บาทตอเดือน (ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวัน
ที่ 28 เมษายน 2563) เว้นแตในสวนของเงินเพิ่มเติมที่องคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นดําเนินการตามข้อ 18 (2) แหงระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพ
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2548 ที่ได้ดําเนินการให้กับ
รายเดิมมากอน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑการ
จายเงินเบี้ยยังชีพความพิการให้คนพิการขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.6/ว 2130 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565เรื่อง ซัก
ซ้อมแนวทางการ ตั้งงบประมาณรายจายประจําปีพ.ศ. 2566 เงิน
อุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการ
ทางสังคมให้แกผู้พิการและทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัด
สวัสดิการทางสังคมแกผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และโครงการสร้าง
หลักประกันรายได้แกผู้สูงอายุ 
(สํานักปลัด)

วันที่พิมพ : 7/9/2565  10:11:59 หน้า : 4/141



เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 246,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส ให้แกผู้ป่วย
เอดสที่แพทยได้รับรองและทําการวินิจฉัยแล้วและรายได้ไมเพียง
พอ ตอการยังชีพ หรือถูกทอดทิ้งขาดผู้อุปการะดูแล ไมสามารถ
ประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ โดยผู้ป่วยเอดสที่มีสิทธิ์จะได้รับ
เบี้ย ยังชีพคนละ 500 บาทตอเดือน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการจายเงิน
สงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2548
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0810.6/ว 2130 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม2565 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2566 เงินอุด
หนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทาง
สังคมให้แกผู้พิการและทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัด
สวัสดิการทางสังคมแกผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และโครงการสร้าง
หลักประกันรายได้แกผู้สูงอายุ 
(สํานักปลัด)

เงินสํารองจาย จํานวน 200,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายเพื่อการเผชิญเหตุสาธารณภัยตลอดปี โดย
นําเงินสํารองจายไปใช้จายเพื่อกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิด
ขึ้นหรือกรณีการป้องกันและยับยั้งกอนเกิดสาธารณภัยหรือคาดวา
จะเกิดสาธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือด
ร้อนของประชาชนเป็นสวนรวม ได้แก
    1) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้แก อุทกภัย น้ําป่า
ไหลหลาก แผนดินถลม ภัยแล้ง ภัยหนาว วาตภัย อัคคีภัย
    2) การป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณฝุ่นละอองขนาด
เล็ก PM 2.5
    3) การป้องกันและระงับโรคติดตอ เชน การป้องกันและระงับ
โรค และการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก เป็นต้น
    4) การดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ
. 2550
-ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
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-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายเพื่อชวย
เหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2560และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 4657ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2565
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท0808.2/ว 3215 ลง
วันที่ 6 มิถุนายน 2559
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท0808.2
/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท0808.2/ว 3215 ลง
วันที่ 6 มิถุนายน 2559
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.4
/ว 1453 ลงวันที่ 21 เมษายน 2554
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท0808.2/ว
 0533 ลงวันที่ 27 มกราคม 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0819.3/ว1375 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563
-ระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(ทุกสวนราชการ)

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (กบข.) จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (กบข
.) ตามอัตราที่ระเบียบกฎหมายกําหนด 
- เป็นไปตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2563 (หักจากเงินเดือนครู 3 % อปท
.สมทบ 5 %) 

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 436,398 บาท
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- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น ในอัตราร้อยละ 2 ของประมาณการรายรับทุก
ประเภท ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปี ยกเว้น
ประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้/เงินบริจาคและเงินอุด
หนุนไมต้องนํามารวมคํานวณ (กรณี อบจ. เทศบาล เมือง
พัทยา ร้อยละ 3 อบต.ร้อยละ 2 ถ้ามีเศษสตางคให้ปัดทิ้ง) 
     - คํานวณจาก ประมาณการรายรับตามข้อบัญญัติฯ
ปี 2566 = 48,000,000 บาท
     - หัก ประมาณการรายรับ ประเภทเงินที่มีผู้อุทิศให้และราย
ได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น จํานวน 26,180,100 บาท  
       วิธีคํานวณ = 48,000,000-26,180,100 บาท
                        = 21,819,000 บาท
คํานวณร้อยละ 2   = 21,819,000 x 2% 
คิดเป็นเงินสมทบ ก.บ.ท.= 436,398 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้อง
ถิ่นพ.ศ. 2500 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2556 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563
-เป็นไปตามกฎกระทรวงการหักเงินจากประมาณการรายรับในงบ
ประมาณรายจายประจําปี สมทบเข้าเป็นกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
สวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 22 ลว. 23 พฤศจิกายน 2564 
(สํานักปลัด)

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ศรีค้ํา (สปสช.อบต.ศรีค้ํา) จํานวน 140,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้อง
ถิ่นหรือพื้นที่ตามกฎหมายวาด้วยหลักประกันสุขภาพแหงชาติ โดย
สมทบเงินไมน้อยกวาร้อยละ 50 พิจารณาตามอัตราร้อยละของ
เงินที่ได้รับจัดสรรจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ดังตอ
ไปนี้
(1) สมทบเงินไมน้อยกวาร้อยละ 30 
กรณีรายได้ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ไมรวมเงินอุดหนุน ต่ํา
กวา 6 ล้านบาท 
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(2) สมทบเงินไมน้อยกวาร้อยละ 40 
กรณีรายได้ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นไมรวมเงินอุด
หนุน ตั้งแต 6 ถึง 20 ล้านบาท 
(3) สมทบเงินไมน้อยกวาร้อยละ 50 
กรณีรายได้ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ไมรวมเงินอุดหนุน สูง
กวา 20 ล้านบาท
      - รายรับจริง ปี 2564 ไมรวมเงินอุดหนุน
จํานวน20,926,569.76 บาท 
        คํานวณจาก รายรับจริงปี 2564= 47,510,732.51
 บาท หัก เงินอุดหนุนทั่วไป26,584,162.75 =  20,926,569.76
 บาท
อยูในเกณฑอัตราสมทบ ไมน้อยกวาร้อยละ 50
     - สปสช. จัดสรรให้ เทศบาล/อบต. รายหัวละ 45 บาทของ
จํานวนประชากรในพื้นที่ 
     - จํานวนประชากร ณ มิถุนายน 2564 (จากแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 หน้า 2) จํานวน 6,187 คน
       วิธีคํานวณ จํานวนประชากร x รายหัว = 6,187 x 45 
             คิดเป็น = 278,415 บาท
คํานวณอัตราเงินสมทบ ร้อย
ละ 50 =278,415 x 50% = 139,207.50 บาท อบต.ศรี
ค้ํา สมทบ=140,000 บาท
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการตั้งงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุนพ.ศ
.2561 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565
-เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
เรื่อง หลักเกณฑเพื่อสนับสนุนให้องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ดําเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2561(ข้อ 8) และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ. 2563
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ของ อบต.ศรี
ค้ํา หน้าที่132 ลําดับที่ 1
(สํานักปลัด)
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 6,336,754 บาท

งบบุคลากร รวม 4,437,120 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,716,300 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 514,080 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนให้แกนายก อบต. และรองนา
ยกอบต. ดังนี้ 
     1) นายก อบต. จํานวน 1 คน
         อัตราเดือนละ 20,400 บาท 
         จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 244,800 บาท
     2) รองนายก อบต. จํานวน 2 คน 
         อัตราเดือนละ 11,220 บาท x 2 อัตรา
         จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 269,280 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายก
องคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการสภาองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 
-ตามบัญชีอัตราคาตอบแทน คิดจากรายได้ขององคการบริหาร
สวนตําบล เกิน 10-25 ล้านบาท (รายได้ของ อบต. ที่ใช้เป็นฐาน
คํานวณ หมายถึง รายได้ตามงบการเงินประจําปี งบแสดงผลการ
ดําเนินงานที่จายจากเงินรายรับ ของปีงบประมาณที่แล้วมา (2564
) ทั้งนี้ ไมรวมเงินกู้เงินสะสมและเงินอุดหนุนทุกประเภท)
(สํานักปลัด)
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คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 3,510 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเงินประจําตําแหนงให้แก นายก อบต
. และรองนายก อบต. ดังนี้ 
     1) นายก อบต. จํานวน 1 คน 
          อัตราเดือนละ 1,750 บาท จํานวน 12 เดือน
          เป็นเงิน 21,000 บาท
     2) รองนายก อบต. จํานวน 2 คน
          อัตราเดือนละ 880 บาท x 2 จํานวน 12 เดือน
          เป็นเงิน 21,120 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายก
องคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบลพ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2557 
-ตามบัญชีอัตราคาตอบแทน คิดจากรายได้ขององคการบริหาร
สวนตําบล เกิน 10-25 ล้านบาท (รายได้ของ อบต. ที่ใช้เป็นฐาน
คํานวณ หมายถึง รายได้ตามงบการเงินประจําปี งบแสดงผลการ
ดําเนินงานที่จายจากเงินรายรับ ของปีงบประมาณที่แล้วมา (2564
) ทั้งนี้ ไมรวมเงินกู้เงินสะสมและเงินอุดหนุนทุกประเภท)
(สํานักปลัด)
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คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 3,510 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเงินตอบแทนพิเศษ ให้แก นายก อบต
. และรองนายก อบต. ดังนี้ 
     1) นายก อบต. จํานวน 1 คน 
          อัตราเดือนละ 1,750 บาท จํานวน 12 เดือน
          เป็นเงิน 21,000 บาท
     2) รองนายก อบต. จํานวน 2 คน 
          อัตราเดือนละ 880 บาท x 2  จํานวน 12 เดือน
          เป็นเงิน 21,120 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายก
องคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวน
ตําบลพ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 
-ตามบัญชีอัตราคาตอบแทน คิดจากรายได้ขององคการบริหาร
สวนตําบล เกิน 10-25 ล้านบาท (รายได้ของ อบต. ที่ใช้เป็นฐาน
คํานวณ หมายถึง รายได้ตามงบการเงินประจําปี งบแสดงผลการ
ดําเนินงานที่จายจากเงินรายรับ ของปีงบประมาณที่แล้วมา (2564
) ทั้งนี้ ไมรวมเงินกู้เงินสะสมและเงินอุดหนุนทุกประเภท)
(สํานักปลัด)
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คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือน ให้แก เลขานุการ นายก อบต
.จํานวน 1 คน อัตราเดือนละ 7,200 บาท จํานวน 12 เดือน 
เป็นเงิน 86,400 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายก
องคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวน
ตําบลพ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 
-ตามบัญชีอัตราคาตอบแทน คิดจากรายได้ขององคการบริหาร
สวนตําบล เกิน 10-25 ล้านบาท (รายได้ของ อบต. ที่ใช้เป็นฐาน
คํานวณ หมายถึง รายได้ตามงบการเงินประจําปี งบแสดงผลการ
ดําเนินงานที่จายจากเงินรายรับ ของปีงบประมาณที่แล้วมา (2564
) ทั้งนี้ ไมรวมเงินกู้เงินสะสมและเงินอุดหนุนทุกประเภท)
(สํานักปลัด)
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คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 1,108,800 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือน ให้แก 
      1. ประธานสภา อบต. จํานวน 1 อัตรา 
          เดือนละ 11,220 บาท จํานวน 12 เดือน 
          เป็นเงิน 134,640 บาท
      2. รองประธานสภา อบต. จํานวน 1 อัตรา 
          เดือนละ 9,180 บาท จํานวน 12 เดือน 
          เป็นเงิน 110,160 บาท 
     3. สมาชิกสภา อบต. จํานวน 9 อัตรา
         เดือนละ 7,200 บาท จํานวน 12 เดือน x 9 อัตรา
         เป็นเงิน 777,600 บาท 
    4. เลขานุการสภา อบต. จํานวน 1 อัตรา
        เดือนละ 7,200 บาท จํานวน 12 เดือน
        เป็นเงิน 86,400 บาท 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายก
องคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวน
ตําบลพ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 
-ตามบัญชีอัตราคาตอบแทน คิดจากรายได้ขององคการบริหาร
สวนตําบล เกิน 10-25 ล้านบาท (รายได้ของ อบต. ที่ใช้เป็นฐาน
คํานวณ หมายถึง รายได้ตามงบการเงินประจําปี งบแสดงผลการ
ดําเนินงานที่จายจากเงินรายรับ ของปีงบประมาณที่แล้วมา (2564
) ทั้งนี้ ไมรวมเงินกู้เงินสะสมและเงินอุดหนุนทุกประเภท)
(สํานักปลัด)
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,720,820 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 2,010,960 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แกข้า
ราชการ/พนักงานสวนท้องถิ่น ดังนี้ 
      1) ประเภท บริหารท้องถิ่น 2 อัตรา 
           - ตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
             (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
           - ตําแหนง รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
             (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
      2) ประเภท อํานวยการท้องถิ่น 1 อัตรา 
           - ตําแหนง หัวหน้าสํานักปลัด 
            (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 
      3) ประเภท วิชาการ 2 อัตรา
          - ตําแหนง นักทรัพยากรบุคคล (ปก./ชก.) จํานวน 1
 อัตรา
          - ตําแหนง นิติกร (ปก./ชก.) จํานวน 1 อัตรา
      และตําแหนงอื่น ฯลฯ ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี พ.ศ.2564-
2566
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
.ที่ มท0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
.ที่ มท0809.3/ว 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2559
(สํานักปลัด)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 84,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน  ดังนี้ 
(1) คาตอบแทนรายเดือนปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ระดับ
กลาง ในอัตราเดือนละ 7,000 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 
84,000  บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดให้
เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่นอาจจายได้ พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2564
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 313  ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ 2564
- เป็นไปตามหนังสือ สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่
มท0809.3/ว 1372  ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
(สํานักปลัด)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 168,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง ปลัด/รองปลัด ประเภทบริหาร
ท้องถิ่น ระดับสูง ระดับกลาง และระดับต้น หัวหน้าสวนราชการ
ตําแหนงประเภทอํานวยการท้องถิ่น ระดับสูง ระดับกลาง และ
ระดับต้น หัวหน้าฝ่าย ระดับต้น ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับ
เชี่ยวชาญ/ชํานาญการพิเศษ/ชํานาญการ(ถ้ามี) 
จํานวน 3 อัตรา ได้แก
1) ตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวนตําบล
2) ตําแหนง รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล
3) ตําแหนง หัวหน้าสํานักปลัด
ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี พ.ศ.2564-2566
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 652 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559
(สํานักปลัด)
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 437,400 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกพนักงานจ้าง 3 อัตรา ดังนี้
 1) พนักงานจ้างตามภารกิจ 
     - ตําแหนง ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา
     - ตําแหนง พนักงานขับรถยนต จํานวน 1 อัตรา
 2) พนักงานจ้างทั่วไป 
     - ตําแหนง คนงาน จํานวน 1 อัตรา
และตําแหนงอื่น ฯลฯ ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี พ.ศ. 2564-2566
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
.ที่ มท0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด
ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
(สํานักปลัด)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 20,460 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แก พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ จํานวน 2 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 1
 อัตรา 
ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี พ.ศ.2564-2566
- เป็นไปตามหนังสือ สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่
มท0809.3/ว 1372  ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
.ที่ มท0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
(สํานักปลัด)

งบดําเนินงาน รวม 1,688,034 บาท
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ค่าตอบแทน รวม 378,000 บาท
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คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวนท้อง
ถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) ให้แกข้า
ราชการ/พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง คา
สมนาคุณกรรมการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้าง คาตอบแทนผู้
ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก อบต. เชน คาตอบแทนคณะ
กรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจการ
จ้าง คาตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทาง
ละเมิด คาตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนวินัย คาตอบแทนเจ้า
หน้าที่ในการเลือกตั้ง คาใช้จาย/คาป่วยการ จายให้แก อปพร. ที่
ได้รับตําสั่งให้ปฏิบัติงาน หรือคาตอบแทนที่เข้าลักษณะประเภท
นี้ ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปี แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 (เงินรางวัลประจําปี)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายการคัด
เลือกพนักงานและลูกจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0804.4
/ว 2158 ลงวันที่ 20 เมษายน 2559 ประกอบหนังสือกระทรวง
การคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 38 ลงวันที่ 28
 เมษายน 2558 (คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทาง
ละเมิด) 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่
มท0809.1/ว 381 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2546 (คณะกรรมการสอบ
สวนวินัย)
- เป็นไปตามบัญชีอัตราคาตอบแทนบุคคลที่ได้รับแตงตั้งให้ปฏิบัติ
หน้าที่ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ท้าย
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ประกอบหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว5013 ลงวันที่ 26
 สิงหาคม 2563 
(สํานักปลัด)
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คาเชาบ้าน จํานวน 258,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาเชาบ้านให้แกข้าราชการ/พนักงานสวนท้อง
ถิ่น
ที่มีสิทธิได้รับตามอัตราที่ระเบียบฯ กําหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของ
ข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0679
ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ 2561
(สํานักปลัด)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกข้า
ราชการ/พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้างประจํา ผู้ได้รับบํานาญ
ปกติ ที่มีสิทธิได้รับตามอัตราที่ระเบียบฯ กําหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2563
(สํานักปลัด)

ค่าใช้สอย รวม 693,034 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 493,034 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เชน คาถาย
เอกสาร ,คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ , คาซักฟอก , คากําจัด
ขยะหรือสิ่งปฏิกูล , คาระวางบรรทุก , คาเชาทรัพยสิน(ยกเว้นคา
เชาบ้าน) , คาโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ , คาธรรมเนียม
ตางๆ , คาเบี้ยประกัน , คาใช้จายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา , คาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เชน คาจ้างที่
ปรึกษา คาจ้างออกแบบ คารับรองแบบ คาจ้างทําระบบแผนที่
ภาษี คาจ้างทนายความ , คาจ้างผู้เชี่ยวชาญบัญชี , คาจ้างปรับ
ปรุงโดเมน website คาตรวจวินิจฉัยโรค คาทําหมันสัตว , คาจ้าง
แรงงานราษฎรกรณีดําเนินการเอง , คาจ้างเหมาที่มีลักษณะการ
จ้างทําเพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ ป้ายชื่อสํานักงาน หรือ
ป้ายอื่นๆที่ไมมีลักษณะเป็นสิ่งกอสร้าง , คาติดตั้งไฟฟ้าเพื่อใช้ใน
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อาคาร , คาติดตั้งประปาเพื่อใช้ในอาคาร , คาติดตั้งโทรศัพท คา
ใช้จายตางๆติดตั้งโทรศัพท ยกเว้นคาเครื่องโทรศัพทพวงภายใน
และเครื่องโทรศัพทภายใน , คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ (ที่
ไมเข้าลักษณะที่ดินและสิ่งกอสร้าง) , คาจ้างสํารวจความพึงพอใจ
ในการให้บริการสาธารณะของประชาชนตอ อบต.ศรีค้ํา ฯลฯ    
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
จัดทําประกันภัยทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2562 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4759
 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2564 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
จัดทําประกันภัยทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2562 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4759
 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2564 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909
 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
(สํานักปลัด)

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท
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1. เพื่อจายเป็นคารับรอง (รายจายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรอง
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น) คาใช้จายในพิธีเปิดอาคาร
ตางๆ คาใช้จายในพิธีศาสนา/รัฐพิธี คาใช้จายในการประชุม
ราชการ การประชุมประจําเดือน คณะกรรมการหรืออนุกรรมการ
ที่ได้รับการแตงตั้งตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ หรือการ
ประชุมประชาคมหมูบ้านเพื่อบูรณาการจัดทําแผนชุมชน แผน
พัฒนาตําบล ฯลฯ
2. เพื่อจายคาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะ
กรรมการหรือคณะอนุกรรมการ ฯลฯ
3. เพื่อจายในการประชุมระหวางองคกรปกครองสวนท้องถิ่นกับ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น หรือสวนราชการอื่น หนวยงานอื่น
ของรัฐหรือเอกชน ฯลฯ
4. การประชุมกรณีอื่นที่จําเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

วันที่พิมพ : 7/9/2565  10:12:00 หน้า : 21/141



รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในและนอกราช
อาณาจักร ให้กับพนักงานสวนตําบล ที่มีสิทธิเบิกได้ เชน คาเบี้ย
เลี้ยงเดินทาง คาเดินทางพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ
 ทาอากาศยาน คาผานทางพิเศษ คาลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท0808.2/ว 1797 
ลงวันที่ 2 เมษายน 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่มท0808.2
/ว 388 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2564
(สํานักปลัด)

คาใช้จายในการเลือกตั้ง จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิก
สภาท้องถิ่น กรณีการจัดการเลือกตั้งแทนตําแหนงที่วาง เชน คา
ใช้สอย ศูนยประสานงานการเลือกตั้ง คาใช้จายในการจัดประชุม
ที่เกี่ยวกับ การเลือกตั้ง คาพิมพบัตรเลือกตั้ง คาจัดสถานที่ คา
ไฟฟ้าและ คาทําความสะอาดหนวยเลือกตั้ง และคาใช้จายอื่นๆ ที่
จําเป็น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0818.2
/ว4049  ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว5013 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563
(สํานักปลัด)
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคา
ใช้จายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
สําหรับการฝึกอบรมที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่น หรือหนวยงาน
อื่นของรัฐจัดหรือรวมกันจัด หรือการฝึกอบรมที่หนวยงานอื่นซึ่งไม
ใชหนวยงานของรัฐจัดหรือรวมกันจัด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
(สํานักปลัด)

โครงการฝึกอบบรมให้ความรู้แกบุคลากรด้านการดําเนินการทางวินัย
และความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายดําเนินโครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก
บุคลากรด้านการดําเนินการทางวินัยและความผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ ได้แก คาใช้จายเกี่ยวกับการฝึกอบรม/การศึกษาดู
งาน คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้
บรรจุเอกสาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณ
วิทยากร คาอาหาร และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
(สํานักปลัด)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909
ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 
(สํานักปลัด)  
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ค่าวัสดุ รวม 435,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน แยกเป็น 
- วัสดุคงทน เชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะ
กระดาษ ขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัด
เหล็ก กรรไกร เก้าอี้พลาสติก แปรงลบกระดานดําตรายาง ขา
ตั้ง (กระดานดํา) ที่ถูพื้น ตะแกรง วางเอกสาร เครื่องตัด
โฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพ
เขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ แผงปิดประกาศ แผนป้ายชื่อ
สํานักงานหรือหนวยงาน แผนป้ายตางๆ มูลี่ มานปรับแสง (ตอ
ผืน) พรม (ตอผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูป
จําลอง กระเป๋า ตาชั่งขนาดเล็ก ฯลฯ
- วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ นํ้า
ยาลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอลค สมุด ซอง
เอกสาร ตลับผงหมึก นํ้าหมึกปรินท เทป พี วี ซี แบบใส นํ้ายาลบ
กระดาษไข กระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษ
คารบอน แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ ผ้าสํา
ลี ธงชาติ สิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อหรือจากพิมพ ของใช้ใน
การ บรรจุหีบหอ นํ้ามัน ไข ขี้ผึ้ง นํ้าดื่มสําหรับบริการประชาชน
ในสํานักงาน ฯลฯ
- วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล และวัสดุอื่น ๆ ที่สามารถเบิก
จาย ในประเภทรายจายนี้
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ของ อปท. 
(สํานักปลัด)
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคง
ทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมด
ไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก วัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลืองวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รายจายที่ต้องชําระ
พร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติด
ตั้ง เป็นต้นเชน ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน โคมไฟ โทรโขง ไมค
ลอยพร้อมเครื่องสงสัญญาณ ฟิวส เทปพันสายไฟ สาย
ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้าเข็มขัดรัดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(สํานักปลัด)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว แยกเป็น
- วัสดุคงทน ได้แก หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบ
รูป มีด ถัง ถาด แก้วนํ้า จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระจก
เงา โองนํ้า ที่นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตานํ้ามัน เตารีด เครื่องบด
อาหาร เครื่องตีไขไฟฟ้า เครื่องปิ้งขนมปัง กระทะไฟฟ้า หม้อ
ไฟฟ้า รวมถึงหม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติกนํ้าร้อน กระติกนํ้าแข็ง ถัง
แก๊ส เตา ฯลฯ
- วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก ผงซักฟอก สบู นํ้ายาดับกลิ่น แปรง ไม้
กวาด เขง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าหม ผ้าปูโต๊ะ นํ้า
จืดที่ซื้อ จากเอกชน ฯลฯ
- วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล และวัสดุอื่น ๆ ที่สามารถเบิก
จาย ในประเภทรายจายนี้ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท0808.2
/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(สํานักปลัด)
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วัสดุกอสร้าง จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสร้าง ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร
หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก วัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลืองวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รายจายที่ต้องชําระพร้อม
กับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็น
ต้น เชน  ไม้ตางๆ ค้อน น้ํามันทาไม้ คีม ชะแลง น้ํามันทา
ไม้ ทินเนอร สี ปูนสีเมนต ทอน้ําและอุปกรณประปา ทอตางๆ ทอ
น้ําบาดาล ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(สํานักปลัด)

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ที่มีลักษณะโดยสภาพ
ไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง
หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก วัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รายจายที่
ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คา
ติดตั้ง เป็นต้น เชน  ไขควง ประแจ แมแรง กุญแจปากตาย กุญแจ
เลื่อน คิมล็อค ยางรถยนต น้ํามันเบรก ฟิลมกรองแสง น้ํา
กลั่น เบาะรถยนตเครื่องยนต(อะไหล) ชุดเกียรรถยนต เบรก ค
รัช พวงมาลัย หม้อน้ําฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(สํานักปลัด)

วันที่พิมพ : 7/9/2565  10:12:00 หน้า : 26/141



วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 250,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ที่มีลักษณะโดยสภาพ
ไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง
หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก วัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รายจายที่
ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คา
ติดตั้ง เป็นต้น เชน  แก๊สหุงต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามัน
ก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจาระบี น้ํามัน
เครื่อง ถาน ก๊าซ น้ํามันเกียร น้ํามันหลอลื่น ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท0808.2
/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909
ลงวันที่ 27 เมษายน 2565
(สํานักปลัด)

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย ประเภทวัสดุ
คงทน  วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ
เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย  คาติดตั้ง อาทิเชน ชุดเครื่อง
มือผาตัดที่วางกรวยแก้ว กระบอกตวง เบ้าหลอม หู
ฟัง(Stethoscope) เปลหามคนไข้ คีมถอนฟัน เครื่องวัดน้ํา
ฝน เครื่องวัดอุณหภูมิ ถังเก็บเชื้อเพลิง  เครื่องนึ่ง เครื่องมือวิทยา
ศาสตร สําลีและผ้าพันแผลเวชภัณฑแอลกอฮอล ฟิลม
เอกซเรย  เคมีภัณฑ  ออกซิเจน น้ํายาตางๆ เลือด สายยาง  ลูก
ยาง หลอดแก้ว ลวดเชื่อมเงิน ถุงมือกระดาษกรอง จุกตางๆ สัตว
เลี้ยงเพื่อการทดลองวิทยาศาสตรหรือการแพทย หลอด
เอกซเรย ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท0808.2
/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(สํานักปลัด) 
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วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุการเกษตร ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทน
ถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก วัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลืองวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รายจายที่ต้องชําระ
พร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติด
ตั้ง เป็นต้นเชน  เคียว สปริงเกอร จอบหมุน ผานไถกระทะ คราด
ซี่พรวนดินระหวางแถว อวน กระชัง มีดตัดต้นไม้ ปุ๋ย ยาป้องกัน
และกําจัดศัตรูพืชและสัตว อาหารสัตว  พันธุสัตวปีกและสัตว
น้ํา หัวกะโหลกดูดน้ํา  ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท0808.2
/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(สํานักปลัด)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุสิ้นเปลืองรวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอ
เติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่
ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คา
ติดตั้ง เป็นต้น อาทิเชน แผนหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณบันทึก
ข้อมูล ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 182,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้า สํานักงาน/ที่ทําการ อบต.ศรีค้ํา หรือในที่
สาธารณะ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท0808.2
/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(สํานักปลัด)

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคานํ้าประปา คานํ้าบาดาล สําหรับที่ทําการ อบต
.ศรีคํ้า และ สถานที่อื่นๆที่เป็นทรัพยสินของ อบต.ศรีคํ้า หรืออยู
ในอํานาจหน้าที่หรือความรับผิดชอบของ อบต.ศรีคํ้า 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.8/ว 2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 เรื่อง  แนวทางการ
แก้ไขปัญหาคาสาธารณูปโภคค้างชําระ
(สํานักปลัด)
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คาบริการโทรศัพท จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบริการโทรศัพทพื้นฐาน ของสํานักงาน/ที่ทํา
การอบต.ศรีค้ําและหรือคาบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1551
ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2553
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท0808.2
/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(สํานักปลัด)

คาบริการไปรษณีย จํานวน 12,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบริการไปรษณีย
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท0808.2
/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(สํานักปลัด)

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 45,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม คาบริการ
อินเตอรเน็ต ณ สํานักงาน/ที่ทําการ อบต.ศรีค้ํา
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท0808.2
/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(สํานักปลัด)
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งบลงทุน รวม 191,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 191,600 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้ทํางานสําหรับสํานักงาน จํานวน 3 ตัว จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้ทํางานสําหรับสํานักงาน จํานวน 3
 ตัว โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
    -สีดํา
    -ขนาดไมน้อยกวา  กว้าง  62 ซม. ลึก 73 ซม.สูง 107 ซม.
    -สินค้ารับประกันคุณภาพอยางน้อย 1 ปี
    - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(จัดหาตามท้องตลาด เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑของสํานักงบประมาณ)
(สํานักปลัด)

เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง จํานวน 1 ชุด จํานวน 25,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง จํานวน 1
 ชุด พร้อมติดตั้ง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
-ขนาดไมต่ํากวา 18,000 บีทียู
-ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมคาติดตั้ง
-ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และฉลาก
ประหยัดไฟฟ้าเบอร 5
-เป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนวยสงความ
เย็นและระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
-มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร
-การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวนประกอบด้วย
อุปกรณ ดังนี้ สวิตซ 1 ตัว ทอทองแดงไปกลับหุมฉนวนยาง 4
 เมตร สายไฟยาวไมเกิน 15 เมตร
-สินค้ารับประกันคุณภาพอยางน้อย 1 ปี
-เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ 
(สํานักปลัด)
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โต๊ะทํางานสําหรับสํานักงาน จํานวน 3 ตัว จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโต๊ะทํางานสําหรับสํานักงาน จํานวน 3
 ตัว โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
   -โครงโต๊ะผลิตจากแผนเหล็กทําสี
   -ลิ้นชักด้านขวา 3 ลิ้นชัก ลิ้นชักด้านซ้าย 3 ลิ้นชัก ลิ้นชัก
กลาง 1 ลิ้นชัก พร้อมกุญแจล็อค ลิ้นชัก 2 ชุด
   -กลองลิ้นชักใช้ชุดรางเลื่อนเหล็กทําสี ลูกล้อไนลอน แข็ง
แรง ทนทาน 
   -ขนาดไมน้อยกวา กว้าง 138.00 ซม.ลึก 67 ซม.สูง 75.30 ซม.
   - สินค้ารับประกันคุณภาพอยางน้อย 1 ปี
   - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(จัดหาตามท้องตลาด เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑของสํานักงบประมาณ)
(สํานักปลัด)

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จํานวน 3 
เครื่อง

จํานวน 66,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 1 จํานวน 3 เครื่อง โดยมีคุณสมบัติไมต่ํากวาเกณฑ
ราคากลางและลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือน ธันวาคม 2564 ประกาศ ณ วันที่ 30
 ธันวาคม  2564  ดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 6 แกน
หลัก (6 core) และ 12 แกนเสมือน (12 Thread) และมี
เทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถ
ในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไมน้อยกวา 4.2 GHz จํานวน 1
 หนวย 
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
น้อยกวา 8 MB 
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้     

วันที่พิมพ : 7/9/2565  10:12:00 หน้า : 32/141



     1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มี
หนวยความจํา ขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ 
     2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ 
     3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการ
ใช้หนวยความจําหลักในการแสดงภาพ ขนาดไมน้อยกวา 2 GB 
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
น้อยกวา 8 GB 
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมน้อย
กวา 250 GB จํานวน 1 หนวย 
- มีDVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย –
 มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน ไมน้อยกวา 1
 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง
 - มีแป้นพิมพและเมาส 
- มีจอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ประกาศ ฉบับเดือน ธันวาคม 2564
(สํานักปลัด)

เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) 
จํานวน 1 เครื่อง

จํานวน 4,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (lnk Tank Printer) จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้น
ฐาน ดังนี้
- เป็นเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ(Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต 
- มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม
น้อยกวา 19 หน้าตอนาที(ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที
- มีความเร็วในการพิมพรางสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมน้อย
กวา 15 หน้าตอนาที(ppm) หรือ 5 ภาพ ตอนาที(ipm) 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
น้อยกวา 1 ชอง 
- มีถาดใสกระดาษได้รวมกันไมน้อยกวา 50 แผน 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสามารถกําหนดขนาด
ของกระดาษเองได้
- เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ประกาศ ฉบับเดือน ธันวาคม 2564
(สํานักปลัด)

เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา จํานวน 1 เครื่อง จํานวน 2,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาว
ดํา จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 600x600 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา 18 หน้า
ตอนาที (ppm) 
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมน้อยกวา 32 MB 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
น้อยกวา 1 ชอง 
- มีถาดใสกระดาษได้รวมกันไมน้อยกวา 150 แผน 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสามารถกําหนดขนาด
ของกระดาษเองได้
- เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ประกาศ ฉบับเดือน ธันวาคม 2564
(สํานักปลัด)
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เครื่องสํารองไฟฟ้าขนาด 800 VA จํานวน 3 เครื่อง จํานวน 7,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้าขนาด 800 VA จํานวน 3
 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีกําลังไฟฟ้าขาออก (Output) ไมน้อย
กวา 800 VA (480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไมน้อยกวา 15 นาที
- เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ประกาศ ฉบับเดือน ธันวาคม 2564
(สํานักปลัด)

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือปรับปรุงครุภัณฑเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ปกติ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- เป็นตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลง
วันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
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งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น

อุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่นที่ได้รับมอบหมายในอําเภอแมจัน 
เพื่อดําเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานที่กลางเพื่อเป็นศูนย
ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่นระดับอําเภอ (อําเภอแมจัน)

จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการอุดหนุนเทศบาลตําบลสัน
ทราย อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย ตามโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพสถานที่กลางเพื่อเป็นศูนยปฏิบัติการรวมในการชวย
เหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นระดับ
อําเภอ (อําเภอแมจัน)
- เป็นไปตามหนังสือเทศบาลตําบลสันทราย ที่ ชร 53001/ว362
 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที่ 137
 ลําดับที่ 9
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 199,200 บาท
งบบุคลากร รวม 199,200 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 199,200 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 199,200 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แกข้า
ราชการ/พนักงานสวนท้องถิ่น ประเภท วิชาการ จํานวน 1
 อัตรา ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบาย (ปก./ชก.) และตําแหนง
อื่น ฯลฯ 
ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี พ.ศ.2564-2566
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
.ที่ มท0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
.ที่ มท0809.3/ว 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2559
(สํานักปลัด/งานวางแผนสถิติและวิชาการ)
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,500,300 บาท
งบบุคลากร รวม 1,728,300 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,728,300 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,228,140 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แกข้า
ราชการ/พนักงานสวนท้องถิ่น ดังนี้ 
      1) ประเภท อํานวยการท้องถิ่น 1 อัตรา
           - ตําแหนง ผู้อํานวยการกองคลัง 
             (นักบริหารงานคลัง ระดับต้น)          
      2) ประเภท วิชาการ 1 อัตรา
          - ตําแหนง นักวิชาการพัสดุ (ปก./ชก.)
     3) ประเภท ทั่วไป 2 อัตรา
          - ตําแหนง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปง./ชง.)
          - ตําแหนง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปง./ชง.)  
และตําแหนงอื่น ฯลฯ ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี พ.ศ.2564-2566
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น
พ.ศ.2542
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
.ที่ มท0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
.ที่ มท0809.3/ว 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2559
(กองคลัง)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 24,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว เงินคาตอบแทนราย
เดือนตําแหนงประเภทบริหารท้องถิ่น ระดับสูงและระดับ
กลาง ตําแหนงประเภทอํานวยการท้องถิ่น ระดับสูงและระดับ
กลาง และประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ และระดับชํานาญการ
พิเศษ ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษซึ่งไมมีสิทธิได้รับ
เงินประจําตําแหนง เงินคาตอบแทนพิเศษรายเดือน หรือเงินเพิ่ม
ตางๆที่เข้าลักษณะประเภทนี้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดให้เงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
อาจจายได้ พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
.ที่ มท0809.3/ว 313 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ 2564
- เป็นไปตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่ว
ไปเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่ม
สําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ ตําแหนง นิติกร (พ.ต.ก.)
- เป็นไปตามหนังสือ สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
.ที่ มท0809.3/ว 1372  ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 (กองคลัง)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง หัวหน้าสวนราชการตําแหนง
ประเภทอํานวยการท้องถิ่น ระดับสูง ระดับกลางและระดับต้นหัว
หน้าฝ่าย ระดับต้น ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยว
ชาญ/ชํานาญการพิเศษ/ชํานาญการ (ถ้ามี) จํานวน 1 อัตรา
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
.ที่ มท0809.3/ว 652 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559 (กองคลัง)
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 374,160 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน 2 อัตรา ดังนี้
     1) ตําแหนง ผู้ชวยเจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา
     2) ตําแหนง ผู้ชวยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 1 อัตรา 
- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 1
 อัตรา ดังนี้
     1) ตําแหนง คนงาน 1 อัตรา
และตําแหนงอื่น ฯลฯ ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี พ.ศ. 2564-2566
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
.ที่ มท0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด
ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
(กองคลัง)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แก พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ จํานวน 2 อัตรา 
- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แก พนักงานจ้างทั่ว
ไป จํานวน 1 อัตรา 
ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี พ.ศ.2564-2566
- เป็นไปตามหนังสือ สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท
 0809.3/ว 1372  ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
(กองคลัง)
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งบดําเนินงาน รวม 638,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 218,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวนท้อง
ถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) ให้แกข้า
ราชการ/พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้างประจํา และพนักงาน
จ้าง คาสมนาคุณกรรมการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้าง คาตอบ
แทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ความรับผิดทางละเมิด คา
ตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนวินัย คาตอบแทนเจ้าหน้าที่ใน
การเลือกตั้ง หรือคาตอบแทนที่เข้าลักษณะประเภทนี้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปี แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 (เงินรางวัลประจําปี)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายการคัด
เลือกพนักงานและลูกจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0804.4
/ว 2158 ลงวันที่ 20 เมษายน 2559 ประกอบหนังสือ
กระทรวง การคลังดวนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 38 ลงวันที่ 28
 เมษายน2558 (คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทาง
ละเมิด) 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. ที่ มท0809.1/ว 381 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2546 (คณะกรรมการ
สอบสวนวินัย)
- เป็นไปตามบัญชีอัตราคาตอบแทนบุคคลที่ได้รับแตงตั้งให้ปฏิบัติ
หน้าที่ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ท้าย
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ประกอบหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว5013 
ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563 
(กองคลัง)
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนให้แกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการในวันทําการหรือในวันหยุดราชการ โดยได้รับ
อนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่นกอนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการที่ได้รับอนุมัติให้
ปฏิบัติงานนั้นงานนอกเวลาราชการ หรือนอกผลัด/หรือ กะ 
เงินที่จายให้ จนท.ท้องถิ่น ดังนี้ 
- ปฏิบัติหน้าที่ปกติใน สนง.หรือ ลักษณะสวนใหญปฏิบัติงาน
นอก สนง.
- เป็นผลัด หรือ กะ 
ตามหลักเกณฑและอัตรา ดังนี้
- ในวันทําการ ไมเกินวันละ 4 ชม.ๆละ 50 บาท
- ในวันหยุดราชการ ไมเกินวันละ 7 ชม.ๆละ 60 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจาย
เงิน ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(กองคลัง)

คาเชาบ้าน จํานวน 108,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาเชาบ้านให้แกข้าราชการ/พนักงานสวนท้อง
ถิ่นที่มีสิทธิได้รับตามอัตราที่ระเบียบฯ กําหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของ
ข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0679
ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ 2561
(กองคลัง)
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกข้า
ราชการ/พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้างประจํา ผู้ได้รับบํานาญ
ปกติ ที่มีสิทธิได้รับตามอัตราที่ระเบียบฯ กําหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2563
(กองคลัง)      

ค่าใช้สอย รวม 350,000 บาท
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รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 250,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นคาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เชน คาถาย
เอกสาร ,คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ , คาซักฟอก , คากําจัด
ขยะหรือสิ่งปฏิกูล , คาระวางบรรทุก , คาเชาทรัพยสิน(ยกเว้นคา
เชาบ้าน) , คาโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ , คาธรรมเนียม
ตางๆ , คาเบี้ยประกัน , คาใช้จายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา , คาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เชน คาจ้างที่
ปรึกษา คาจ้างออกแบบ คารับรองแบบ คาจ้างทําระบบแผนที่
ภาษี คาจ้างทนายความ , คาจ้างผู้เชี่ยวชาญบัญชี , คาจ้างปรับ
ปรุงโดเมน website คาตรวจวินิจฉัยโรค คาทําหมันสัตว , คาจ้าง
แรงงานราษฎรกรณีดําเนินการเอง , คาจ้างเหมาที่มีลักษณะการ
จ้างทําเพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ ป้ายชื่อสํานักงาน หรือ
ป้ายอื่นๆที่ไมมีลักษณะเป็นสิ่งกอสร้าง , คาติดตั้งไฟฟ้าเพื่อใช้ใน
อาคาร , คาติดตั้งประปาเพื่อใช้ในอาคาร , คาติดตั้งโทรศัพท คา
ใช้จายตางๆติดตั้งโทรศัพท ยกเว้นคาเครื่องโทรศัพทพวงภายใน
และเครื่องโทรศัพทภายใน , คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ(ที่
ไมเข้าลักษณะที่ดินและสิ่งกอสร้าง) 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
จัดทําประกันภัยทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ
.2562และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4759
 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2564 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
จัดทําประกันภัยทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2562 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4759
 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2564 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909
 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
(กองคลัง)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในและนอกราช
อาณาจักร ให้กับพนักงานสวนตําบล ที่มีสิทธิเบิกได้ เชน คาเบี้ย
เลี้ยงเดินทาง คาเดินทางพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ
 ทาอากาศยาน คาผานทางพิเศษ คาลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท0808.2/ว 1797  
ลงวันที่ 2 เมษายน 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท0808.2
/ว 388 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2564
(กองคลัง)

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคา
ใช้จายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
สําหรับการฝึกอบรมที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่น หรือหนวยงาน
อื่นของรัฐจัดหรือรวมกันจัด หรือการฝึกอบรมที่หนวยงานอื่นซึ่งไม
ใชหนวยงานของรัฐจัดหรือรวมกันจัด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ
.2557
(กองคลัง)

วันที่พิมพ : 7/9/2565  10:12:00 หน้า : 46/141



ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงานประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง
รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ
รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ
เชน คาขนสงคาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นต้น อาทิเชน
หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่
เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร  เก้าอี้
พลาสติก  แปรงลบกระดานดํา ตรายาง ขาตั้ง(กระดานดํา) ที่ถู
พื้น ตะแกรงวางเอกสารเครื่องตัดโฟมเครื่องตัดกระดาษ เครื่อง
เย็บกระดาษกุญแจภาพเขียนแผนที่พระบรมยาลักษณ แผงปิด
ประกาศ แผนป้ายชื่อสํานักงาน หรือหนวยงาน แผนป้ายจาราจร
หรือแผนป้ายตางๆ มูลี่ มานปรับแสง
(ตอผืน) พรม (ตอผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูปจําลอง
กระเป๋าตาชั่งขนาดเล็กกระดาษหมึกดินสอ ปากกายางลบ น้ํายา
ลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บ กระดาษกาว ชอลค สมุด ซอง
เอกสาร ตลับผงหมึกน้ําหมึกปรินท เทป พีวีซีแบบใส น้ํายาลบ
กระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษ
คารบอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการแบบ
พิมพ ผ้าสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อ หรือจ้างพิมพ ของ
ใช้ในการบรรจุหีบหอน้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง 
น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ.2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ของ อปท. 
(กองคลัง)      
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทน
ถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป
หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก วัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลืองวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รายจายที่ต้องชําระพร้อม
กับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็น
ต้น เชน
แผนหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล
หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร หนวย
ประมวลผล แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ เมาส เครื่องกระจาย
สัญญาณ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ของกระทรวงดิจิตอลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม 
(กองคลัง)    
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งบลงทุน รวม 134,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 134,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ตู้เอกสารรางเลื่อน จํานวน 1 ตู้ จํานวน 58,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เอกสารรางเลื่อน จํานวน 1 ตู้ โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี้
   -โครงตู้ผลิตจากแผนเหล็กทําสี
   -มีตู้เดี่ยว จํานวน 2 ตู้ มีตู้คู จํานวน 1 ตู้
   -มีแผนชั้นจํานวน 4 ชั้น
   -ใช้ชุดรางเลื่อนเหล็กทําสี ลูกล้ออยางดี แข็งแรง ทนทาน 
   -ขนาดไมน้อยกวา ยาว 190 ซม. กว้าง 91.40 ซม.สูง 198 ซม.
   -สินค้ารับประกันคุณภาพอยางน้อย 1 ปี
   -เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(จัดหาตามท้องตลาด เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑของสํานักงบประมาณ)
(กองคลัง)

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จํานวน 2 
เครื่อง

จํานวน 44,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 1 จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณสมบัติไมต่ํากวาเกณฑ
ราคากลางและลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือน ธันวาคม 2564 ประกาศ ณ วันที่ 30
 ธันวาคม  2564  ดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 6 แกน
หลัก (6 core) และ 12 แกนเสมือน (12 Thread) และมี
เทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถ
ในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไมน้อยกวา 4.2 GHz จํานวน 1
 หนวย 
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
น้อยกวา 8 MB 
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- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้     
     1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มี
หนวยความจํา ขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ 
     2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ 
     3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการ
ใช้หนวยความจําหลักในการแสดงภาพ ขนาดไมน้อยกวา 2 GB 
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
น้อยกวา 8 GB 
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมน้อย
กวา 250 GB จํานวน 1 หนวย 
- มีDVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน ไมน้อยกวา 1
 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง
 - มีแป้นพิมพและเมาส 
- มีจอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ประกาศ ฉบับเดือน ธันวาคม 2564
(กองคลัง)

เครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณสมบัติไมต่ํากวาเกณฑ
ราคากลางและลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือน ธันวาคม 2564 ประกาศ ณ วันที่ 30
 ธันวาคม  2564  ดังนี้
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- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) และ 8 แกนเสมือน (8 Thread)
และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความ
สามารถในการประมวลผลสูง (Turbo
Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูง
สุด ไมน้อยกวา 4 GHz จํานวน 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน
ขนาดไมน้อยกวา 8 MB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไม
น้อยกวา 8 GB
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State
Drive ขนาดความจุไมน้อยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมน้อยกวา 1,366 x 768 Pixel 
และมีขนาดไมน้อยกวา 12 นิ้ว
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง
- มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมน้อยกวา 1ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา แบบ
ติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จํานวนไมน้อย
กวา 1 ชอง
- สามารถใช้งานได้ไมน้อยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11 ac) 
และ Bluetooth
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ประกาศ ฉบับเดือน ธันวาคม 2564
(กองคลัง)

เครื่องพิมพเลเซอรหรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 จํานวน 1 
เครื่อง

จํานวน 10,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอรหรือ LED 
สี ชนิด Network แบบที่ 1 จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ
พื้นฐาน ดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อย
กวา 20 หน้าตอนาที (ppm)
- มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา 20
 หน้าตอนาที (ppm)
- สามารถพิมพเอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมน้อยกวา 256 MB
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
น้อยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อย
กวา 1 ชอง และสามารถใช้งานผานเครือขายไร้สาย Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
- มีถาดใสกระดาษได้รวมกันไมน้อยกวา 250 แผน
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสามารถกําหนดขนาด
ของกระดาษเองได
- เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ประกาศ ฉบับเดือน ธันวาคม 2564
(กองคลัง)
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งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 395,740 บาท
งบบุคลากร รวม 249,240 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 249,240 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 249,240 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แกข้า
ราชการ/พนักงานสวนท้องถิ่น ประเภท วิชาการ จํานวน 1 อัตรา
ตําแหนง นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปก./ชก.) และตําแหนง
อื่น ฯลฯ ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี พ.ศ.2564-2566
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น
พ.ศ.2542
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
.ที่ มท0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
.ที่ มท0809.3/ว 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2559
(หนวยตรวจสอบภายใน/งานควบคุมภายในและการตรวจสอบ
ภายใน)

วันที่พิมพ : 7/9/2565  10:12:00 หน้า : 53/141



งบดําเนินงาน รวม 138,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 78,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวนท้อง
ถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) ให้แกข้า
ราชการ/พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้างประจํา และพนักงาน
จ้าง คาสมนาคุณกรรมการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้าง คาตอบ
แทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ความรับผิดทางละเมิด คา
ตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนวินัย คาตอบแทนเจ้าหน้าที่ใน
การเลือกตั้ง หรือคาตอบแทนที่เข้าลักษณะประเภทนี้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปี แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 (เงินรางวัลประจําปี)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายการคัด
เลือกพนักงานและลูกจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0804.4
/ว 2158 ลงวันที่ 20 เมษายน 2559 ประกอบหนังสือ
กระทรวง การคลังดวนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 38 ลงวันที่ 28
 เมษายน2558 (คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทาง
ละเมิด) 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. ที่ มท0809.1/ว 381 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2546 (คณะกรรมการ
สอบสวนวินัย)
- เป็นไปตามบัญชีอัตราคาตอบแทนบุคคลที่ได้รับแตงตั้งให้ปฏิบัติ
หน้าที่ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ท้าย
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ประกอบหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว5013 
ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563 
(หนวยตรวจสอบภายใน)
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนให้แกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการในวันทําการหรือในวันหยุดราชการ โดยได้รับ
อนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่นกอนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการที่ได้รับอนุมัติให้
ปฏิบัติงานนั้นงานนอกเวลาราชการ หรือนอกผลัด/หรือ กะ 
เงินที่จายให้ จนท.ท้องถิ่น ดังนี้ 
- ปฏิบัติหน้าที่ปกติใน สนง.หรือ ลักษณะสวนใหญปฏิบัติงาน
นอก สนง.
- เป็นผลัด หรือ กะ 
ตามหลักเกณฑและอัตรา ดังนี้
- ในวันทําการ ไมเกินวันละ 4 ชม.ๆละ 50 บาท
- ในวันหยุดราชการ ไมเกินวันละ 7 ชม.ๆละ 60 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจาย
เงิน ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(หนวยตรวจสอบภายใน)

คาเชาบ้าน จํานวน 48,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาเชาบ้านให้แกข้าราชการ/พนักงานสวนท้อง
ถิ่นที่มีสิทธิได้รับตามอัตราที่ระเบียบฯ กําหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของ
ข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0679
ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ 2561
(หนวยตรวจสอบภายใน)

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
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รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 5,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นคาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เชน คาถาย
เอกสาร ,คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ , คาซักฟอก , คากําจัด
ขยะหรือสิ่งปฏิกูล , คาระวางบรรทุก , คาเชาทรัพยสิน(ยกเว้นคา
เชาบ้าน) , คาโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ , คาธรรมเนียม
ตางๆ , คาเบี้ยประกัน , คาใช้จายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา , คาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เชน คาจ้างที่
ปรึกษา คาจ้างออกแบบ คารับรองแบบ คาจ้างทําระบบแผนที่
ภาษี คาจ้างทนายความ , คาจ้างผู้เชี่ยวชาญบัญชี , คาจ้างปรับ
ปรุงโดเมน website คาตรวจวินิจฉัยโรค คาทําหมันสัตว , คาจ้าง
แรงงานราษฎรกรณีดําเนินการเอง , คาจ้างเหมาที่มีลักษณะการ
จ้างทําเพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ ป้ายชื่อสํานักงาน หรือ
ป้ายอื่นๆที่ไมมีลักษณะเป็นสิ่งกอสร้าง , คาติดตั้งไฟฟ้าเพื่อใช้ใน
อาคาร , คาติดตั้งประปาเพื่อใช้ในอาคาร , คาติดตั้งโทรศัพท คา
ใช้จายตางๆติดตั้งโทรศัพท ยกเว้นคาเครื่องโทรศัพทพวงภายใน
และเครื่องโทรศัพทภายใน , คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ(ที่
ไมเข้าลักษณะที่ดินและสิ่งกอสร้าง) 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
จัดทําประกันภัยทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ
.2562และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4759
 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2564 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
จัดทําประกันภัยทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2562 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4759
 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2564 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909
 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
(หนวยตรวจสอบภายใน)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในและนอกราช
อาณาจักร ให้กับพนักงานสวนตําบล ที่มีสิทธิเบิกได้ เชน คาเบี้ย
เลี้ยงเดินทาง คาเดินทางพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ
 ทาอากาศยาน คาผานทางพิเศษ คาลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท0808.2/ว 1797 
ลงวันที่ 2 เมษายน 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่มท0808.2
/ว 388 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2564
(หนวยตรวจสอบภายใน)

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคา
ใช้จายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
สําหรับการฝึกอบรมที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่น หรือหนวยงาน
อื่นของรัฐจัดหรือรวมกันจัด หรือการฝึกอบรมที่หนวยงานอื่นซึ่งไม
ใชหนวยงานของรัฐจัดหรือรวมกันจัด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
(หนวยตรวจสอบภายใน)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909
ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 
(หนวยตรวจสอบภายใน)  
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ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน แยกเป็น 
- วัสดุคงทน เชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะ
กระดาษ ขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัด
เหล็ก กรรไกร เก้าอี้พลาสติก แปรงลบกระดานดําตรายาง ขา
ตั้ง (กระดานดํา) ที่ถูพื้น ตะแกรง วางเอกสาร เครื่องตัด
โฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพ
เขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ แผงปิดประกาศ แผนป้ายชื่อ
สํานักงานหรือหนวยงาน แผนป้ายตางๆ มูลี่ มานปรับแสง (ตอ
ผืน) พรม (ตอผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูป
จําลอง กระเป๋า ตาชั่งขนาดเล็ก ฯลฯ
- วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ 
นํ้ายาลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอลค สมุด ซอง
เอกสาร ตลับผงหมึก นํ้าหมึกปรินท เทป พี วี ซี แบบใส นํ้ายาลบ
กระดาษไข กระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษ
คารบอน แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ ผ้าสํา
ลี ธงชาติ สิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อหรือจากพิมพ ของใช้ใน
การ บรรจุหีบหอ นํ้ามัน ไข ขี้ผึ้ง นํ้าดื่มสําหรับบริการประชาชน
ในสํานักงาน ฯลฯ
- วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล และวัสดุอื่น ๆ ที่สามารถเบิก
จาย ในประเภทรายจายนี้
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ของ อปท. 
(หนวยตรวจสอบภายใน)
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุสิ้นเปลืองรวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอ
เติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่
ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คา
ติดตั้ง เป็นต้น อาทิเชน แผนหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณบันทึก
ข้อมูล ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

งบลงทุน รวม 8,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 8,500 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้ทํางานสําหรับสํานักงาน จํานวน 1 ตัว จํานวน 4,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้ทํางานสําหรับสํานักงาน จํานวน 1
 ตัว โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
    -สีดํา
    -ขนาดไมน้อยกวา  กว้าง  62 ซม. ลึก 73 ซม.สูง 107 ซม.
    -สินค้ารับประกันคุณภาพอยางน้อย 1 ปี
    - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(จัดหาตามท้องตลาด เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑของสํานักงบประมาณ)
(หนวยตรวจสอบภายใน)
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ตู้บานเลื่อน จํานวน 1 ตู้ จํานวน 4,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้บานเลื่อน จํานวน 1 ตู้ โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี้
   -โครงตู้ผลิตจากแผนเหล็กทําสี
   -กระจกบานเลื่อน พร้อมกุญแจล็อค 2 ชุด
   -มีชั้นวางเอกสารผลิตจากแผนเหล็กทําสี ไมน้อยกวา 2 ชั้น 
   -ขนาดไมน้อยกวา กว้าง 121.80 ซม.ลึก 40.60 ซม.สูง 88 ซม.
   - สินค้ารับประกันคุณภาพอยางน้อย 1 ปี
   - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(จัดหาตามท้องตลาด เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑของสํานักงบประมาณ)
(หนวยตรวจสอบภายใน)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 1,301,120 บาท

งบบุคลากร รวม 1,155,120 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,155,120 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 600,840 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แกข้า
ราชการ/พนักงานสวนท้องถิ่น ประเภท วิชาการ 1
 อัตรา ตําแหนง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปก./ชก.) 
- เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แกข้า
ราชการ/พนักงานสวนท้องถิ่น ประเภท ทั่วไป 1
 อัตรา ตําแหนง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย (ปง./ชง.) 
และตําแหนงอื่น ฯลฯ ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี พ.ศ.2564-2566
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
.ที่ มท0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
.ที่ มท0809.3/ว 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2559
(สํานักปลัด/งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 506,280 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง เงินปรับปรุงคาตอบแทน
พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหนง พนักงานดับเพลิง 1 อัตรา และ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 1 อัตรา
- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง เงินปรับปรุงคาตอบแทน
พนักงานจ้างทั่วไป ตําแหนง คนงาน 2 อัตรา 
และตําแหนงอื่น ฯลฯ 
-ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี พ.ศ.2564-2566
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542 
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
.ที่ มท0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
-หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
(สํานักปลัด/งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แก พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ จํานวน 2 อัตรา 
- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แก พนักงานจ้างทั่ว
ไป จํานวน 2 อัตรา 
ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี พ.ศ.2564-2566
- เป็นไปตามหนังสือ สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 1372  ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
(สํานักปลัด/งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
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งบดําเนินงาน รวม 146,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 136,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการบูรณาการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อป
พร.อบต.ศรีค้ํา

จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการบูรณาการฝึกซ้อม
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อปพร.อบต.ศรีค้ํา เชน คา
รับรอง คาใช้จายเกี่ยวกับสถานที่และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นและ
เกี่ยวข้อง เชน ป้ายประชาสัมพันธ คาอาหารกลางวัน คาอาหาร
วาง คาวิทยากรฯลฯ โดยคาใช้จายในแตละรายการอาจปรับ
เพิ่ม/ปรับลดวงเงิน หรือเพิ่มรายใหมได้ตามความเหมาะสม และ
ทุกรายการสามารถถัวจายด้วยกันได้
- อํานาจหน้าที่ตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน มาตรา 66,67,68
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2557 
- ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที่ 98
 ลําดับที่ 1
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โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคการ
บริหารสวนตําบลศรีค้ํา

จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติ
การจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคการบริหารสวนตําบลศรี
ค้ํา เชน คารับรอง คาใช้จายเกี่ยวกับสถานที่และคาใช้จายอื่นๆ ที่
จําเป็นและเกี่ยวข้อง เชน ป้ายประชาสัมพันธ คาอาหารกลาง
วัน คาอาหารวาง คาวิทยากรฯลฯ โดยคาใช้จายในแตละรายการ
อาจปรับเพิ่ม/ปรับลดวงเงิน หรือเพิ่มรายใหมได้ตามความเหมาะ
สม และทุกรายการสามารถถัวจายด้วยกันได้
- อํานาจหน้าที่ตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน มาตรา 66,67,68
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2557 
- ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที่ 101
 ลําดับที่ 9
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โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและ
ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนและให้บริการประชาชนชวงเทศกาล

จํานวน 6,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน
และให้บริการประชาชนชวงเทศกาล เชน คาป่วยการ สําหรับผู้
ปฏิบัติงาน คารับรอง คาใช้จายเกี่ยวกับสถานที่ และคาใช้จาย
อื่นๆที่จําเป็น คาใช้จาย ในการประกวดหรือแขงขัน คาจ้างเหมา
จัดนิทรรศการ คามหรสพการแสดง และคาใช้จายในการโฆษณา
ประชาสัมพันธงาน คาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการ
จัดงาน ฯลฯ ถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
 1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุดที่ มท
 0810.4/ ว1346 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562
 2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุดที่ มท
 0810.4/ ว1464 ลงวันที่ 5 เมษายน  2562
 3) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552
 4) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
 5) หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566–2570 หน้าที่ 99
 ลําดับที่ 6
 (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/สํานักปลัด)
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โครงการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานให้แก อปพร.อบต.ศรีค้ํา จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการเพิ่มศักยภาพการ
ปฏิบัติงานให้แก อปพร.อบต.ศรีค้ํา เชน คารับรอง คาใช้จายเกี่ยว
กับสถานที่และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง เชน ป้าย
ประชาสัมพันธ คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง คาวิทยากรฯลฯ
 โดยคาใช้จายในแตละรายการอาจปรับเพิ่ม/ปรับลดวงเงิน หรือ
เพิ่มรายใหมได้ตามความเหมาะสม และทุกรายการสามารถถัว
จายด้วยกันได้
- อํานาจหน้าที่ตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน มาตรา 66,67,68
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2557 
- ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที่ 98
 ลําดับที่ 2

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและ
หมอกควัน

จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน เชน คารับรอง คา
ใช้จายเกี่ยวกับสถานที่และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยว
ข้อง เชน ป้ายประชาสัมพันธ คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง คา
วิทยากรฯลฯ โดยคาใช้จายในแตละรายการอาจปรับเพิ่ม/ปรับลด
วงเงิน หรือเพิ่มรายใหมได้ตามความเหมาะสม และทุกรายการ
สามารถถัวจายด้วยกันได้
- อํานาจหน้าที่ตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน มาตรา 66,67,68
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2557 
- ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที่ 99
 ลําดับที่ 4
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ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องดับเพลิง ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคง
ทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก วัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รายจายที่ต้องชําระ
พร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัยคาติดตั้ง 
เป็นต้น เชน วาลวน้ําดับเพลิง(เชื่อมกับรถดับเพลิง) 
ทอสายสงน้ํา สายดับเพลิง อุปกรณดับไฟป่า(เชน สายฉีด,ถัง,ไม้
ตบไฟ) ถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0820.3/ว 3051 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2564 
(สํานักปลัด/งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 2,393,380 บาท

งบบุคลากร รวม 1,453,380 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,453,380 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,098,600 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แกข้า
ราชการ/พนักงานสวนท้องถิ่น ดังนี้ 
      1) ประเภท อํานวยการท้องถิ่น 1 อัตรา 
           - ตําแหนง ผู้อํานวยการกองการศึกษา 
            (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) 
      2) ประเภท วิชาการ 1 อัตรา
          - ตําแหนง นักวิชาการศึกษา (ปก./ชก.) จํานวน 1 อัตรา
      3) ประเภท ทั่วไป 2 อัตรา
          - ตําแหนง เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.) จํานวน 1 อัตรา
          - ตําแหนง เจ้าพนักงานการเงินและ
บัญชี (ปง./ชง.) จํานวน 1 อัตรา
           และตําแหนงอื่น ฯลฯ ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี พ.ศ
.2564-2566
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
.ที่ มท0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
.ที่ มท0809.3/ว 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2559
(กองการศึกษาฯ)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 24,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว เงินคาตอบแทนราย
เดือนตําแหนงประเภทบริหารท้องถิ่น ระดับสูงและระดับ
กลาง ตําแหนงประเภทอํานวยการท้องถิ่น ระดับสูงและระดับ
กลาง และประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ และระดับชํานาญการ
พิเศษ ประเภทวิชาการระดับชํานาญการพิเศษซึ่งไมมีสิทธิได้รับ
เงินประจําตําแหนง เงินคาตอบ แทนพิเศษรายเดือน หรือเงินเพิ่ม
ตางๆที่เข้าลักษณะประเภทนี้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนด ให้
เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่นอาจจายได้ พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2564
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 313 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ 2564
- เป็นไปตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่ว
ไปเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่ม
สําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ ตําแหนง นิติกร(พ.ต.ก.)
- เป็นไปตามหนังสือ สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. ที่ มท0809.3/ว 1372  ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
(กองการศึกษาฯ)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงประเภทอํานวยการท้อง
ถิ่น ระดับสูง ระดับกลาง และระดับต้น หัวหน้าฝ่าย ระดับ
ต้น ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ/ชํานาญการ
พิเศษ/ชํานาญการ(ถ้ามี) 
จํานวน 1 อัตรา ได้แก
1) ตําแหนง ผู้อํานวยการกองการศึกษา
ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี พ.ศ.2564-2566
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 652 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559
(กองการศึกษาฯ)
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 273,360 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แก
พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหนง ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ 
พนักงานจ้างทั่วไป ตําแหนง คนงาน 
และตําแหนงอื่น ฯลฯ ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี พ.ศ.2564-2566
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด
ที่ มท0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.ที่ มท
 0809.2 /ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการคํานวณภาระคาใช้จาย ด้านการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
(กองการศึกษาฯ)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 15,420 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แก 
พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 1 อัตรา 
และพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 1 อัตรา
ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี พ.ศ.2564-2566
- เป็นไปตามหนังสือ สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. ที่ มท0809.3/ว 1372  ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
(กองการศึกษาฯ)

งบดําเนินงาน รวม 840,000 บาท
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คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวนท้อง
ถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) ให้แกข้า
ราชการ/พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง คา
สมนาคุณกรรมการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้าง คาตอบแทนผู้
ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก อบต. เชน คาตอบแทนคณะ
กรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจการ
จ้าง คาตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทาง
ละเมิด คาตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนวินัย คาตอบแทนเจ้า
หน้าที่ในการเลือกตั้ง คาใช้จาย/คาป่วยการ จายให้แก อปพร. ที่
ได้รับตําสั่งให้ปฏิบัติงาน หรือคาตอบแทนที่เข้าลักษณะประเภท
นี้ ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปี แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 (เงินรางวัลประจําปี)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายการคัด
เลือกพนักงานและลูกจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0804.4
/ว 2158 ลงวันที่ 20 เมษายน 2559 ประกอบหนังสือกระทรวง
การคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 38 ลงวันที่ 28
 เมษายน 2558 (คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทาง
ละเมิด) 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.1/ว 381 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2546 (คณะกรรมการสอบ
สวนวินัย)
- เป็นไปตามบัญชีอัตราคาตอบแทนบุคคลที่ได้รับแตงตั้งให้ปฏิบัติ
หน้าที่ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ท้าย
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ประกอบหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว5013 ลงวันที่ 26
 สิงหาคม 2563 
(กองการศึกษาฯ)
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คาเชาบ้าน จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาเชาบ้านให้แกข้าราชการ/พนักงานสวนท้อง
ถิ่นที่มีสิทธิได้รับตามอัตราที่ระเบียบฯ กําหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของ
ข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0679
ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ 2561
(กองการศึกษาฯ)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกข้า
ราชการ/พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้างประจํา ผู้ได้รับบํานาญ
ปกติ ที่มีสิทธิได้รับตามอัตราที่ระเบียบฯ กําหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2563
(กองการศึกษาฯ)

ค่าใช้สอย รวม 370,000 บาท

วันที่พิมพ : 7/9/2565  10:12:00 หน้า : 74/141



รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 250,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นคาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เชน คาถาย
เอกสาร ,คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ , คาซักฟอก , คากําจัด
ขยะหรือสิ่งปฏิกูล , คาระวางบรรทุก , คาเชาทรัพยสิน(ยกเว้นคา
เชาบ้าน) , คาโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ , คาธรรมเนียม
ตางๆ , คาเบี้ยประกัน , คาใช้จายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา , คาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เชน คาจ้างที่
ปรึกษา คาจ้างออกแบบ คารับรองแบบ คาจ้างทําระบบแผนที่
ภาษี คาจ้างทนายความ , คาจ้างผู้เชี่ยวชาญบัญชี , คาจ้างปรับ
ปรุงโดเมน website คาตรวจวินิจฉัยโรค คาทําหมันสัตว , คาจ้าง
แรงงานราษฎรกรณีดําเนินการเอง , คาจ้างเหมาที่มีลักษณะการ
จ้างทําเพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ ป้ายชื่อสํานักงาน หรือ
ป้ายอื่นๆที่ไมมีลักษณะเป็นสิ่งกอสร้าง , คาติดตั้งไฟฟ้าเพื่อใช้ใน
อาคาร , คาติดตั้งประปาเพื่อใช้ในอาคาร , คาติดตั้งโทรศัพท คา
ใช้จายตางๆติดตั้งโทรศัพท ยกเว้นคาเครื่องโทรศัพทพวงภายใน
และเครื่องโทรศัพทภายใน , คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ (ที่
ไมเข้าลักษณะที่ดินและสิ่งกอสร้าง) ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
จัดทําประกันภัยทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2562 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4759
 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2564 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
จัดทําประกันภัยทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2562 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4759
 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2564 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909
 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
(กองการศึกษาฯ)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
หรือการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว เชน คาเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท0808.2/ว 1797 ลง
วันที่ 2 เมษายน 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่มท0808.2
/ว 388 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2564
(กองการศึกษาฯ)

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคา
ใช้จายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
สําหรับการฝึกอบรมที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่น หรือหนวยงาน
อื่นของรัฐจัดหรือรวมกันจัด หรือการฝึกอบรมที่หนวยงานอื่นซึ่งไม
ใชหนวยงานของรัฐจัดหรือรวมกันจัด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
(กองการศึกษาฯ)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้
จาย ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909
 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565
(กองการศึกษาฯ)
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ค่าวัสดุ รวม 85,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงานประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุง
วัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อม
กับคาวัสดุ เชน คาขนสงคาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็น
ต้น อาทิเชน  หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัด
เหล็ก กรรไกร  เก้าอี้พลาสติก  แปรงลบกระดานดําตรายาง  ขา
ตั้ง (กระดานดํา)  ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟมเครื่อง
ตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่พระบรม
ยาลักษณ แผงปิดประกาศ แผนป้ายชื่อสํานักงาน หรือหนวยงาน 
แผนป้ายจาราจรหรือแผนป้ายตางๆ มูลี่ มานปรับแสง(ตอ
ผืน) พรม(ตอผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป
จําลอง กระเป๋า ตาชั่งขนาดเล็กกระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา
ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บ กระดาษกาว ชอลค
 สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึกน้ําหมึกปรินท เทป พีวีซีแบบ
ใส น้ํายาลบกระดาษ ไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษ
คารบอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการแบบ
พิมพ ผ้าสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อ หรือจ้างพิมพ ของ
ใช้ในการบรรจุหีบหอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการ
ประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหาร งานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ของ อปท. 
(กองการศึกษาฯ)
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ที่มีลักษณะโดยสภาพ
ไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง
หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก วัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รายจายที่
ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คา
ติดตั้ง เป็นต้น เชน  ไขควง ประแจ แมแรง กุญแจปากตาย กุญแจ
เลื่อน คิมล็อค ยางรถยนต น้ํามันเบรก ฟิลมกรองแสง น้ํา
กลั่น เบาะรถยนตเครื่องยนต(อะไหล) ชุดเกียรรถยนต เบรก ค
รัช พวงมาลัย หม้อน้ําฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท0808.2
/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองการศึกษาฯ)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ที่มีลักษณะโดยสภาพ
ไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง
หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก วัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รายจายที่
ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คา
ติดตั้ง เป็นต้น เชน  แก๊สหุงต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามัน
ก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจาระบี น้ํามัน
เครื่อง ถาน ก๊าซ น้ํามันเกียร น้ํามันหลอลื่น ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท0808.2
/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909
ลงวันที่ 27 เมษายน 2565
(กองการศึกษาฯ)
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วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย ประเภทวัสดุ
คงทน  วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ
เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย  คาติดตั้ง อาทิเชน ชุดเครื่อง
มือผาตัดที่วางกรวยแก้ว กระบอกตวง เบ้าหลอม หู
ฟัง(Stethoscope) เปลหามคนไข้ คีมถอนฟัน เครื่องวัดน้ํา
ฝน เครื่องวัดอุณหภูมิ ถังเก็บเชื้อเพลิง  เครื่องนึ่ง เครื่องมือวิทยา
ศาสตร สําลีและผ้าพันแผลเวชภัณฑแอลกอฮอล ฟิลม
เอกซเรย  เคมีภัณฑ  ออกซิเจน น้ํายาตางๆ เลือด สายยาง  ลูก
ยาง หลอดแก้ว ลวดเชื่อมเงิน ถุงมือกระดาษกรอง จุกตางๆ สัตว
เลี้ยงเพื่อการทดลองวิทยาศาสตรหรือการแพทย หลอด
เอกซเรย ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท0808.2
/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองการศึกษาฯ) 

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุสิ้นเปลืองรวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอ
เติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่
ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คา
ติดตั้ง เป็นต้น อาทิเชน แผนหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณบันทึก
ข้อมูล ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(กองการศึกษา)
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 115,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 70,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าในสํานักงาน/ในที่สาธารณะ หรือ อาคาร
สถานที่ที่อยูในความดูแลรับผิดชอบขององคการบริหารสวน
ตําบล  โดยจายเป็นคาไฟฟ้าของโรงเรียน อบต.ศรีค้ํา และศูนย
พัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลศรีค้ํา
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท0808.2
/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองการศึกษาฯ)
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คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 5,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาน้ําประปาในสํานักงาน/ในที่
สาธารณะ  หรือ  อาคารสถานที่ที่อยูในความดูแลรับผิดชอบของ
องคการบริหารสวนตําบล โดยจายเป็นคาน้ําประปาของ
โรงเรียน อบต.ศรีค้ํา และศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหาร
สวนตําบลศรีค้ํา 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.8/ว 2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 เรื่อง  แนวทางการ
แก้ไขปัญหาคาสาธารณูปโภคค้างชําระ
(กองการศึกษาฯ)
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม รวมถึงคาใช้จาย
เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการสื่อสารโทรคมนาคม  เชน คาใช้จายเกี่ยวกับ
การใช้ระบบและคาใช้บริการอินเทอรเน็ต คาวิทยุสื่อสาร คา
โทรภาพ (โทรสาร) คาเทเลกซ คาวิทยุสื่อสาร คาสื่อสารผานดาว
เทียม รวมถึงอินเทอรเน็ตการดและคาสื่อสารอื่นๆ  เชน  คาเค
เบิ้ลทีวี  คาเชาชองสัญญาณดาวเทียม  และให้หมายความรวมถึง
คาใช้จายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกลาวและคาใช้จายที่เกิดขึ้นเกี่ยว
กับการใช้บริการ ฯลฯ ของกองการศึกษาฯ โรงเรียน อบต.ศรี
ค้ํา และศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลศรีค้ํา
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท0808.2
/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองการศึกษาฯ)

งบลงทุน รวม 100,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 30,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือปรับปรุงครุภัณฑเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ปกติ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- เป็นตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลง
วันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 70,000 บาท
คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการปรับปรุง/ซอมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาดําเนินโครงการปรับปรุง/ซอมแซมอาคารเรียน
และอาคารประกอบของโรงเรียนองคการบริหารสวนตําบลศรี
คํ้า (บ้านเวียงสา) 
- เป็นไปตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2565
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ของ อบต.ศรี
คํ้า หน้า 107 ลําดับที่ 10
(กองการศึกษาฯ)

ปรับปรุง/ตอเติม/ซอมแซม อาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาปรับปรุง/ตอเติม/ซอมแซม อาคารศูนยพัฒนา
เด็กเล็กในสังกัด
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ของ อบต.ศรี
คํ้า หน้าที่ 117 ลําดับที่ 36
(กองการศึกษาฯ)
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 12,136,108 บาท
งบบุคลากร รวม 9,320,460 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 9,320,460 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 6,884,160 บาท

(1) เงินเดือนพนักงานครูสังกัดโรงเรียน อบต.ศรีคํ้า (บ้านเวียงสา) 
- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานครู และเงินปรับปรุงเงินเดือนประ
จําปีของพนักงานครู ตําแหนง ผู้อํานวยการโรงเรียน ครู ครูผู้
ชวย ฯลฯ คํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน 
(2) เงินเดือนพนักงานครู สังกัดศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานครู และเงินปรับปรุงเงินเดือนประ
จําปีของพนักงานครู (ครูผู้ดูแลเด็ก ครู คศ.1 ครู คศ.2 ครู คศ. 3
) คํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน
(ตําแหนงวางที่รอการจัดสรรจากกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น) และตําแหนงวางอื่น ฯลฯ ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี 2564-
2566
- เป็นไปตามหนังสือ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.9/ว 7
 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามหนังสือ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.9/ว 23
 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2561
- เป็นไปตามหนังสือ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.4/ว 21 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.4/ว 2347 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2562
- เป็นไปตามหนังสือ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.4/ว 26 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2563
-หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
(กองการศึกษาฯ)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 134,400 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว เงินคาตอบแทนราย
เดือนตําแหนงประเภทบริหารท้องถิ่น ระดับสูงและระดับ
กลาง ตําแหนงประเภทอํานวยการท้องถิ่น ระดับสูงและระดับ
กลาง และประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ และระดับชํานาญการ
พิเศษ ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษซึ่งไมมีสิทธิได้รับ
เงินประจําตําแหนงเงินคาตอบแทนพิเศษรายเดือน หรือเงินเพิ่ม
ตางๆ ที่เข้าลักษณะประเภทนี้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดให้
เงิน ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่นอาจจายได้ พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2564
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
.ที่ มท0809.3/ว 313 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ 2564
- เป็นไปตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่ว
ไปเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่ม
สําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ ตําแหนง นิติกร(พ.ต.ก.)
- เป็นไปตามหนังสือ สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. ที่ มท0809.3/ว 1372  ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
(กองการศึกษาฯ)

เงินวิทยฐานะ จํานวน 638,400 บาท

1) เพื่อจายเป็นเงินวิทยฐานะพนักงานครูองคการบริหารสวน
ตําบล (ครู สังกัด โรงเรียน อบต.ศรีค้ํา)  
2) เพื่อจายเป็นเงินวิทยฐานะพนักงานครูองคการบริหารสวน
ตําบล (ครู สังกัดศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ของ อบต.ศรีค้ํา) ที่มีสิทธิได้
รับตามระเบียบฯ เป็นระยะเวลา 12 เดือน 
-ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี พ.ศ.2564-2566 
-เป็นไปตามประกาศ ก.อบต.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตรา
เงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 
-หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,564,080 บาท

1) พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปในโรงเรียน 
(อัตรากําหนดโดย อปท. /จ้างด้วยงบประมาณ อปท.) 
- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงาน
จ้างทั่วไปสังกัดกองการศึกษาฯ ในโรงเรียน อบต.ศรีค้ํา เชน  ผู้
ชวยครูพละ ผู้ชวยครูคอมพิวเตอร คนงาน ในโรงเรียน ฯลฯ
 คํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน 
2) พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปในโรงเรียน 
(อัตราจัดสรรจากกรมฯ)  
- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงาน
จ้างทั่วไปสังกัดโรงเรียน อบต.ศรีค้ํา (บ้านเวียงสา) อัตราตําแหนง
จัดสรรจากกรมสงเสริมฯ เชน ผู้ชวยเจ้าพนักงานการเงินและ
บัญชี ภารโรง ฯลฯ คํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน 
3) พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ในศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 
- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงาน
จ้างทั่วไปในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เชน ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) ผู้ดูแล
เด็ก(ทั่วไป) ฯลฯ  คํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน 
และตําแหนงอื่น ฯลฯ ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี พ.ศ.2564-2566
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. ที่ มท0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด
ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
(กองการศึกษาฯ)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 99,420 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แก พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ  และพนักงานจ้างทั่วไป ดังนี้
1)พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปสังกัดกองการ
ศึกษาในโรงเรียน อบต.ศรีค้ํา เชน ผู้ชวยครูพละ ผู้ชวยครู
คอมพิวเตอร คนงานในโรงเรียน ฯลฯ คํานวณตั้งจายไว้
จํานวน 12 เดือน 
2)พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปสังกัด
โรงเรียน อบต.ศรีค้ํา (บ้านเวียงสา) อัตราตําแหนงจัดสรรจากกรม
สงเสริมฯ เชน ผู้ชวยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ภารโรง ฯลฯ
 คํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน 
3) พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปในศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก เชน ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) ฯลฯ
  คํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน 
ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี พ.ศ.2564-2566
- เป็นไปตามหนังสือ สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. ที่ มท0809.3/ว 1372  ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. ที่ มท0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
(กองการศึกษาฯ)
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งบดําเนินงาน รวม 2,265,148 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,684,538 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการ เชน คารับรอง คาใช้
จายเกี่ยวกับสถานที่และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยว
ข้อง เชน ป้ายประชาสัมพันธ คาจ้างเหมาจัดสถานที่ คาจ้างเหมา
จัดนิทรรศการ ฯลฯ โดยคาใช้จายในแตละรายการอาจปรับ
เพิ่ม/ปรับลดวงเงิน หรือเพิ่มรายใหมได้ตามความเหมาะสม และ
ทุกรายการสามารถถัวจายด้วยกันได้
- อํานาจหน้าที่ตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน มาตรา 66,67,68
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและ
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
- ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที่ 110
 ลําดับที่ 16
(กองการศึกษาฯ)
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โครงการสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น (คาปัจจัยพื้น
ฐานของนักเรียนยากจน)

จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา
ของท้องถิ่น (คาปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน) โดยจะได้
รับจัดสรรสําหรับโรงเรียนสังกัด อปท.ที่บิดา/มารดา/ผู้ปกครอง มี
รายได้ตอครัวเรือนไมเกิน 36,000 บาทตอปี 
ระดับประถมศึกษา (ป.1-ป.6) อัตราคนละ 500 บาท/คน/ภาค
เรียน หรือ 1,000 บาท/คน/ปี จํานวน 80 คนๆละ 1,000
 บาท  เป็นเงิน  80,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยรายได้และการ
จายเงินของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2562 
- เป็นไปตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 5061 ลงวัน
ที่ 18 กรกฎาคม 2565    
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ของ อบต.ศรี
ค้ํา หน้าที่ 108 ลําดับที่ 13
(กองการศึกษาฯ)

โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก

จํานวน 209,420 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดการเรียนการสอนเด็กปฐมวัย ดังนี้

รายหัว 
(อายุ 2-5 ปี) อัตราคนละ 1,700 บาท/ปี รายละเอียดดังนี้
(1) ศพด.อบต.ศรีค้ํา จํานวนนักเรียน 12 คนๆละ 1,700
 บาท เป็นเงิน 20,400 บาท
(2) ศพด.บ้านกล้วย จํานวนนักเรียน 33 คนๆละ 1,700
 บาท  เป็นเงิน  56,100 บาท
(3) ศพด.บ้านป่ายาง-เหมืองกลาง จํานวนนักเรียน 29
 คนๆ ละ 1,700 บาท เป็นเงิน 49,300 บาท

คาหนังสือเรียน 
(1) ศพด.อบต.ศรีค้ํา จํานวนนักเรียน 12 คนๆละ 200
 บาท/ปี เป็นเงิน 2,400 บาท
(2) ศพด.บ้านกล้วย จํานวนนักเรียน 33 คนๆละ200 บาท/ปี เป็น
เงิน 6,600 บาท
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(3) ศพด.บ้านป่ายาง-เหมืองกลาง จํานวนนักเรียน 29 คนๆ
ละ 200 บาท/ปี เป็นเงิน 5,800 บาท

คาอุปกรณการเรียน 
1) ศพด.อบต.ศรีค้ํา จํานวนนักเรียน 12 คนๆละ 200 บาท/ปี เป็น
เงิน 2,400 บาท
2) ศพด.บ้านกล้วย จํานวนนักเรียน 33 คนๆละ 200 บาท/ปี เป็น
เงิน 6,600 บาท
3) ศพด.บ้านป่ายาง-เหมืองกลาง จํานวนนักเรียน 29
 คนๆ ละ 200 บาท/ปี เป็นเงิน 5,800 บาท

คาเครื่องแบบนักเรียน 
1) ศพด.อบต.ศรีค้ํา จํานวนนักเรียน 12 คนๆ ละ300 บาท/ปี เป็น
เงิน 3,600 บาท
2) ศพด.บ้านกล้วย จํานวนนักเรียน 33 คนๆ ละ300 บาท/ปี เป็น
เงิน 9,900 บาท
3) ศพด.บ้านป่ายาง-เหมืองกลาง จํานวนนักเรียน 29
 คนๆ ละ 300 บาท/ปี เป็นเงิน 8,700 บาท

คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1) ศพด.อบต.ศรีค้ํา จํานวนนักเรียน 12 คนๆละ 430 บาท/ปี เป็น
เงิน 5,160 บาท
2) ศพด.บ้านกล้วย จํานวนนักเรียน 33 คนๆละ 430 บาท/ปี เป็น
เงิน 14,190 บาท
3) ศพด.บ้านป่ายาง-เหมืองกลาง จํานวนนักเรียน 29
 คนๆ ละ 430 บาท/ปี เป็นเงิน 12,470 บาท

คําชี้แจงเพิ่มเติม เนื่องจากจํานวนนักเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลง
ระหวางปีด้วยหลายสาเหตุ เชน การรับเด็กเข้าเรียนใหม การย้าย
โรงเรียน การลาออก การจบการศึกษา ฯลฯ ดังนั้น ในการเบิก
จายจริงให้เบิกจายตามจํานวนเด็กจริง หากมีการโอนเพิ่มหรือโอน
ลดไมจําต้องเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง
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- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยรายได้และการ
จายเงินของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2562 
- เป็นไปตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 5061 ลงวัน
ที่ 18 กรกฎาคม 2565
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ของ อบต.ศรี
ค้ํา หน้าที่ 119 ลําดับที่ 41 (กองการศึกษาฯ)

โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จํานวน 380,288 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจน
จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายละเอียดดังนี้
(1) คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 
- ระดับอนุบาลศึกษา คนละ 850 บาท/คน/ภาคเรียน หรือ คน
ละ 1,700 บาท/คน/ปี จํานวน 29 คน เป็นเงิน 49,300 บาท
- ระดับประถมศึกษา คนละ 950 บาท/คน/ภาคเรียน หรือ คน
ละ1,900บาท/คน/ปีจํานวน 91 คน เป็นเงิน 172,900 บาท
(2) คาหนังสือเรียน 
ระดับอนุบาลศึกษา 200 บาท/คน/ปี จํานวน 29 คน เป็น
เงิน 5,800 บาท 
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 คนละ 656.25 บาท/คน/ปี จํานวน 16
 คน เป็นเงิน 10,500 บาท 
ระดับประถมศึกษาปีที่ 2 คนละ 649.95 บาท/คน/ปี จํานวน 8
 คน เป็นเงิน 5,200 บาท 
ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 คนละ 653.10 บาท/คน/ปี จํานวน 10
 คน เป็นเงิน 6,531 บาท 
ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 คนละ 706.65 บาท/คน/ปี จํานวน 16
 คน เป็นเงิน 11,307 บาท 
ระดับประถมศึกษาปีที่ 5 คนละ 846.30 บาท/คน/ปี จํานวน 21
 คน เป็นเงิน 17,772 บาท 
ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 คนละ 858.90 บาท/คน/ปี จํานวน 20
 คน เป็นเงิน 17,178 บาท 
รวมเป็นเงิน 68,488 บาท
(3) คาอุปกรณการเรียน 
ระดับอนุบาลศึกษา คนละ 100 บาท/ภาคเรียน หรือ คนละ 200
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 บาท/ปี จํานวน 29 คน เป็นเงิน 5,800 บาท 
ระดับประถมศึกษา คนละ 195 บาท/ภาคเรียน หรือ คนละ 390
 บาท/ปี จํานวน 91 คน เป็นเงิน 35,490 บาท 
รวมเป็นเงิน 41,290 บาท
(4) คาเครื่องแบบนักเรียน 
ระดับอนุบาลศึกษา คนละ 300 บาท/ปี จํานวน 29 คน เป็น
เงิน 8,700 บาท 
ระดับประถมศึกษา คนละ 360 บาท/ปี จํานวน 91 คน เป็น
เงิน 32,760 บาท 
รวมเป็นเงิน 41,460 บาท
(5) คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ระดับอนุบาลศึกษา คนละ 215 บาท/ภาคเรียน หรือ 430
 บาท/ปี จํานวน 29 คน เป็นเงิน 12,470 บาท 
ระดับประถมศึกษา คนละ 240 บาท/ภาคเรียน หรือ 480
 บาท/ปี จํานวน 91 คน เป็นเงิน 43,680 บาท 
รวมเป็นเงิน 56,150 บาท 
คําชี้แจงเพิ่มเติม เนื่องจากจํานวนนักเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลง
ระหวางปี ด้วยหลายสาเหตุ เชน การรับเด็กเข้าเรียนใหม การย้าย
โรงเรียน การลาออก การจบการศึกษา ฯลฯ ดังนั้น ในการเบิก
จายจริง ให้เบิกจายตามจํานวนเด็กจริง หากมีการโอนเพิ่มหรือ
โอนลดไมจําต้องเปลี่ยนแ
ปลงคําชี้แจง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยรายได้และราย
จายของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 109
 ลําดับที่ 14
(กองการศึกษาฯ) 

โครงการอินเตอรเน็ตโรงเรียน จํานวน 7,200 บาท
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- เพื่อจายเป็นคาใช้จายอินเตอรเน็ตโรงเรียน
ระบบ Wireless Fidelity : WIFI โดยจะได้รับจัดสรรโรงเรียน
ละ 7,200 บาท 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยรายได้และการ
จายเงินของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2562 
- เป็นไปตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 5061 ลงวัน
ที่ 18 กรกฎาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ของ อบต.ศรี
ค้ํา หน้าที่ 105 ลําดับที่ 4
(กองการศึกษาฯ) 

สนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียนในโรงเรียนและศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กในพื้นที่

จํานวน 987,630 บาท
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- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการอาหาร
กลางวันสําหรับเด็กเล็ก โดยสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องคการบริหารสวนตําบลศรีค้ํา จํานวน 3 แหง แยกเป็น
(1) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลศรีค้ํา จํานวน 21
 คน x21บาทx245 วัน เป็นเงิน 108,045 บาท
(2) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านกล้วย จํานวน 44 คนx21บาทx245
 วัน เป็นเงิน 226,380 บาท
(3) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายาง-เหมืองกลาง จํานวน 29
 คนx21บาทx245 วัน เป็นเงิน 149,205 บาท
คําชี้แจงเพิ่มเติม รายการที่ (1) ถึง (3) สามารถถัวเฉลี่ยจาย
ระหวางกันได้ เนื่องจากจํานวนนักเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลง
ระหวางปีด้วยหลายสาเหตุ เชน การรับเด็กเข้าเรียนใหม การย้าย
โรงเรียนการลาออก การจบการศึกษาฯลฯ ให้เบิกจายคาอาหาร
กลางวันตามจํานวนเด็กจริง หากมีการโอนเพิ่มหรือโอนลด ไมจํา
ต้องเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง 
- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการอาหาร
กลางวันเด็กเล็กเด็กอนุบาลและเด็ก ป.1 – ป.6 โรงเรียนใน
สังกัด อบต.ศรีค้ํา ได้แก โรงเรียนองคการบริหารสวนตําบลศรี
ค้ํา (บ้านเวียงสา) จํานวน 120 คนx 21 บาท x200 วัน เป็น
เงิน 504,000 บาท 
คําชี้แจงเพิ่มเติม เนื่องจากจํานวนนักเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลง
ระหวางปี ด้วยหลายสาเหตุ เชน การรับเด็กเข้าเรียนใหม การย้าย
โรงเรียน การลาออก การจบการศึกษา ฯลฯ ดังนั้น ในการเบิก
จายจริงให้เบิกจายคาอาหารกลางวันตามจํานวนเด็กจริง หากมี
การโอนเพิ่มหรือโอนลด ไมจําต้องเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยรายได้และราย
จายของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 104
 ลําดับที่ 2
(กองการศึกษาฯ)
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ค่าวัสดุ รวม 580,610 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 580,610 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ของโรงเรียนใน
พื้นที่ สังกัด อบต.ศรีค้ํา 1 แหง สังกัด สพฐ. 2 แหง และศูนย
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบลศรีค้ํา จํานวน 3
 แหง รายละเอียด ดังนี้
(1) โรงเรียนบ้านสันสลีหลวง-สันนายาว จํานวน 17 คนx7.37
 บาทx260 วัน เป็นเงิน 32,575.40 บาท
(2) โรงเรียนบ้านอนุบาลศรีค้ํา จํานวน 72 คนx7.37 บาทx260
 วัน เป็นเงิน 137,966.40 บาท
(3) โรงเรียนองคการบริหารสวนตําบลศรีค้ํา (บ้านเวียง
สา) จํานวน 120 คนx7.37 บาทx260 วัน เป็นเงิน 229,944 บาท
(4) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลศรีค้ํา จํานวน 21
 คน x7.37 บาทx260 วัน เป็นเงิน 40,240.20 บาท
(5) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านกล้วย จํานวน 44 คนx7.37 บาทx260
 วัน เป็นเงิน 84,312.80 บาท
(6) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายาง จํานวน 29 คนx7.37
 บาทx260 วัน เป็นเงิน 55,569.80 บาท
คําชี้แจงเพิ่มเติม รายจาย (1) ถึง (6) เป็นเพียงการแสดงให้เห็นถึง
ที่มาของยอดตั้งงบประมาณ หากมีการเพิ่มลดของจํานวนนักเรียน
ของแตละสถานศึกษา ให้สามารถปรับเกลี่ย ถัวเฉลี่ยจายงบ
ประมาณกันได้ระหวาง (1) ถึง (6) โดยไมจําต้องเปลี่ยนแปลงคําชี้
แจงงบประมาณแตอยางใด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 104
 ลําดับที่ 1 
(กองการศึกษาฯ)
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งบลงทุน รวม 176,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 176,700 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 11 ตู้ จํานวน 62,700 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 11 ตู้  
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- มีมือจับชนิดบิด
-มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
-คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)
- สินค้ารับประกันคุณภาพอยางน้อย 1 ปี
-เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ 
(กองการศึกษาฯ)
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ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

โทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 50 นิ้ว จํานวน 
6 เครื่อง

จํานวน 114,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) 
แบบ Smart TV ขนาด 50 นิ้ว จํานวน 6 เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะดังนี้
-ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล
-ขนาดจอภาพ 50 นิ้ว
-แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight
-สามารถเชื่อมตออินเตอรเน็ตได้ (Smart TV)
-เป็นระบบปฏิบัติการ Android Tizen VIDAA U webOS หรือ
อื่นๆ
-ชองตอ HDMI ไมน้อยกวา 2 ชอง เพื่อการเชื่อมตอสัญญาณภาพ
และเสียง
-ชองตอ USB ไมน้อยกวา 1 ชอง รองรับไฟลภาพ เพลง และภาพ
ยนต
-มีตัวรับสัญญาณดิจิตอล (Digital) ในตัว
- สินค้ารับประกันคุณภาพอยางน้อย 1 ปี
-เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ 
(กองการศึกษาฯ)
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งบเงินอุดหนุน รวม 373,800 บาท
เงินอุดหนุน รวม 373,800 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโรงเรียนบ้านสันสลีหลวง-สันนายาว โครงการอาหารกลางวัน จํานวน 71,400 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการอาหารกลาง
วัน 
เด็กเล็ก เด็กอนุบาลและเด็ก ป.1-ป.6 จํานวน 17 คน x 21
 บาท x 200 วัน เป็นเงิน 71,400 บาท 
- เป็นไปตาม พรบ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกอปท. พ.ศ.2542
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้า 115
 ลําดับ ที่ 30 
(กองการศึกษาฯ)

อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลศรีค้ํา โครงการอาหารกลางวัน จํานวน 302,400 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการอาหารกลาง
วัน เด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1-ป.6 จํานวน 72 คน x 21
 บาท x 200 วัน เป็นเงิน 302,400 บาท 
- เป็นไปตาม พรบ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก อปท. พ.ศ.2542
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 หน้า 115
 ลําดับ ที่ 31 
(กองการศึกษาฯ)
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งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 40,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโรงเรียนบ้านสันสลีหลวง-สันนายาว ในโครงการที่มีวัตถุ
ประสงคเพื่อสงเสริมการศึกษาในพื้นที่

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านสันสลีหลวง-สันนา
ยาว โครงการ Chinese camp
- เป็นไปตาม พรบ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกอปท. พ.ศ.2542
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2565
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ของ อบต.ศรี
ค้ํา หน้าที่ 113 ลําดับที่ 23  
(กองการศึกษาฯ)

อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลศรีค้ํา ในโครงการที่มีวัตถุประสงคเพื่อสง
เสริมการศึกษาในพื้นที่

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนอนุบาลศรีค้ํา โครงการการส
ร้างนวัตกรรมปลูกผักแบบสมารทฟารม (Smart Farm)
- เป็นไปตาม พรบ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกอปท. พ.ศ.2542
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2565
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ของ อบต.ศรี
ค้ํา หน้าที่ 113 ลําดับที่ 24
(กองการศึกษาฯ)

วันที่พิมพ : 7/9/2565  10:12:00 หน้า : 101/141



แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 460,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 240,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 120,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาป่วยการชดเชยการงานที่เสียไปให้แกอาสาสมัคร
บริบาลท้องถิ่น หรือคาใชจายในลักษณะเดียวกันกับคาตอบแทน
หรือคาป่วยการให้กับผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคการ
บริหารสวนตําบลศรีค้ํา จํานวน  120,000  บาท  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537  และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นและการเบิกจาย พ.ศ. 2562
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว 3811
 ลงวันที่ 25  มิถุนายน 2562 เรื่อง ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่นและการเบิกจาย พ.ศ. 2562 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว 6290
 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2562 เรื่อง การกําหนดหลักสูตรที่เกี่ยวกับ
การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในระยะยาวและหลักเกณฑ วิธี
การ เงื่อนไข อัตราคาตอบแทนและการจายคาตอบแทนของอาสา
สมัครบริบาลท้องถิ่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)
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ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า (ตามโครงการสัตวปลอด
โรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของ
ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ 
อัครราชกุมารี)

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการป้องกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า เชน คาวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และวัสดุอุปกรณ
ที่จําเป็นของงานสัตวแพทย และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการสวัสดิภาพสัตวขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท0808.2/ว 827 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0810.5/ว 1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0810.5/ว 4052 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0819.3/ว 4524 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0819.3/ว 19 ลงวันที่ 3 มกราคม 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566–2570) หน้าที่ 129
 ลําดับที่ 2
(สํานักปลัด)
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โครงการป้องกันและระงับโรคติดตอตางๆ ควบคุมป้องกันโรคระบาด
ในพื้นที่

จํานวน 35,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินกิจกรรมโครงการป้องกัน
และระงับโรคติดตอตางๆ ควบคุมป้องกันโรคระบาดใน
พื้นที่ เชน โควิด-19 ไข้เลือดออก ฯลฯ ได้แก คาใช้จายเกี่ยวกับ
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566–2570)หน้าที่ 129
 ลําดับที่ 1
(สํานักปลัด)

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า เชน คาใช้จายใน
การจัดเตรียมสถานที่ คาสมนาคุณวิทยากร คาป้ายโครงการ คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นในการดํา
เนินตามโครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ของ อบต.ศรี
คํ้า หน้าที่ 130 ข้อ 3
(สํานักปลัด)
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ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย ประเภทวัสดุ
คงทน  วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ
เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย  คาติดตั้ง อาทิเชน ชุดเครื่อง
มือผาตัดที่วางกรวยแก้ว กระบอกตวง เบ้าหลอม หู
ฟัง(Stethoscope) เปลหามคนไข้ คีมถอนฟัน เครื่องวัดน้ํา
ฝน เครื่องวัดอุณหภูมิ ถังเก็บเชื้อเพลิง  เครื่องนึ่ง เครื่องมือวิทยา
ศาสตร สําลีและผ้าพันแผลเวชภัณฑแอลกอฮอล ฟิลม
เอกซเรย  เคมีภัณฑ  ออกซิเจน น้ํายาตางๆ เลือด สายยาง  ลูก
ยาง หลอดแก้ว ลวดเชื่อมเงิน ถุงมือกระดาษกรอง จุกตางๆ สัตว
เลี้ยงเพื่อการทดลองวิทยาศาสตรหรือการแพทย หลอด
เอกซเรย ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท0808.2
/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(สํานักปลัด) 

งบเงินอุดหนุน รวม 220,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 220,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 220,000 บาท

- เพื่อจายเป็นอุดหนุนคาใช้จายในการดําเนินโครงการพระราชดํา
ริด้านสาธารณสุข ดังนี้

1) อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 1 บ้านเหมือง
กลาง โครงการฝึกอบรมหมอหมูบ้านในพระราช
ประสงค จํานวน 20,000 บาท
2) อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 2 บ้านป่ายาง โครงการ
ฝึกอบรมหมอหมูบ้านในพระราชประสงค จํานวน 20,000 บาท
3) อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 3 บ้านแมคําหลัก
เจ็ด โครงการฝึกอบรมหมอหมูบ้านในพระราช
ประสงค จํานวน 20,000 บาท
4) อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 4 บ้านสันสลี
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หลวง โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี จํานวน 20,000 บาท
5) อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 5 บ้านกล้วย โครงการฝึก
อบรมหมอหมูบ้านในพระราชประสงค จํานนวน 20,000 บาท
6) อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 6 บ้านสันนา
ยาว โครงการชวยลดการติดเอดสจากแมสูลูก สภากาชาด
ไทย พระเจ้าวรวงศเธอ พระองคเจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดา
มาตุ จํานวน 20,000 บาท
7) อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 7 บ้านเวียงสา โครงการ
พัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จํานวน 20,000 บาท
8) อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 8 บ้านแมสลอง
นอก โครงการชวยลดการติดเอดสจากแมสูลูก สภากาชาด
ไทย พระเจ้าวรวงศเธอ พระองคเจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดา
มาตุ จํานวน 20,000 บาท
9) อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 9 บ้านแสนสุข โครงการ
ชวยลดการติดเอดสจากแมสูลูก สภากาชาดไทย พระเจ้าวรวงศ
เธอ พระองคเจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ จํานวน 20,000
 บาท
10) อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 10 บ้านศรีค้ํา โครงการ
พัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จํานวน 20,000 บาท
11) อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 11 บ้านรุง
เจริญ โครงการชวยลดการติดเอดสจากแมสูลูก สภากาชาด
ไทย พระเจ้าวรวงศเธอ พระองคเจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดา
มาตุ จํานวน 20,000 บาท

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0819.2/ว 1504 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563
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- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566–2570) หน้าที่ 130
 ลําดับที่ 4
(สํานักปลัด)

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 1,036,860 บาท

งบบุคลากร รวม 421,860 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 421,860 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 253,680 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แกข้า
ราชการ/พนักงานสวนท้องถิ่น ดังนี้ 
  ประเภท วิชาการ 1 อัตรา
  - ตําแหนง นักพัฒนาชุมชน (ปก./ชก.) 
และตําแหนงอื่น ฯลฯ ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี พ.ศ.2564-2566
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น
พ.ศ.2542
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. ที่ มท0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. ที่ มท0809.3/ว 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2559
(สํานักปลัด)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 153,480 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกพนักงานจ้างตามภารกิจ 1 อัตรา
ตําแหนง ผู้ชวยนักพัฒนาชุมชน และตําแหนงอื่น ฯลฯ ตามแผน
อัตรากําลัง 3 ปี พ.ศ.2564-2566
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. ที่ มท0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด
ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
(สํานักปลัด)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 14,700 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แก พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ จํานวน 1 อัตรา  ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี พ.ศ
. 2564-2566
- เป็นไปตามหนังสือ สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 1372  ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
(สํานักปลัด)

งบดําเนินงาน รวม 600,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 600,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 550,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เชน คาถาย
เอกสาร ,   คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ , คาซักฟอก , คา
กําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล , คาระวางบรรทุก , คาเชาทรัพยสิน(ยก
เว้นคาเชาบ้าน) , คาโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ , คา
ธรรมเนียมตางๆ , คาเบี้ยประกัน , คาใช้จายในการดําเนินคดีตาม
คําพิพากษา , คาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เชน คาจ้างที่
ปรึกษา คาจ้างออกแบบ คารับรองแบบ คาจ้างทําระบบแผนที่
ภาษี คาจ้างทนายความ , คาจ้างผู้เชี่ยวชาญบัญชี , คาจ้างปรับ
ปรุงโดเมน website คาตรวจวินิจฉัยโรค คาทําหมันสัตว , คาจ้าง
แรงงานราษฎรกรณีดําเนินการเอง , คาจ้างเหมาที่มีลักษณะการ
จ้างทําเพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ ป้ายชื่อสํานักงาน หรือ
ป้ายอื่นๆที่ไมมีลักษณะเป็นสิ่งกอสร้าง , คาติดตั้งไฟฟ้าเพื่อใช้ใน
อาคาร , คาติดตั้งประปาเพื่อใช้ในอาคาร , คาติดตั้งโทรศัพท คา
ใช้จายตางๆติดตั้งโทรศัพท ยกเว้นคาเครื่องโทรศัพทพวงภายใน
และเครื่องโทรศัพทภายใน , คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ(ที่
ไมเข้าลักษณะที่ดินและสิ่งกอสร้าง) คาจ้างเหมาบริการเก็บ ขน
และกําจัดขยะและสิ่ง ปฏิกูล คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ย
ประกัน คาใช้จายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจ้าง
เหมาบริการรถรับ-สงนักเรียน ฯลฯ    
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
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- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
จัดทําประกันภัยทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2562 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4759
 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2564 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
จัดทําประกันภัยทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2562 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4759
 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2564 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909
 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 
(สํานักปลัด)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคการบริหาร
สวนตําบลศรีค้ํา

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการชวยเหลือประชาชนตามอํานาจ
หน้าที่ขององคการบริหารสวนตําบลศรีค้ํา
- เป็นไปตาม พรบ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก อปท. พ.ศ.2542 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ของ อบต.ศรี
ค้ํา หน้าที่ 88 ลําดับที่ 16
(สํานักปลัด)

งบเงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรการกุศล

อุดหนุนกิ่งกาชาดอําเภอแมจัน จํานวน 15,000 บาท
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- เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสนับสนุนภารกิจกิ่งกา
ชาดอําเภอแมจัน
- เป็นไปตาม พรบ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกอปท. พ.ศ.2542 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2564
- เป็นไปตามหนังสือเทศบาลตําบลสันทราย ที่ ชร 53001/ว 362
 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ของ อบต.ศรี
คํ้า หน้าที่ 86 ลําดับที่ 11
(สํานักปลัด)

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 900,000 บาท

งบลงทุน รวม 900,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 900,000 บาท
ครุภัณฑอื่น

จัดซื้อเตาเผาขยะ หมูที่ 2 บ้านป่ายาง จํานวน 450,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเตาเผาขยะ หมูที่ 2 บ้านป่ายาง โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี้
-ขนาดทั่วไปของตัวเตา กว้างไมน้อยกวา 1,250 ยาวไมน้อย
กวา 1,360 สูงไมน้อยกวา 2,000 มิลลิเมตร ปลองสูงไมน้อย
กวา 4,800 มิลลิเมตร ตัวเตามีน้ําหนักไมน้อยกวา 4,200
 กิโลกรัม และมีคุณสมบัติอื่นๆ ตามคุณลักษณะที่ อบต.ศรี
ค้ํา กําหนด   
- สินค้ารับประกันคุณภาพอยางน้อย 1 ปี
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทัองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ของ อบต.ศรี
ค้ํา หน้าที่ 139 ลําดับที่ 2
(จัดหาตามท้องตลาด เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคามาตรฐานครู
ภัณฑของสํานักงบประมาณ)
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จัดซื้อเตาเผาขยะ หมูที่ 4 บ้านสันลีหลวง จํานวน 450,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเตาเผาขยะ หมูที่ 4 บ้านสันลีหลวง โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี้
-ขนาดทั่วไปของตัวเตา กว้างไมน้อยกวา 1,250 ยาวไมน้อย
กวา 1,360 สูงไมน้อยกวา 2,000 มิลลิเมตร ปลองสูงไมน้อย
กวา 4,800 มิลลิเมตร ตัวเตามีน้ําหนักไมน้อยกวา 4,200
 กิโลกรัม และมีคุณสมบัติอื่นๆ ตามคุณลักษณะที่ อบต.ศรี
ค้ํา กําหนด   
- สินค้ารับประกันคุณภาพอยางน้อย 1 ปี
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทัองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ของ อบต.ศรี
ค้ํา หน้าที่ 140 ลําดับที่ 3
(จัดหาตามท้องตลาด เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคามาตรฐานครู
ภัณฑของสํานักงบประมาณ)

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 316,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 300,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 300,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการ อบต.เคลื่อนที่เพื่อให้บริการประชาชนตามอํานาจหน้าที่ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นดําเนินโครงการ อบต.เคลื่อนที่เพื่อให้บริการประชา
ชนตามอํานาจหน้าที่ เชน คาอาหาร คาอาหารวาง คา
เอกสาร วัสดุอุปกรณ คาป้ายไวนิล ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน พระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แกองคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และพระราชกฤษฎีกาวาด้วยหลักเกณฑ
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึงปัจจุบัน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ของ อบต.ศรี
คํ้า หน้าที่ 135 ลําดับที่ 4
(สํานักปลัด)
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โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นดําเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในพื้นที่ เชน คาเอกสาร วัสดุอุปกรณ คาป้ายไวนิล คาสมนาคุณ
วิทยากร ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน และพระราช
บัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แกองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ของ อบต.ศรี
คํ้า หน้าที่ 95 ลําดับที่ 8
(สํานักปลัด)

โครงการฝึกอบรมทําดอกไม้ประดิษฐ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมทําดอกไม้
ประดิษฐ ได้แก คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และตกแตงสถานที่ฝึก
อบรม คาวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้
บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร และคาใช้จายอื่นๆ ที่
จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566–2570) หน้าที่ 87
 ลําดับที่ 13 
(สํานักปลัด)
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โครงการฝึกอบรมสงเสริมอาชีพผู้สูงอายุตําบลศรีค้ํา จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมสงเสริม
อาชีพผู้สูงอายุตําบลศรีค้ํา ได้แก คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และ
ตกแตงสถานที่ฝึกอบรม คาวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ คา
กระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร และคา
ใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566–2570) หน้าที่ 85
 ลําดับที่ 7 
(สํานักปลัด)

โครงการสงเสริมกลุมอาชีพตางๆ เชน กลุมไม้กวาด, กลุมผู้สูงอายุ, 
กลุมพัฒนาสตรี, กลุมประชาชนทั่วไป  ฯลฯ

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมกลุมอาชีพ
ตางๆ ได้แก คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถานที่ฝึก
อบรม คาวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้
บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม คาอาหาร คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากรคาอาหาร และคาใช้จาย
อื่นๆ ที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 83
 ลําดับที่ 1 
(สํานักปลัด)

โครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะโดยสงเสริม
การคัดแยกขยะที่ต้นทาง การรณงคการบริหารจัดการขยะที่เป็นมิตร
ตอสิ่งแวดล้อม และการดําเนินการอื่นที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ขยะ

จํานวน 220,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยว
กับการบริหารจัดการขยะโดยสงเสริมการคัดแยกขยะที่ต้น
ทาง การรณงคการบริหารจัดการขยะที่เป็นมิตรตอสิ่งแวด
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ล้อม และการดําเนินการอื่นที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะ ดังนี้
1) โครงการบริหารจัดการขยะและคัดแยกขยะอันตรายจาก
ชุมชน บ้านเหมืองกลาง หมูที่ 1 จํานวน 20,000 บาท
2) โครงการบริหารจัดการขยะและคัดแยกขยะอันตรายจาก
ชุมชน บ้านป่ายาง หมูที่ 2 จํานวน 20,000 บาท
3) โครงการบริหารจัดการขยะและคัดแยกขยะอันตรายจาก
ชุมชน บ้านแมคําหลักเจ็ด หมูที่ 3 จํานวน 20,000 บาท
4) โครงการบริหารจัดการขยะและคัดแยกขยะอันตรายจาก
ชุมชน บ้านสันสลีหลวง หมูที่ 4 จํานวน 20,000 บาท
5) โครงการบริหารจัดการขยะและคัดแยกขยะอันตรายจาก
ชุมชน บ้านกล้วย หมูที่ 5 จํานวน 20,000 บาท
6) โครงการบริหารจัดการขยะและคัดแยกขยะอันตรายจาก
ชุมชน บ้านสันนายาว หมูที่ 6 จํานวน 20,000 บาท
7) โครงการบริหารจัดการขยะและคัดแยกขยะอันตรายจาก
ชุมชน บ้านบ้ายเวียงสา หมูที่ 7 จํานวน 20,000 บาท
8) โครงการบริหารจัดการขยะและคัดแยกขยะอันตรายจาก
ชุมชน บ้านแมสลองนอก หมูที่ 8 จํานวน 20,000 บาท
9) โครงการบริหารจัดการขยะและคัดแยกขยะอันตรายจาก
ชุมชน บ้านแสนสุข หมูที่ 9 จํานวน 20,000 บาท
10) โครงการบริหารจัดการขยะและคัดแยกขยะอันตรายจาก
ชุมชน บ้านศรีค้ํา หมูที่ 10 จํานวน 20,000 บาท
11) โครงการบริหารจัดการขยะและคัดแยกขยะอันตรายจาก
ชุมชน บ้านรุงเจริญ หมูที่ 11 จํานวน 20,000 บาท
- เพื่อจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถานที่ฝึก
อบรม คาวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้
บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม คาอาหาร คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากรคาอาหาร และคาใช้จาย
อื่นๆ ที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570)หน้าที่ 83
 ลําดับที่ 1 
(สํานักปลัด)
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งบเงินอุดหนุน รวม 16,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 16,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีอําเภอ แมจัน โครงการสงเสริม
สนับสนุนการจัดกิจกรรมในการพัฒนาบทบาทและพัฒนาศักยภาพ
สตรีและเครือขายสตรีอําเภอแมจัน

จํานวน 16,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมสนับสนุน
การจัดกิจกรรมในการพัฒนาบทบาทและพัฒนาศักยภาพสตรีและ
เครือขายสตรีอําเภอแมจัน
- เป็นไปตาม พรบ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก อปท. พ.ศ.2542 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ของ อบต.ศรี
คํ้า หน้าที่ 97 ลําดับ 13
(สํานักปลัด) 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 238,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 110,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัว 
รัชกาลที่ 10

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัว รัชกาลที่ 10
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและ
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ของ อบต.ศรี
คํ้า หน้าที่ 134 ลําดับที่ 2
(กองการศึกษาฯ) 
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โครงการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาวันแมแหงชาติ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและ
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ของ อบต.ศรี
คํ้า หน้าที่ 134 ลําดับที่  2
(กองการศึกษาฯ)

โครงการรดน้ําดําหัวผู้สูงอายุ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการรดนํ้าดําหัวผู้สูงอายุ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและ
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ของ อบต.ศรี
คํ้า หน้าที่ 122 ลําดับที่ 1
(กองการศึกษาฯ)

โครงการสงเสริมบํารุงรักษาประเพณีลอยกระทง จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการสงเสริมบํารุงรักษาประเพณี
ลอยกระทง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและ
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 
และระเบียบตางๆที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ของ อบต.ศรี
คํ้า หน้าที่ 90 ลําดับที่ 2 
(กองการศึกษาฯ)
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โครงการสงเสริมประเพณีวันเข้าพรรษา จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการสงเสริม
ประเพณีวันเข้าพรรษา
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและ
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ของ อบต.ศรี
คํ้า หน้าที่ 123 ลําดับที่ 2 
(กองการศึกษาฯ)

งบเงินอุดหนุน รวม 128,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 128,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอแมจัน โครงการจัดงานรัฐพิธี งาน
ประเพณีท้องถิ่นและวันสําคัญตางๆ

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการงานรัฐพิธีงานประเพณีท้อง
ถิ่นและวันสําคัญตางๆ
- เป็นไปตาม พรบ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก อปท. พ.ศ.2542 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ของ อบต.ศรี
คํ้า หน้าที่ 127 ลําดับที่ 8
(สํานักปลัด)

อุดหนุนสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายโครงการสืบสาน
ประเพณีนมัสการและสรงน้ําพระธาตุดอยตุง

จํานวน 8,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการสืบสานประเพณีนมัสการ
และสรงนํ้าพระธาตุดอยตุง 
- เป็นไปตาม พรบ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก อปท. พ.ศ.2542 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ของ อบต.ศรี
คํ้า หน้าที่ 124 ลําดับที่ 5
(กองการศึกษาฯ)
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เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตําบลศรีค้ํา เพื่อดําเนินโครงการอนุรักษและ
จรรโลงไว้ซึ่งศาสนาและวัฒนธรรม

จํานวน 90,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดู
ร้อน จํานวน 30,000 บาท
- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการประเพณีวันสารท
ไทย (สลากภัต) จํานวน 60,000 บาท
- เป็นไปตาม พรบ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก อปท. พ.ศ.2542 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ของ อบต.ศรี
คํ้า หน้าที่ 125 ลําดับที่ 6
(กองการศึกษาฯ)

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว รวม 15,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 15,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 15,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการสงเสริมการทองเที่ยวในพื้นที่ตําบลศรีค้ําและอําเภอแมจัน จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการสงเสริมการทองเที่ยวในพื้นที่
ตําบลศรีค้ําและอําเภอแมจัน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและ
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ของ อบต.ศรี
คํ้า หน้าที่ 102 ลําดับที่ 1
(สํานักปลัด/กองการศึกษาฯ)
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 2,291,340 บาท

งบบุคลากร รวม 1,721,340 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,721,340 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,046,820 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แกข้า
ราชการ/พนักงานสวนท้องถิ่น ดังนี้ 
      1) ประเภท อํานวยการท้องถิ่น 1 อัตรา 
           - ตําแหนง ผู้อํานวยการกองชาง 
            (นักบริหารงานชาง ระดับต้น) 
      2) ประเภท วิชาการ 1 อัตรา
          - ตําแหนง วิศวกรโยธา (ปก./ชก.) จํานวน 1 อัตรา
      3) ประเภท ทั่วไป 1 อัตรา
          - ตําแหนง นายชางโยธา (ปง./ชง.) จํานวน 1 อัตรา   
      และตําแหนงอื่น ฯลฯ ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี พ.ศ.2564-
2566
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
.ที่ มท0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
.ที่ มท0809.3/ว 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2559
(กองชาง)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงหัวหน้าสวนราชการ ตําแหนง
ประเภทอํานวยการท้องถิ่น ระดับสูง ระดับกลาง และระดับ
ต้น หัวหน้าฝ่าย ระดับต้น ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยว
ชาญ/ชํานาญการพิเศษ/ชํานาญการ(ถ้ามี) 
จํานวน 1 อัตรา ได้แก ตําแหนง ผู้อํานวยการกองชาง
ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี พ.ศ.2564-2566
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 652 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559
(กองชาง)
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 589,560 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกพนักงานจ้าง 4 อัตรา ดังนี้
 1) พนักงานจ้างตามภารกิจ 
     - ตําแหนง ผู้ชายนายชางโยธา จํานวน 1 อัตรา
     - ตําแหนง ผู้ชายนายชางเขียนแบบ จํานวน 1 อัตรา
     - ตําแหนง ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา
 2) พนักงานจ้างทั่วไป 
     - ตําแหนง คนงาน จํานวน 1 อัตรา
และตําแหนงอื่น ฯลฯ ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี พ.ศ. 2564-2566
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
.ที่ มท0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด
ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
(กองชาง)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 42,960 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แก พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ จํานวน 3 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 1
 อัตรา 
ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี พ.ศ.2564-2566
- เป็นไปตามหนังสือ สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่
มท0809.3/ว 1372  ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
.ที่ มท0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
(กองชาง)

งบดําเนินงาน รวม 435,000 บาท
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ค่าตอบแทน รวม 75,000 บาท
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คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวนท้อง
ถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) ให้แกข้า
ราชการ/พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง คา
สมนาคุณกรรมการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้าง คาตอบแทนผู้
ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก อบต. เชน คาตอบแทนคณะ
กรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจการ
จ้าง คาตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทาง
ละเมิด คาตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนวินัย คาตอบแทนเจ้า
หน้าที่ในการเลือกตั้ง คาใช้จาย/คาป่วยการ จายให้แก อปพร. ที่
ได้รับตําสั่งให้ปฏิบัติงาน หรือคาตอบแทนที่เข้าลักษณะประเภท
นี้ ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปี แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 (เงินรางวัลประจําปี)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายการคัด
เลือกพนักงานและลูกจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0804.4
/ว 2158 ลงวันที่ 20 เมษายน 2559 ประกอบหนังสือกระทรวง
การคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 38 ลงวันที่ 28
 เมษายน 2558 (คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทาง
ละเมิด) 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่
มท0809.1/ว 381 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2546 (คณะกรรมการสอบ
สวนวินัย)
- เป็นไปตามบัญชีอัตราคาตอบแทนบุคคลที่ได้รับแตงตั้งให้ปฏิบัติ
หน้าที่ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ท้าย
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ประกอบหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว5013 ลงวันที่ 26
 สิงหาคม 2563 
(กองชาง)
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คาเชาบ้าน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาเชาบ้านให้แกข้าราชการ/พนักงานสวนท้อง
ถิ่นที่มีสิทธิได้รับตามอัตราที่ระเบียบฯ กําหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของ
ข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0679
ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ 2561
(กองชาง)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกข้า
ราชการ/พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้างประจํา ผู้ได้รับบํานาญ
ปกติ ที่มีสิทธิได้รับตามอัตราที่ระเบียบฯ กําหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2563
(กองชาง)

ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
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รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อได้มาซึ่งบริการ จํานวน 100,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นคาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เชน คาถาย
เอกสาร ,คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ , คาซักฟอก , คากําจัด
ขยะหรือสิ่งปฏิกูล , คาระวางบรรทุก , คาเชาทรัพยสิน(ยกเว้นคา
เชาบ้าน) , คาโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ , คาธรรมเนียม
ตางๆ , คาเบี้ยประกัน , คาใช้จายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา , คาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เชน คาจ้างที่
ปรึกษา คาจ้างออกแบบ คารับรองแบบ คาจ้างทําระบบแผนที่
ภาษี คาจ้างทนายความ , คาจ้างผู้เชี่ยวชาญบัญชี , คาจ้างปรับ
ปรุงโดเมน website คาตรวจวินิจฉัยโรค คาทําหมันสัตว , คาจ้าง
แรงงานราษฎรกรณีดําเนินการเอง , คาจ้างเหมาที่มีลักษณะการ
จ้างทําเพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ ป้ายชื่อ สํานักงาน หรือ
ป้ายอื่นๆที่ไมมีลักษณะเป็นสิ่งกอสร้าง , คาติดตั้งไฟฟ้าเพื่อใช้ใน
อาคาร , คาติดตั้งประปาเพื่อใช้ในอาคาร , คาติดตั้งโทรศัพท คา
ใช้จายตางๆติดตั้งโทรศัพท ยกเว้นคาเครื่องโทรศัพทพวงภายใน
และเครื่องโทรศัพทภายใน , คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ (ที่
ไมเข้าลักษณะที่ดินและสิ่งกอสร้าง) ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
จัดทําประกันภัยทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2562 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4759
 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2564 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
จัดทําประกันภัยทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2562 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4759
 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2564 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909
 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
(กองชาง)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในและนอกราช
อาณาจักร ให้กับพนักงานสวนตําบล ที่มีสิทธิเบิกได้ เชน คาเบี้ย
เลี้ยงเดินทาง คาเดินทางพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ
 ทาอากาศยาน คาผานทางพิเศษ คาลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท0808.2/ว 1797 ลง
วันที่ 2 เมษายน 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่มท0808.2
/ว 388 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2564
(กองชาง)

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคา
ใช้จายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
สําหรับการฝึกอบรมที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่น หรือหนวยงาน
อื่นของรัฐจัดหรือรวมกันจัด หรือการฝึกอบรมที่หนวยงานอื่นซึ่งไม
ใชหนวยงานของรัฐจัดหรือรวมกันจัด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
(กองชาง)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909
ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 
(กองชาง)  
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ค่าวัสดุ รวม 210,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน แยกเป็น 
- วัสดุคงทน เชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะ
กระดาษ ขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัด
เหล็ก กรรไกร เก้าอี้พลาสติก แปรงลบกระดานดําตรายาง ขา
ตั้ง (กระดานดํา) ที่ถูพื้น ตะแกรง วางเอกสาร เครื่องตัด
โฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพ
เขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ แผงปิดประกาศ แผนป้ายชื่อ
สํานักงานหรือหนวยงาน แผนป้ายตางๆ มูลี่ มานปรับแสง (ตอ
ผืน) พรม (ตอผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูป
จําลอง กระเป๋า ตาชั่งขนาดเล็ก ฯลฯ
- วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ 
นํ้ายาลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอลค สมุด ซอง
เอกสาร ตลับผงหมึก นํ้าหมึกปรินท เทป พี วี ซี แบบใส นํ้ายาลบ
กระดาษไข กระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษ
คารบอน แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ ผ้าสํา
ลี ธงชาติ สิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อหรือจากพิมพ ของใช้ใน
การ บรรจุหีบหอ นํ้ามัน ไข ขี้ผึ้ง นํ้าดื่มสําหรับบริการประชาชน
ในสํานักงาน ฯลฯ
- วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล และวัสดุอื่น ๆ ที่สามารถเบิก
จาย ในประเภทรายจายนี้
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ของ อปท. 
(กองชาง)
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคง
ทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมด
ไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก วัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลืองวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รายจายที่ต้องชําระ
พร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติด
ตั้ง เป็นต้นเชน ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน โคมไฟ โทรโขง ไมค
ลอยพร้อมเครื่องสงสัญญาณ ฟิวส เทปพันสายไฟ สาย
ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เข็มขัดรัดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองชาง)

วัสดุกอสร้าง จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสร้าง ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร
หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก วัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลืองวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รายจายที่ต้องชําระพร้อม
กับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็น
ต้น เชน  ไม้ตางๆ ค้อน น้ํามันทาไม้ คีม ชะแลง น้ํามันทา
ไม้ ทินเนอร สี ปูนสีเมนต ทอน้ําและอุปกรณประปา ทอตางๆ ทอ
น้ําบาดาล ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท0808.2
/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองชาง)
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ที่มีลักษณะโดยสภาพ
ไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง
หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก วัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รายจายที่
ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คา
ติดตั้ง เป็นต้น เชน  ไขควง ประแจ แมแรง กุญแจปากตาย กุญแจ
เลื่อน คิมล็อค ยางรถยนต น้ํามันเบรก ฟิลมกรองแสง น้ํา
กลั่น เบาะรถยนตเครื่องยนต(อะไหล) ชุดเกียรรถยนต เบรก ค
รัช พวงมาลัย หม้อน้ําฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท0808.2
/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองชาง)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ที่มีลักษณะโดยสภาพ
ไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง
หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก วัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รายจายที่
ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คา
ติดตั้ง เป็นต้น เชน  แก๊สหุงต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามัน
ก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจาระบี น้ํามัน
เครื่อง ถาน ก๊าซ น้ํามันเกียร น้ํามันหลอลื่น ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท0808.2
/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909
ลงวันที่ 27 เมษายน 2565
(กองชาง)
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุสิ้นเปลืองรวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอ
เติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่
ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คา
ติดตั้ง เป็นต้น อาทิเชน แผนหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณบันทึก
ข้อมูล ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

งบลงทุน รวม 135,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 100,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นรายจาย เพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับ
ปรุงครุภัณฑ และเพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาโครงสร้าง
ของครุภัณฑขนาดใหญ เชน เครื่องจักรกล ยานพาหนะ รวม
ทั้ง คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง สําหรับครุภัณฑสวน
กลาง ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
(กองชาง)
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 35,000 บาท
คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง จํานวน 35,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง เชน คา
ปรับปรุงถนนหินคลุกภายพื้นที่ในตําบลศรีคํ้า และคาบํารุงรักษา
ปรับปรุงที่ดินและ สิ่งกอสร้างอื่นๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือ ดวนมาก ที่ มท  0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9
 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ของ อบต.ศรี
คํ้า หน้าที่ 74 ลําดับที่ 74 และ หน้า 136 ลําดับที่ 8
(กองชาง)

งานก่อสร้าง รวม 3,440,400 บาท
งบลงทุน รวม 3,440,400 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 3,440,400 บาท
คากอสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างตาง ๆ

โครงการกอสร้างโดมหน้าอาคารอเนกประสงค บ้านเหมืองกลาง หมู
ที่ 1

จํานวน 443,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสร้างโดมหน้าอาคารอเนกประสงค บ้าน
เหมืองกลาง หมูที่ 1 ขนาดกว้าง 18.00 เมตร ยาว 24.00
 เมตร สูง 4.00 เมตร หรือมีพื้นที่อาคารไมน้อยกวา 432.00
 ตารางเมตร กอสร้างตามแบบแปลนที่ อบต.ศรีคํ้า กําหนด 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7  พ.ศ.2562
- เป็นไปตาม พรบ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก อปท. พ.ศ.2542 มาตรา 16 (4)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 33
 ลําดับที่ 9
(กองชาง)
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โครงการกอสร้างอาคารอเนกประสงค (คัดแยกขยะ) ซอย 12 บ้าน
สันสลีหลวง หมูที่ 4

จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสร้างอาคารอเนกประสงค (คัดแยก
ขยะ) ซอย 12 บ้านสันสลีหลวง หมูที่ 4 ขนาดกว้าง 6.00
 เมตร ยาว 12.00 เมตร สูง 3.50 เมตร หรือมีพื้นที่อาคารไมน้อย
กวา 72.00 ตารางเมตร กอสร้างตามแบบแปลนที่ อบต.ศรี
คํ้า กําหนด 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7  พ.ศ.2562
- เป็นไปตาม พรบ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก อปท. พ.ศ.2542 มาตรา 16 (4)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 45
 ลําดับที่ 40
(กองชาง)

โครงการกอสร้างอาคารอเนกประสงค (คัดแยกขยะ) บ้านป่ายาง หมู
ที่ 2

จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสร้างอาคารอเนกประสงค (คัดแยกขยะ) บ้าน
ป่ายาง หมูที่ 2 ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร สูง 3.50
 เมตร หรือมีพื้นที่อาคารไมน้อยกวา 72.00 ตารางเมตร กอสร้าง
ตามแบบแปลนที่ อบต.ศรีคํ้า กําหนด 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7  พ.ศ.2562
- เป็นไปตาม พรบ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก อปท. พ.ศ.2542 มาตรา 16 (4)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 35
 ลําดับที่ 18
(กองชาง)
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คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างตาง ๆ

โครงการตอเติมศาลาอเนกประสงค (ป่าแดง) บ้านเวียงสา หมู 7 จํานวน 45,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอเติมศาลาอเนกประสงค (ป่าแดง) บ้านเวียง
สา หมู 7 ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร สูง 3.50
 เมตร กอสร้างตามแบบแปลนที่ อบต.ศรีคํ้า กําหนด 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7  พ.ศ.2562
- เป็นไปตาม พรบ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก อปท. พ.ศ.2542 มาตรา 16 (4)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 52
 ลําดับที่ 58
(กองชาง)

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างสนามกีฬาพร้อมตาขาย บ้านแสนสุข หมูที่ 9 จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสร้างสนามกีฬาพร้อมตาขาย บ้านแสนสุข หมู
ที่ 9 ขนาดกว้าง 18.50 เมตร ยาว 32.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15
 เมตร หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 592 ตารางเมตร กอสร้างตามแบบ
แปลนที่ อบต.ศรีคํ้า กําหนด 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7  พ.ศ.2562
- เป็นไปตาม พรบ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก อปท. พ.ศ.2542 มาตรา 16 (4)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 59
 ลําดับที่ 79
(กองชาง)
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คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างถนน คสล. ซอย 2 ตั้วแตบ้านนายประสิทธิ์ เรือนคํา 
ถึงบ้านนายสวาง สิงหคํา บ้านแมคําหลักเจ็ด หมูที่ 3

จํานวน 95,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนน คสล. ซอย 2 ตั้วแตบ้านนาย
ประสิทธิ์ เรือนคํา ถึงบ้านนายสวาง สิงหคํา บ้านแมคําหลัก
เจ็ด หมูที่ 3 ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 47.50
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 166.25 ตาราง
เมตร กอสร้างตามแบบแปลนที่ อบต.ศรีคํ้า กําหนด 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7  พ.ศ.2562
- เป็นไปตาม พรบ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก อปท. พ.ศ.2542 มาตรา 16 (4)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 39
 ลําดับที่ 25
(กองชาง)

โครงการกอสร้างถนน คสล. ซอยหน้าสุสาน บ้านสันนายาว หมูที่ 6 จํานวน 299,900 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนน คสล. ซอยหน้าสุสาน บ้านสันนา
ยาว หมูที่ 6 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 124.50
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 498.00 ตาราง
เมตร กอสร้างตามแบบแปลนที่ อบต.ศรีคํ้า กําหนด 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7  พ.ศ.2562
- เป็นไปตาม พรบ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก อปท. พ.ศ.2542 มาตรา 16 (4)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 50
 ลําดับที่ 53
(กองชาง)
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โครงการกอสร้างถนน คสล. ตั้งแตบ้าน ร.ต.อ.เดช ไชยวุฒิ ไปถึงบ้าน 
ร.ต.ท. พงศภีระ จันทรโพธิ์ บ้านแมคําหลักเจ็ด หมูที่ 3

จํานวน 102,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนน คสล. ตั้งแตบ้าน ร.ต.อ.เดช ไชย
วุฒิ ไปถึงบ้าน ร.ต.ท. พงศภีระ จันทรโพธิ์ บ้านแมคําหลักเจ็ด หมู
ที่ 3 ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 175.00 ตารางเมตร กอสร้างตาม
แบบแปลนที่ อบต.ศรีคํ้า กําหนด 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7  พ.ศ.2562
- เป็นไปตาม พรบ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก อปท. พ.ศ.2542 มาตรา 16 (4)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 37
 ลําดับที่ 22
(กองชาง)

โครงการกอสร้างถนน คสล. ตั้งแตบ้านนางคํามูล พันธสาย ไปถึง
บ้านนางโสภิณ จินดาธรรม บ้านแมคําหลักเจ็ด หมูที่ 3

จํานวน 65,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนน คสล. ตั้งแตบ้านนางคํามูล พันธ
สาย ไปถึงบ้านนางโสภิณ จินดาธรรม บ้านแมคําหลักเจ็ด หมูที่ 3
 ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 38.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 114.00 ตารางเมตร กอสร้างตาม
แบบแปลนที่ อบต.ศรีคํ้า กําหนด 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7  พ.ศ.2562
- เป็นไปตาม พรบ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก อปท. พ.ศ.2542 มาตรา 16 (4)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 36
 ลําดับที่ 21
(กองชาง)

วันที่พิมพ : 7/9/2565  10:12:01 หน้า : 136/141



โครงการกอสร้างถนน คสล. ตั้งแตบ้านนายบุญธรรม คําหล้าทราย 
ไปถึงบ้านนายจันทรแก้ว อิ่นแก้ว บ้านแมคําหลักเจ็ด หมูที่ 3

จํานวน 37,600 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนน คสล. ตั้งแตบ้านนายบุญธรรม คํา
หล้าทราย ไปถึงบ้านนายจันทรแก้ว อิ่นแก้ว บ้านแมคําหลัก
เจ็ด หมูที่ 3 ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.40 เมตร ยาว 30.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 72.00 ตาราง
เมตร กอสร้างตามแบบแปลนที่ อบต.ศรีคํ้า กําหนด 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7  พ.ศ.2562
- เป็นไปตาม พรบ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก อปท. พ.ศ.2542 มาตรา 16 (4)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 38
 ลําดับที่ 23
(กองชาง)

โครงการกอสร้างถนน คสล. บ้านแมสลองนอก หมูที่ 8 จํานวน 299,900 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนน คสล. บ้านแมสลองนอก หมูที่ 8
 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 124.50 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 498.00 ตารางเมตร กอสร้างตาม
แบบแปลนที่ อบต.ศรีคํ้า กําหนด 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7  พ.ศ.2562
- เป็นไปตาม พรบ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก อปท. พ.ศ.2542 มาตรา 16 (4)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 56
 ลําดับที่ 70
(กองชาง)
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โครงการกอสร้างถนน คสล. เส้นทางกลุมที่ 2 ตอจากถนนเดิม บ้าน
รุงเจริญ หมูที่ 11

จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนน คสล. เส้นทางกลุมที่ 2 ตอจากถนน
เดิม บ้านรุงเจริญ หมูที่ 11 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00
 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมน้อย
กวา 200.00 ตารางเมตร กอสร้างตามแบบแปลนที่ อบต.ศรี
คํ้า กําหนด 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7  พ.ศ.2562
- เป็นไปตาม พรบ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก อปท. พ.ศ.2542 มาตรา 16 (4)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 64
 ลําดับที่ 95
(กองชาง)

โครงการกอสร้างถนน คสล. เส้นทางกลุมที่ 4 ตอจากถนนเดิม บ้าน
รุงเจริญ หมูที่ 11

จํานวน 180,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนน คสล. เส้นทางกลุมที่ 4 ตอจากถนน
เดิม บ้านรุงเจริญ หมูที่ 11 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00
 เมตร ยาว 75.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมน้อย
กวา 300.00 ตารางเมตร กอสร้างตามแบบแปลนที่ อบต.ศรี
คํ้า กําหนด 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7  พ.ศ.2562
- เป็นไปตาม พรบ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก อปท. พ.ศ.2542 มาตรา 16 (4)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 64
 ลําดับที่ 96
(กองชาง)
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โครงการกอสร้างถนน คสล. หมูที่ 7 บ้านเวียงสา เชื่อมหมูที่ 4 บ้าน
สันสลีหลวง บ้านเวียงสา หมูที่ 7

จํานวน 253,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนน คสล. หมูที่ 7 บ้านเวียงสา เชื่อมหมู
ที่ 4 บ้านสันสลีหลวง บ้านเวียงสา หมูที่ 7 ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 105.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ไมน้อยกวา 420.00 ตารางเมตร กอสร้างตามแบบแปลนที่ อบต
.ศรีคํ้า กําหนด 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7  พ.ศ.2562
- เป็นไปตาม พรบ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก อปท. พ.ศ.2542 มาตรา 16 (4)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 53
 ลําดับที่ 62
(กองชาง)

โครงการกอสร้างประตูปิดเปิดแมน้ําคํา จํานวน 4 จุด บ้านกล้วย หมู
ที่ 5

จํานวน 250,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสร้างประตูปิดเปิดแมน้ําคํา จํานวน 4
 จุด บ้านกล้วย หมูที่ 5 ขนาดกว้างบาน 1.20 เมตร ยาว 1.20
 เมตร กอสร้างตามแบบแปลนที่ อบต.ศรีคํ้า กําหนด 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7  พ.ศ.2562
- เป็นไปตาม พรบ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก อปท. พ.ศ.2542 มาตรา 16 (4)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 49
 ลําดับที่ 51
(กองชาง)
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โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล. พร้อมฝาปิด ถนนเข้าป่ายาง 
บ้านศรีค้ํา หมูที่ 10

จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสร้างรางระบายน้ํา คสล. พร้อมฝาปิด ถนน
เข้าป่ายาง บ้านศรีค้ํา หมูที่ 10 ขนาดกว้างภายในราง 0.30
 เมตร ยาว 135 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร กอสร้างตามแบบ
แปลนที่ อบต.ศรีคํ้ากําหนด 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7  พ.ศ.2562
- เป็นไปตาม พรบ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก อปท. พ.ศ.2542 มาตรา 16 (4)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 62
 ลําดับที่ 90
(กองชาง)

โครงการลงหินคลุกบนถนนเข้าพื้นที่การเกษตร บ้านกล้วย หมูที่ 5 จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาลงหินคลุกบนถนนเข้าพื้นที่การเกษตร บ้าน
กล้วย หมูที่ 5 ปริมาณไมน้อยกวา 80.00 ลบ.ม. เป็นไปตามแบบ
แปลนที่ อบต.ศรีคํ้า กําหนด 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7  พ.ศ.2562
- เป็นไปตาม พรบ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก อปท. พ.ศ.2542 มาตรา 16 (4)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 39
 ลําดับที่ 25
(กองชาง)
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แผนงานการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 10,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการปลูกต้นไม้ในป่าชุมชนป่าต้นน้ํา  ป่าสาธารณะ  ปลูกหญ้า
แฝก อนุรักษฟ้นฟูแหลงน้ํา สร้างและซอมแซมฝายชะลอน้ํา  ตาม
แนวพระราชดําริฯ

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการปลูกต้นไม้ในป่า
ชุมชนป่าต้นน้ํา ป่าสาธารณะ ปลูกหญ้าแฝก อนุรักษฟ้นฟูแหลง
น้ํา สร้างและซอมแซมฝายชะลอน้ํา ตามแนวพระราชดําริฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงานการจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ของ อบต.ศรี
คํ้า หน้าที่ 103 ลําดับที่ 1
(สํานักปลัด)
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