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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลศาลายา
อําเภอ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 98,300,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

รวม

39,051,920

บาท

งบบุคลากร

รวม

10,448,920

บาท

รวม

2,100,520

บาท

เงินเดือนนายก/รองนายก
จํานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของผู้บริหารได้แก่นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลจํานวน1คนรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลจํานวน2
คนจํานวน12เดือน
-เป็นไปตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธาน
สภาองค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2554 และแก้ไข ฉบับที่ 2 ปี 2557 หรือตามที่ระเบียบกฏหมายอื่น
กําหนดไว้
เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก
จํานวน
-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของผู้บริหารได้แก่นายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบลจํานวน1คน รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลจํานวน 2
คน จํานวน12เดือน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธาน
สภาองค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2554 และแก้ไข ฉบับที่ 2 ปี 2557 หรือตามที่ระเบียบกฏหมายอื่น
กําหนดไว้
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก
จํานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของผู้บริหารได้แก่นายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล จํานวน1คนร องนายกองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 2
คน จํานวน12เดือ-น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธาน
สภาองค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2554 และแก้ไข ฉบับที่ 2 ปี 2557 หรือตามที่ระเบียบกฏหมายอื่น
กําหนดไว้

556,320

บาท

48,000

บาท

48,000

บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
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เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
จํานวน
ตําบล
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่เลขานุการนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบลจํานวน1คนจํานวน12เดือน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธาน
สภาองค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2554 และแก้ไข ฉบับที่ 2 ปี 2557 หรือตามที่ระเบียบกฏหมายอื่น
กําหนดไว้
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้
1.ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลจํานวน1คน
2.รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลจํานวน1คน
3.เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลจํานวน1คน
4.สมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลจํานวน8คน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธาน
สภาองค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2554 และแก้ไข ฉบับที่ 2 ปี 2557 หรือตามที่ระเบียบกฏหมายอื่น
กําหนดไว้
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95,040

บาท

1,353,160

บาท
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

รวม

8,348,400

บาท

เงินเดือนพนักงาน
จํานวน
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบลที่ปฏิบัติหน้าที่ในสํานัก
งานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลตามโครงสร้างแผนอัตรากําลัง3ปี
จํานวน19อัตราและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีดังนี้
(1)ตําแหน่งนักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตําบล(ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตําบล)
(2)ตําแหน่งนักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตําบล(รองปลัดองค์การ
บริหารส่วนตําบล)
(3)ตําแหน่งนักบริหารงานทั่วไป(หัวหน้าสํานักปลัดองค์การบริหารส่วน
ตําบล)
(4)ตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป(นักบริหารงานทั่วไป)
(5)ตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน(นักบริหารงานทั่วไป)
(6)ตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายสวัสดิการและพัฒนาชุมชน(นักบริหารงาน
สวัสดิการฯ)
(7)ตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ(นักบริหารการศึกษา)
(8)ตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ(นักบริหารงานทั่วไป)
(9)ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
(10)ตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
(11)ตําแหน่งนักวิชาการประชาสัมพันธ์
(12)ตําแหน่งนักวิเคราะห์วิเคราะห์นโยบายและแผน
(13)ตําแหน่งนิติกร
(14)ตําแหน่งนักพัฒนาชุมชน
(15)ตําแหน่งนักวิชาการศึกษา
(16)ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการจํานวน2อัตรา
(17)ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจํานวน2อัตรา
-เป็นไปตามหนังสือ กจ.กท.และก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30
ธันวาคม 2558

6,252,600

บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
จํานวน
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานส่วนตําบลเช่นเงินค่าตอบแทนราย
เดือนตําแหน่ง นักบริหารงาน อบต.ระดับกลาง ตั้งตามตามประกาศคณะ
กรรมการพนักงานส่วนตําบล เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของ อบต. และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิก
จ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้าง
ประจําของส่วนราชการ เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ
ที่กพ.รองรับเป็นต้น
-เป็นไปตามหนังสือ กจ.กท.และก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558

120,000

บาท

เงินประจําตําแหน่ง
จํานวน
-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งพนักงานส่วนตําบล ในตําแหน่งที่มีสิทธิ
ได้รับเงินประจําตําแหน่งตามที่ระเบียบกฎหมายกําหนด โดยตั้งจ่ายไว้ 12
เดือน ได้แก่ตําแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล รองปลัดองค์การ
บริหารส่วนตําบล หัวหน้าสํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล และ
หัวหน้าฝ่ายต่างๆ ในสังกัดสํานักปลัด ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือ กจ.กท.และก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30
ธันวาคม 2558

258,000

บาท
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จํานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่ว
ไปในสังกัดสํานักงานปลัดฯ ตามโครงสร้างแผนอัตรากําลัง3ปีจํานวน 12
อัตรา โดยตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน
-เป็นไปตามหนังสือ กจ.กท.และก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30
ธันวาคม 2558

1,539,360

บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
จํานวน
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทั่วไป สังกัดสํานักงานปลัดฯ เช่นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว โดยตั้งจ่าย
ไว้ จํานวน12 เดือน
-เป็นไปตามหนังสือ กจ.กท.และก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30
ธันวาคม 2558

178,440

บาท

รวม

3,383,000

บาท

รวม

1,140,000

บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จํานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การ
บริหารส่วนตําบลศาลายา ดังนี้
1.ค่าตอบแทนให้เจ้าหน้าที่หรือข้าราชการจากหน่วยงานอื่นที่มาปฏิบัติ
ราชการอันเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตําบลศาลายา ค่าตอบ
แทนให้แก่คณะกรรมการหรือบุคคลที่ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่ อบต.และอื่น ๆ เช่น คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างตามพรบ.จัดซื้อจัด
จ้าง พ.ศ. 2560 เช่น คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ คณะกรรมการกําหนด
คุณลักษณะผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ฯลฯ ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบ
สวน
-เป็นไปตามตามหนังสือกระทรวงการคลังด่วนที่สุด ที่กค 0402.5/ว156
ลว 19 กันยายน 2560 เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคล
หรือคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
-เป็นไปตามระเบียบกฎกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินสมนาคุณ
กรรมการสอบสวนทางวินัยข้าราชการ พ.ศ.2536 และบุคคลหรือคณะ
กรรมการอื่นๆ ที่มีสิทธิได้รับ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 หรือตามที่
มีระเบียบกฏหมายหรือหนังสือสั่งการกําหนดไว้ว่าสามารถให้จ่ายได้

800,000

บาท

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

2.เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ในลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปี ให้แก่พนักงานส่วนตําบลตําแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วน
ตําบล รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลตําบล เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาย
ใน และพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง พนักงานจ้างและผู้ปฏิบัติงานในสังกัด
สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลศาลายา ตามหลักเกณฑ์และวิธี
การประเมินผลการปฏิบัติงานบนพื้นฐานของความสําเร็จและผลสัมฤทธิ์
ของงาน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่
พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2557
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จํานวน
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่
พนักงานส่วนตําบล และ พนักงานจ้างที่ได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการปกติและวันหยุดราชการวันเสาร์ –อาทิตย์หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559
ค่าเช่าบ้าน
จํานวน
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่ พนักงานส่วนตําบล ซึ่งมีสิทธิได้รับเงิน
ค่าเช่าบ้าน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน และหนังสือที่มท
0808.2/ว5862 ลว 12 ต.ค. 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับ
การเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
จํานวน
-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่เจ้าหน้าที่ อบต
. ได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนตําบล พนักงานส่วนตําบลที่มีสิทธิ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน และหนังสื่อสั่งการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013
ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตร และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และค่าเล่าเรียน
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ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ดังนี้
1. ค่าจ้างบริการทั่วไป ได้แก่ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล ค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ
กระจายเสียง โทรทัศน์ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆในภารกิจของหน่วยงาน ฯลฯ
2. ค่าบริการต่างๆ ได้แก่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าระวางบรรทุก ค่าจัดทํา
เบี้ยประกันภัยรถยนต์ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่า
บริการเช่าพื้นที่ Saver และ Domand Name ของอบต.ศาลายาฯลฯ
3. ค่าเช่าทรัพย์สิน ได้แก่ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์เอกสาร ค่า
เช่าที่ดินวัดสาลวันและวัดสุวรรณารามและค่าเช่าอื่นๆ ฯลฯ
4. ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมิใช่เป็นการ
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใดและอยู่ในความ
รับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมาสูบนํ้า ค่ากําจัดปลวก ค่าจ้างแบก
หามสัมภาระ ค่าตักสิ่งปฏิกูล ค่าล้าง อัด ขยายฟิล์ม ค่าจ้างงานศึกษา
วิจัย งานดูแลรักษาความสะอาด งานดูแลต้นไม้สนามหญ้าและสวน
หย่อม งานผลิตและพิมพ์เอกสาร งานผลิตสื่อและประชาสัมพันธ์ งาน
พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ เช่น พัฒนาเว็บไซต์ งานปรับปรุงระบบ
อินเตอร์เน็ตเพื่อรองรับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (eLAAS) งานบันทึกข้อมูล งานสํารวจออกแบบและควบคุมงาน งานซ่อม
บํารุงยานพาหนะ งานตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน งานเทคนิคต่างๆที่
เอกชนมีความชํานาญกว่า ฯลฯ
5. ค่าติดตั้งโทรศัพท์ สําหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตั้งโทรศัพท์ ยกเว้น
ค่าตู้สาขา ค่าเครื่องโทรศัพท์พ่วงภายในและเครื่องโทรศัพท์ภายใน
6. ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญานต่างๆ เช่น สัญญานดาวเทียม สัญญานเ
คลื่นความถี่วิทยุ ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฏาคม 2558 ,หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 ,หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
และหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120 ลว 9 ธ
.ค. 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
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รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
จํานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้
1.ค่ารับรอง สําหรับจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์
เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรอง รวมทั้งค่าบริการและค่า
ใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งจําเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรอง ในการต้อนรับบุคคล
หรือคณะบุคคลจากส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคหรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่ไปนิเทศ
งาน ตรวจงาน เยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.4/ว.2381 ลงวันที่ 28 กรกฏาคม 2548
ให้ตั้งได้ไม่เกิน 1% ของรายได้จริงในปีที่ล่วงมาแล้ว โดยไม่รวมเงินอุด
หนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสมและเงินที่มีผู้อุทิศให้
2. ค่าเลี้ยงรับรอง สําหรับจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มต่าง ๆ เครื่องใช้
ในการเลี้ยงรับรองการประชุมสภาท้องถินหรือคณะกรรมการหรือคณะ
อนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่ง
การของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ องค์กรปกครองกับรัฐวิสาหกิจ
หรือเอกชน
-เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.4/ว.2381 ลงวันที่ 28 กรกฏาคม 2548
โดยเป็นดุลยพินิจของผู้บริหารท้องถิ่น
3. ค่าใช้จ่ายพิธีการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธีทางศาสนา
หรือศาสนพิธี งานราชพิธีหรืองานพิธีสําคัญๆของทางราชการ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ของ อปท. พ.ศ.2559
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
จํานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของ
ผู้บริหารฯ ผู้ช่วยผู้บริหารฯ ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิก
สภาฯ เลขานุการสภาฯ ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล รองปลัดองค์การ
บริหารส่วนตําบล พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างและพนักงานจ้างในสังกัด
สํานักงานปลัดฯ และบุคคลหรือคณะบุคคลหรือคณะกรรมการที่องค์การ
บริหารส่วนตําบลแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลศาลายา สําหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนโครงการอบรม
สัมมนาตามหลักสูตรต่างๆ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
2.โครงการจัดทําสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
จํานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการดําเนินงานตามโครงการจัดทําสื่อเพื่อประชา
สัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเช่นการรายงานผลการดําเนินงานที่
ผ่านมาขององค์การบริหารส่วนตําบลศาลายา
-เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ
. 2542
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564หน้า 88 ลําดับที่ 2
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400,000
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-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
หรือผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลขององค์การบริหารส่วนตําบลศาลา
ยา เช่น ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าจัดซื้ออุปกรณ์ในการเลือก
ตั้ง ค่าพิมพ์รายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต
.)กําหนด
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675 ลงวัน
ที่ 6 กรกฎาคม 2561 เรื่องการซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเลือกตั้งท้องถิ่น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก การ
ฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ
.ศ.2547 โดยเบิกจ่ายตามอัตราตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต
.)กําหนด
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า88 ลําดับที่ 1
4.ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา
จํานวน

1,000

บาท

100,000

บาท

3.โครงการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น

-เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0407/ว 1284 ลงวันที่ 10
พฤศจิกายน 2530 เรื่อง การเบิกจ่ายค่าดอกไม้เพื่อมอบให้บุคคล
ต่างๆ ค่าพวงมาลา และพานพุ่มประดับดอกไม้
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
จํานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วน
ตําบลอยู่ในความรับผิดชอบของสํานักปลัดฯ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ ทั้งกรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน หรือค่าจ้างแรง
งานในการบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินที่ชํารุดหรือใช้งานไม่
ได้ เช่น ค่าจ้างซ่อมวัสดุอุปกรณ์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่อง
คอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ โต๊ะ ตู้ รถยนต์ส่วนกลาง รถ
จักรยานยนต์ และวัสดุ ครุภัณฑ์อื่นๆ ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฏาคม 2558 ,หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9
มิถุนายน 2558, หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ,หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 ,หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีพ.ศ.2561-2564)หน้า89 ลําดับที่ 12
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ค่าวัสดุ

รวม

422,000

บาท

วัสดุสํานักงาน
จํานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุต่างๆ ที่ใช้ในสํานักงานของสํานักงาน
ปลัดฯ เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา ยางลบ คลิปหนีบกระดาษ กาว ตรา
ยาง
ธงชาติ ธงประจําราชวงศ์ พระบรมยาลักษณ์ แผงกั้นห้อง กระดาน
ดํา กุญแจ แฟ้มเก็บเอกสาร สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร หมึก
เครื่องโทรสาร แผ่นป้ายชื่อ หรือแผ่นป้ายต่าง ๆ รวมทั้งค่าประกอบดัด
แปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุสํานักงาน และค่าจัดซื้อสิ่งของในการซ่อม
แซมวัสดุสํานักงาน รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่าขน
ส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง (ถ้ามี) ค่าหนังสือพิมพ์ ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท
0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558, หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลง
วันที่ 24 มกราคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564หน้า89 ลําดับที่ 11
วัสดุงานบ้านงานครัว
จํานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ ของสํานักงานหรืออยู่ใน
ความรับผิดชอบของสํานักงานปลัดฯ เช่น ถังขยะ ไม้กวาด แปรง สบู่ ผง
ซักฟอก ถังใส่นํ้า ถาด นํ้ายาล้างจาน นํ้าดื่ม กะละมัง นํ้ายาล้างห้อง
นํ้า กระดาษชําระ เข่ง ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม แก้วนํ้า จานรอง กระจกเงา ฯลฯ
รวมทั้งค่าประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุงานบ้านงาน
ครัว ตลอดจนค่าจัดซื้อสิ่งของในการซ่อมแซมวัสดุงานบ้านงานครัว รวม
ถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่า
ติดตั้ง (ถ้ามี) ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท
0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558, หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลง
วันที่ 24 มกราคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564หน้า89 ลําดับที่ 11
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
จํานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุยานพาหนะและขนส่งที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของสํานักงานปลัด ฯ เช่นแบตเตอรี่ ยางนอก ยางในสายไมล์ หัว
เทียน กระจกมองข้างรถยนต์ หม้อนํ้ารถยนต์ เบาะรถยนต์ ฟิล์มกรองแสง
รถยนต์ นํ้ามันเบรก ฯลฯ สําหรับใช้กับรถยนต์ส่วนกลาง และรถ
จักรยานยนต์ รวมทั้งค่าประกอบหรือปรับปรุงวัสดุยานพาหนะและขน
ส่ง ตลอดจนค่าจัดซื้อสิ่งของในการซ่อมแซมวัสดุยานพาหนะและขน
ส่ง รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน
ภัย ค่าติดตั้ง (ถ้ามี) ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท
0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558, หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลง
วันที่ 24 มกราคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564หน้า89 ลําดับที่ 11
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วันที่พิมพ์ : 24/9/2561 15:59:50

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
จํานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นที่ใช้ในภารกิจในความรับ
ผิดชอบของสํานักงานปลัด ฯ เช่น นํ้ามันดีเซล นํ้ามันเบนซิน นํ้ามัน
เครื่องฯลฯรวมถึงรายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมค่าวัสดุ เช่นค่าขนส่ง ค่า
ภาษี เป็นต้น
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท
0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558, หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2561 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564หน้า89 ลําดับที่ 11
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
จํานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ที่ใช้ในภารกิจในความรับ
ผิดชอบของสํานักงานปลัด ฯ เช่น ถ่านใส่กล้องถ่ายรูป แผ่นซีดี กระดาษ
เขียนโปสเตอร์ ฯลฯ และสิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่
สําหรับการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้กลับคืนสภาพดังเดิมที่มี
ลักษณะเป็นการซ่อมบํารุงปกติหรือค่าซ่อมแซม รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชําระ
พร้อมค่าวัสดุ เช่นค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท
0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558, หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564หน้า89 ลําดับที่ 11
วัสดุเครื่องแต่งกาย
จํานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องแต่งกายที่ใช้ในภารกิจในความรับผิดชอบของ
สํานักงานปลัด ฯเช่น เสื้อ กางเกง รองเท้า หมวก ฯลฯ และสิ่งของที่ใช้เป็น
อุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สําหรับการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
กลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบํารุงปกติหรือค่าซ่อม
แซม รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมค่าวัสดุ เช่นค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่า
ประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่อง
แต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท
0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558, หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2561 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564หน้า89 ลําดับที่ 11
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วัสดุคอมพิวเตอร์
จํานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสํานัก
งานปลัดฯ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกเครื่องพิมพ์
เอกสาร เมนบอร์ด หน่วยประมวลผล เมาส์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล
แบบต่างๆ ฯลฯ รวมทั้งค่าประกอบหรือปรับปรุงวัสดุ ตลอดจนค่าจัดซื้อสิ่ง
ของที่ใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สําหรับการซ่อมแซมบํารุงรักษา
คอมพิวเตอร์ให้กลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบํารุงปกติ
หรือค่าซ่อมแซม รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมค่าวัสดุ เช่นค่าขนส่ง ค่า
ภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท
0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558, หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2561 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564หน้า89 ลําดับที่ 11
วัสดุอื่น
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่นๆที่ใช้ในภารกิจในความรับผิดชอบของสํานัก
งานปลัด ฯ ที่ไม่เข้าลักษณะวัสดุตามประเภทรายจ่าย เช่น มิเตอร์นํ้า สมอ
เรือ หัวเชื่อมแก๊ส หัววาล์วเปิด-ปิดแก๊ส ฯลฯ รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชําระ
พร้อมค่าวัสดุ เช่นค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท
0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558, หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลง
วันที่ 24 มกราคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564หน้า89 ลําดับที่ 11
ค่าสาธารณูปโภค
รวม

50,000

บาท

10,000

บาท

420,000

บาท

จํานวน

300,000

บาท

จํานวน

5,000

บาท

ค่าบริการโทรศัพท์
จํานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐานในสํานักงาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้ใน
การติดต่อราชการสําหรับที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบล ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบล และค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการ
โทรศัพท์ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการโทรศัพท์ของ
องค์การบริหารส่วนศาลายาเช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่า
บํารุงรักษาสาย ค่าภาษี เป็นต้น

30,000

บาท

ค่าบริการไปรษณีย์
จํานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้
ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาค
รัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ฯลฯ ในงานภารกิจขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลศาลายา

35,000

บาท

ค่าไฟฟ้า
-เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของสําหรับสํานักงานค่ากระแสไฟฟ้าระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดค่ากระแสไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและสถานที่อยู่
ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลรวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้อง
ชําระพร้อมกันเช่นค่าบริการค่าภาษีเป็นต้น
ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล
-เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้าประปาของสําหรับสํานักงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
สถานที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบล รวมถึงค่าใช้
จ่ายที่ต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่าบริการ ค่าภาษี เป็นต้น
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ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
จํานวน
-เพื่อจ่ายเป็นโทรภาพหรือค่าโทรสาร ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาว
เทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์
ด และค่าสื่อสารอื่นๆ เช่น ค่าเคเบิ้ลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็น
ต้น และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่า
ใช้จ่ายที่ต้องชําระพร้อมกัน

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

50,000

บาท

รวม
รวม

25,200,000

บาท
200,000 บาท

จํานวน

200,000

บาท

รวม

25,000,000

บาท

จํานวน

25,000,000

บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของสํานักงานปลัดฯ เป็นรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับ
ปรุงครุภัณฑ์ รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รายจ่ายเพื่อซ่อม
แซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยาน
พาหนะ เป็นต้นซึ่งไม่รวมค่าซ่อมบํารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง รวมถึงราย
จ่ายที่ต้องชําระไปพร้อมด้วยเช่นค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติด
ตั้ง เป็นต้น
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนมากที่ มท
0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558, หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลง
วันที่ 24 มกราคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า89 ลําดับ
ที่ 12
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
อาคารต่าง ๆ
โครงการก่อสร้างอาคารสํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลศาลายา
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสํานักงานองค์การบริหารส่วน
ตําบลศาลายา เป็นอาคารคสล. 3 ชั้น ขนาดอาคารกว้าง 18 เมตร ความ
ยาว 40 เมตร ตามแบบและประมาณการของกองช่างองค์การบริหารส่วน
ตําบลศาลายา
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2537
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้า89 ลําดับที่ 10
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งบรายจ่ายอื่น

รวม

20,000

บาท

รายจ่ายอื่น

รวม

20,000

บาท

จํานวน

20,000

บาท

รวม

62,400

บาท

งบดําเนินงาน

รวม

30,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

30,000

บาท

จํานวน

20,000

บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการประชาคมท้องถิ่น
เพื่อจัดทําแผนพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ในพื้นที่ตําบลศาลายาแผนพัฒนาตําบลรวมถึงรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน สําหรับเป็นค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าเช่าเต๊นท์ ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว856 ลงวันที่ 12
มีนาคม 2553
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า95 ลําดับที่ 1
2.โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน
จํานวน

10,000

บาท

รายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประมวลผล หรือพัฒนาระบบ
ต่างๆ ซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง
ดังนี้
1. ค่าจ้างที่ปรึกษาสําหรับเป็นค่าจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็น
กลาง ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตําบล
ศาลายา เพื่อประกอบในการพิจารณากําหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนด
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า88 ลําดับที่ 4

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
1.โครงการประชาคมท้องถิ่น เพื่อจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการส่งเสริมสนับสนุน
การจัดทําแผนชุมชน เช่นค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าเช่าเต๊นท์ ค่าอาหาร ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆรวมถึงค่า
ใช้จ่ายอื่นๆซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทําแผน
ชุมชนและกิจกรรมสนับสนุนการจัดประชุมประชาคมแผนชุมชนการ
พัฒนาผู้นําชุมชนสร้างเครือข่ายองค์กรชุมชนและสนับสนุนการขับเคลื่อน
แผนชุมชนแบบบูรณาการเพื่อนําข้อมูลมาจัดทําเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว856 ลงวันที่ 12
มีนาคม2553
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 95 ลําดับที่ 5
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1.คอมพิวเตอร์
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 1 จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core)
จํานวน 1 หน่วย มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 6 MB มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความ
จํา ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วย
ความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย
-เป็นครุภัณฑ์ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท
0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558, หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลง
วันที่ 24 มกราคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เปลี่ยนแปลงเพิ่ม
เติม ครั้งที่ 1/2561 หน้าที่ 23 ลําดับที่ 2

รวม

32,400

บาท

รวม

32,400

บาท

จํานวน

22,000

บาท
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1.เครื่องสํารองไฟ

จํานวน

-เพื่อเป็นค่าใช่จ่ายในการจัดซื้อ เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
-เป็นครุภัณฑ์ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท
0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558, หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลง
วันที่ 24 มกราคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เปลี่ยนแปลงเพิ่ม
เติม ครั้งที่ 1/2561 หน้าที่ 23 ลําดับที่ 2
3.เครื่องพิมพ์
จํานวน
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด
หมึก (Inkjet) จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner
และ FAX ภายในเครื่องเดียวกัน
- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi
หรือ 1200x4,800 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 34 หน้าต่อนาที (ppm)
หรือ 15 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm)
หรือ 10 ภาพต่อนาที (ipm)
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x2,400 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดํา
- สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สําเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
-เป็นครุภัณฑ์ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท
0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558, หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลง
วันที่ 24 มกราคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เปลี่ยนแปลงเพิ่ม
เติม ครั้งที่ 1/2561หน้าที่ 23 ลําดับที่ 2

2,500

บาท

7,900

บาท

หน้า : 16/57

วันที่พิมพ์ : 24/9/2561 15:59:50

งานบริหารงานคลัง

รวม

6,282,780

บาท

รวม

4,604,880

บาท

รวม

4,604,880

บาท

เงินเดือนพนักงาน
จํานวน
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบลที่ปฏิบัติหน้าที่ในกองคลัง
องค์การบริหารส่วนตําบลตามโครงสร้างแผนอัตรากําลัง3ปีจํานวน9อัตรา
และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีดังนี้
(1)ตําแหน่งนักบริหารงานคลัง(ผู้อํานวยการกองคลัง)
(2)ตําแหน่งนักบริหารงานคลัง(หัวหน้าฝ่ายการเงิน)
(3)ตําแหน่งนักบริหารงานคลัง(หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้)
(4)ตําแหน่งนักบริหารงานคลัง(หัวหน้าฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ)
(5)ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
(6)ตําแหน่งนักวิชาการจัดเก็บรายได้
(7)ตําแหน่งนักวิชาการพัสดุ
(8)ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(9)ตําแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ
-เป็นไปตามหนังสือ กจ.กท.และก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30
ธันวาคม 2558

3,021,540

บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
จํานวน
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานส่วนตําบลเช่นเงินค่าตอบแทนราย
เดือนตําแหน่ง นักบริหารคลัง ระดับกลาง ฯลฯ ตั้งตามตามประกาศคณะ
กรรมการพนักงานส่วนตําบล เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของ อบต. และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิก
จ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้าง
ประจําของส่วนราชการ เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ
ที่กพ.รองรับเป็นต้น
-เป็นไปตามหนังสือ กจ.กท.และก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30
ธันวาคม 2558

67,200

บาท

เงินประจําตําแหน่ง
จํานวน
-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งพนักงานส่วนตําบล ในตําแหน่งที่มีสิทธิ
ได้รับเงินประจําตําแหน่งตามที่ระเบียบกฎหมายกําหนด โดยตั้งจ่ายไว้ 12
เดือน ได้แก่ ตําแหน่งผู้อํานวยการกองคลัง(นักบริหารคลัง)และหัวหน้า
ฝ่ายต่างๆ ในสังกัดกองคลัง ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือ กจ.กท.และก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30
ธันวาคม 2558

121,200

บาท

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา
จํานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา พร้อมทั้งปรับปรุงเงินค่าจ้าง ประจําปี ให้
แก่ลูกจ้างประจําสังกัดกองคลังฯ ตามโครงสร้างแผนอัตรากําลัง3 โดยตั้ง
จ่ายไว้ 12 เดือน
-เป็นไปตามหนังสือ กจ.กท.และก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558

225,480

บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

หน้า : 17/57

วันที่พิมพ์ : 24/9/2561 15:59:50

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จํานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่ว
ไปในสังกัดกองคลังฯ ตามโครงสร้างแผนอัตรากําลัง 3 ปี จํานวน7
อัตรา โดยตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน
-เป็นไปตามหนังสือ กจ.กท.และก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30
ธันวาคม 2558

1,106,880

บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
จํานวน
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทั่วไป สังกัดกองคลัง เช่นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว โดยตั้งจ่าย
ไว้ จํานวน11อัตรา จํานวน12เดือน
-เป็นไปตามหนังสือ กจ.กท.และก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30
ธันวาคม 2558

62,580

บาท

รวม

1,274,000

บาท

รวม

609,000

บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จํานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การ
บริหารส่วนตําบลศาลายาดังนี้
1.ค่าตอบแทนให้เจ้าหน้าที่หรือข้าราชการของอบต.ศาลายาหรือจาก
หน่วยงานอื่นที่มาปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วน
ตําบลศาลายา ค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการหรือบุคคลที่ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่ อบต.และอื่น ๆ เช่น คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
ตามพรบ.จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวน
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลังด่วนที่สุด ที่กค 0402.5/ว156 ลว
19 กันยายน 2560 เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือ
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
-เป็นไปตามระเบียบกฎกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินสมนาคุณ
กรรมการสอบสวนทางวินัยข้าราชการ พ.ศ.2536 และบุคคลหรือคณะ
กรรมการอื่นๆ ที่มีสิทธิได้รับ ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 หรือตามที่
มีระเบียบกฏหมายหรือหนังสือสั่งการกําหนดไว้ว่าสามารถให้จ่ายได้

340,000

บาท

5,000

บาท

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

2. เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ในลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจําปี ให้แก่พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง พนักงานจ้างและผู้
ปฏิบัติงานในสังกัดกองคลัง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานบนพื้นฐานของความสําเร็จและผลสัมฤทธิ์ของงาน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่
พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2557
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่
พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างและพนักงานจ้างที่ได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการปกติและวันหยุดราชการวันเสาร์ –อาทิตย์หรือวันหยุด
นักขัตฤกษ์
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559

จํานวน

หน้า : 18/57

วันที่พิมพ์ : 24/9/2561 15:59:50

ค่าเช่าบ้าน
จํานวน
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่ พนักงานส่วนตําบลสังกัดกองคลังฯ ซึ่งมี
สิทธิได้รับเงินค่าเช่าบ้าน
-เป็นไปตั้งจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน และ
หนังสือที่มท 0808.2/ว5862 ลว 12 ต.ค. 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธี
การเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น

234,000

บาท

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
จํานวน
-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้พนักงานส่วนตําบลในสังกัด
กองคลังที่มีสิทธิได้รับ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน และหนังสื่อสั่งการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013
ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตร และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และค่าเล่าเรียน
ค่าใช้สอย
รวม

30,000

บาท

280,000

บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

100,000

บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ดังนี้
1. ค่าจ้างบริการทั่วไป ได้แก่ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล ค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ
กระจายเสียง โทรทัศน์ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆในภารกิจของหน่วยงาน ฯลฯ
2. ค่าบริการต่างๆ ได้แก่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าระวางบรรทุก ค่าจัดทํา
เบี้ยประกันภัยรถยนต์ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่า
บริการเช่าพื้นที่ Saver และ Domand Name ของอบต.ศาลายาฯลฯ
3. ค่าเช่าทรัพย์สิน ได้แก่ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์
เอกสาร ฯลฯ
4. ค่าจ้างเหมาบริการ ได้แก่ การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ เช่น การ
พัฒนาเว็บไซต์ งานบันทึกข้อมูล งานซ่อมบํารุงยานพาหนะ ฯลฯ
5. ค่าติดตั้งโทรศัพท์ สําหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตั้งโทรศัพท์ ยกเว้น
ค่าตู้สาขา ค่าเครื่องโทรศัพท์พ่วงภายในและเครื่องโทรศัพท์ภายใน
6. ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญานต่างๆ เช่น สัญญานดาวเทียม สัญญานเ
คลื่นความถี่วิทยุ ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฏาคม 2558 ,หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 ,หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120
ลว 9 ธ.ค. 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จํานวน

หน้า : 19/57

วันที่พิมพ์ : 24/9/2561 15:59:50

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จํานวน

60,000

บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของ
พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างและพนักงานจ้างในสังกัดกองคลังฯ และบุคคล
หรือคณะบุคคลหรือคณะกรรมการที่องค์การบริหารส่วนตําบลแต่งตั้งให้
ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลศาลา
ยา สําหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือ
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่า
บริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมใน
การใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนโครงการอบรมสัมมนาตามหลักสูตรต่างๆ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
2.โครงการอบรมให้ความรู้การชําระภาษี
จํานวน

70,000

บาท

50,000

บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการอบรมให้ความรู้การ
ชําระภาษีเช่นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารเลี้ยงผู้เข้าอบรม ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่มีการ
แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า88 ลําดับที่ 5
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
จํานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วน
ตําบลอยู่ในความรับผิดชอบของกองคลังฯ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ ทั้งกรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน หรือค่าจ้างแรง
งานในการบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินที่ชํารุดหรือใช้งานไม่
ได้ เช่น ค่าจ้างซ่อมวัสดุอุปกรณ์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่อง
คอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ โต๊ะ ตู้ รถยนต์ส่วนกลาง รถ
จักรยานยนต์ และวัสดุ ครุภัณฑ์อื่นๆ ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท
0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558, หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2561 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีพ.ศ.2561-2564)หน้า89 ลําดับที่ 12
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ค่าวัสดุ

รวม

385,000

บาท

วัสดุสํานักงาน
จํานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุสํานักงานต่างๆที่จําที่เป็นต้องใช้ในสํานักงานที่
อยู่ในความรับผิดชอบของกองคลังฯเช่นกระดาษแฟ้มปากกาดินสอยางลบ
กาวแฟ้มฯลฯ และสิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สําหรับการ
ซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้กลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการ
ซ่อมบํารุงปกติหรือค่าซ่อมแซม รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมค่า
วัสดุ เช่นค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท
0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558, หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลง
วันที่ 24 มกราคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า89 ลําดับ
ที่ 11
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
จํานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุยานพาหนะและขนส่งที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของกองคลังฯเช่นแบตเตอรี่ยางนอกยางในสายไมล์หัวเทียนกระจกมอง
ข้างรถยนต์หม้อนํ้ารถยนต์เบาะรถยนต์ ฯลฯ และสิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณ์
ประกอบหรืออะไหล่สําหรับการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้กลับคืน
สภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบํารุงปกติหรือค่าซ่อมแซม รวมถึง
รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมค่าวัสดุ เช่นค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติด
ตั้ง เป็นต้น
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท
0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558, หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลง
วันที่ 24 มกราคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า89 ลําดับ
ที่ 11
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
จํานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นที่ใช้ในภารกิจในความรับ
ผิดชอบของกองคลังฯ เช่นนํ้ามันดีเซลนํ้ามันเบนซินนํ้ามันเครื่องฯลฯร วม
ถึงรายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกันเช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท
0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558, หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2561 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า89 ลําดับ
ที่ 11

200,000

บาท

5,000

บาท

80,000

บาท
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วัสดุคอมพิวเตอร์
จํานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในภารกิจในความรับผิดชอบ
ของกองคลังฯ เช่นแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครื่อง
พิมพ์ เมนบอร์ด อุปกรณ์เกี่ยวเนื่องกับเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ และสิ่งของ
ที่ใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สําหรับการซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้กลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบํารุงปกติหรือค่า
ซ่อมแซม รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมค่าวัสดุ เช่นค่าขนส่ง ค่า
ภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท
0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558, หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลง
วันที่ 24 มกราคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า89 ลําดับ
ที่ 11
งบลงทุน
รวม
ค่าครุภัณฑ์
รวม
ครุภัณฑ์สํานักงาน
1.ตู้เก็บเอกสาร แบบ 2 บานเปิด

100,000

บาท

บาท
103,900 บาท
103,900

จํานวน

16,500

บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบ 2 บานเปิดจํานวน 3 หลัง โดยมี
คุณลักษณะดังนี้ เป็นตู้เหล็ก2บานเปิดมือจับบิด
-เป็นครุภัณฑ์นอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท
0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558, หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564 )เปลี่ยนแปลงและ
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2561 หน้า 23 ลําดับที่ 1
2.เก้าอี้สํานักงาน
จํานวน

2,500

บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน จํานวน1ตัวโดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1.โครงสร้างเหล็กชุปเงา
2.ที่ท้าวแขนเหล็กชุปหุ้มด้วยหนัง
3.โช๊คสามารถปรับความสูง-ตํ่าได้
-เป็นครุภัณฑ์นอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท
0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558, หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลง
วันที่ 24 มกราคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) หน้า 92 ลําดับที่ 30

หน้า : 22/57

วันที่พิมพ์ : 24/9/2561 15:59:50

จํานวน

3,500

บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบ 40 ช่อง จํานวน 1 หลังโดยมี
คุณลักษณะดังนี้ เป็นตู้เหล็ก 40 ช่อง
-เป็นครุภัณฑ์นอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท
0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558, หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลง
วันที่ 24 มกราคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) หน้า 91 ลําดับที่ 30
ครุภัณฑ์สํารวจ
1.เครื่องวัดระยะเลเซอร์ชนิดมือถือ
จํานวน

25,000

บาท

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องวัดระยะเลเซอร์ชนิดมือ
ถือ จํานวน 1 เครื่อง คุณลักษณะ ดังนี้ เป็นเครื่องวัดระยะแบบเลเซอร์
ชนิดมือถือ
-เป็นครุภัณฑ์นอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท
0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558, หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลง
วันที่ 24 มกราคม 2561
-เป็นตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)เปลี่ยนแปลงและเพิ่ม
เติม ครั้งที่1/2561 หน้าที่ 23 ลําดับที่ 4)
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1.เครื่องสํารองไฟ
จํานวน

6,400

บาท

2.ตู้เก็บเอกสาร แบบ 40 ช่อง

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องสํารองไฟขนาด800VA
จํานวน 2 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
-มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า800VA(480Watts)
-สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า15นาที
-เป็นครุภัณฑ์ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท
0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558, หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลง
วันที่ 24 มกราคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 92 ลําดับที่ 40

หน้า : 23/57

วันที่พิมพ์ : 24/9/2561 15:59:50

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
1.ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของกองคลังฯ เป็นรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุง
ครุภัณฑ์ รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รายจ่ายเพื่อซ่อมแซม
บํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยาน
พาหนะ เป็นต้นซึ่งไม่รวมค่าซ่อมบํารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง รวมถึงราย
จ่ายที่ต้องชําระไปพร้อมด้วยเช่นค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติด
ตั้ง เป็นต้น
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนมากที่ มท
0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558, หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลง
วันที่ 24 มกราคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 89 ลําดับ
ที่ 12
งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
1.ปรับปรุงข้อมูลงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินและการจัดทําฐานข้อมูลในการจัดเก็บรายได้ เช่น การ
จัดทําฐานข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้างตามกฏหมายกําหนดและการเตรียมการรองรับการจัดเก็บ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและะเบี
ยนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2550,หนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.3/ว 462 ลงวัน
ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว67
ลงวันที่ 9 มกราคม 2555,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3
/ว483 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120
ลว 9 ธ.ค. 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เปลี่ยนแปลงและ
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2561 หน้า 18 ลําดับที่ 1

จํานวน

50,000

บาท

รวม

300,000

บาท

รวม

300,000

บาท

จํานวน

300,000

บาท

หน้า : 24/57
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

รวม

316,800

บาท

งบดําเนินงาน

รวม

270,300

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

170,300

บาท

จํานวน

25,000

บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลสําคัญต่างๆเช่นเทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ ฯลฯ
สําหรับเป็นค่าจัดหา อุปกรณ์ ไฟสัญญาณ กรวยจราจร ชุดปฐมพยาบาล
ค่าจ้างจัดทําป้ายรณรงค์ ค่าเช่าเต๊นท์ เป็นต้น รวมถึงสิ่งอํานวยความ
สะดวกแก่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนที่เข้ามารับบริการหน้าที่บริการ
ประชาชนในจุดตรวจ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0804.5/ว1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557 ,หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 2208 ลงวันที่ 2
ธันวาคม 2557 ,หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0804.5/ว661 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้า 74 ลําดับที่ 5
2.โครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จํานวน

27,500

บาท

55,400

บาท

62,400

บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
1.โครงการลดอุบัติเหตุบนท้องถนน

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารผู้
เข้ารับการอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มและ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก้ไข
เพิมเติมถึงปัจจุบัน
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า47 ลําดับที่ 4
3.โครงการฝึกอบรมดับเพลิงให้กับประชาชนทั่วไปและสถานศึกษา ในเขต จํานวน
องค์การบริหารส่วนตําบลศาลายา
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการฝึกอบรมดับเพลิงให้
กับประชาชนทั่วไปและสถานศึกษาในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลศาลา
ยาเช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารผู้เข้ารับ
การอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก้ไข
เพิมเติมถึงปัจจุบัน
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า74 ลําดับที่ 2
4.โครงการฝึกอบรม/ทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการฝึกอบรม/ทบทวน
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าอาหารผู้เข้ารับการอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มและค่า
ใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก้ไข
เพิมเติมถึงปัจจุบัน
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า74 ลําดับที่3
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ค่าวัสดุ

รวม

100,000

บาท

วัสดุเครื่องแต่งกาย
จํานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาชุดปฏิบัติการดับเพลิงและอุปกรณ์ เช่น ชุดดับ
เพลิง ผ้าคลุมศรีษะ หน้ากากป้องกันควัน เครื่องแต่งกายชุดฝึก อป
พร. หรือชุดปฏิบัติการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อป
พร.) ประกอบด้วย หมวก เสื้อ กางเกง เข็มขัด รองเท้า รวมทั้งบัตรประจํา
ตัว อปพร. วุฒิบัตร อปพร. และเข็มเครื่องหมาย อปพร. รวมถึงรายจ่ายที่
ต้องชําระพร้อมกันเช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่อง
แต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท
0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558, หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลง
วันที่ 24 มกราคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 75 ลําดับ
ที่ 15
วัสดุเครื่องดับเพลิง
จํานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ชุดปฏิบัติการดับเพลิงและอุปกรณ์เช่น ถังดับเพลิง ลูก
บอลดับเพลิง ผ้าคลุมศรีษะ หน้ากากป้องกันควันฯลฯ และสิ่งของที่ใช้เป็น
อุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สําหรับการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
กลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบํารุงปกติรวมถึงรายจ่ายที่
ต้องชําระพร้อมกันเช่นค่าขนส่งภาษีค่าติดตั้ง เป็นต้น
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท
0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558, หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลง
วันที่ 24 มกราคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 75 ลําดับ
ที่ 11
งบลงทุน
รวม

50,000

บาท

50,000

บาท

46,500

บาท

รวม

46,500

บาท

จํานวน

7,500

บาท

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน
1.โต๊ะทํางาน
-เพื่อเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทํางาน จํานวน 1 ตัว
รายละเอียดคุณลักษณะ ดังนี้
1.ขนาดกว้าง 80 เซนติเมตร ยาว 150 เซนติเมตร สูง 75 เซนติเมตร
2.มี 3 ลิ้นชักทั้งด้านขวาและ 3 ลิ้นชักด้านซ้าย
3.มีกระจกปิดทับด้านบน
-เป็นครุภัณฑ์นอกเหนือบัญชีราคามตราฐานครุภัณฑ์
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท
0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558, หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 เปลี่ยนแปลงและ
เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2561 หน้า 24 ลําดับที่ 7

หน้า : 26/57

วันที่พิมพ์ : 24/9/2561 15:59:50

2.เก้าอี้สํานักงาน

จํานวน

4,000

บาท

จํานวน

35,000

บาท

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน จํานวน 1 ตัว
รายละเอียด ดังนี้
1.โครงสร้างเหล็ดชุบเงา
2. ที่ท้าวแขนเหล็กชุปหุ้มด้วยหนัง
3.โช๊คสามารถปรับความสูง -ตํ่าได้
-เป็นครุภัณฑ์นอกเหนือบัญชีราคามตราฐานครุภัณฑ์
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท
0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558, หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 เปลี่ยนแปลงและ
เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2561 หน้า 24 ลําดับที่ 7
ครุภัณฑ์การเกษตร
1.เครื่องสูบนํ้า
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องสูบนํ้า จํานวน 1 เครื่อง
รายละเอียดดังนี้
1.เครื่องยนต์เบนซิล
2.กําลังแรงเครื่องไม่ตํ่ากว่า 13 แรงม้า
3.แท่นเครื่อง
4.ท่อสูบนํ้าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 8 นิ้ว
-เป็นครุภัณฑ์นอกเหนือบัญชีราคามตราฐานครุภัณฑ์
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท
0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558, หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลง
วันที่ 24 มกราคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 เปลี่ยนแปลงและ
เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2561 หน้า 24 ลําดับที่ 8

หน้า : 27/57

วันที่พิมพ์ : 24/9/2561 15:59:50

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

รวม

30,000

บาท

งบดําเนินงาน

รวม

30,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

30,000

บาท

จํานวน

30,000

บาท

รวม

14,502,560

บาท

รวม

1,490,640

บาท

รวม

1,490,640

บาท

จํานวน

439,440

บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
จํานวน
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆสําหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก ครู เช่นเงินค่า
ตอบแทนรายเดือนเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวเงินเพิ่มตามคุณวุฒิที่กพ
.รับรองเป็นต้น
-เป็นไปตามหนังสือ กจ.กท.และก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30
ธันวาคม 2558

24,000

บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จํานวน
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
จํานวน7อัตราจํานวน12เดือนดังนี้
1.พนักงานจ้างตามภารกิจตําแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กจํานวน2อัตรา
2.พนักงานจ้างทั่วไปตําแหน่งผู้ดูแลเด็กจํานวน4อัตรา
3.ภารโรงจํานวน1อัตรา
-เป็นไปตามหนังสือ กจ.กท.และก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30
ธันวาคม 2558

943,200

บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ดังนี้
1. ค่าจ้างบริการทั่วไป ได้แก่ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล ค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ
กระจายเสียง โทรทัศน์ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆในภารกิจของหน่วยงาน ฯลฯ
2. ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญานต่างๆ เช่น สัญญานดาวเทียม สัญญาน
คลื่นความถี่วิทยุ ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฏาคม 2558 ,หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 ,หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120
ลว 9 ธ.ค. 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีสําหรับข้า
ราชการครูผู้ดูแลเด็ก ครู ตามโครงสร้างอัตรากําลัง 3 ปี จํานวน2อัตรา
จํานวน12เดือน
- เป็นไปตามหนังสือ กจ.กท.และก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558

หน้า : 28/57

วันที่พิมพ์ : 24/9/2561 15:59:50

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
จํานวน
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทั่วไปจํานวน4อัตราจํานวน12เดือนดังนี้
1.พนักงานจ้างตามภารกิจตําแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กจํานวน2อัตรา
2.พนักงานจ้างทั่วไปตําแหน่งผู้ดูแลเด็กจํานวน3อัตรา
-เป็นไปตามหนังสือ กจ.กท.และก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30
ธันวาคม 2558
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

84,000

บาท

รวม
รวม

4,970,020

ค่าเช่าบ้าน
จํานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตําบล ตําแหน่งครู ครูศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน และหนังสือที่มท
0808.2/ว5862 ลว 12 ต.ค. 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับ
การเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น

36,000

บาท

รวม

910,000

บาท

จํานวน

773,000

บาท

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
1.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา ดังนี้
1. สนับสนุนอาหารกลางวันเพื่อเป็นค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลศาลายา จํานวน 2
ศูนย์ เด็กนักเรียนจํานวน 100 คน คนละ 20 บาท จํานวน 245 วัน เป็น
เงิน 490,000บาท
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี 2561-2564 หน้า 65 ลําดับที่ 3
2. ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)เพื่อเป็นค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลศาลา
ยา จํานวน 2 ศูนย์ จํานวน 100 คน คนละ 1,700บาทจํานวน
เงิน 170,000 บาท
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้า 65 ลําดับที่ 4
3. ค่าสนับสนุนการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อจ่ายเป็น
-ค่าหนังสือเรียนจํานวน 2 ศูนย์ จํานวน 100 คน คนละ 200
บาท จํานวนเงิน 20,000 บาท
-ค่าอุปกรณ์การเรียน จํานวน 2 ศูนย์ จํานวน 100 คน คนละ 200
บาท จํานวนเงิน 20,000 บาท
-ค่าเครื่องแบบนักเรียน จํานวน 2 ศูนย์ คนละ 300 บาท จํานวน
เงิน 30,000 บาท
-ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จํานวน 2 ศูนย์ คนละ 430 บาท จํานวน
เงิน 43,000บาท
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0816.2/ว 3274 ลงวัน
ที่ 19 มิถุนายน 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 เปลี่ยนแปลงและเพิ่ม
เติม ครั้งที่ 2/2561 หน้า 3 ลําดับที่ 1

บาท
36,000 บาท

หน้า : 29/57

วันที่พิมพ์ : 24/9/2561 15:59:50

2.โครงการอบรมพัฒนาครูและผู้ดูแลเด็ก

จํานวน

10,000

บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมพัฒนาศักยภาพครู ผู้ช่วยครูผู้ดูแล
เด็ก ผู้ดูแลเด็ก เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ประชุม อบรม
และสัมมนา ค่าลงทะเบียนอบรมและสัมมนาและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 65 ลําดับที่ 5
3.โครงการประชุมผู้ปกครองและนิเทศก์นักเรียน
จํานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการประชุมผู้ปกครอง
และปฐมนิเทศนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้งสองแห่งที่อยู่ในความรับ
ผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลศาลายา เช่น ค่าป้ายประชา
สัมพันธ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ,ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 66 ลําดับ
ที่ 10
4.โครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน
จํานวน

5,000

บาท

10,000

บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้
นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้งสองแห่งที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตําบลศาลายา เช่น ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่า
เข้าชมสถานที่ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่า
ใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า67 ลําดับ
ที่ 16
5.โครงการไหว้ครู
จํานวน

2,000

บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการไหว้ครูของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้ังสอง
แห่งที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลศาลายา เช่น ค่า
ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่น ๆที่เกี่ยว
ข้อง ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายจ่าค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน และการแข่งขันกีฬาและการส่่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 67 ลําดับ
ที่ 18
6.โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพสําหรับนักเรียน
จํานวน

10,000

บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมทันตสุขภาพสําหรับนัก
เรียน เช่น ค่าแปรงสีฟัน ค่ายาสีฟัน ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายจ่าค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน และการแข่งขันกีฬาและการส่่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี พ.ศ. 2561-2564 เปลี่ยนแปลงและ
เพิ่มเติม ครั้งที1
่ /2561หน้า 21 ลําดับที่ 1
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7.โครงการวันเด็กแห่งชาติ

จํานวน

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการวันเด็กแห่ง
ชาติ ขององค์การบริหารส่วนตําบลศาลายาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้งสอง
แห่ง เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าเวที ค่าจัดและตกแต่งสถานที่ ค่า
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดงาน ค่าของรางวัล ค่าอาหารและนํ้าดื่ม และค่า
ใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายจ่าค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน และการแข่งขันกีฬาและการส่่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 65 ลําดับที่ 1
ค่าวัสดุ
รวม
ค่าอาหารเสริม (นม)
จํานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) รายละเอียดตามรายการดังนี้
1.เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนตําบลศาลายาทั้งสองแห่ง(ศพด.บ้านสาลวัน,ศพด.บ้านวัด
สุวรรณ) จํานวนนักเรียน 100 คน คนละ 7.37 บาท จํานวน 260 วัน
2.เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนวัดสุวรรณา
ราม จํานวนนักเรียน 200 คน คนละ 7.37 บาท จํานวน 260 วัน
3.เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนพระตําหนักสวน
กุหลาบมหามงคล จํานวนนักเรียน 1,800 คน คนละ 7.37
บาท จํานวน 260 วัน
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวัน
ที่ 19 มิถุนายน 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 65 ลําดับที่ 2
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน
1.โต๊ะทํางาน
-เพื่อเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทํางาน จํานวน 1 ตัว
รายละเอียดดังนี้
1.ขนาดกว้าง 80 เซนติเมตร ยาว 150 เซนติเมตร สูง 75 เซนติเมตร
2. มี 3 ลิ้นชักทั้งด้านขวาและ 3 ลิ้นชักด้านซ้าย
3.มีกระจกปิดทับด้านบน
-เป็นครุภัณฑ์นอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท
0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558, หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เปลี่ยนแปลงและ
เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2561 หน้า 24 ลําดับที่ 1

100,000

บาท

บาท
4,024,020 บาท
4,024,020

รวม

41,900

บาท

รวม

41,900

บาท

จํานวน

7,500

บาท
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จํานวน

4,000

บาท

จํานวน

20,400

บาท

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อโทรทัศน์ แอลอีดี จํานวน ๒
เครื่อง คุณลักษณะเฉพาะ
1.ระดับความละเอียด เป็นความละเอียดของจอ
ภาพ (Resolution) 1366 x768 พิกเซล
2.ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดจอภาพขั้นตํ่า 32 นิ้ว
3.แสดงจอภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Back light
4.ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่องสัญญาณ เพื่อการเชื่อมต่อสัญญาณ
ภาพและเสียง
5.ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1ช่องสัญญาณ รองรับไฟล์ภาพ เพลง และ
ภาพยนตร์
6.มีตัวรับสัญญาณดิจิตอล (Digital) ในตัว
-เป็นครุภัณฑ์ตามบัญชีราคามาตราฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท
0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558, หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลง
วันที่ 24 มกราคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 เปลี่ยนแปลงและ
เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2561 หน้า 3 ลําดับที่ 4
2.เครื่องเล่นซีดี,ดีวีดี
จํานวน

10,000

บาท

2.เก้าอี้สํานักงาน
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน จํานวน 1 ตัว รายละเอียด
ดังนี้
1.โครงสร้างเหล็กชุบเงา
2.ที่ท้าวแขนเหล็กชุบหุ้มด้วยหนัง
3.โช้คสามารถปรับความสูง-ตํ่าได้
-เป็นครุภัณฑ์นอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท
0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558, หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เปลี่ยนแปลงและ
เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2561 หน้า 24 ลําดับที่ 1
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
1.โทรทัศน์ แอล อีดี (LED TV)

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องเล่น CD/DVD จํานวน 2เครื่อง ราย
ละเอียดดังนี้
1. สามารถเล่นแผ่น DVD/Super VCD/DVCD/VCD/CD-R
2.รองรับการเล่นไฟล์ MP3, MPEG4, WMA, DivX, DAT, JPEG
3. มีช่องต่อ USB สามารถดูไฟล์ภาพ ดูหนัง หรือฟังเพลง
4. ควบคุมการทํางานด้วยรีโมทคอนโทรล
-เป็นครุภัณฑ์นอกเหนือบัญชีราคามาตราฐานครุภัณฑ์
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท
0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558, หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลง
วันที่ 24 มกราคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 เปลี่ยนแปลงและ
เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2561 หน้า 3 ลําดับที่ 4
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งบเงินอุดหนุน

รวม

8,000,000

บาท

เงินอุดหนุน

รวม

8,000,000

บาท

จํานวน

8,000,000

บาท

รวม

8,072,600

บาท

รวม

5,433,600

บาท

รวม

5,433,600

บาท

เงินเดือนพนักงาน
จํานวน
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบลที่ปฏิบัติหน้าที่ในกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมตามโครงสร้างแผนอัตรากําลัง3ปีจํานวน5
อัตราและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีดังนี้
(1)ตําแหน่งนักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม(ผู้อํานวยการกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
(2)ตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายอนามัยและสิ่งแวดล้อม(นักบริหารงานสาธารณ
สุข)
(3)ตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาด(นักบริหารงานสาธารณสุข)
(4)ตําแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข
(5)ตําแหน่งเจ้าพนักงานสุขาภิบาล
-เป็นไปตามหนังสือ กจ.กท.และก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30
ธันวาคม 2558

1,800,480

บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
จํานวน
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานส่วนตําบลเช่นเงินค่าตอบแทนราย
เดือนตําแหน่ง นักบริหารงานสาธารสุข ระดับกลาง ฯลฯ ตั้งจ่ายตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ อบต. และระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการ
และลูกจ้างประจําของส่วนราชการ เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่ม
ตามคุณวุฒิที่กพ.รองรับเป็นต้น
-เป็นไปตามหนังสือ กจ.กท.และก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558

67,200

บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
1.อุดหนุนส่วนราชการ
-เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ที่อยู่ในพื้นที่ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลศาลายา รายละเอียด ดังนี้
1.อุดหนุนโรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบมหามงคลเพื่อจ่ายเป็นค่า
อาหารกลางวันของโรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบมหามงคล จํานวนนัก
เรียน 1,800 คน ในอัตราคนละ 20 บาท จํานวน 200 วัน จํานวน
เงิน 7,200,000 บาท
2.อุดหนุนโรงเรียนวัดสุวรรณารามเพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันของ
โรงเรียนวัดสุวรรณาราม จํานวนนักเรียน 200 คน จํานวน 200
วัน จํานวนเงิน 800,000 บาท
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวัน
ที่ 19 มิถุนายน 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 102 ลําดับ
ที่ 1

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

วันที่พิมพ์ : 24/9/2561 15:59:50
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เงินประจําตําแหน่ง
จํานวน
-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งพนักงานส่วนตําบล ในตําแหน่งที่มีสิทธิ
ได้รับเงินประจําตําแหน่งตามที่ระเบียบกฎหมายกําหนด โดยตั้งจ่ายไว้ 12
เดือน ได้แก่ ผู้อํานวยการกองสาธารณสุข ฯ (นักบริหารงานสาธารณ
สุขฯ) และหัวหน้าฝ่ายต่างๆ ในสังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
-เป็นไปตามหนังสือ กจ.กท.และก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30
ธันวาคม 2558

103,200

บาท

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา
จํานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา พร้อมทั้งปรับปรุงเงินค่าจ้างประจําปี ให้
แก่ลูกจ้างประจําสังกัดกองสาธารณสุขฯ ตามโครงสร้างแผนอัตรากําลัง3
ปี จํานวน 1 อัตรา โดยตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน
-เป็นไปตามหนังสือ กจ.กท.และก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30
ธันวาคม 2558

414,480

บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จํานวน
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
ตามโครงสร้างแผนอัตรากําลัง3ปีจํานวน21อัตราจํานวน12เดือน
-เป็นไปตามหนังสือ กจ.กท.และก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30
ธันวาคม 2558

2,862,240

บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
จํานวน
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทั่วไป สังกัดกองสาธารณสุขฯ เช่นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว โดยตั้ง
จ่ายไว้ จํานวน 15 อัตรา จํานวน12เดือน
-เป็นไปตามหนังสือ กจ.กท.และก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30
ธันวาคม 2558

186,000

บาท
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งบดําเนินงาน

รวม

2,122,000

บาท

รวม

600,000

บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จํานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การ
บริหารส่วนตําบลศาลายา ดังนี้
1. ค่าตอบให้เจ้าหน้าที่หรือข้าราชการจากหน่วยงานอื่นที่มาปฏิบัติ
ราชการอันเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตําบลศาลายา ค่าตอบ
แทนให้แก่คณะกรรมการหรือบุคคลที่ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์การบริหารส่วนตําบลศาลายาและอื่น ๆ เช่น คณะกรรมการจัดซื้อจัด
จ้างตามพรบ.จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบ
สวน ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลังด่วนที่สุด ที่กค 0402.5/ว156 ลว
19 กันยายน 2560 เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือ
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ,ระเบียบกฎ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินสมนาคุณกรรมการสอบสวนทางวินัย
ข้าราชการ พ.ศ.2536 และบุคคลหรือคณะกรรมการอื่นๆ ที่มีสิทธิได้
รับ ฯลฯ ,ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 หรือตามที่มี
ระเบียบกฏหมายหรือหนังสือสั่งการกําหนดไว้ว่าสามารถให้จ่ายได้
2. เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ในลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปี ให้แก่พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง พนักงานจ้างและผู้ปฏิบัติงาน
ในกองสาธารณสุขฯ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
บนพื้นฐานของความสําเร็จและผลสัมฤทธิ์ของงาน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่
พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2557

300,000

บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จํานวน
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่
พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างและพนักงานจ้างที่ได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการปกติและวันหยุดราชการวันเสาร์ –อาทิตย์หรือวันหยุด
นักขัตฤกษ์
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559
ค่าเช่าบ้าน
จํานวน
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบลสังกัดกองสาธารณ
สุข ฯ ซึ่งมีสิทธิได้รับเงินค่าเช่าบ้าน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน และหนังสือที่มท
0808.2/ว5862 ลว 12 ต.ค. 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับ
การเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น

140,000

บาท

120,000

บาท

ค่าตอบแทน

วันที่พิมพ์ : 24/9/2561 15:59:50

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
จํานวน
-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้พนักงานส่วนตําบลในสังกัด
กองสาธารณสุขฯ ที่มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน และหนังสื่อสั่งการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013
ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตร และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และค่าเล่าเรียน
ค่าใช้สอย
รวม
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
จํานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ดังนี้
1. ค่าจ้างบริการทั่วไป ได้แก่ ค่าถ่ายเอกสาร ค่ารับวารสารและคู่มือปฏิบัติ
งานค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล ค่า
โฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ หรือสิ่งพิมพ์
ต่างๆในภารกิจของหน่วยงาน ฯลฯ
2. ค่าบริการต่างๆ ได้แก่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าระวางบรรทุก ค่าจัดทํา
เบี้ยประกันภัยรถยนต์ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่า
บริการเช่าพื้นที่ Saver และ Domand Name ของอบต.ศาลายาฯลฯ
3. ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมิใช่เป็นการ
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใดและอยู่ในความ
รับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมาสูบนํ้า ค่ากําจัดปลวก ค่าจ้างแบก
หามสัมภาระ ค่าตักสิ่งปฏิกูล ค่าล้าง อัด ขยายฟิล์ม ค่าจ้างงานศึกษา
วิจัย งานดูแลรักษาความสะอาด งานดูแลต้นไม้สนามหญ้าและสวน
หย่อม งานผลิตและพิมพ์เอกสาร งานผลิตสื่อและประชาสัมพันธ์ งาน
พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ เช่นพัฒนาเว็บไซต์ งานบันทึกข้อมูล งาน
ซ่อมบํารุงยานพาหนะ งานตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน งานเทคนิค
ต่างๆที่เอกชนมีความชํานาญกว่า ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฏาคม 2558 ,หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 ,หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120
ลว 9 ธ.ค. 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน้า : 35/57

40,000

บาท

190,000

บาท

100,000

บาท

หน้า : 36/57
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
1.ค่าเดินทางไปราชการ

จํานวน

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของ
พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างและพนักงานจ้างในสังกัดกองสาธารณ
สุขฯ และบุคคลหรือคณะบุคคลหรือคณะกรรมการที่องค์การบริหารส่วน
ตําบลแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลศาลายา สําหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่า
เช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่า
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนโครงการอบรมสัมมนาตาม
หลักสูตรต่างๆ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน, ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพิ่ม
เติมถึงปัจจุบัน
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
จํานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วน
ตําบลอยู่ในความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขฯ เพื่อให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ ทั้งกรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน หรือค่า
จ้างแรงงานในการบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินที่ชํารุดหรือใช้งาน
ไม่ได้ เช่น ค่าจ้างซ่อมวัสดุอุปกรณ์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่อง
คอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ โต๊ะ ตู้ รถยนต์ส่วนกลาง รถ
จักรยานยนต์ และวัสดุ ครุภัณฑ์อื่นๆ ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท
0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558, หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2561 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า89 ลําดับที่ 12
ค่าวัสดุ
รวม
วัสดุสํานักงาน
จํานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุสํานักงานต่างๆที่จําเป็นต้องใช้ในสํานักงานเช่น
กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ยางลบ กาว ฯลฯ และสิ่งของที่ใช้เป็น
อุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สําหรับการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
กลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบํารุงปกติหรือค่าซ่อม
แซม รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมค่าวัสดุ เช่นค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่า
ประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท
0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558, หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลง
วันที่ 24 มกราคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564หน้า89 ลําดับที่ 11
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วัสดุงานบ้านงานครัว
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุงานบ้านงานครัวเช่นแปรงไม้กวาดเข่งผ้าปูโต๊ะ
ถ้วยชามแก้วนํ้าจานรองกระจกเงานํ้าดื่มฯลฯ และสิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณ์
ประกอบหรืออะไหล่สําหรับการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้กลับคืน
สภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบํารุงปกติหรือค่าซ่อมแซม รวมถึง
รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมค่าวัสดุ เช่นค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติด
ตั้ง เป็นต้น
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท
0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558, หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลง
วันที่ 24 มกราคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564หน้า89 ลําดับที่ 11
วัสดุก่อสร้าง
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างเช่นอิฐ หิน ปูน ทราย ปูนซีเมนต์ จอบ เสียม
ขวาน เลื่อย ไม้ ตะปู เหล็ก ยางมะตอยและวัสดุอื่นๆฯลฯ และสิ่งของที่ใช้
เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สําหรับการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน
ให้กลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบํารุงปกติหรือค่าซ่อม
แซม รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมค่าวัสดุ เช่นค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่า
ประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท
0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558, หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลง
วันที่ 24 มกราคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564หน้า89 ลําดับที่ 11
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุยานพาหนะและขนส่งเช่นแบตเตอรี่ ยาง
นอก ยางใน สายไมล์ หัวเทียน กระจกมองข้างรถยนต์ หม้อนํ้ารถ
ยนต์ เบาะรถยนต์
ฯลฯ และสิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สําหรับการซ่อม
แซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้กลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อม
บํารุงปกติหรือค่าซ่อมแซม รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมค่าวัสดุ เช่นค่า
ขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท
0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558, หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลง
วันที่ 24 มกราคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564หน้า89 ลําดับที่ 11
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเช่นนํ้ามันดีเซล นํ้ามัน
เบนซิน นํ้ามันเครื่องฯลฯ รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกันเช่นค่าขนส่ง
ค่าภาษี ค่าติดตั้งเป็นต้น
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท
0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558, หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2561 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564หน้า89 ลําดับที่ 11
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
จํานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์เช่นเครื่องมือวัสดุ
อุปกรณ์และเคมีภัณฑ์ เข็มฉีดยา เวชภัณฑ์ ฯลฯ และสิ่งของที่ใช้เป็น
อุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สําหรับการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
กลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบํารุงปกติหรือค่าซ่อม
แซม รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมค่าวัสดุ เช่นค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่า
ประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท
0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558, หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลง
วันที่ 24 มกราคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564หน้า89 ลําดับที่ 11
วัสดุการเกษตร
จํานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุการเกษตร เช่น จอบ เสียม กรรไกรตัดหญ้า บุ้ง
กี๋สารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว์ พันธุ์พืช ปุ๋ย พันธุ์สัตว์ปีกหรือ
สัตว์นํ้า วัสดุเพาะชํา ฯลฯ และสิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบหรือ
อะไหล่สําหรับการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้กลับคืนสภาพดังเดิมที่
มีลักษณะเป็นการซ่อมบํารุงปกติหรือค่าซ่อมแซม รวมถึงรายจ่ายที่ต้อง
ชําระพร้อมค่าวัสดุ เช่นค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท
0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558, หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2561 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564หน้า89 ลําดับที่ 11
วัสดุเครื่องแต่งกาย
จํานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดเครื่องแต่งกายเช่นเสื้อ กางเกง รองเท้าหมวก ฯลฯ และ
สิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สําหรับการซ่อมแซมบํารุง
รักษาทรัพย์สินให้กลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบํารุงปกติ
หรือค่าซ่อมแซม รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมค่าวัสดุ เช่นค่าขนส่ง ค่า
ภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท
0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558, หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2561 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564หน้า89 ลําดับที่ 11
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วัสดุคอมพิวเตอร์
จํานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เช่นแผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์ เมนบอร์ด อุปกรณ์เกี่ยวเนื่องกับ
เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ และสิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่
สําหรับการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้กลับคืนสภาพดังเดิมที่มี
ลักษณะเป็นการซ่อมบํารุงปกติหรือค่าซ่อมแซม รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชําระ
พร้อมค่าวัสดุ เช่นค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท
0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558, หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2561 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564หน้า89 ลําดับที่ 11
วัสดุอื่น
จํานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุอื่นๆที่ไม่เข้าลักษณะวัสดุตามประเภทรายจ่าย
เช่นถังขยะ ฯลฯ และสิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สําหรับ
การซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้กลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็น
การซ่อมบํารุงปกติหรือค่าซ่อมแซม รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมค่า
วัสดุ เช่นค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท
0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558, หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2561 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564หน้า89 ลําดับที่ 11
งบลงทุน
รวม
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์การเกษตร
1.เครื่องพ่นยา
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องพ่นยา แบบใช้แรงดันของ
เหลว ขนาด 3 แรงม้า จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะเฉพาะพอสังเขป
1.เป็นเครื่องพ่นยาชนิดต้ังพื้น
2.เครื่องยนต์เบนซิน
3.ขนาดเครื่องยนต์ที่กําหนดเป็นขนาดแรงม้าขั้นตํ่า
-เป็นครุภัณฑ์ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท
0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558, หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า112 ลําดับ
ที่ 50

20,000

บาท

200,000

บาท

517,000

บาท

รวม

517,000

บาท

จํานวน

17,000

บาท
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ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

จํานวน

500,000

บาท

รวม

435,000

บาท

รวม

435,000

บาท

รวม

20,000

บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าป่วยการสําหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน(ตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนมากที่มท0891.3/ว1434ลง
วันที่28กรกฎาคม2559โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุดที่มท0808.2/ว4072ลงวัน
ที่15กรกฎาคม2559(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี2561-2564หน้า 79)
ค่าใช้สอย
รวม

20,000

บาท

415,000

บาท

จํานวน

50,000

บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้
เลือดออกในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลศาลายาใน
ช่วงระยะเวลาต่างๆ สําหรับเป็นค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดหานํ้ายาเคมี
พ่นหมอกควัน ทรายอะเบท ค่าวัสดุอื่นๆที่จําเป็นในโครงการ ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2537 ,ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 78 ลําดับที่ 1
2โครงการฉีดวัคซินป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
จํานวน

65,000

บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของกองสาธารณสุข ฯ เป็นรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับ
ปรุงครุภัณฑ์ รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รายจ่ายเพื่อซ่อม
แซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยาน
พาหนะ เป็นต้นซึ่งไม่รวมค่าซ่อมบํารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง รวมถึงราย
จ่ายที่ต้องชําระไปพร้อมด้วยเช่นค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติด
ตั้ง เป็นต้น
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนมากที่ มท
0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558, หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลง
วันที่ 24 มกราคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี2561-2564หน้า89 ลําดับที่ 12
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
1.โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เช่น
ค่าวัคซีน ไซด์ริง เข็มฉีดยาและอุปกรณ์อื่นๆและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2537 ,ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0810.5/ว 0120 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560
, หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท0810.5/
1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560,หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 79 ลําดับ
ที่ 6
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300,000

บาท

รวม

300,000

บาท

งบดําเนินงาน

รวม

300,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

300,000

บาท

จํานวน

300,000

บาท

รวม

6,702,640

บาท

รวม

3,914,640

บาท

รวม

3,914,640

บาท

เงินเดือนพนักงาน
จํานวน
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบลที่ปฏิบัติหน้าที่ในกองช่าง
ตามโครงสร้างแผนอัตรากําลัง3ปีจํานวน8อัตราและเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปีดังนี้
(1)ตําแหน่งนักบริหารงานช่าง(ผู้อํานวยการกองช่าง)
(2)ตําแหน่งนักบริหารงานช่าง(หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง)
(3)ตําแหน่งนักบริหารงานช่าง(หัวหน้าฝ่ายประสานสาธารณูปโภค)
(4)ตําแหน่งวิศวกรโยธา
(5)ตําแหน่งนายช่างโยธา จํานวน2อัตรา
(6)ตําแหน่งนายช่างไฟฟ้า
(7)ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
-เป็นไปตามหนังสือ กจ.กท.และก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30
ธันวาคม 2558

2,701,680

บาท

3.โครงการอบรมศึกษาดูงานด้านการสาธารณสุขของประชาชนแกนนํา
จํานวน
สุขภาพ
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการอบรมศึกษาดูงาน
ด้านการสาธารณสุขของประชาชนแกนนําสุขภาพ เช่น ตอบแทนวิทยากร
ค่าอาหารเลี้ยงผู้เข้าอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่า
พาหนะ ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นฯลฯ
และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก้ไข
เพิมเติมถึงปัจจุบัน
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 เปลี่ยนแปลงและ
เพิ่มเติมครั้งที่1/2561 หน้าที่ 5 ลําดับที่ 11
แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
1.โครงการฝึกอบรมและสัมมนากลุ่มผู้สูงอายุ
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการอบรมและสัมมนา
ส่งเสริมกลุ่มผู้สูงอายุโดยจัดอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานในด้านการ
แนวความคิดที่ดีในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและด้านการมีส่วนร่วมใน
ชุมชนของผู้สูงอายุสําหรับเป็นค่าใช้จ่ายเช่น ตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร
เลี้ยงผู้เข้าอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าป้าย
โครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก้ไข
เพิมเติมถึงปัจจุบัน
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 80 ลําดับที่1
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

วันที่พิมพ์ : 24/9/2561 15:59:50

หน้า : 42/57

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
จํานวน
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานส่วนตําบล เช่นเงินค่าตอบแทน
รายเดือนตําแหน่งนักบริหารงานช่าง ระดับกลาง ฯลฯ
-เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล เรื่องหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ อบต. และระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงิน
เดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจําของส่วนราชการ เงินเพิ่มค่าครอง
ชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตามคุณวุฒิที่กพ.รองรับเป็นต้น จํานวน1อัตรา
จํานวน12เดือน
-เป็นไปตามหนังสือ กจ.กท.และก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30
ธันวาคม 2558

67,200

บาท

เงินประจําตําแหน่ง
จํานวน
-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งพนักงานส่วนตําบล ในตําแหน่งที่มีสิทธิ
ได้รับเงินประจําตําแหน่งตามที่ระเบียบกฎหมายกําหนด ได้แก่ ผู้อํานวย
การกองช่างฯ (นักบริหารงานช่าง) และหัวหน้าฝ่ายต่างๆ ในสังกัดกองช่าง
โดยตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน
-เป็นไปตามหนังสือ กจ.กท.และก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30
ธันวาคม 2558

103,200

บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จํานวน
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
ตามโครงสร้างแผนอัตรากําลัง3ปีจํานวน7อัตราจํานวน12เดือน
-เป็นไปตามหนังสือ กจ.กท.และก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30
ธันวาคม 2558

953,760

บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
จํานวน
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทั่วไป สังกัดกองช่าง เช่นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว โดยตั้งจ่าย
ไว้ จํานวน 6 อัตรา จํานวน12เดือน
-เป็นไปตามหนังสือ กจ.กท.และก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30
ธันวาคม 2558

88,800

บาท

หน้า : 43/57

วันที่พิมพ์ : 24/9/2561 15:59:50

งบดําเนินงาน

รวม

2,638,000

บาท

รวม

403,000

บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จํานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การ
บริหารส่วนตําบลศาลายา ดังนี้
1.ค่าตอบแทนให้เจ้าหน้าที่หรือข้าราชการจากหน่วยงานอื่นที่มาปฏิบัติ
ราชการอันเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตําบลศาลายา ค่าตอบ
แทนให้แก่คณะกรรมการหรือบุคคลที่ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่ อบต.และอื่น ๆ เช่น คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างตามพรบ.จัดซื้อจัด
จ้าง พ.ศ. 2560 ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวน ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลังด่วนที่สุด ที่กค 0402.5/ว156 ลว
19 กันยายน 2560 เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือ
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
-เป็นไปตามระเบียบกฎกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินสมนาคุณ
กรรมการสอบสวนทางวินัยข้าราชการ พ.ศ.2536 และบุคคลหรือคณะ
กรรมการอื่นๆ ที่มีสิทธิได้รับ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 หรือตามที่
มีระเบียบกฏหมายหรือหนังสือสั่งการกําหนดไว้ว่าสามารถให้จ่ายได้

300,000

บาท

10,000

บาท

78,000

บาท

ค่าตอบแทน

2. เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ในลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปี ให้แก่พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง พนักงานจ้างและผู้ปฏิบัติงาน
ในสังกัดกองช่าง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานบน
พื้นฐานของความสําเร็จและผลสัมฤทธิ์ของงาน ตั้งจ่ายตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้
เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จํานวน
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่
พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างและพนักงานจ้างที่ได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการปกติและวันหยุดราชการวันเสาร์ –อาทิตย์หรือวันหยุด
นักขัตฤกษ์
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559
ค่าเช่าบ้าน
จํานวน
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่ พนักงานส่วนตําบลสังกัดกองคลังฯ ซึ่งมี
สิทธิได้รับเงินค่าเช่าบ้าน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน และหนังสือที่มท
0808.2/ว5862 ลว 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยว
กับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น

วันที่พิมพ์ : 24/9/2561 15:59:50

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
จํานวน
-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้พนักงานส่วนตําบลในสังกัด
กองช่างฯ ที่มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน และหนังสื่อสั่งการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013
ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตร และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และค่าเล่าเรียน

หน้า : 44/57

15,000

บาท

หน้า : 45/57

วันที่พิมพ์ : 24/9/2561 15:59:50

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ดังนี้
1. ค่าจ้างบริการทั่วไป ได้แก่ ค่าถ่ายเอกสาร ค่ารับวารสารและคู่มือปฏิบัติ
งานค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล ค่า
โฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ หรือสิ่งพิมพ์
ต่างๆในภารกิจของหน่วยงาน ฯลฯ
2. ค่าบริการต่างๆ ได้แก่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าระวางบรรทุก ค่าจัดทํา
เบี้ยประกันภัยรถยนต์ ฯลฯ
3. ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมิใช่เป็นการ
ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใดและอยู่ในความ
รับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมาสูบนํ้า ค่ากําจัดปลวก ค่าจ้างแบก
หามสัมภาระ ค่าตักสิ่งปฏิกูล ค่าล้าง อัด ขยายฟิล์ม ค่าจ้างงานศึกษา
วิจัย งานดูแลรักษาความสะอาด งานดูแลต้นไม้สนามหย้าและสวน
หย่อม งานผลิตและพิมเอกสาร งานผลิตสื่อและประชาสัมพันธ์ งานพัฒนา
ระบบข้อมูลสารสนเทศ เช่นพัฒนาเว็บไซต์ งานบันทึกข้อมูล งานสํารวจ
ออกแบบและควบคุมงาน งานซ่อมบํารุงยานพาหนะ งานตรวจสอบและ
รับรองมาตรฐาน งานเทคนิคต่างๆที่เอกชนมีความชํานาญกว่า ฯลฯ
4. ค่าติดตั้งไฟฟ้าสําหรับเป็นค่าปักเสาพาดสายภายนอกสถานที่ราชการ
เพื่อให้ราชการมีไฟฟ้าใช้รวมทั้งค่าติดตั้งหม้อแปลงเครื่องวัดและอุปกรณ์
ไฟฟ้าซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการไฟฟ้าและสําหรับเป็นค่าจ้างเหมาเดินสาย
และติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติมรวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิ่ม
กําลังไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า การบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้า
และอุปกรณ์
5. ค่าติดตั้งประปาสําหรับเป็นค่าวางท่อประปาภายนอกสถานที่ราชการ
เพื่อให้ราชการมีนํ้าประปาใช้รวมทั้งค่าติดตั้งมาตรวัดนํ้าและอุปกรณ์
ประปาซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการประปาและสําหรับเป็นค่าจ้างเหมาเดินท่อ
ประปาและติดตั้งอุปกรณ์ประปาเพิ่มเติมรวมถึงการปรับปรุงระบบ
ประปา การบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบประปาและอุปกรณ์
6. ค่าติดตั้งโทรศัพท์ สําหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตั้งโทรศัพท์ ยกเว้น
ค่าตู้สาขา ค่าเครื่องโทรศัพท์พ่วงภายในและเครื่องโทรศัพท์ภายใน
7. ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญานต่างๆ เช่น สัญญานดาวเทียม สัญญานเ
คลื่นความถี่วิทยุ ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฏาคม 2558 ,หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 ,หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120
ลว 9 ธ.ค. 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รวม

1,730,000

บาท

จํานวน

200,000

บาท

หน้า : 46/57

วันที่พิมพ์ : 24/9/2561 15:59:50

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จํานวน

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของ
พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างและพนักงานจ้างในสังกัดกองช่างฯ และบุคคล
หรือคณะบุคคลหรือคณะกรรมการที่องค์การบริหารส่วนตําบลแต่งตั้งให้
ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลศาลา
ยา สําหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือ
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่า
บริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมใน
การใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนโครงการอบรมสัมมนาตามหลักสูตรต่างๆ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพิ่ม
เติมถึงปัจจุบัน
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
จํานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วน
ตําบลศาลายาอยู่ในความรับผิดชอบของกองช่างฯ เพื่อให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ ทั้งกรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน หรือค่า
จ้างแรงงานในการบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินที่ชํารุดหรือใช้งาน
ไม่ได้ เช่น ค่าจ้างซ่อมแซมถนนที่ชํารุดเป็นหลุมเป็นบ่อ ค่าจ้างทาสี
อาคาร ค่าจ้างซ่อมวัสดุอุปกรณ์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่อง
คอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ โต๊ะ ตู้ รถยนต์ส่วนกลาง รถ
จักรยานยนต์ และวัสดุ ครุภัณฑ์อื่นๆ ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท
0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558, หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2561 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีพ.ศ.2561-2564 หน้า89 ลําดับที่ 12
ค่าวัสดุ
รวม
วัสดุสํานักงาน
จํานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุสํานักงานต่างๆที่จําเป็นต้องใช้ในสํานักงานใน
ภารกิจของกองช่าง เช่นกระดาษแฟ้มปากกา ดินสอ ยางลบ กาวแฟ้มฯลฯ
และสิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สําหรับการซ่อมแซม
บํารุงรักษาทรัพย์สินให้กลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบํารุง
ปกติหรือค่าซ่อมแซม รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมค่าวัสดุ เช่นค่าขน
ส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท
0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558, หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564หน้า89 ลําดับที่ 11
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า โคมไฟฟ้า ฟิวส์ เทปพันสายไฟ ฯลฯ และสิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณ์
ประกอบหรืออะไหล่สําหรับการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้กลับคืน
สภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบํารุงปกติหรือค่าซ่อมแซม รวมถึง
รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมค่าวัสดุ เช่นค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติด
ตั้ง เป็นต้น
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท
0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558, หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564หน้า89 ลําดับที่ 11
วัสดุก่อสร้าง
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างเช่นอิฐ หิน ปูน ทราย ปูนซีเมนต์ จอบเสียม
ขวาน เลื่อยไม้ ตะปู เหล็ก ท่อนํ้าและอุปกรณ์ประปา ท่อนํ้าบาดาล ฯลฯ
และสิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สําหรับการซ่อมแซม
บํารุงรักษาทรัพย์สินให้กลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบํารุง
ปกติหรือค่าซ่อมแซม รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมค่าวัสดุ เช่นค่าขน
ส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท
0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558, หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลง
วันที่ 24 มกราคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564หน้า89 ลําดับที่ 11
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยาง
นอก ยางในสายไมล์ หัวเทียน กระจกมองข้างรถยนต์ หม้อนํ้ารถ
ยนต์ เบาะรถยนต์ฯลฯ และสิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่
สําหรับการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้กลับคืนสภาพดังเดิมที่มี
ลักษณะเป็นการซ่อมบํารุงปกติหรือค่าซ่อมแซม รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชําระ
พร้อมค่าวัสดุ เช่นค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท
0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558, หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564หน้า89 ลําดับที่ 11
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น นํ้ามันดีเซล นํ้ามัน
เบนซิน นํ้ามันเครื่อง ฯลฯรวมถึงรายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมค่าวัสดุ เช่นค่า
ขนส่ง ค่าภาษี เป็นต้น
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท
0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558, หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2561 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 89 ลําดับ
ที่ 11
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
จํานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ถ่านใส่กล้องถ่าย
รูป แผ่นซีดี กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฯลฯ และสิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณ์
ประกอบหรืออะไหล่สําหรับการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้กลับคืน
สภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบํารุงปกติหรือค่าซ่อมแซม รวมถึง
รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมค่าวัสดุ เช่นค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติด
ตั้ง เป็นต้น เ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท
0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558, หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564หน้า89 ลําดับที่ 11
วัสดุคอมพิวเตอร์
จํานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัดดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์ เมนบอร์ด หน่วยประมวล
ผล เมาส์ ฯลฯ และสิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สําหรับการ
ซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้กลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการ
ซ่อมบํารุงปกติหรือค่าซ่อมแซม รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมค่า
วัสดุ เช่นค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท
0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558, หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2561 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564หน้า89 ลําดับที่ 11
วัสดุอื่น
จํานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่น ที่ไม่เข้าลักษณะวัสดุตามประเภทราย
จ่าย เช่น มิเตอร์นํ้า สมอเรือ หัวเชื่อมแก๊ส หัววาล์วเปิด-ปิดแก๊ส ฯลฯ
และสิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สําหรับการซ่อมแซม
บํารุงรักษาทรัพย์สินให้กลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบํารุง
ปกติหรือค่าซ่อมแซม รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมค่าวัสดุ เช่นค่าขน
ส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท
0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558, หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564หน้า89 ลําดับที่ 11
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งบลงทุน
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ค่าครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของกองช่างฯ เป็นรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุง
ครุภัณฑ์ รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รายจ่ายเพื่อซ่อมแซม
บํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยาน
พาหนะ เป็นต้นซึ่งไม่รวมค่าซ่อมบํารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง รวมถึงราย
จ่ายที่ต้องชําระไปพร้อมด้วยเช่นค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติด
ตั้ง เป็นต้น
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนมากที่ มท
0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558, หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลง
วันที่ 24 มกราคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี2561-2564 หน้า89 ลําดับที่ 12
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการจัดเก็บ
และขนขยะมูลฝอย ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าจ้าง
เหมาบริการอื่นๆ ฯลฯ เป็นต้น
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบ
ร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2 )พ.ศ.2560 ,ประกาศกระทรวง
มหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ.2560 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560
หนังสือกระทรวงหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ ว 0263 ลงวันที่ 16
มกราคม 2561 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0810.5/ว 627 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561,หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฏา
คม 2558 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวัน
ที่ 19 มีนาคม 2561 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว7120 ลว 9 ธ.ค. 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิก
จ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564หน้า83 ลําดับที่ 3
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รวม

620,000

บาท

งบดําเนินงาน

รวม

620,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

620,000

บาท

จํานวน

500,000

บาท

50,000

บาท

20,000

บาท

50,000

บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
1.โครงการฝึกอบรมและสัมมนาส่งเสริมกลุ่มสตรี

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการฝึกอบรมและ
สัมมนากลุ่มสตรีเช่นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าเช่าสถานที่ ค่าป้ายโครงการ ค่าเอกสาร
และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก้ไข
เพิมเติมถึงปัจจุบัน
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า72 ลําดับที่1
2.โครงการอบรมให้ความรู้ด้านยาเสพติดแก่เด็กนักเรียน เยาวชนและ
จํานวน
ประชาชนทั่วไป
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการอบรมให้ความรู้
ด้านยาเสพติดแก่เด็กนักเรียนเยาวชนและประชาชนทั่วไปเช่นค่าตอบ
แทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดสถานที่ ค่า
เอกสารและค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก้ไข
เพิมเติมถึงปัจจุบัน
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 81ลําดับที่ 1
3.โครงการอบรมอาชีพเสริมเพิ่มรายได้
จํานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการอบรมอาชีพเสริม
เพิ่มรายได้เช่นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม ค่าจัดสถานที่ ค่าเอกสารและค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก้ไข
เพิมเติมถึงปัจจุบัน
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า72 ลําดับที่ 3
4.โครงการวัยรุ่นวัยใสห่างไกลยาเสพติด
จํานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการวัยรุ่นวัยใสห่างไกล
ยาเสพติดเช่นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าจัดสถานที่ ค่าเอกสารและค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก้ไข
เพิมเติมถึงปัจจุบัน
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 81ลําดับที่ 4
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

รวม

60,000

บาท

งบดําเนินงาน

รวม

60,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

60,000

บาท

จํานวน

60,000

บาท

รวม

410,000

บาท

งบดําเนินงาน

รวม

410,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

410,000

บาท

200,000

บาท

50,000

บาท

50,000

บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
1.โครงการจัดแข่งขันกีฬา อบต.สัมพันธ์ประจําปี
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาอบต.สัมพันธ์ประจําปี
เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าถ้วยรางวัล ค่าอุปกรณ์
กีฬา ค่าอาหารและค่านํ้าดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้
จ่ายอื่นที่จําเป็น ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 77 ลําดับที่ 4
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
1.สนับสนุนส่งเสริมการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและเผยแพร่พระ
จํานวน
เกียรติคุณสถาบันพระมหากษัตริย์และงานรัฐพิธีต่าง ๆ
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีต่างๆงานพระราชพิธีและการ
จัดกิจกรรมในวันสําคัญของชาติ เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าป้ายประชา
สัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่านํ้าดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 70 ลําดับที่ 1
2.โครงการวันแม่แห่งชาติ
จํานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการวันแม่แห่ง
ชาติ เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
จัดงาน ค่าอาหารและนํ้าดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 70 ลําดับที่ 2
3.โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์
จํานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการสืบสานประเพณีวัน
สงกรานต์ เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้
ในการจัดงาน ค่าอาหารและนํ้าดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 70 ลําดับที่ 5
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4.โครงการแห่เทียนพรรษา

10,000

บาท

100,000

บาท

รวม

4,923,000

บาท

รวม

4,923,000

บาท

รวม

4,923,000

บาท

251,000

บาท

873,000

บาท

จํานวน

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการแห่เทียน
พรรษา เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ใน
การจัดงาน ค่าอาหารและนํ้าดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ที่จําเป็นฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 70 ลําดับที่ 6
5.โครงการประเพณีตักบาตรท้องนํ้าในวันลอยกระทง
จํานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการประเพณีตักบาตร
ท้องนํ้าในวันลอยกระทง เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดงาน ค่าอาหารและนํ้าดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น
ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 71 ลําดับที่ 7
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

อาคารต่าง ๆ
1.ก่อสร้างอาคารสูบนํ้าคอนกรีตพร้อมติดตั้งเครื่องสูบนํ้าไฟฟ้า ซ.อบต.ศาลา จํานวน
ยา 8
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 2.00 เมตร ยาว 2.00 เมตร พร้อมติดตั้งเครื่องสูบนํ้าไฟฟ้า ราย
ละเอียดตามแบบแปลนประกอบแบบก่อสร้าง กองช่างองค์การบริหารส่วน
ตําบลศาลายา
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2537
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เปลี่ยนแปลงและ
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2561 หน้าที่ 10 ลําดับที่ 7
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
1.ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งสายเลียบคลองตาหลี หมู่ที่ 1 และหมู่ที่2
-เพื่อเป็นค่าใช่จ่ายในการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กสูง
เฉลี่ย 2.50 เมตรยาวรวมไม่น้อยกว่า 100.00 เมตร พร้อมป้ายประชา
สัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการของกอง
ช่างองค์การบริหารส่วนตําบลศาลายา
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2537
-เป็นไปตามตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 เปลี่ยนแปลงและ
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2561 หน้า 60 ลําดับที่ 14

จํานวน
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2.ก่อสร้างวางท่อระบายนํ้า คสล. สายเฉลิมนิเวศน์ 1 หมู่ที่1,2

จํานวน

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างวางท่อระบายนํ้า คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์
กลาง 0.60 เมตร ยาว 359.00 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล.จํานวน 41 บ่อ
หรือมีการดําเนินงานวางท่อระบายนํ้า คสล.พร้อมบ่อพัก คสล. ความยาว
รวมไม่น้อยกว่า 400.00 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ราย
ละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการของกองช่างองค์การบริหารส่วน
ตําบลศาลายา
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2537
-เป็นไปตามตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564เปลี่ยนแปลง
และเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2561 หน้า 9 ลําดับที่ 3
3.ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเลียบคลองตาหลีถึงถนน จํานวน
เลียบคลองมหาสวัสดิ์ หมู่ที่2
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ผิว
จราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร ยาว 314.00
เมตร กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร หรือมีพื้นที่ดําเนินการรวมไม่น้อย
กว่า 1570.00ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการรายราย
ละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการของกองช่างองค์การบริหารส่วน
ตําบลศาลายา
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2537
-เป็นไปตามตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้า 62 ลําดับ
ที่ 27
4.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายนํ้า ซอย อบต.ศาลายา จํานวน
25 หมู่ที่ 3
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อ
ระบายนํ้า ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร ยาว 144.00
เมตร กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร หรือมีพื้นที่ดําเนินการรวมฝาบ่อพักไม่น้อย
กว่า 720.00 ตารางเมตร และวางท่อระบายนํ้า คสล. ยาวรวมไม่น้อย
กว่า 260.00 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล.จํานวน 28 บ่อ พร้อมป้ายประชา
สัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการของกอง
ช่างองค์การบริหารส่วนตําบลศาลายา
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2537
-เป็นไปตามตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 เปลี่ยนแปลงและ
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2561 หน้า10 ลําดับที่ 6
5.ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยเมตตาอรุณ 3 หมู่ที่4
จํานวน
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ผิว
จราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 0.05 ม. ยาว 500.00 เมตร
กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร หรือมีพื้นที่ดําเนินการรวมไม่น้อยกว่า 2,500.00
ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบ
แปลนและประมาณการของกองช่างองค์การบริหารส่วนตําบลศาลายา
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2537
-เป็นไปตามตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 เปลี่ยนแปลงและ
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2561 หน้า11 ลําดับที่ 8
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แผนงานการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งนํ้าและป่าไม้

รวม

400,000

บาท

งบดําเนินงาน

รวม

400,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

400,000

บาท

จํานวน

200,000

บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการกําจัดวัชพืชและผักตบชวา
ในคลองต่างๆในพื้นที่ตําบลศาลายา เช่นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมากําจัด
วัชพืชและผักตบชวาในคลองโดยวิธีจ้างแรงงานคนหรือใช้เครื่องจักรหรือ
วิธีอื่นๆที่เหมาะสมและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2537 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120 ลว
9 ธ.ค. 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 86 ลําดับที่ 6
2.โครงการเมืองน่าอยู่
จํานวน

200,000

บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
1.โครงการกําจัดวัชพืชและผักตบชวาในคลองต่างๆในพื้นที่ตําบลศาลายา

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเมืองน่าอยู่เช่นค่าใช้จ่ายใน
การปรับปรุงภูมิทัศน์ การเตรียมพื้นที่สําหรับปลูกต้นไม้ ค่าจ้างเหมาตัด
หญ้ากิ่งไม้ริมทาง ค่าจัดทําสวนหย่อมและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2537 เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท
0891.4/ว 164 ลงวันที่ 26 มกราคม 2558 เรื่อง การดําเนินโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120
ลว 9 ธ.ค. 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 86 ลําดับที่ 1
แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา

รวม

600,000

บาท

งบดําเนินงาน

รวม

600,000

บาท

รวม

600,000

บาท

จํานวน

600,000

บาท

ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า
-เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสําหรับหอถังประปาและค่ากระแสไฟฟ้า
สําหรับการใช้นํ้าที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบล
ศาลายา

หน้า : 55/57
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง

รวม

12,030,300

บาท

รวม

12,030,300

บาท

รวม

12,030,300

บาท

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
จํานวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง โดยคิดเป็น
ร้อยละ 5 ของค่าจ้างพนักงานจ้าง โดยหักจากค่าจ้างของพนักงานจ้างส่ง
เป็นเงินสมทบกองทุนฯ ตั้งจ่ายเป็นระยะเวลา 12 เดือน
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2553
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และก.อบต.ด่วนที่สุด ที่ มท
0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และก.อบต.ด่วนที่สุด ที่ มท
0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557

401,000

บาท

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
จํานวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิ์รับเบี้ย
ยังชีพในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลศาลายาตามโครงการสร้างหลัก
ประกันรายได้ผู้สูงอายุของรัฐบาล โดยตั้งจ่าย 12 เดือน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552
และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว
2076 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
-เป็นไปตามตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีพ.ศ.2561-2564 หน้า80 ลําดับ
ที่2
เบี้ยยังชีพคนพิการ
จํานวน
-เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือ
ทุพพลภาพ โดยจ่ายให้กับผู้พิการหรือทุพพลภาพที่มีสิทธิ์ได้รับเงินตาม
หลักเกณฑ์ฯ เป็นระยะเวลา 12 เดือน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ย
ความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 รวมที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึงปัจจุบัน ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่มท 0891.3
/ว3609 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการจ่ายเงินเบี้ยความ
พิการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ย
ความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 2076 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561

8,990,000

บาท

1,500,000

บาท

งบกลาง
งบกลาง

-เป็นไปตามตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีพ.ศ.2561-2564 หน้า80 ลําดับ
ที่ 3

วันที่พิมพ์ : 24/9/2561 15:59:50

หน้า : 56/57

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
จํานวน
-เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ โดยจ่ายให้กับผู้ป่วยเอดส์
ที่มีสิทธิ์ได้รับตามหลักเกณฑ์ ระยะเวลา 12 เดือน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อ
การยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และ ตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 2076 ลงวันที่ 5
กรกฎาคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 80 ลําดับที่ 4

36,000

บาท

สํารองจ่าย
จํานวน
- เพื่อใช้จ่ายเพื่อกรณีมีเหตุฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือการบรรเทา
ความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมเช่นการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอุทกภัย นํ้าป่าไหลหลาก ภัยแล้ง ภัยหนาว วาตภัย อัคคีภัยและโรค
ติดต่อ ฯลฯ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าในอันเป็น
การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อประโยชน์ของทางราชการหรือบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 ข้อ 19 โดยงบประมาณรายจ่าย
จะกําหนดให้มีเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีที่จําเป็นได้ตามความเหมาะสม
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว667
ลงวันที่ 12 มีนาคม 2554
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3215 ลว 6
มิถุนายน 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อช่วย
เหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว526
ลว 8 มีนาคม 2560 เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาภัยแล้งปี 2560
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว1064
ลว 31 พฤษภาคม 2560 เรื่อง การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหา
อุทกภัย นํ้าท่วมฉับพลัน นํ้าป่าไหลหลาก และดินถล่ม ปี 2560
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่มท 0810.4/ว1173
ลว 15 มิถุนายน 2560 เรื่องการเตรียมการรองรับสถานการณ์นํ้าท่วมใน
ช่วงฤดูฝน
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว1520
ลว 2 สิงหาคม 2560 เรื่อง ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สนับสนุนการช่วยเหลืออุทกภัย ปี 2560
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 2145 ลว 11 ตุลาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติ
งานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว
6768 ลว 29 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

168,300

บาท

หน้า : 57/57

วันที่พิมพ์ : 24/9/2561 15:59:50

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
รายจ่ายตามข้อผูกพัน

จํานวน

220,000

บาท

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)
จํานวน
-เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบ
ท.) ในอัตราร้อยละ1 ของประมาณการรายรับทั่วไป ไม่รวมเงินรายได้จาก
พันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้และเงินอุดหนุน
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท.0808.2/ว. 1796
ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2553
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญกองทุนข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 29 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 และตาม
หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญกองทุนข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 30 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560

715,000

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วน
ตําบลศาลายา โดยสมทบคิดเป็นเงินไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 50 ของเงินที่ได้รับ
การจัดสรรจากสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
-เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่ง
ชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น
ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพื้นที่ พ.ศ. 2557 โดยเงินสมทบองค์การบริหารส่วนตําบลขนาดใหญ่
สมทบเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกอง
ทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และตามหนังสือด่วนมากที่ มท 0808.2/ว
.2342 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2555
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 79 ลําดับที่ 9

