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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลนํ้าแคม
อําเภอ ท่าลี่ จังหวัดเลย
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 38,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

รวม

10,245,100

บาท

งบบุคลากร

รวม

6,855,600

บาท

รวม

1,879,920

บาท

เงินเดือนนายก/รองนายก
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกองค์การบริหารส่วนตําบลนํ้าแคม อัตราค่าตอบ
แทนรายเดือนๆละ 20,400 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 244,800
บาท เงินเดือนรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลนํ้าแคม อัตราค่าตอบ
แทนรายเดือนๆ ละ 11,220 บาท/คน จํานวน
2 คน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 269,280 บาท
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (110) งานบริหารทั่วไป (111))
ฐานอํานาจในการตั้งงบประมาณ
- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 มาตรา 86
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลและเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2554
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงิน
ค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตําบลนํ้า
แคม จํานวน 12 เดือนๆละ 1,750 บาท เป็นเงิน 21,000 บาท และค่า
ตอบแทนประจําตําแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลนํ้า
แคม จํานวน 12 เดือนๆละ 880 บาท/คน จํานวน 2 คน เป็น
เงิน 21,120 บาท
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (110) งานบริหารทั่วไป (111))
ฐานอํานาจในการตั้งงบประมาณ
- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 มาตรา 86
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลและเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2554
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

514,080

บาท

42,120

บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
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เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกองค์การบริหารส่วนตําบลนํ้า
แคม จํานวน 12 เดือนๆละ 1,750 บาท เป็นเงิน 21,000 บาท และค่า
ตอบแทนพิเศษรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลนํ้าแคม จํานวน 12
เดือนๆละ 880 บาท/คน จํานวน 2 คน เป็นเงิน 21,120 บาท
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (110) งานบริหารทั่วไป (111))
ฐานอํานาจในการตั้งงบประมาณ
- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 มาตรา 86
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลและเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2554
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
จํานวน
ตําบล
อัตราค่าตอบแทนรายเดือนๆละ 7,200 บาท จํานวน 12 เดือน เป็น
เงิน 86,400 บาท
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (110) งานบริหารทั่วไป (111))
ฐานอํานาจในการตั้งงบประมาณ
- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 มาตรา 86
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลและเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2554
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ดังนี้
- ประธานสภาฯ จํานวน 1 ตําแหน่งๆละ 11,220 บาท จํานวน 12
เดือน รวมเป็นเงิน 134,640 บาท
- รองประธานสภาฯ จํานวน 1 ตําแหน่งๆละ 9,180 บาท จํานวน 12
เดือน รวมเป็นเงิน 110,160 บาท
- สมาชิกสภาฯ จํานวน 10 ตําแหน่งๆละ 7,200 บาท จํานวน 12
เดือนรวมเป็นเงิน 864,000 บาท
- เลขานุการสภาฯ จํานวน 1 ตําแหน่งๆละ 7,200 บาท จํานวน 12
เดือนรวมเป็นเงิน 86,400 บาท
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (110) งานบริหารทั่วไป (111))
ฐานอํานาจในการตั้งงบประมาณ
- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 มาตรา 86
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลและเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2554
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

รวม

4,975,680

บาท

เงินเดือนพนักงาน
จํานวน
- เงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจําปี ตั้งไว้ 3,352,440
บาท ดังนี้
1. ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล (นักบริหารงานท้อง
ถิ่น บริหาร ระดับกลาง) อัตราเงินเดือน 36,450 บาท จํานวน 12
เดือน เป็นเงิน 437,400 บาท
2. หัวหน้าสํานักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป อํานวยการ ระดับ
ต้น) อัตราเงินเดือน 30,220 บาท จํานวน 12 เดือน เป็น
เงิน 362,640 บาท
3. หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน (นักบริหารงานทั่วไป อํานวย
การ ระดับต้น) จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 393,600 บาท
4. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชํานาญการ อัตราเงินเดือน 29,110
บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 349,320 บาท
5.. นักพัฒนาชุมชน ชํานาญการ อัตราเงินเดือน 29,110
บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 349,320 บาท
6. นักทรัพยากรบุคคล ชํานาญการ อัตราเงินเดือน 30,220
บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 362,640 บาท
7. นักวิชาการศึกษา ชํานาญการ อัตราเงินเดือน 24,970
บาท จํานวน 12 เดือน รวมเป็นเงิน 299,640 บาท
8. นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติการ อัตราเงิน
เดือน 19,480 บาท จํานวน 12 เดือน รวมเป็นเงิน 233,760 บาท
9. นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 24,090
บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 289,080 บาท
10. เจ้าพนักงานธุรการ ชํานาญงาน อัตราเงินเดือน 24,970
บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 275,040 บาท
- เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจําปี ตั้ง
ไว้ 164,520 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอัตราเงินเดือนในการเลื่อน
ขั้นเงินเดือน หรือเลื่อนระดับที่สูงขึ้นของพนักงานส่วนตําบล จํานวน 10
อัตรา
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (110) งานบริหารทั่วไป (111))
ฐานอํานาจในการตั้งงบประมาณ
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552
มาตรา 35
- ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับ
ที่ 9)
- หนังสือสํานักงาน กจ. กท.และก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3,516,960

บาท
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เงินประจําตําแหน่ง
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งและค่าตอบแทน
รายเดือนสําหรับนักบริหารงานท้องถิ่น บริหาร ระดับกลาง เดือน
ละ 14,000 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน จํานวน 1 ตําแหน่ง เงิน
ประจําตําแหน่งหัวหน้าสํานักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป อํานวยการ ระดับ
ต้น) เดือนละ 3,500 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน จํานวน 1
ตําแหน่ง และเงินประจําตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน (นัก
บริหารงานทั่วไป อํานวยการ ระดับต้น) เดือนละ 1,500
บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน จํานวน 1 ตําแหน่ง
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (110) งานบริหารทั่วไป (111))
ฐานอํานาจในการตั้งงบประมาณ
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552
มาตรา 35
- ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับ
ที่ 10) ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2558
- หนังสือสํานักงาน กจ. กท.และก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างสําหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่ว
ไป จํานวน 10 อัตรา แยกเป็นรายละเอียดได้ดังนี้
1. ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตราๆละ 10,560
บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 126,720 บาท
2. ตําแหน่ง พนักงานขับรถขยะ จํานวน 1 อัตรา ๆ ละ 9,000
บาท จํานวน 12 เดือน รวมเป็นเงิน 108,000 บาท
3. ตําแหน่ง นักการ จํานวน 1 อัตรา ๆ ละ 9,000
บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 108,000 บาท
4. ตําแหน่ง คนงานทั่วไป (พนักงานขับเครื่องจักรกลเบา) จํานวน 1
อัตราๆละ 9,000 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 108,000 บาท
5. ตําแหน่ง คนงานทั่วไป จํานวน 6 อัตราๆละ 9,000
บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 648,000 บาท
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (110) งานบริหารทั่วไป (111))
ฐานอํานาจในการตั้งงบประมาณ
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552
มาตรา 35
- ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่ว
ไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบัที่ 4) ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2558
- หนังสือสํานักงาน กจ. กท.และก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน้า : 4/47

228,000

บาท

1,098,720

บาท
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราว สําหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ และ
พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 10 อัตรา
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (110) งานบริหารทั่วไป (111))
ฐานอํานาจในการตั้งงบประมาณ
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552
มาตรา 35
- ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรื่อง กําหนด
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างและ
พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่ว
คราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2558
- หนังสือสํานักงาน กจ. กท.และก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
งบดําเนินงาน
รวม
ค่าตอบแทน
รวม

132,000

บาท

บาท
138,000 บาท

3,231,500

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็นกรณีพิเศษจากการประเมิน
ประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วน
ตําบล และพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (110) งานบริหารทั่วไป (111))
ฐานอํานาจในการตั้งงบประมาณ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทน
อื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วน
ท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552
มาตรา 35

30,000

บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วน
ตําบล พนักงานจ้างและผู้มีสิทธิ ฯลฯ
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (110) งานบริหารทั่วไป (111))
ฐานอํานาจในการตั้งงบประมาณ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

จํานวน

20,000

บาท

ค่าเช่าบ้าน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อ ค่าผ่อนชําระหนี้เงินกู้เพื่อชําระค่าบ้าน
ของพนักงานส่วนตําบลและผู้มีสิทธิ ฯลฯ
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (110) งานบริหารทั่วไป (111))
ฐานอํานาจในการตั้งงบประมาณ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559

จํานวน

48,000

บาท
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ของผู้บริหารและพนักงานส่วน
ตําบล หรือผู้มีสิทธิ ฯลฯ
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (110) งานบริหารทั่วไป (111))
ฐานอํานาจในการตั้งงบประมาณ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัดิการเกี่ยวกับการศึกษา
ของบุตรพนักงานส่วท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตร พศ.2560
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จํานวน

40,000

บาท

รวม

1,640,500

บาท

จํานวน

500,000

บาท

จํานวน

155,500

บาท

จํานวน

350,000

บาท

- ค่าธรรมเนียมต่างๆ
- ค่าจ่างเหมาบริการอื่นๆที่เป็นภารกิจในอํานาจหน้าที่ของสํานักงานปลัด
- ค่าถ่ายเอกสารและค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ
- ค่ารับวารสารและหนังสือพิมพ์ต่างๆ
- ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีต่างๆ
- ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (110) งานบริหารทั่วไป (111))
ฐานอํานาจในการตั้งงบประมาณ
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9
ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
- ค่ารับรอง(รายจ่ายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น) อัตราร้อยละ 1 ของเงินรายได้ เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรอง
บุคคลหรือคณะบุคคลที่มาตรวจนิเทศงาน ทัศนศึกษาดูงาน การ
ประชุม การฝึกอบรม สัมมนา จากหน่วยงานอื่นๆ เช่น ค่าอาหาร ค่า
เครื่องดื่ม(ไม่มีแอลกอฮอล์) วัสดุที่ใช้ในการอบรม ฯลฯ
- ค่ารับรองการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนํ้าแคม
( ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป ( 110 ) งานบริหารทั่ว
ไป (111))
ฐานอํานาจในการตั้งงบประมาณ
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28
กรกฎาคม 2548 เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่ารับรอง
หรือค่าเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่า
เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้
จ่ายอื่น ๆ สําหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตําบล พนักงาน
จ้าง ฯลฯ
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (110) งานบริหารทั่วไป (111))
ฐานอํานาจในการตั้งงบประมาณ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
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จํานวน

500,000

บาท

จํานวน

20,000

บาท

โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องพระราชบัญญัติ กฎหมาย ระเบียบและ
จํานวน
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการอบรม สําหรับผู้บริหาร สมาชิก
สภาฯ พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง ครู อปพร. เจ้าหน้าที่ รพ
.สต. ฯลฯ
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (110) งานบริหารทั่วไป (111)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 (พิ่มเติม ครั้งที่ 2) หน้า 85
ลําดับที่ 2)
ฐานอํานาจในการตั้งงบประมาณ
- ระเบียบกระทรวงใหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

15,000

บาท

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
จํานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา หรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น เครื่อง
คอมพิวเตอร์
เครื่องพิมพ์ เครื่องปรับอากาศ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องใช้ภายในสํานัก
งาน ฯลฯ
- เพื่อเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น เช่น รถยนต์ส่วน
กลาง รถบรรทุกขยะ
รถจักรยานยนต์ รถบรรทุกนํ้าอเนกประสงค์ เครื่องตัดหญ้า เครื่องพ่น
หมอกควัน ฯลฯ
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (110) งานบริหารทั่วไป
(111) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้า 90 ลําดับที่ 14)
ฐานอํานาจในการตั้งงบประมาณ
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ

100,000

บาท

โครงการเลือกตั้งนายกฯและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนํ้าแคม
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในโครงการ
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (110) งานบริหารทั่วไป (111))
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้า 92 ลําดับที่ 4)
ฐานอํานาจในการตั้งงบประมาณ
- พระราชบัญญัติว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้อง
ถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๕ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สําหรับผู้
บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง ครู นัก
เรียน เยาวชน ประชาชน ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลนํ้าแคม ฯลฯ
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (110) งานบริหารทั่วไป
(111)แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้า 79 ลําดับที่ 3)
ฐานอํานาจในการตั้งงบประมาณ
- ระเบียบกระทรวงใหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
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ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน
บาท เพื่อเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานัก
งาน เช่น ปากกา ดินสอ กระดาษ แฟ้ม ตรายาง ธงชาติ หมึกเครื่อง
ถ่ายเอกสาร นํ้าดื่มเพื่อบริการประชาชน ฯลฯ
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (110) งานบริหารทั่วไป
(111) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้า 91 ลําดับที่ 15)
ฐานอํานาจในการตั้งงบประมาณ
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
วัสดุงานบ้านงานครัว
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ไม้กวาด ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้ว
นํ้า จานรอง นํ้าจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (110) งานบริหารทั่วไป
(111)) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้า 91ลําดับที่ 15)
ฐานอํานาจในการตั้งงบประมาณ
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแบตเตอร์รี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน ฯลฯ สําหรับ
รถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุกขยะ รถบรรทุกนํ้าอเนกประสงค์ รถจัก
ยานยนต์ และเครื่องตัดหญ้า ฯลฯ
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (110) งานบริหารทั่วไป
(111) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้า 91 ลําดับที่ 15)
ฐานอํานาจในการตั้งงบประมาณ
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อนํ้ามันดีเซล นํ้ามันเบนซิน นํ้ามันหล่อลื่น นํ้ามัน
เครื่อง จารบี ฯลฯ สําหรับรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุกขยะ รถบรรทุก
นํ้าอเนกประสงค์ รถจักรยานยนต์ เครื่องพ่นหมอกควัน และเครื่องตัด
หญ้า และรถยนต์ของส่วนราชการอื่นหรือ อปท.ที่ขอความร่วมมือดําเนิน
งานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตําบลนํ้าแคม
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (110) งานบริหารทั่วไป
(111) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้า 91ลําดับที่ 15 )
ฐานอํานาจในการตั้งงบประมาณ
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ

รวม

510,000

บาท

จํานวน

150,000

บาท

จํานวน

50,000

บาท

จํานวน

50,000

บาท

จํานวน

200,000

บาท

วันที่พิมพ์ : 27/6/2562 09:37:58

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษโปสเตอร์ พู่กัน
และสี แถบบันทึกเสียงหรือภาพ รูปสี หรือขาวดํา ที่ได้จากการ
ล้าง อัด ขยาย และป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ(ป้ายไวนิล ป้ายไม้อัด ป้าย
ผ้า) ฯลฯ
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (110) งานบริหารทั่วไป
(111) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้า 91))
ฐานอํานาจในการตั้งงบประมาณ
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
วัสดุคอมพิวเตอร์
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น เมาส์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป
ดิสเกตต์ ซีดี-รอม หมึกเครื่องพิมพ์ ฯลฯ
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (110) งานบริหารทั่วไป
(111) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้า 91ลําดับที่ 15 )
ฐานอํานาจในการตั้งงบประมาณ
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
ค่าสาธารณูปโภค
รวม
ค่าไฟฟ้า
จํานวน
บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า สําหรับที่ทําการองค์การบริหารส่วน
ตําบล กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตําบล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
และสถานที่ราชการที่อยู่ในความรับผิดชอบ ฯลฯ
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (110) งานบริหารทั่วไป (111))
ฐานอํานาจในการตั้งงบประมาณ
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
ค่าบริการโทรศัพท์
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ สําหรับที่ทําการองค์การ
บริหารส่วนตําบล ฯลฯ
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (110) งานบริหารทั่วไป (111))
ฐานอํานาจในการตั้งงบประมาณ
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
ค่าบริการไปรษณีย์
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลขค่าซื้อดวงตรา
ไปรษณีย์ยากร ฯลฯ
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (110) งานบริหารทั่วไป (111))
ฐานอํานาจในการตั้งงบประมาณ
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ

หน้า : 9/47

10,000

บาท

50,000

บาท

943,000

บาท

800,000

บาท

20,000

บาท

3,000

บาท

หน้า : 10/47

วันที่พิมพ์ : 27/6/2562 09:37:58

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
จํานวน
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การติดตั้งอินเตอร์เน๊ต ค่าบริการอินเตอร์เน๊ต เว็บไซต์ ค่าติดตั้ง
โทรศัพท์ ฯลฯ
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (110) งานบริหารทั่วไป (111))
ฐานอํานาจในการตั้งงบประมาณ
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
งบลงทุน
รวม
ค่าครุภัณฑ์
รวม
ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บานพับ จํานวน 3 ตู้

120,000

บาท

บาท
138,000 บาท
138,000

จํานวน

15,000

บาท

จํานวน

7,000

บาท

(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป ( 110 ) งานบริหารทั่วไป
(111) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 2
หน้า 83 ลําดับที่ 5)
จัดซื้อตามราคาท้องตลาด
ฐานอํานาจในการตั้งงบประมาณ
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน จํานวน 2 ตู้
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป ( 110 ) งานบริหารทั่วไป
(111) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 2
หน้า 83 ลําดับที่ 4)
จัดซื้อตามราคาท้องตลาด
ฐานอํานาจในการตั้งงบประมาณ
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ

หน้า : 11/47

วันที่พิมพ์ : 27/6/2562 09:37:58

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จํานวน 1 เครื่อง

จํานวน

16,000

บาท

100,000

บาท

เพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค
สําหรับสํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 16,000 บาท มี
คุณลักษณะ ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก(2 core)
จํานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือดีกว่า ดังนี้
1. ในกรณีที่มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 2 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.8 GHz
และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่
น้อยกว่า 6 แกน หรือ
2. ในกรณีที่มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
หว่า 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.4 GHz
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่ามีขนาดไม่
น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB
หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB
จํานวน 1 หน่วย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียด ไม่น้อยกว่า 1,366 X 768 Pixel
และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
- มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภานใน (Internal)หรือภาย
นอก (External) จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่
น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไม่น้อยกว่า 1
ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE802.11b,g,n,ac)
และ Bluetooth
จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ประจําปี2561
( ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (110) งานบริหารทั่วไป (111) แผน
พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 2 หน้า 82 ลําดับที่ 3)
ฐานอํานาจในการตั้งงบประมาณ
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบํารุงรักษาโครง จํานวน
สร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ ฯลฯ ซึ่งไม่
รวมถึงค่าซ่อมบํารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง)
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (110) งานบริหารทั่วไป (111))
ฐานอํานาจในการตั้งงบประมาณ
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
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งบเงินอุดหนุน

รวม

20,000

บาท

เงินอุดหนุน

รวม

20,000

บาท

20,000

บาท

2,508,290

บาท

รวม

2,098,290

บาท

รวม

2,098,290

บาท

เงินเดือนพนักงาน
จํานวน
- เงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจําปี ตั้งไว้ 1,612,560
บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล จํานวน 6
อัตรา จํานวน 12 เดือน ดังนี้
1.ผู้อํานวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง อํานวยการ ระดับ
ต้น) อัตราเงินเดือน 29,680 บาท จํานวน 12 เดือน เป็น
เงิน 356,160 บาท
2.นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 20,770
บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 249,240 บาท
3.เจ้าพนักงานพัสดุ ชํานาญงาน อัตราเงินเดือน 20,780
บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 249,360 บาท
4. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติการ/ชํานาญงาน จํานวน 12
เดือน เป็นเงิน 297,900 บาท
5. เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 13,500
จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 162,000 บาท
6. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ/ชํานาญการ จํานวน 12
เดือน เป็นเงิน 297,900 บาท
- เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจําปี ตั้งไว้ 58,080
บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าปรับปรุงอัตราเงินเดือนในการเลื่อนขั้นเงิน
เดือน หรือเลื่อนระดับที่สูงขึ้นของพนักงานส่วนตําบล จํานวน 4 อัตรา
(ปรากฏในแผนบริหารงานทั่วไป (110) งานบริหารงานคลัง (113)
ฐานอํานาจในการตั้งงบประมาณ
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552
มาตรา 35
- ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับ
ที่ 9)
- หนังสือสํานักงาน กจ. กท.และก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1,670,640

บาท

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อุดหนุน องค์การบริหารส่วนตําบลโคกใหญ่ โครงการสนับสนุนงบประมาณ จํานวน
ดําเนินงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอําเภอ อําเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.2562
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (110) งานบริหารทั่วไป
(111) แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม (ฉบับที2
่ )
หน้า 82 ลําดับที่ 1)
ฐานอํานาจในการตั้งงบประมาณ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน
ตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560
- หนังสือองค์การบริหารส่วนตําบลโคกใหญ่ ที่ ลย 78101/ว68
ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2561
งานบริหารงานคลัง
รวม
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพของพนักงานส่วนตําบล จํานวน 12
เดือน จํานวน 2 อัตรา
(ปรากฏในแผนบริหารงานทั่วไป (110) งานบริหารงานคลัง (113)
ฐานอํานาจในการตั้งงบประมาณ
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552
มาตรา 35
- ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรื่อง กําหนด
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างและ
พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่ว
คราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2558
- หนังสือสํานักงาน กจ. กท.และก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เงินประจําตําแหน่ง
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งสําหรับผู้อํานวยการกองคลัง
(นักบริหารงานคลัง อํานวยการ ระดับต้น) จํานวน 1 อัตรา
(ปรากฏในแผนบริหารงานทั่วไป (110) งานบริหารงานคลัง (113)
ฐานอํานาจในการตั้งงบประมาณ
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552
มาตรา 35
- ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับ
ที่ 10) ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2558
- หนังสือสํานักงาน กจ. กท.และก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเงินเดือน หรือค่าจ้างพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 2 อัตรา จํานวน 12
เดือน ดังนี้
1.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินฯ จํานวน 1 อัตราๆละ 10,180
บาท จํานวน 12 เดือน รวมเป็นเงิน 122,160 บาท
2.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ จํานวน 1 อัตราๆละ 11,950
บาท จํานวน 12 เดือน รวมเป็นเงิน 143,400 บาท
(ปรากฏในแผนบริหารงานทั่วไป (110) งานบริหารงานคลัง (113)
ฐานอํานาจในการตั้งงบประมาณ
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552
มาตรา 35
- ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนตําบล
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบัที่ 4) ลงวันที่ 19
สิงหาคม 2558
- หนังสือสํานักงาน กจ. กท.และก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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72,000
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42,000
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 2
อัตรา
(ปรากฏในแผนบริหารงานทั่วไป (110) งานบริหารงานคลัง (113)
ฐานอํานาจในการตั้งงบประมาณ
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552
มาตรา 35
- ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรื่อง กําหนด
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างและ
พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่ว
คราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2558
- หนังสือสํานักงาน กจ. กท.และก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
งบดําเนินงาน
รวม
ค่าตอบแทน
รวม
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จํานวน
- เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษจากการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง
(ปรากฏในแผนบริหารงานทั่วไป (110) งานบริหารงานคลัง (113))
ฐานอํานาจในการตั้งงบประมาณ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบ
แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงาน
ส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552
มาตรา 35
- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วน
ตําบลนํ้าแคม เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับงาน
จ้าง คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการกําหนดราคากลาง ฯลฯ
(ปรากฏในแผนบริหารงานทั่วไป (110) งานบริหารงานคลัง (113)
ฐานอํานาจในการตั้งงบประมาณ
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
.2560
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0803.3/ว 1953 ลงวัน
ที่ 25 กันยายน 2560
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าปฏิบัติงานนอกเวลาของพนักงานส่วนตําบล พนักงาน
จ้างฯ และผู้มีสิทธิ ฯลฯ
(ปรากฏในแผนบริหารงานทั่วไป (110) งานบริหารงานคลัง (113)
ฐานอํานาจในการตั้งงบประมาณ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล และผู้มี
สิทธิ์ ฯลฯ
(ปรากฏในแผนบริหารงานทั่วไป (110) งานบริหารงานคลัง (113)
ฐานอํานาจในการตั้งงบประมาณ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัดิการเกี่ยวกับการศึกษา
ของบุตรพนักงานส่วท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตร พศ.2560
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จํานวน

30,000

บาท

รวม

160,000

บาท

จํานวน

30,000

บาท

จํานวน

100,000

บาท

30,000

บาท

- ค่าธรรมเนียมต่างๆ
- ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆที่เป็นภารกิจและอํานาจหน้าที่ของกองคลัง
- ค่าถ่ายเอกสารและค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ
( ปรากฏในแผนบริหารงานทั่วไป (110) งานบริหารงานคลัง (113)
ฐานอํานาจในการตั้งงบประมาณ
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9
ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการ สําหรับค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดิน
ทางไปราชการ หรืออบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง
และผู้มีสิทธิ์ ฯลฯ
(ปรากฏในแผนบริหารงานทั่วไป (110) งานบริหารงานคลัง (113)
ฐานอํานาจในการตั้งงบประมาณ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 (ฉบับ
ที่ 3)
พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
จํานวน
1. เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา หรือซ่อมแซม
ครุภัณฑ์ เช่น คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ
2. เพื่อเป็นค่าบํารุงหรือรักษาทรัพย์สินอื่นๆ เช่น รถยนต์ รถ
จักรยานยนต์ ฯลฯ
(ปรากฏในแผนบริหารงานทั่วไป (110) งานบริหารงานคลัง
(113) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้า 90)
ฐานอํานาจในการตั้งงบประมาณ
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
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ค่าวัสดุ

รวม

100,000

บาท

วัสดุสํานักงาน
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงานใช้ในกิจการของ ส่วนการ
คลัง เช่น กระดาษ สมุด ปากกา หมึกสําหรับเครื่องถ่ายเอกสาร ค่า
หมึกเครื่องพิมพ์ ค่าแบบพิมพ์ แฟ้มเอกสาร ตรายาง ฯลฯ
(ปรากฏในแผนบริหารงานทั่วไป (110) งานบริหารงานคลัง
(113) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้า 91ลําดับที่ 15 )
ฐานอํานาจในการตั้งงบประมาณ
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไม้กวาด ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม แก้วนํ้า ชุดกาแฟ
จานรอง ฯลฯ
(ปรากฏในแผนบริหารงานทั่วไป (110) งานบริหารงานคลัง
(113) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้า 91 ลําดับที่ 15)
ฐานอํานาจในการตั้งงบประมาณ
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
วัสดุคอมพิวเตอร์
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และโน้ตบุ๊ก เช่น แผ่นหรือจาน
บันทึกเสียง (Disket), เทปบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์
แบบเลเซอร์, หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์, เมมโมรี
ซิป, เมาส์ ฯลฯ
(ปรากฏในแผนบริหารงานทั่วไป (110) งานบริหารงานคลัง (113)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้า 91ลําดับที่ 15 )
ฐานอํานาจในการตั้งงบประมาณ
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
ค่าสาธารณูปโภค
รวม

50,000

บาท

10,000

บาท

40,000

บาท

5,000

บาท

ค่าบริการไปรษณีย์
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าซื้อดวงตราไปรษณีย์ยากร ฯลฯ
( ปรากฏในแผนบริหารงานทั่วไป (110) งานบริหารงานคลัง (113)
ฐานอํานาจในการตั้งงบประมาณ
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ

5,000

บาท
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งบลงทุน

รวม

5,000

บาท

รวม

5,000

บาท

จํานวน

5,000

บาท

รวม

301,000

บาท

รวม

301,000

บาท

รวม

50,000

บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จํานวน
ค่าตอบแทนอาสามัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน (120) งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับอัคคีภัย (123) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564
หน้า 71 ลําดับที่ 5 )
ฐานอํานาจในการตั้งงบประมาณ
- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 ส่วนที่ 3 อํานาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนตําบล มาตรา 67(4)
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วท้องถิ่น พ.ศ.2560

50,000

บาท

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
มีลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มัลติฟังก์ชันอิงค์เจท Print Copy/Scan
- ความละเอียดในการพิมพ์สูงสุด 5,760X1,440 dpi
- พิมพ์งานแบบร่างด้วยเร็วขาวดํา 33 แผ่นต่อนาที,สี 15 แผ่นต่อนาที
- พิมพ์งานความเร็วมาตรฐานขาวดํา 9.2 ipm ,สี 4.5 ipm
- ความละเอียดการสแกนสูงสุด 600X1,200 dpi (optical)
- ถาดป้อนกระดาษรองรับสูงสุด 100 แผ่น (A4/75 แกรม)
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ USB 2.0
( ปรากฏในแผนบริหารงานทั่วไป (110) งานบริหารงานคลัง (113)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 2 หน้าที่ 83
ลําดับที่ 6 )
จัดซื้อตามราคาท้องตลาด
ฐานอํานาจในการตั้งงบประมาณ
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

หน้า : 18/47

วันที่พิมพ์ : 27/6/2562 09:37:59

ค่าใช้สอย

รวม

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ ประจําปีงบ จํานวน
ประมาณ พ.ศ.2562
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
(ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน (120) งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับอัคคีภัย (123) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564
หน้า 71 ลําดับที่ 5 )
ฐานอํานาจในกสนตั้งงบประมาณ
- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 ส่วนที่ 3 อํานาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนตําบล มาตรา 67(4)
- พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 มาตรา 20
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
โครงการฝึกอบรมการใช้ถังดับเพลิงเบื้องต้น พร้อมติดตั้งถังดับเพลิงภายใน จํานวน
ชุมชนจุดเสี่ยงอัคคีภัย วัด โรงเรียน ประจําปีงบประมาณ พศ.ศ2562
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
(ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน (120) งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับอัคคีภัย (123) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564
เพิ่มเติมฉบับที่ 2 หน้า 75 ลําดับที่ 1 )
ฐานอํานาจในการตั้งงบประมาณ
- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 ส่วนที่ 3 อํานาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนตําบล มาตรา 67(4)
- พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 มาตรา 20
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณ จํานวน
ภัยโดยชุมชนเป็นฐาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
(ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน (120) งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับอัคคีภัย (123) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564
เพิ่มเติมฉบับที่ 2 หน้า 75 ลําดับที่ 2)
ฐานอํานาจในการตั้งงบประมาณ
- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 ส่วนที่ 3 อํานาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนตําบล มาตรา 67(4)
- พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 มาตรา 20
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
ค่าวัสดุ
รวม
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
จํานวน
(ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน (120) งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับอัคคีภัย (123) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564
หน้า 91 ลําดับที่ 15 )
ฐานอํานาจในการตั้งงบประมาณ
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ

141,000

บาท

34,000

บาท

57,000

บาท

50,000

บาท

110,000

บาท

10,000

บาท
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
จํานวน
(ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน (120) งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับอัคคีภัย (123) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564
หน้า 91 ลําดับที่ 15)
ฐานอํานาจในการตั้งงบประมาณ
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
วัสดุเครื่องแต่งกาย
จํานวน
(ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน (120) งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับอัคคีภัย (123) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564
หน้า 91 ลําดับที่ 15)
ฐานอํานาจในการตั้งงบประมาณ
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
วัสดุเครื่องดับเพลิง
จํานวน
(ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน (120) งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับอัคคีภัย (123) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564
หน้า 91ลําดับที่ 15 )
ฐานอํานาจในการตั้งงบประมาณ
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
แผนงานการศึกษา

10,000

บาท

60,000

บาท

30,000

บาท

รวม

4,598,239

บาท

รวม

1,956,480

บาท

รวม

1,956,480

บาท

เงินเดือนพนักงาน
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลนํ้าแคม จํานวน 5
อัตรา จํานวน 12 เดือน
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา (210 ) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา (212)
ฐานอํานาจในการตั้งงบประมาณ
- พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะและเงินประจําตําแหน่งข้า
ราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวัน
ที่ 19 มิถุนายน 2561
เงินวิทยฐานะ
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะชํานาญการ ครูชํานาญการ จํานวน 12 เดือน
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา (210 ) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา (212)
ฐานอํานาจในการตั้งงบประมาณ
- พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะและเงินประจําตําแหน่งข้า
ราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวัน
ที่ 19 มิถุนายน 2561

1,433,040

บาท

42,000

บาท

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างสําหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง ผู้ดูแล
เด็ก จํานวน 3 อัตรา จํานวน 12 เดือน
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา (210 ) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา (212)
ฐานอํานาจในการตั้งงบประมาณ
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวัน
ที่ 19 มิถุนายน 2561
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราว เละเงินเพิ่มอื่นๆ สําหรับพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ ตําแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก จํานวน 3 อัตรา จํานวน 12 เดือน
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา (210 ) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา (212)
ฐานอํานาจในการตั้งงบประมาณ
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวัน
ที่ 19 มิถุนายน 2561
งบดําเนินงาน
รวม

426,840

บาท

54,600

บาท

1,110,759

บาท

รวม

60,000

บาท

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตรของครูผู้ดูแลเด็ก หรือผู้มีสิทธิ ฯลฯ
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา (210 ) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา (212)
ฐานอํานาจในการตั้งงบประมาณ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัดิการเกี่ยวกับการศึกษา
ของบุตรพนักงานส่วท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตร พศ.2560
ค่าใช้สอย
รวม

60,000

บาท

165,000

บาท

15,000

บาท

ค่าตอบแทน

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
เพื่อจ่านเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในโครงการ
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา (210 ) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา (212) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 2
หน้า 77 ลําดับที่ 2)
ฐานอํานาจในการตั้งงบประมาณ
- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วตําบล พ.ศ.2537
แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67(6)
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

จํานวน
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โครงการจัดทําแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนํ้า จํานวน
แคม
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา (210 ) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา (212) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 2
หน้า 74 ลําดับที่ 1)
ฐานอํานาจในการตั้งงบประมาณ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

9,000

บาท

โครงการจัดทําแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปาก จํานวน
ยาง
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในโครงการ
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา (210 ) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา (212) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 2
หน้า 74 ลําดับที่ 2 )
ฐานอํานาจ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

9,000

บาท

จํานวน

50,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในโครงการ
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา (210 ) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา (212) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้า 89 ลําดับที่ 8)
ฐานอํานาจในการตั้งงบประมาณ
- พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.2553
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากยาง
จํานวน

50,000

บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในโครงการ
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา (210 ) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา (212) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้า 89 ลําดับที่ 8)
ฐานอํานาจในการตั้งงบประมาณ
- พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.2553
โครงการส่งนักกีฬาเด็กเล็กเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
จํานวน

12,000

บาท

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนํ้าแคม

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในโครงการ
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา (210 ) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา (212) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 2
หน้า 78 ลําดับที่ 3)
ฐานอํานาจในการตั้งงบประมาณ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา หรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น เครื่อง
คอมพิวเตอร์
เครื่องพิมพ์ เครื่องปรับอากาศ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องใช้ภายในสํานัก
งาน ฯลฯ
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา (210 ) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา (212) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้า 90)
ฐานอํานาจในการตั้งงบประมาณ
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน
เพื่อเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เช่น ปากกา ดินสอ กระดาษ แฟ้ม ตรา
ยาง ธงชาติ หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร นํ้าดื่มเพื่อบริการประชาชน ฯลฯ
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา (210 ) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา (212) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้า 91 ลําดับที่ 15)
ฐานอํานาจในการตั้งงบประมาณ
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
วัสดุงานบ้านงานครัว
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถ้วย ชาม ช้อนส้อม ที่
นอน มีด แก้วนํ้า ไม้กวาด มุ้ง มุ้งลวด ผ้าม่าน ฯลฯ
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา (210 ) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา (212) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้า 91ลําดับที่ 15 )
ฐานอํานาจในการตั้งงบประมาณ
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
ค่าอาหารเสริม (นม)
- ค่าอาหารเสริม ( นม ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อจ่ายเป็นค่า
อาหารเสริม ( นม ) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 2 ศูนย์ จํานวน
เด็ก 41 คน จํานวน 260 วัน อัตราคนละ 7.37 บาท ได้แก่ ศูนย์ ฯ
นํ้าแคม จํานวน 25 คน ศูนย์ฯ ปากยาง จํานวน 16 คน
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา (210 ) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา (212) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้า 73)
- ค่าอาหารเสริม ( นม ) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ( สพฐ. ) เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม ( นม ) เด็กอนุบาล และ
ป.1 - ป.6 ของโรงเรียนในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน (สพฐ.) ในตําบลนํ้าแคม จํานวน 3 โรงเรียน จํานวน 364
คน จํานวน 260 วัน อัตรากล่องละ 7.37 บาท ได้แก่ โรงเรียนบ้าน
นํ้าแคม จํานวน 201 คน โรงเรียน บ้านปากยาง จํานวน 110 คน และ
โรงเรียนบ้านห้วยด้าย จํานวน 53 คน
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา (210 ) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา (212) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้า 73)
ฐานอํานาจในการตั้งงบประมาณ
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274
ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561

จํานวน

20,000

บาท

รวม
จํานวน

885,759

จํานวน

10,000

บาท

จํานวน

776,059

บาท

บาท
10,000 บาท
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วัสดุคอมพิวเตอร์
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น เมาส์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป
ดิสเกตต์ ซีดี-รอม หมึกเครื่องพิมพ์ ฯลฯ
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา (210 ) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา (212) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้า 91 ลําดับที่ 15 )
ฐานอํานาจในการตั้งงบประมาณ
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
วัสดุการศึกษา
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการศึกษาเช่น เครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก สื่อการ
เรียนการสอนทําด้วยพลาสติก แบบจําลองภูมิประเทศ ฯลฯ
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา (210 ) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา (212) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้า 91ลําดับที่ 15 )
ฐานอํานาจในการตั้งงบประมาณ
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
วัสดุอื่น
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าสื่อการเรียนการสอนสําหรับเด็กเล็ก วัสดุการศึกษาและ
เครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก จํานวน 41 คนๆละ 1,700 บาท ต่อปี
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา (210 ) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา (212) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้า 74)
ฐานอํานาจในการตั้งงบประมาณ
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวัน
ที่ 19 มิถุนายน 2561
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

75,000

บาท

รวม

75,000

บาท

56,000

บาท

5,000

บาท

3,500

บาท

ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดติดผนัง(มีระบบฟอกอากาศ
จํานวน
ขนาด 24,000 บีทียู จํานวน 2 เครื่องๆละ 28,000 บาท
มีคุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้
1. ขนาดที่กํานหดเป็นขนาดไม่ตํ่ากว่า 24,000 บีทียู
2. ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง
3. เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็นขนาดไม่
เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
4. ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่ง
ความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
5. เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ เช่น แผ่นฟอกอากสศ
ตะแกรงไฟฟ้า (Electric grids) หรือเครื่องผลิตประจุไฟฟ้า (lonizer)
เป็นต้น สามารถดักจับอนุภาค ฝุ่นละออง และอุปกรณ์สามารถทําความ
สะอาดได้
6. มีความหน่วงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร์
7. การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
(1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตซ์ 1 ตัว ท่อทอง
แดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา (210 ) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา (212) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 2
หน้า 84 ลําดับที่ 8)
จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ พ.ศ.2561
ฐานอํานาจในการตั้งงบประมาณ
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บานพับ จํานวน 1 ตู้
จํานวน
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป ( 110 ) งานบริหารทั่วไป
(111) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 2
หน้า 83 ลําดับที่ 5)
จัดซื้อตามราคาท้องตลาด
ฐานอํานาจในการตั้งงบประมาณ
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน จํานวน 1 ตู้
จํานวน
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป ( 110 ) งานบริหารทั่วไป
(111) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 2
หน้า 83 ลําดับที่ 4)
จัดซื้อตามราคาท้องตลาด
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จํานวน

10,500

รวม
รวม

1,456,000

จํานวน

1,456,000

บาท

รวม

1,240,000

บาท

งบดําเนินงาน

รวม

290,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

220,000

บาท

จํานวน

10,000

บาท

จัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 75
เซนติเมตร ยาว 180 เซนติเมตร สูง 75 เซนติเมตร จํานวน 7 ตัวๆ
ละ 1,500 บาท
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา (210 ) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา (212) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2562-2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 2
หน้า 84 ลําดับที่ 7)
จัดซื้อตามราคาท้องตลาด
ฐานอํานาจในการตั้งงบประมาณ
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนหน่วยงานราชการ

บาท

บาท
1,456,000 บาท

เพื่อสนับสนุนสถานศึกษาเพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน สําหรับเด็ก
อนุบาล – ป.6 จํานวน 3 แห่ง ดังนี้
1. โรงเรียนบ้านนํ้าแคม จํานวน 201 คน ๆ ละ 20
บาท จํานวน 200 วัน
(จัดสรร 100 %) เป็นเงิน 804,000 บาท
2. โรงเรียนบ้านปากยาง จํานวน 110 คน ๆ ละ 20
บาท จํานวน 200 วัน
(จัดสรร 100 %) เป็นเงิน 440,000บาท
3. โรงเรียนบ้านห้วยด้าย จํานวน 53 คน ๆ ละ 20
บาท จํานวน 200 วัน (จัดสรร 100 %) เป็นเงิน 212,000 บาท
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา (210 ) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา (212) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้า 74 ลําดับที่ 4)
ฐานอํานาจในการตั้งงบประมาณ
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวัน
ที่ 19 มิถุนายน 2561
แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฎิบัติงานในการสํารวจและขึ้นทะเบียน
จํานวนสุนัขและแมว
(ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข (220) งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอื่น(223)
ฐานอํานาจในการตั้งงบประมาณ
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 0120 ลงวัน
ที่ 12 มกราคม 2560
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท
0810.5/1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท
0810.5/1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการบริหารจัดการกองทุนขยะตําบลนํ้าแคม

จํานวน

30,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ ฯลฯ
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (220)งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอื่น (223) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 เพิ่มเติม
ฉบับที่ 2 หน้า 81 ลําดับที่ 2)
ฐานอํานาจในการตั้งงบประมาณ
- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วตําบล พ.ศ.2537
แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67(2)
- พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 มาตรา 18
- พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 มาตรา 34/1
โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ
จํานวน

50,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันโรคไข้หวัดนก ไข้เลือดออก โรคฉี่
หนู และโรคติดต่ออื่นๆ ฯลฯ
( ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (220)งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอื่น (223) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้า 81
ลําดับที่ 5)
ฐานอํานาจในการตั้งงบประมาณ
- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วตําบล พ.ศ.2537
แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67(3)
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสนัขบ้า

จํานวน

30,000

บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในโครงการ
(ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข (220) งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอื่น(223) แผพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 2
หน้า 80 ลําดับที่ 1)
ฐานอํานาจในการตั้งงบประมาณ
- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วตําบล พ.ศ.2537
แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67(3)
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 0120 ลงวัน
ที่ 12 มกราคม 2560
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท
0810.5/1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท
0810.5/1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561
โครงการหมู่บ้านปลอดขยะ

จํานวน

100,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนหมู่บ้านทุกหมู่บ้านในเขตองค์การ
บริหารส่วนตําบลนํ้าแคมเพื่อดําเนินกิจกรรม 3R และค่าใช้จ่ายอื่นๆใน
โครงการ ฯลฯ
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (220)งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอื่น (223) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้า 83
ลําดับที่ 2)
ฐานอํานาจในการตั้งงบประมาณ
- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วตําบล พ.ศ.2537
แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67(2)
- พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 มาตรา 18
- พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 มาตรา 34/1
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ค่าวัสดุ

รวม

70,000

บาท

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
จํานวน
เพื่อจัดซื้อวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
ฐานอํานาจในการตั้งงบประมาณ
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6
มิถุนายน 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ ว0120 ลงวัน
ที่ 12 มกราคม 2560
-หนังสือกรมส่งเริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/1745
ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560
- -หนังสือกรมส่งเริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/1042
ลงวันที่ 10 เมษายน 2561
(ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข (220) งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอื่น(223) แผพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 91 ลําดับ
ที่ 15)
วัสดุเครื่องแต่งกาย
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแต่งกายพนักงานประจํารถขยะ เช่น รองเท้า ถุง
มือ เสื้อและกางเกง ฯลฯ
( ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข ( 220 ) งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอื่น (223) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้า 91
ลําดับที่ 15)
ฐานอํานาจในการตั้งงบประมาณ
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
งบลงทุน
รวม

50,000

บาท

20,000

บาท

950,000

บาท

รวม

950,000

บาท

จํานวน

950,000

บาท

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
จัดซื้อรถบรรทุกขยะ แบบเปิดข้างเทท้าย
เพื่อจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบเปิดข้างเทท้าย ขนาด 1 ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ตํ่ากว่า 2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตํ่า
กว่า 110 กิโลวัตต์(ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข (220) งานบริการ
สาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (223) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ
.2561-2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 2 หน้า 81 ลําดับที่ 1)
ฐานอํานาจในการตั้งงบประมาณ
- ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ พ.ศ.2561
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

รวม

67,980

บาท

งบดําเนินงาน

รวม

67,980

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

67,980

บาท

จํานวน

33,600

บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
(ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ ( 230 ) งานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห์ (232) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 เพิ่มเติม
ฉบับที่ 2หน้า 77 ลําดับที่ 1)
ฐานอํานาจในการตั้งงบประมาณ
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2549
มาตรา 16 (10)
- ระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ว่าด้วยการสงเคราะห์ผู้มีราย
ได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง พ.ศ.2552
โครงการฝึกอบรมการทําลูกประคบสมุนไพร
จํานวน

17,940

บาท

16,440

บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการจ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียนภายในตําบลนํ้าแคม

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม (ไม่มีแอลกอฮอล์) ค่าเอกสาร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ
(ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ ( 230 ) งานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห์ (232) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 เพิ่มเติม
ฉบับที่ 2หน้า 73 ลําดับที่ 2 )
ฐานอํานาจในการตั้งงบประมาณ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีและชุมชนเข้มแข็ง
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม (ไม่มีแอลกอฮอล์) ค่าเอกสาร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ
(ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ ( 230 ) งานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห์ (232) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 เพิ่มเติม
ฉบับที่ 2หน้า 73 ลําดับที่ 1)
ฐานอํานาจในการตั้งงบประมาณ
- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 ส่วนที่ 3 อํานาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนตําบล มาตรา 67(6)
- ระเบียบกระทรวงใหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

จํานวน
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

รวม

2,149,180

บาท

รวม

1,392,180

บาท

รวม

1,392,180

บาท

เงินเดือนพนักงาน
จํานวน
- เงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจําปี ตั้งไว้ 615,420บาท เพื่อจ่าย
เป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล จํานวน 2 อัตรา จํานวน 12
เดือน ดังนี้
1. ผู้อํานวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง อํานวยการ ระดับต้น) อัตรา
เงินเดือน 26,460บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 317,520บาท
2. นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน เป็นเงิน 297,900บาท
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
(00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)
- เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจําปี ตั้งไว้
18,840บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าปรับปรุงอัตราเงินเดือนในการ
เลื่อนขั้นเงินเดือน หรือเลื่อนระดับที่สูงขึ้นของพนักงานส่วนตําบล
จํานวน 1 อัตรา
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (240) งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน (241)
ฐานอํานาจในการตั้งงบประมาณ
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552
มาตรา 35
- ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับ
ที่ 9)
- หนังสือสํานักงาน กจ. กท.และก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เงินประจําตําแหน่ง
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งสําหรับ นักบริหารงานช่าง จํานวน 1
อัตรา
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน (241)
ฐานอํานาจในการตั้งงบประมาณ
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552
มาตรา 35
- ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับ
ที่ 10) ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2558
- หนังสือสํานักงาน กจ. กท.และก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

634,260

บาท

42,000

บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างสําหรับจ้างพนักงาน จ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทั่วไป จํานวน 5 อัตรา ดังนี้
1. ตําแหน่ง ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ จํานวน 1 อัตราๆ จํานวน 12
เดือน
2. ตําแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า จํานวน 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน
3. ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา จํานวน
12 เดือน
4. ตําแหน่ง คนงานทั่วไป (ผู้ดูแลระบบนํ้าประปา) จํานวน 1 อัตราๆ
ละ 9,000 บาท 12 เดือน เป็นเงิน 108,000 บาท
5. ตําแหน่งคนงานทั่วไป จํานวน 1 อัตราๆละ 9,000
บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 108,000บาท
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน (241)
ฐานอํานาจในการตั้งงบประมาณ
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552
มาตรา 35
- ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่ว
ไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบัที่ 4) ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2558
- หนังสือสํานักงาน กจ. กท.และก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 5 อัตรา
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน (241)
ฐานอํานาจในการตั้งงบประมาณ
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552
มาตรา 35
- ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรื่อง กําหนด
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างและ
พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่ว
คราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2558
- หนังสือสํานักงาน กจ. กท.และก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
งบดําเนินงาน
รวม

619,920

บาท

96,000

บาท

757,000

บาท

รวม

92,000

บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษจากการประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตําบล
และพนักงานจ้าง
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน (241)
ฐานอํานาจในการตั้งงบประมาณ
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552
มาตรา 35
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทน
อื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วน
ท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557

10,000

บาท

ค่าตอบแทน
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าปฏิบัติงานนอกเวลาของพนักงานส่วนตําบล พนักงาน
จ้างฯ และผู้มีสิทธิ์ ฯลฯ
( ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน (241)
ฐานอํานาจในการตั้งงบประมาณ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

จํานวน

10,000

บาท

ค่าเช่าบ้าน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตําบลและผู้มีสิทธิ ฯลฯ
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน (241)
ฐานอํานาจในการตั้งงบประมาณ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล และผู้มี
สิทธิ์ ฯลฯ
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน (241)
ฐานอํานาจในการตั้งงบประมาณ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัดิการเกี่ยวกับการศึกษา
ของบุตรพนักงานส่วท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตร พศ.2560
ค่าใช้สอย

จํานวน

42,000

บาท

จํานวน

30,000

บาท

รวม

380,000

บาท

จํานวน

300,000

บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
- ค่าธรรมเนียมต่างๆ
- ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆที่เป็นภารกิจในอํานาจหน้าที่ของกองช่าง
- ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าต่างๆ
- ค่าติดตั้งระบบประปาต่างๆ
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน (241)
ฐานอํานาจในการตั้งงบประมาณ
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9
ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

30,000

บาท

50,000

บาท

รวม

285,000

บาท

วัสดุสํานักงาน
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงานใช้ในกอง
ช่าง เช่น ปากกา กระดาษ ยางลบ หมึกสําหรับเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าแบบ
พิมพ์ แฟ้มเอกสาร ตรายาง นํ้าดื่มเพื่อบริการประชาชน ฯลฯ
( ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน (241) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้า 91
ลําดับที่ 15)
ฐานอํานาจในการตั้งงบประมาณ
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุเพื่อซ่อมวัสดุและครุภัณฑ์หรือ
ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตําบล เช่น ฟิวส์ สายไฟ หลอด
ไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน (241) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้า 91
ลําดับที่ 15)
ฐานอํานาจในการตั้งงบประมาณ
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ

30,000

บาท

100,000

บาท

จํานวน

เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการ สําหรับค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่า
ที่พัก ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือ
อบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างและผู้มีสิทธิ์ ฯลฯ
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน (241)
ฐานอํานาจในการตั้งงบประมาณ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558(ฉบับ
ที่ 3)
พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
จํานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา หรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น เครื่อง
คอมพิวเตอร์
เครื่องพิมพ์ เครื่องปรับอากาศ เครื่องถ่ายเอกสาร หอกระจา
ยข่าว เครื่องใช้ภายในสํานักงาน ฯลฯ
- เพื่อเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น เช่น รถยนต์ส่วน
กลาง
รถจักรยานยนต์ เครื่องตัดหญ้า เครื่องพ่นหมอกควัน ฯลฯ
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน (241) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้า 90)
ฐานอํานาจในการตั้งงบประมาณ
- หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณราย
จ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณ
ณูปโภค(สํานักงบประมาณ มกราคม 2561)
ค่าวัสดุ
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วัสดุงานบ้านงานครัว
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไม้กวาด ผ้าปูโต๊ะ ถ้วย ชาม
ช้อนส้อม แก้วนํ้า จานรอง ชุดกาแฟ ฯลฯ
( ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน (241) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้า 91
ลําดับที่ 15 )
ฐานอํานาจในการตั้งงบประมาณ
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
วัสดุก่อสร้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อ
สร้าง เช่น อิฐ หิน ปูน ทราย เหล็ก ไม้ จอบ ค้อน ต่างๆ ฯลฯ เพื่อ
ซ่อมแซมทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วน
ตําบลนํ้าแคม ฯลฯ
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน (241) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้า 91
ลําดับที่ 15 )
ฐานอํานาจในการตั้งงบประมาณ
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อนํ้ามันดีเซล นํ้ามันเบนซิล นํ้ามันเครื่อง จารบี ฯลฯ
สําหรับรถยนต์ส่วนกลาง
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน (241) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้า 91
ลําดับที่ 15 )
ฐานอํานาจในการตั้งงบประมาณ
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษ
โปสเตอร์ พู่กัน สี ป้ายไว้นิล ฯลฯ
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน (241) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้า 91
ลําดับที่ 15 )
ฐานอํานาจในการตั้งงบประมาณ
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ

จํานวน

10,000

บาท

จํานวน

50,000

บาท

จํานวน

50,000

บาท

จํานวน

15,000

บาท
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วัสดุคอมพิวเตอร์
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น เครื่องพิมพ์เมาส์ เมนบอร์ด
เมมโมรี่ชิป ดิสเกตต์ ซีดี-รอม ค่าหมึกเครื่องพิมพ์ ฯลฯ
( ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน (241) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้า 91
ลําดับที่ 15)
ฐานอํานาจในการตั้งงบประมาณ
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
งานไฟฟ้าถนน
รวม
งบเงินอุดหนุน
รวม
เงินอุดหนุน

30,000

บาท

บาท
800,000 บาท
800,000

รวม

800,000

บาท

จํานวน

800,000

บาท

รวม

348,000

บาท

งบดําเนินงาน

รวม

270,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

270,000

บาท

250,000

บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเลย
เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงตํ่าหรือแรงสูง ปักเสา พาดสาย ติดตั้งโคมไฟฟ้า
สาธารณะและขยายเขตไฟฟ้าหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล
นํ้าแคม ฯลฯ
(ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน (240) งานไฟฟ้าและถนน (242
)แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 2 หน้า 60 ลําดับ
ที่ 2)
ฐานอํานาจในการตั้งงบประมาณ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/1791 ลงวัน
ที่ 3 เมษายน 2560 เรื่อง การตั้งงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาฯพนักงานส่วนตําบล พนักงาน จํานวน
จ้าง กลุ่มอาชีพและผู้นําชุมชน จํานวน 250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา และศึกษาดูงาน ของผู้
บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง ครูผู้ดูแล
เด็กผู้นําชุมชน กลุ่มอาชีพ ฯลฯ
(ปรากฎในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ( 250 ) งานส่งเสริม
และสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (252) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 25612564 หน้า 91 ลําดับที่ 1)
ฐานอํานาจในการตั้งงบประมาณ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 (ฉบับ
ที่ 3)
พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
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โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันยาเสพติดสากล จํานวน
จํานวน
20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ ฯลฯ
( ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน (250)งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (252) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 25612564 หน้า 71 ลําดับที่ 6)
ฐานอํานาจในการตั้งงบประมาณ
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว
1102 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2557

20,000

บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

78,000

บาท

เงินอุดหนุน

รวม

78,000

บาท

จํานวน

10,000

บาท

อุดหนุนอําเภอท่าลี่ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประสานพลังแผ่นดินเอาชนะ จํานวน
ยาเสพติดอําเภอท่าลี่
ตามหนังสือ อําเภอท่าลี่ ที่ ลย 0318 /ว 310 ลงวันที่ 1
สิงหาคม 2561
(ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน (250) งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (252) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 25612564 หน้า 70 ลําดับที่ 2 )
ฐานอํานาจในการตั้งงบประมาณ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- หนังสืออําเภอท่าลี่ ที่ ลย 0318/ว 310 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2561
อุดหนุนอําเภอท่าลี่ โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง จํานวน
เอาชนะยาเสพติดอําเภอท่าลี่
ตามหนังสือ อําเภอท่าลี่ ที่ ลย 0318 /ว 310 ลงวันที่ 1
สิงหาคม 2561
(ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน (250) งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (252) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 25612564 หน้า 70 ลําดับที่ 3)
ฐานอํานาจในการตั้งงบประมาณ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- หนังสืออําเภอท่าลี่ ที่ ลย 0318/ว 310 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2561

20,000

บาท

18,000

บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนโรงเรียนท่าลี่วิทยา โครงการ TO BE NUMBER ONE โรงเรียน
ท่าลี่วิทยา
(ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน (250) งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (252) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 25612564
หน้า 80 ลําดับที่ 1 )
ฐานอํานาจในการตั้งงบประมาณ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ตามหนังสือ โรงเรียนท่าลี่วิทยา ที่ ศธ 04249.13/ว 394 ลงวันที่ 7
สิงหาคม 2561
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30,000

บาท

รวม

190,000

บาท

งบดําเนินงาน

รวม

190,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

190,000

บาท

จํานวน

130,000

บาท

จํานวน

60,000

บาท

อุดหนุนอําเภอท่าลี่ โครงการอบรมส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย จํานวน
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและธํารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ
อําเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
ตามหนังสือ อําเภอท่าลี่ ที่ ลย 0318 /ว 310 ลงวันที่ 1
สิงหาคม 2561
(ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน (250) งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (252) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 25612564 หน้า 71 ลําดับที่ 4)
ฐานอํานาจในการตั้งงบประมาณ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- หนังสืออําเภอท่าลี่ ที่ ลย 0318/ว 310 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2561
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาภายในตําบลนํ้าแคม
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาภายในตําบลนํ้าแคม
(ปรากฎในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (260)งาน
กีฬาและนันทนาการ (262) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564
หน้า 78 ลําดับที่ 2)
ฐานอํานาจในการตั้งงบประมาณ
- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วตําบล พ.ศ.2537
แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67(6)
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน เช่น กีฬาท่าลี่คัพ นภา
ท่าลี่ หนองผือคัพ และกีฬาที่ส่วนราชการอื่นเชิญเข้าร่วม ฯลฯ
(ปรากฎในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (260)งาน
กีฬาและนันทนาการ (262) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564
หน้า 78 ลําดับที่ 3)
ฐานอํานาจในการตั้งงบประมาณ
- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วตําบล พ.ศ.2537
แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67(6)
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

รวม

187,000

บาท

งบดําเนินงาน

รวม

187,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

187,000

บาท

จํานวน

47,000

บาท

จํานวน

40,000

บาท

จํานวน

60,000

บาท

จํานวน

30,000

บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในโครงการ
( ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (260) งาน
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (263) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564
เพิ่มเติมฉบับที่ 2 หน้าที่ 85 ลําดับที่ 3)
ฐานอํานาจในการตั้งงบประมาณ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหามหาราชินี
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในโครงการ
( ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (260) งาน
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (263) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564
เพิ่มเติมฉบับที่ 2 หน้าที่ 85 ลําดับที่ 1)
ฐานอํานาจในการตั้งงบประมาณ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
โครงการเทศกาลสงกรานต์สืบสานประเพณีแห่หลวง่คํ้า
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในโครงการ
( ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (260) งาน
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (263) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564
เพิ่มเติมฉบับที่ 2 หน้าที่ 79 ลําดับที่ 1)
ฐานอํานาจในการตั้งงบประมาณ
- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วตําบล พ.ศ.2537
แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552มาตรา 67(8)
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
โครงการลอยกระทง
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในโครงการ
( ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (260) งาน
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (263) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564
เพิ่มเติมฉบับที่ 2 หน้าที่ 79 ลําดับที่ 3)
ฐานอํานาจในการตั้งงบประมาณ
- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วตําบล พ.ศ.2537
แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67(8)
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
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โครงการหล่อเทียนและแห่เทียนเข้าพรรษา

จํานวน

10,000

บาท

รวม

3,260,200

บาท

รวม

3,260,200

บาท

รวม

3,260,200

บาท

จํานวน

60,000

บาท

จํานวน

400,000

บาท

จํานวน

61,200

บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
( ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (260) งาน
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (263) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564
เพิ่มเติมฉบับที่ 2 หน้าที่ 79 ลําดับที่ 2)
ฐานอํานาจในการตั้งงบประมาณ
- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วตําบล พ.ศ.2537
แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67(8)
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าถมดิน
ถมดินบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากยาง
ปริมาณงาน กว้าง 30.00 เมตร ยาว 25.00 เมตร
หนา 1.20 เมตร หรือมีปริมาตรไม่น้อยกว่า 900 ลูกบาศก์เมตร
(ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (310) งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน (312)) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564
เพิ่มเติมฉบับที่ 2หน้าที่ 70 ลําดับที่ 5
ฐานอํานาจในการตั้งงบประมาณ
-พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 มาตรา 67 (1)
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก
ต่อเติมอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตําบลนํ้า
แคม
รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 96.00 ตารางแมตร (ตามแบบที่องค์การ
บริหารส่วนตําบลนํ้าแคมกําหนด)
(ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (310) งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน (312)) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564
เพิ่มเติมฉบับที่ 2หน้าที่ 59 ลําดับที่ 27)
ฐานอํานาจในการตั้งงบประมาณ
-พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 มาตรา 67 (1)
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางพิจิตร ขันตีชู หมู่ที่ 3
ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรรวมกันแล้วไม่น้อยกว่า
90.00 ตารางเมตร (ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตําบลนํ้าแคม
กําหนด)
(ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (310) งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน (312)) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564
เพิ่มเติมฉบับที่ 2หน้าที่ 57 ลําดับที่ 14
ฐานอํานาจในการตั้งงบประมาณ
-พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 มาตรา 67 (1)
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ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสนิท กันณคร หมู่ที่ 6
ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรรวมกันแล้วไม่น้อยกว่า
60.00 ตารางเมตร (ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตําบลนํ้าแคม
กําหนด)
(ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (310) งานก่อสร้างโครง
สร้างพื้นฐาน (312)) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม
ฉบับที่ 2หน้าที่ 58 ลําดับที่ 20
ฐานอํานาจในการตั้งงบประมาณ
-พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 มาตรา 67 (1)
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสมนึก นิจจํานงค์ หมู่ที่ 3
ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 20.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรรวมกันแล้วไม่น้อยกว่า
50.00 ตารางเมตร ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตําบล
นํ้าแคมกําหนด)
(ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (310) งานก่อสร้างโครง
สร้างพื้นฐาน (312)) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม
ฉบับที่ 2หน้าที่ 59 ลําดับที่ 26)
ฐานอํานาจในการตั้งงบประมาณ
-พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 มาตรา 67 (1)
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนายดามสาคร สุพรรณทอง หมู่ที่ 3
ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรรวมกันแล้วไม่น้อยกว่า
160.00 ตารางเมตร (ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตําบลนํ้าแคม
กําหนด)
(ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (310) งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน (312)) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564
เพิ่มเติมฉบับที่ 2หน้าที่ 56 ลําดับที่ 12)
ฐานอํานาจในการตั้งงบประมาณ
-พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 มาตรา 67 (1)
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโนนอิอ่าง หมู่ที่ 3
(ต่อจากจุดเดิม) ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
ยาว 80.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรรวม
กันแล้วไม่น้อยกว่า 320.00 ตารางเมตร (ตามแบบที่องค์การ
บริหารส่วนตําบลนํ้าแคมกําหนด)
(ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (310) งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน (312)) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564
เพิ่มเติมฉบับที่ 2หน้าที่ 57 ลําดับที่ 16)
ฐานอํานาจในการตั้งงบประมาณ
-พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 มาตรา 67 (1)

จํานวน

41,000

บาท

จํานวน

34,000

บาท

จํานวน

110,000

บาท

จํานวน

220,000

บาท
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ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางก่อง วันหากิจ หมู่ที่ 3
ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 20.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรรวมกันแล้วไม่น้อยกว่า
50.00 ตารางเมตร (ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตําบลนํ้าแคม
กําหนด)
(ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (310) งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน (312)) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564
เพิ่มเติมฉบับที่ 2หน้าที่ 56 ลําดับที่ 11)
ฐานอํานาจในการตั้งงบประมาณ
-พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 มาตรา 67 (1)
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางจันเพ็ญ แก้วยาศรี หมู่ที่ 1
ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 25.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรรวมกันแล้วไม่น้อยกว่า
62.50 ตารางเมตร (ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตําบลนํ้าแคม
กําหนด)
(ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (310) งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน (312)) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564
เพิ่มเติมฉบับที่ 2หน้าที่ 55 ลําดับที่ 4)
ฐานอํานาจในการตั้งงบประมาณ
-พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 มาตรา 67 (1)
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางนงลักษณ์ มณีศรี หมู่ที่ 6
ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรรวมกันแล้วไม่น้อยกว่า
60.00 ตารางเมตร (ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตําบลนํ้าแคม
กําหนด)
(ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (310) งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน (312)) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564
เพิ่มเติมฉบับที่ 2หน้าที่ 59 ลําดับที่ 23)
ฐานอํานาจในการตั้งงบประมาณ
-พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 มาตรา 67 (1)
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางลําพอง จันทิลา หมู่ที่ 6
ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรรวมกันแล้วไม่น้อยกว่า
60.00 ตารางเมตร (ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตําบล
นํ้าแคมกําหนด)
(ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (310) งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน (312)) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564
เพิ่มเติมฉบับที่ 2หน้าที่ 59 ลําดับที่ 21)
ฐานอํานาจในการตั้งงบประมาณ
-พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 มาตรา 67 (1)
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ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางหมัน กาญดี หมู่ที่ 6
(ต่อจากจุดเดิม)ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
ยาว 86.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรรวมกัน
แล้วไม่น้อยกว่า 344.00 ตารางเมตร (ตามแบบที่องค์การบริหาร
ส่วนตําบลนํ้าแคมกําหนด)
(ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (310) งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน (312)) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564
เพิ่มเติมฉบับที่ 2หน้าที่ 58 ลําดับที่ 19)
ฐานอํานาจในการตั้งงบประมาณ
-พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 มาตรา 67 (1)
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางอุทัย กาญดี หมู่ที่ 6
ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรรวมกันแล้วไม่น้อยกว่า
150.00 ตารางเมตร(ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตําบลนํ้าแคม
กําหนด)
(ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (310) งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน (312)) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564
เพิ่มเติมฉบับที่ 2หน้าที่ 59 ลําดับที่ 24)
ฐานอํานาจในการตั้งงบประมาณ
-พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 มาตรา 67 (1)
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายประยุทธ กุลจณี หมู่ที่ 6
ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรรวมกันแล้วไม่น้อยกว่า
64.00 ตารางเมตร(ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตําบล
นํ้าแคมกําหนด)
(ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (310) งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน (312)) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564
เพิ่มเติมฉบับที่ 2หน้าที่ 58 ลําดับที่ 18)
ฐานอํานาจในการตั้งงบประมาณ
-พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 มาตรา 67 (1)
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายศักดิ์ ดวงมาลา หมู่ที่ 3
ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรรวมกันแล้วไม่น้อยกว่า
240.00 ตารางเมตร(ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตําบลนํ้าแคม
กําหนด)
(ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (310) งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน (312)) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564
เพิ่มเติมฉบับที่ 2หน้าที่ 57 ลําดับที่ 13)
ฐานอํานาจในการตั้งงบประมาณ
-พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 มาตรา 67 (1)

จํานวน

237,000

บาท

จํานวน

103,000

บาท

จํานวน

41,000

บาท

จํานวน

165,000

บาท

หน้า : 42/47

วันที่พิมพ์ : 27/6/2562 09:37:59

จํานวน

110,000

บาท

จํานวน

96,000

บาท

(ต่อจากจุดเดิม) ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
ยาว 35.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรรวมกัน
แล้วไม่น้อยกว่า 140.00 ตารางเมตร(ตามแบบที่องค์การบริหาร
ส่วนตําบลนํ้าแคมกําหนด)
(ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (310) งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน (312)) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564
เพิ่มเติมฉบับที่ 2หน้าที่ 54 ลําดับที่ 2)
ฐานอํานาจในการตั้งงบประมาณ
-พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 มาตรา 67 (1)
ก่อสร้างรางระบายนํ้าตื้นบ้านนางผาง - บ้านนางอรทัย หมู่ที่ 5

จํานวน

50,000

บาท

ปริมาณงานขนาดกว้าง 0.80 เมตร ยาว 50.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่รวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 40.00
ตารางเมตร (ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตําบลนํ้าแคมกําหนด)
(ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (310) งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน (312)) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564
เพิ่มเติมฉบับที่ 2หน้าที่ 67 ลําดับที่ 4)
ฐานอํานาจในการตั้งงบประมาณ
-พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 มาตรา 67 (2)
ก่อสร้างรางระบายนํ้าตื้นบ้านนายทองหนักลงห้วย หมู่ที่ 5

จํานวน

150,000

บาท

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศาลเจ้าปู่เหนือ-สะพานฝายนํ้าล้น
หมู่ที่ 1
(ต่อจากจุดเดิม) ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
ยาว 40.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรรวมกัน
แล้วไม่น้อยกว่า 160.00 ตารางเมตร(ตามแบบที่องค์การบริหาร
ส่วนตําบลนํ้าแคมกําหนด)
(ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (310) งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน (312)) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564
เพิ่มเติมฉบับที่ 2หน้าที่ 54 ลําดับที่ 1)
ฐานอํานาจในการตั้งงบประมาณ
-พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 มาตรา 67 (1)
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังแคมป์กรมทาง หมู่ที่ 1

ปริมาณงานขนาดกว้าง 0.80 เมตร ยาว 150.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่รวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 120.00
ตารางเมตร (ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตําบลนํ้าแคมกําหนด)
(ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (310) งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน (312)) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564
เพิ่มเติมฉบับที่ 2หน้าที่ 67 ลําดับที่ 3)
ฐานอํานาจในการตั้งงบประมาณ
-พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 มาตรา 67 (2)

หน้า : 43/47

วันที่พิมพ์ : 27/6/2562 09:37:59

ก่อสร้างรางระบายนํ้าตื้นบ้านนายสุรเดช หมู่ที่ 5

จํานวน

ปริมาณงานขนาดกว้าง 0.80 เมตร ยาว 35.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่รวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 28.00
ตารางเมตร (ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตําบลนํ้าแคมกําหนด)
(ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (310) งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน (312)) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564
เพิ่มเติมฉบับที่ 2หน้าที่ 68 ลําดับที่ 6)
ฐานอํานาจในการตั้งงบประมาณ
-พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 มาตรา 67 (2)
ก่อสร้างลานคอนกรีตบริเวณเมรุ จุดที่ 1 หมู่ที่ 4
จํานวน
ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 10.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่รวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 35.00
ตารางเมตร (ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตําบลนํ้าแคม
กําหนด)
(ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (310) งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน (312)) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564
เพิ่มเติมฉบับที่ 2หน้าที่ 58 ลําดับที่ 17)
ฐานอํานาจในการตั้งงบประมาณ
-พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2549 มาตรา 16 (5)
ก่อสร้างลานคอนกรีตบริเวณเมรุ จุดที่ 2 หมู่ที่ 4
จํานวน
ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 6.50 เมตร ยาว 12.00 เมตร
หนา 0.10 เมตร หรือพื้นที่รวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 78.00
ตารางเมตร (ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตําบลนํ้าแคมกําหนด)
(ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (310) งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน (312)) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564
เพิ่มเติมฉบับที่ 2หน้าที่ 58 ลําดับที่ 17)
ฐานอํานาจในการตั้งงบประมาณ
-พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2549 มาตรา 16 (5)
ก่อสร้างลานคอนกรีตบริเวณเมรุ จุดที่ 3 หมู่ที่ 4
จํานวน
ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 12.00 เมตร ยาว 14.00 เมตร
หนา 0.10 เมตร หรือพื้นที่รวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 168.00
ตารางเมตร (ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตําบลนํ้าแคมกําหนด)
(ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (310) งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน (312)) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564
เพิ่มเติมฉบับที่ 2หน้าที่ 58 ลําดับที่ 17)
ฐานอํานาจในการตั้งงบประมาณ
-พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2549 มาตรา 16 (5)

35,000

บาท

21,000

บาท

35,000

บาท

75,000

บาท

หน้า : 44/47

วันที่พิมพ์ : 27/6/2562 09:37:59

จํานวน

100,000

บาท

ปริมาณงานขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 9.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่รวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 90.00
ตารางเมตร (ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตําบลนํ้าแคมกําหนด)
(ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (310) งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน (312)) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564
เพิ่มเติมฉบับที่ 2หน้าที่ 64 ลําดับที่ 2)
ฐานอํานาจในการตั้งงบประมาณ
-พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2549 มาตรา 16 (5)
ก่อสร้างเสาธงชาติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนํ้าแคม
จํานวน
ปริมาณงาน เส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว สูงไม่น้อยกว่า 8 เมตร
(ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตําบลนํ้าแคมกําหนด)
(ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (310) งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน (312)) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564
เพิ่มเติมฉบับที่ 2หน้าที่ 69 ลําดับที่ 3)
ฐานอํานาจในการตั้งงบประมาณ
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้ การชัก หรือการแสดงธง
ชาติและธงของต่างประเทศในราชอาณาจักร พ.ศ.2529 ข้อ 8
ก่อสร้างเสาธงชาติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากยาง
จํานวน

48,000

บาท

48,000

บาท

ก่อสร้างสะพานอานม้าสายนาตาเข็มทอง หมู่ที่ 1

ปริมาณงาน เส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว สูงไม่น้อยกว่า 8 เมตร
(ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตําบลนํ้าแคมกําหนด)
(ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (310) งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน (312)) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564
เพิ่มเติมฉบับที่ 2หน้าที่ 70 ลําดับที่ 4)
ฐานอํานาจในการตั้งงบประมาณ
-- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้ การชัก หรือการแสดงธง
ชาติและธงของต่างประเทศในราชอาณาจักร พ.ศ.2529 ข้อ 8
ก่อสร้างห้องนํ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนํ้าแคม จํานวน 2 ห้อง

จํานวน

81,000

บาท

ปริมาณงาน กว้าง 3.00 เมตร ยาว 3.00 เมตร หรือพื้นที่รวมกัน
แล้วไม่น้อยกว่า 9.00 ตารางเมตร (ตามแบบที่องค์การบริหาร
ส่วนตําบลนํ้าแคมกําหนด)
(ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (310) งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน (312)) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564
เพิ่มเติมฉบับที่ 2หน้าที่ 69 ลําดับที่ 2)
ฐานอํานาจในการตั้งงบประมาณ
-พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553
ซ่อมแซมคันดินกันนํ้าห้วยสามขา หมู่ที่ 1

จํานวน

280,000

บาท

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 20.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร
สูง 6.00 เมตร หรือมีปริมาตรไม่น้อยกว่า 4,800.00 ลูกบาศก์เมตร
(ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (310) งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน (312)) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564
เพิ่มเติมฉบับที่ 2หน้าที่ 64 ลําดับที่ 1)
ฐานอํานาจในการตั้งงบประมาณ
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
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ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้าง

จํานวน

500,000

บาท

รวม

20,000

บาท

งบดําเนินงาน

รวม

20,000

บาท

ค่าวัสดุ

รวม

20,000

บาท

วัสดุการเกษตร
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น จอบ เสียม มีด ปุ๋ย
ยาป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว์ อาหารสัตว์ พืชและสัตว์
พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์นํ้า ฯลฯ
(ปรากฎในแผนงานการเกษตร (320) งานส่งเสริมการเกษตร
(321) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที่ 91
ลําดับที่ 15)
ฐานอํานาจในการตั้งงบประมาณ
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
งานอนุรักษ์แหล่งนํ้าและป่าไม้
รวม

20,000

บาท

20,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น ถนนเพื่อการ
เกษตร ถนนลาดยาง ถนนคอนกรีต บ่อขยะ ปรับปรุง ซ่อมแซม
อาคาร สถานที่ของทางราชการ ฯลฯ
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน (241) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 เพิ่มเติม
ฉบับที่ 2 หน้า 72 ลําดับที่ 18)
ฐานอํานาจในการตั้งงบประมาณ
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งบดําเนินงาน

รวม

20,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

20,000

บาท

จํานวน

20,000

บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "ท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์นํ้า"
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการ
(ปรากฏในแผนงานการเกษตร (00320) งานส่งเสริมการเกษตร
(00321) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 2
หน้า 81 ลําดับที่ 1)
ฐานอํานาจในการตั้งงบประมาณ
- พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 ส่วนที่ 3 อํานาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนตําบล มาตรา 67(7)
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0801.2/ว 1931
ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2561
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง

รวม

12,065,011

บาท

รวม

12,065,011

บาท

รวม

12,065,011

บาท

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบประกันสังคมให้แก่ พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไปและผู้ดูแลเด็ก ในอัตราร้อยละ 5 ของเงินค่า
จ้างและเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว
(ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410))
ฐานอํานาจในการตั้งงบประมาณ
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวัน
ที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้
สูงอายุ จํานวน 865 คน จํานวน 12 เดือน
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง(410) แผน
พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้า 76 ลําดับที่ 1)
ฐานอํานาจในการตั้งงบประมาณ
-พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67(6)
- ระเบียบคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุ พ.ศ.2552

137,087

บาท

6,656,400

บาท

4,464,000

บาท

96,000

บาท

งบกลาง
งบกลาง

เบี้ยยังชีพคนพิการ
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ
หรือทุพพลภาพ จํา(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานงบ
กลาง(410) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้า 76 ลําดับที่ 2)
ฐานอํานาจในการตั้งงบประมาณ
-พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67(6)
- ระเบียบประทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้แก่คน
พิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553
นวน 465 คนๆละ 800 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
จํานวน
เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 16 คน ๆ ละ 500
บาท/เดือน เป็นเวลา 12 เดือน
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง(410) แผน
พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้า 76 ลําดับที่ 3)
ฐานอํานาจในการตั้งงบประมาณ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
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สํารองจ่าย
เพื่อจ่ายในกรณีเกิดสาธารณภัย ที่เกิดจากภัยธรรมชาติหรือจากสาเหตุ
อื่นๆ
(ปรากฎในแผนงานงบกลาง (00410))
ฐานอํานาจในการตั้งงบประมาณ
- ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงิน
สํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น พ.ศ.2560
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน
ตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวัน
ที่ 6 มิถุนายน 2561
รายจ่ายตามข้อผูกพัน
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ(สปสช.)

จํานวน

456,024

บาท

จํานวน

100,000

บาท

เพื่อสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนํ้าแคม
(ปรากฏในแผนงานงบกลาง (410 ) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564
หน้า 81ลําดับที่ 4)
ฐานอํานาจในการตั้งงบประมาณ
- ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนด
หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินงานและ
บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ
.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)
จํานวน
เพื่อสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ในอัตรา
ร้อยละ1 ของเงินรายได้
(ปรากฏในแผนงานงบกลาง (410))
ฐานอํานาจในการตั้งงบประมาณ
- พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2556
- หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 29 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560

155,500

บาท

