
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องคการบริหารสวนตําบลคลองหินปูน

อําเภอ วังน้ําเย็น   จังหวัดสระแกว

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 61,393,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่ว
ไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 10,860,360 บาท

งบบุคลากร รวม 6,773,860 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,963,080 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 532,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือนนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน  1  อัตราๆ  ละ  21,120  บาท/เดือน  จํานวน 12 เดือน เป็น
เงิน 253,440  บาท  และเงินคาตอบแทนรายเดือนรองนายกองคการบริหาร
สวนตําบล  จํานวน  2  อัตราๆ ละ 11,610  บาท/เดือน  จํานวน  12
 เดือน  เป็นเงิน  278,640  บาท  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวน
ตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการสภา
องคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.2554
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เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  จํานวน  1  อัตราๆ  ละ 1,900  บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เป็น
เงิน 22,800 บาท  และเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงรองนายกองคการ
บริหารสวนตําบล จํานวน  2  อัตราๆ  ละ  950  บาท/เดือน  จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 22,800 บาท 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวน
ตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการสภา
องคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.2554

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพิเศษนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน  1
 อัตราๆ ละ 1,900  บาท/เดือน  จํานวน  12 เดือน เป็นเงิน 22,800
  บาท  และเงินคาตอบแทนพิเศษรองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน  2  อัตราๆ  ละ  950  บาท/เดือน  จํานวน 12 เดือน เป็น
เงิน  22,800 บาท  - เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวน
ตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการสภา
องคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.2554

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการบริหารสวน
ตําบล

จํานวน 90,720 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนเลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  จํานวน  1  อัตราๆ ละ 7,560  บาท/เดือน  จํานวน 12 เดือน  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวน
ตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการสภา
องคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.2554
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เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 2,249,160 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือนดังนี้
1.ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน  1 อัตราๆ ละ  11,610
  บาท/เดือน  จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  139,320  บาท 
2. เงินคาตอบแทนรายเดือนรองประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล  จํานวน  1  อัตราๆ ละ  9,500  บาท/เดือน  จํานวน  12  เดือน  เป็น
เงิน  114,000  บาท  
3.เงินคาตอบแทนรายเดือนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน  29
  อัตราๆ ละ  7,560  บาท/เดือน  จํานวน  6  เดือน  เป็นเงิน  1,315,440
  บาท  / จํานวน  13  อัตราๆ ละ  7,560  บาท/เดือน  จํานวน  6
  เดือน  เป็นเงิน  589,680  บาท รวมทั้งสิ้น 1,905,120 บาท
4.เงินคาตอบแทนรายเดือนเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล  7,560
  บาท  จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน 90,720  บาท  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวน
ตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการสภา
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,810,780 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,487,360 บาท

เพื่อจายเป็นคาเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบลพรอมทั้งเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําปีที่ไดเลื่อนขั้นเงินเดือนประจําปี 2563 ตั้งจายไว 12
 เดือน จํานวน 8 ตําแหนง รายละเอียดตามเอกสารแนบทายในภาคผนวก
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
2) ประกาศ ก.อต.จังหวัดสระแกว เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2545
3) ประกาศ ก.อต.จังหวัดสระแกว เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการเลื่อนขั้นเงิน
เดือนพนักงานสวนตําบล ลงวันที่ 27 มกราคม 2559
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 105,300 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน  ดังนี้
(1) คาตอบแทนรายเดือนปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ระดับกลาง  ใน
อัตราเดือนละ  7,000  บาท  จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน  84,000  บาท
(2)เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานสวนตําบล  1
  อัตรา  จํานวน  12  เดือน เป็นเงิน 21,300 โดย
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวัน
ที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนด
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการใหพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจาง และ
พนักงานจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่ว
คราว (ฉบับที่ 2)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 168,600 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงพนักงาน  ดังนี้  
(1) ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ในอัตราเดือนละ  7,000
  บาท  จํานวน   12  เดือน  
เป็นเงิน  84,000  บาท   
(2) รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล ในอัตราเดือนละ  3,500
  บาท  จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน  42,000  บาท  
(3) หัวหนาสํานักปลัด  ในอัตราเดือนละ  3,500  บาท  จํานวน 12
 เดือน  เป็นเงิน  42,000  บาท  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
2) ประกาศ ก.อบต.จังหวัดสระแกว เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตรา
เงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 2) ลงวัน
ที่ 12 พฤษภาคม 2559
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คาจางลูกจางประจํา จํานวน 244,320 บาท

เพื่อจายเป็นคาเงินเดือนใหแกลูกจางประจําพรอมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปีที่ไดเลื่อนขั้นเงินเดือนประจําปี 2563 ตั้งจายไว 12 เดือน จํานวน 1
 ตําแหนง รายละเอียดตามเอกสารแนบทายในภาคผนวก
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
2) ประกาศ ก.อต.จังหวัดสระแกว เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2545
3) ประกาศ ก.อต.จังหวัดสระแกว เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการเลื่อนขั้นเงิน
เดือนพนักงานสวนตําบล ลงวันที่ 27 มกราคม 2559

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 726,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางพนักงานจางใหแกพนักงานจางทั่วไปและพนักงานจางตาม
ภารกิจ จํานวน 6 อัตรา รายละเอียดตามเอกสารแนบทายในภาคผนวก
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
2) ประกาศ ก.อบต.จังหวัดสระแกว เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับพนักงานจาง ลง
วันที่ 6 กรกฎาคม 2559

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 78,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาเงินเพิ่มตาง ๆใหแกพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจาง
ทั่วไป รายละเอียดตามเอกสารแนบทายในภาคผนวก
- เป็นไปพระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
2) ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการใหขาราชการ
หรือพนักงานสวนทองถิ่นไดรับเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ลงวัน
ที่ 22 เมษายน 2547 
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งบดําเนินงาน รวม 3,513,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 348,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 268,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส) ใหแกพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง
ตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไป จํานวน 15 ตําแหนง รายละเอียดตาม
เอกสารแนบทาย
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นให
เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557
2) ประกาศ ก.อบต.จังหวัดสระแกว เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตรา
เงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 2) ลงวัน
ที่ 12 พฤษภาคม 2559
3) กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ
-แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 6  หนา 94 ขอ 11

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 80,000 บาท

 -  เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่
ควรจะไดรับ  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา และระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2562
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ของพนักงานสวนทองถิ่น และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2549  
3) กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ
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ค่าใช้สอย รวม 1,880,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 900,000 บาท

เพื่อจายเป็น:-
(1) คาจางเหมาบริการ เชน เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการบุคคล คาถาย
เอกสาร  คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ  คาเชาทรัพยสิน (ยกเวน  คาเชา
บาน)  คาโฆษณาและเผยแพร (รายจายเกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณาและเผย
แพรขาวทางวิทยุ  กระจายเสียง  โทรทัศน  โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพตางๆ) คา
ธรรมเนียมตางๆ  คาเบี้ยประกัน  หรือคาจางเหมาบริการอื่นๆ ที่เขาลักษณะ
รายจายประเภทนี้  คาติดตั้งไฟฟ้า คาติดตั้งประปาฯ คาติดตั้งโทรศัพท คาติด
ตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ ฯลฯ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7  พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20
 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใชสอยและคา
สาธารณูปโภค
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9
 ธันวาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑการเบิกจายคาจางเหมาบริการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
4) กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ
(2)คาลงทะเบียนฝึกอบรม และสัมมนา คาเดินทางไปราชการ ของพนักงาน
สวนตําบล ลูกจาง พนักงานจาง คณะผูบริหาร และสมากชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล หรือผูไดรับคําสั่งใหไปราชการ เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดิน
ทาง  คาพาหนะ  คาเชาที่พัก  คาผานทางดวนพิเศษ  คาธรรมเนียมในการใช
สนามบิน  คาลงทะเบียนตางๆ  ที่จําเป็นในการเดินทางไปราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ
เจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ. 2555 และแกไขเพิ่มเติม
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับ
การฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคารับรองหรือเลี้ยงรับรอง ของ อบต. ในโอกาสตางๆ เชนการ
ประชุมสมาชิกอบต. ประชุมคณะกรรมการตางๆ การตอนรับสวนราชการหรือ
ผูมาศึกษาดูงาน ฯลฯ  
 ดําเนินการตามหนังสือ  สั่งการดังนี้
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท  0808.4/ว 2381  ลงวันที่  28
  กรกฎาคม  2548  เรื่อง  การตั้งงบประมาณและการเบิกจายเงินคารับรอง
หรือคาเลี้ยงรับรองขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายในการเลือกตั้ง จํานวน 500,000 บาท

 เพื่อเป็นคาใชจายสําหรับการเลือกตั้งขององคกรปกครองทองถิ่นตามที่
กฎหมายกําหนด อีกทั้งใหความรวมมือในการประชาสัมพันธ การรณรงคหรือ
การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนใหทราบถึงสิทธิและหนาที่ และการมีสวน
รวมทางการเมืองในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบฯ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675 ลงวันที่ 6
 กรกฎาคม 2561
4) กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ
-แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 6  หนา 93 ขอ 2

คาพวงมาลา ชอดอกไม ของที่ระลึก จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาพวงมาลัย   ชอดอกไม   กระเชาดอกไมและพวงมาลา   ตาม
ความจํา เป็น  ตามหนังสือสั่งการดังนี้
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0407/ว 1284 ลงวันที่ 10
  พฤศจิกายน 2530  เรื่อง  การเบิกจายคาดอกไมเพื่อมอบใหบุคคลตางๆ คา
พวงมาลา และพานประดับพุมดอกไม  
2) กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ
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โครงการจัดประชุมประชาคมตําบล จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในโครงการประชุมประชาคมตําบล ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ.2563 เชนคาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่  คาใชจายในพิธี
เปิดและปิด  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ  คาประกาศนียบัตร  คาถาย
เอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ  คาหนังสือ  คาใชจายในการติดตอสื่อ
สาร  คาเชาอุปกรณตางๆ คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสาร  คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม  คาอาหาร  คาป้ายโครงการ  คาใชจายอื่นที่จําเป็นสําหรับการ
จัดทําโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7พ.ศ. 2562
2)ระเบีบบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับ
การฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2548  และแกไขเพิ่มเติม 
4)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600 ลงวันที่ 22
 มกราคม 2559  
5)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 6247 ลงวันที่ 3
 พฤศจิกายน 2560
6) กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ
-แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 6  หนา 93 ขอ 5

โครงการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการติดตามและประเมินประสิทธิภาพการดําเนินงาน
ขององคการบริหารสวนตําบล 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7  พ.ศ. 2562 
2) พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่
ดี พ.ศ. 2546
3) กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ
-แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 6  หนา 93 ขอ 6
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โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของผูบริหาร สมาชิกสภาฯ เจาหนาที่ อบต. 
และผูนําหมูบาน

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของผูบริหาร สมาชิก
สภาฯ เจาหนาที่ อบต. และผูนําหมูบาน กิจกรรมสงเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมสําหรับบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลคลองหินปูน และกิจกรรม
ใหความรูเรื่องกระบวนการแผนพัฒนาทองถิ่น เป็นคาใชจายเกี่ยวกับการใช
และการตกแตงสถานที่  คาใชจายในพิธีเปิดและปิด  คาวัสดุ  เครื่อง
เขียน  และอุปกรณ  คาประกาศนียบัตร  คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสารและ
สิ่งพิมพ  คาหนังสือ  คาใชจายในการติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณตางๆ คา
กระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาอาหาร  คา
ป้ายโครงการ  คาใชจายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7พ.ศ. 2562
2) ระเบีบบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับ
การฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
3) กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ
-แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 6  หนา 94 ขอ 10

ประชาสัมพันธการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในกิจกรรมเผยแพรขอมูลขาวสาร เชน การจัดทําแผน
พับ ใบปลิว โปสเตอร ปฏิทิน เอกสารสรุปผลการดําเนินงานขององคการ
บริหารสวนตําบล  และคาใชจายเกี่ยวกับการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศตางๆ
- เป็นไปตาม และพระราชบัญญัติ  และพระราชกฤษฎีกา ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7พ.ศ. 2562
2) พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่
ดี พ.ศ. 2546
3) กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ
-แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 6  หนา 93 ขอ 1
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ กรณีเป็นการจางเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรงงาน  ใหจายจากคาใช
สอย  สวนกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นเป็นผูดําเนินการซอมแซมบํารุง
รักษาทรัพยสินเองใหปฏิบัติ  ดังนี้                           
(1)  คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย
(2)  คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการบํารุงรักษาทรัพยสินใหจายจากคาวัสดุ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9
 ธันวาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑการเบิกจายคาจางเหมาบริการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
3) กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ

ค่าวัสดุ รวม 580,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 130,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน  สิ้น
เปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจายดัง
ตอไปนี้  
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให
สามารถใชงานไดตามปกติ   
3.  รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกัน
ภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
3) กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึง
รายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให
สามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกัน
ภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
3) กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึง
รายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให
สามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกัน
ภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
3) กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 150,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึง
รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกัน
ภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20
 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใชสอยและคา
สาธารณูปโภค
4) กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ

วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเกษตรรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพ
ไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมด
ไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้  
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให
สามารถใชงานไดตามปกติ   
3.  รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกัน
ภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
3) กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน  สิ้น
เปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดัง
ตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวยหรือตอชุดไม
เกิน  20,000  บาท  
3. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให
สามารถใชงานไดตามปกติ   
4. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกัน
ภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
- เป็นไปตามระเบียน  หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
3) กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 705,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 600,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าในสํานักงาน/ในที่สาธารณะ  หรือ  อาคารสถานที่ที่อยู
ในความดูแลรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบล 
- เป็นไปตามระเบียบ  หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 1657
 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – 
รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ
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คาบริการไปรษณีย จํานวน 25,000 บาท

พื่อจายเป็นคาไปรษณีย คาโทรเลข คาธนาณัติ คาดวงตราไปรษณีย หรือคาใช
จายอื่นที่จําเป็น 
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 1657
 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – 
รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโทรศัพท คาคูสายเชื่อมตอระบบอินเตอรเน็ตตําบลที่ใชประจํา
ที่ทําการ อบต.หรือสถานที่  ที่อยูในความดูแลของ อบต.และคาบริการระบบ
สารบรรณ
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 1657
 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – 
รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ
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งบลงทุน รวม 373,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 373,500 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เกาอี้พนักพิง จํานวน 12,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเกาอี้ทํางาน แบบพนักพิงสูง  จํานวน 3 ตัว
- โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1) เกาอี้บุนวม
2) มีพนักพิงหลังสูง 
3) ลอเลื่อนปรับระดับได
4) มีที่พักแขนทั้งสองขาง 
5) เบาะหุมดวยหนังสังเคราะหสีดํา 
- จัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
-แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ผ.03  หนา 103 ขอ 1

โซฟา ชุดรับแขก จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโซฟา ชุดรับแขก จํานวน 1 ชุด
- จัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ 
- จัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
-แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ผ.03  หนา 103 ขอ 1
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โตะทํางาน พรอมเกาอี้ จํานวน 15,000 บาท

(1)  โตะทํางาน   จํานวน 1  ตัว  
- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโตะทํางาน ระดับวิชาการ 
 - โดยมีคุณลักษณะดังนี้
1) โตะเหล็ก
2)  มี 7 ลิ้นชัก
(2)เกาอี้ทํางาน แบบพนักพิงสูง  จํานวน 1 ตัว
- โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1) เกาอี้บุนวม
2) มีพนักพิงหลังสูง 
3) ลอเลื่อนปรับระดับได
4) มีที่พักแขนทั้งสองขาง 
5) เบาะหุมดวยหนังสังเคราะหสีดํา 
- จัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
-แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565  ผ.03  หนา 103 ขอ 1

โตะพับ จํานวน 58,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโตะพับ  จํานวน 10 ตัว
- โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1) โตะพับแบบสแตนเลสขาสวิง
2) ขนาด 180x75x75 ซม.
- จัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
-แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ผ.03  หนา 103 ขอ 1
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พัดลมติดผนัง จํานวน 1,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อพัดลมติดผนัง  จํานวน 1 ตัว
- โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1)ขนาดเสนผานศูนยกลางไมนอยกวา 18 นิ้ว
2)ปรับแรงลมได 3 ระดับ
3)ควบคุมการทํางานดวยสวิตซแบบสายดึง
4)ระบบตัดไฟอัตโนมัติ 
- จัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
-แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ผ.03  หนา 103 ขอ 1

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

ชุดเครื่องเสียง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจัดซื้อชุดเครื่องเสียงพรอมลําโพง(ชุดสนาม) โดยมีคุณลักษณะดังนี้
1)ชุดลําโพง 12 นิ้ว พรอมขา 2 ชุด
2)เครื่องขยายเสียง 1 ตัว พรอมอุปกรณ กําลังขับไมนอยกวา 300 วัตต
3)ไมโครโฟนไรสาย 2 ชุด พรอมอุปกรณสงสัญญาณ 1 ชุด
- จัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
-แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565  ผ.03  หนา 103 ขอ 1
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ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร พรอมจอรับภาพ จํานวน 49,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร พรอมจอภาพ โดยมีคุณลักษณะดังนี้
(1)เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร 1 เครื่อง ขนาดไมนอย
กวา 3500 ANSI Lumens
    -เป็นเครื่องฉายภาพเลนสเดียว สามารถตอกับอุปกรณเพื่อฉายภาพ
จากคอมพิวเตอรและวิดีโอ
    -ใชLCD Panel หรือระบบ DLP
    -ระดับ SVGA และ XGA เป็นระดับความละเอียดของภาพที่ True
    -ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดคาความสองสวางขั้นต่ํา
(2) จอรับภาพ ชนิดมอเตอรไฟฟ้า 1 จอ
    -ขนาดแสนทะแยงมุมไมนอยกวา 120 นิ้ว
    -จอมวนเก็บในกลองได บังคับจอ ขึ้น ลง หยุดดวยสวิตซหรือรีโมท
คอนโทรล ใชไฟฟ้า AC 220 โวลต50 เฮริตซ
 หมายเหตุ : ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดของเสนทแยงมุม (คาโดยประมาณ)
- เป็นไปตามบัญชีรายการราคามาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบ
ประมาณ ธันวาคม 2561
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
-แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565  ผ.03  หนา 103 ขอ 1
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ครุภัณฑงานบานงานครัว

เครื่องตัดแตงพุมไม จํานวน 11,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องเครื่องตัดแตงพุมไม โดยมีคุณลักษณะดังนี้
1) เป็นเครื่องตัดแตงพุมไมชนิดใชเครื่องยนต แบบมือถือ
2)ใชเครื่องยนตเบนซิน 1 สูบ 2 จังหวะ
3)ความจุกระบอกสูบขนาดไมนอยกวา 21 ซีซี
4)เครื่องยนตขนาดไมนอยกวา 0.8 แรงมา
5)ใบมีดตัดขนาดไมนอยกวา 22 นิ้ว
6)ใบมีดตัดสามารถใชได 2 ดาน
- เป็นไปตามบัญชีรายการราคามาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบ
ประมาณ ธันวาคม 2561
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
-แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565  ผ.03  หนา 103 ขอ 1

ตูซิ้งเก็บอุปกรณเครื่องใช จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจัดซื้อตูซิ้งเก็บอุปกรณเครื่องใช จํานวน 1 ชุด โดยมีคุณลักษณะดังนี้
-ตูสูงไมนอยกวา 160 ซม. 
-อางลางจาน 2 หลุม
-มีตูเก็บอุปกรณเครื่องใชดานบนและดานลาง
-โครงสรางอลูมิเนียม
-มีกอกน้ํา และทอน้ําทิ้ง
- จัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
-แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565  ผ.03  หนา 103 ขอ 1

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คอมพิวเตอร จํานวน 112,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาเครื่องคอมพิวเตอร 4 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้
(1)เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอภาพขนาดไม
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นอยกวา 19 นิ้ว) ราคา 30,000 บาท จํานวน 3 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 6 แกนหลัก (6 core) โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 3.2 GHz และมีเทนโนโลยีเพิ่ม
สัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถในการประมาวลผล
สูง จํานวน 1 หนวย 
-มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache Memory รวม
ในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไมนอยกวา 12 MB
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือ
ดีกวา ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวยความจําขนาด
ไมนอยกวา 2 GB หรือ
2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใชหนวยความจําหลักใน
การแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ
3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใชหนวยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอย
กวา 8 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 2 TB 
หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 240 GB จํานวน 1
 หนวย
- มีDVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง
- มีแป้นพิมพและเมาส
- มีจอภาพไมนอยกวา 19 นิ้วจํานวน 1 หนวย
(2)  เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวลผล * ราคา 22,000
 บาท จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) จํานวน 1
 หนวย โดยมีคุณลักษณะ อยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้ 
1. ในกรณีที่มีหนวยความจําแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) 
เดียวกัน ขนาดไมนอย กวา 4 MB ตองมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม
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นอยกวา 2.2 GHz และมีหนวยประมวลผล ดาน
กราฟิก (Graphics Processing Unit) ไมนอยกวา 10 แกน หรือ
 2. ในกรณีที่มีหนวยความจํา แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) 
เดียวกัน ขนาดไมนอย กวา 6 MB ตองมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม
นอยกวา 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่ม สัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใช
ความสามารถในการประมวลผลสูง
 - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไมนอย
กวา 8 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB 
หรือ ชนิด Soli
d State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 120 GB จํานวน 1 หนวย 
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมนอยกวา 1,366 x 768 Pixel และมีขนาด
ไมนอยกวา 12 นิ้ว 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง - มี
ชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมนอยกวา 1ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน ไมนอยกวา 1 ชอง 
- สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth
-เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับเดือน
มีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
-แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565  ผ.03  หนา 104 ขอ 1

เครื่องพิมพ จํานวน 17,800 บาท
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เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอรหรือLED ขาวดําชนิด Network แบบที่1 (28
 หนา/นาที) ราคา 8,900 บาท  จํานวน 2 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 28 หนาตอ
นาที (ppm) 
- สามารถพิมพเอกสารกลับหนาอัตโนมัติได
 - มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 128 MB 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T 
หรือดีกวา จํานวนไมนอย กวา 1 ชอง หรือ สามารถใชงานผานเครือขายไร
สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได 
- มีถาดใสกระดาษไดรวมกันไมนอยกวา 250 แผน 
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับเดือน
มีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
-แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565  ผ.03  หนา 103 ขอ 1

เครื่องสํารองไฟ จํานวน 5,800 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ราคา 5,800 บาท  จํานวน 1
 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีกําลังไฟฟ้าดานนอกไมนอยกวา 1 kVA (600 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าไดไมนอยกวา 15 นาที
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับเดือน
มีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
-แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565  ผ.03  หนา 104 ขอ 1

วันที่พิมพ : 9/10/2562  10:29:25 หนา : 24/133



อุปกรณอานบัตรแบบเอนกประสงค จํานวน 1,400 บาท

เพื่อจัดซื้ออุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card Reader) 
ราคา 700 บาท  จํานวน 2 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- สามารถอานและเขียนขอมูลในบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card) ตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได
 - มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา 4.8 MHz 
- สามารถใชงานผานชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB ได 
- สามารถใชกับบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card) ที่ใชแรงดันไฟฟ้า
ขนาด 5 Volts, 3 Volts และ 1.8 Volts ไดเป็นอยางนอย
-เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับเดือน
มีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
-แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565  ผ.03  หนา 103 ขอ 1
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งบเงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการจัดงานของดีวังน้ําเย็น จํานวน 100,000 บาท

เพื่ออุดหนุนโครงการจัดงานของดีวังน้ําเย็น ใหแก ที่ทําการปกครองอําเภอวัง
น้ําเย็น เชน คาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่  คาใชจายในพิธี
เปิดและปิด  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ  คาประกาศนียบัตร  คาถาย
เอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ  คาหนังสือ  คาใชจายในการติดตอสื่อ
สาร  คาเชาอุปกรณตางๆ คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสาร  คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม  คาอาหาร  คาป้ายโครงการ  คาใชจายอื่นที่จําเป็นสําหรับการ
จัดทําโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัด
งาน  การแขงขันกีฬาและสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616  ลงวันที่ 24
  มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
-แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565  ยุทธศาสตรที่ 2หนา 77 ขอ 1
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โครงการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาและงานรัฐพิธี จํานวน 50,000 บาท

เพื่ออุดหนุนโครงการสนับสนุนการจัดงานพระราชพิธีและรัฐพิธี ประจําปี พ.ศ
.2563  ใหแกที่ทําการปกครองอําเภอวังน้ําเย็น
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัด
งาน  การแขงขันกีฬาและสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616  ลงวันที่ 24
  มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
-แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 5  หนา 92 ขอ 11

โครงการศูนยปฏิบัติการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ระดับอําเภอวังน้ําเย็น จังหวัดสระแกว

จํานวน 50,000 บาท

เพื่ออุดหนุนโครงการศูนยปฏิบัติการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครอง
ทองถิ่นระดับอําเภอ ใหแก ที่ทําการปกครองอําเภอวังน้ําเย็น เพื่อจายเป็นคา
จัดหาวัสดุุ ครุภัณฑและซอมแซม วัสดุครุภัณฑ ตางๆ คาจางเหมา
บุคคล จํานวน 1 อัตรา คาซอมแซมปรับปรุงตอเติมอาคารศูนยปฏิบัติการรวม
ในการชวยเหลือประชาชนฯ คาใชจายในการจัดหาและจัดระบบ
สารสนเทศ และคาใชจายอื่นๆ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัด
งาน  การแขงขันกีฬาและสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616  ลงวันที่ 24
  มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
-แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565  ยุทธศาสตรที่ 6 หนา 94 ขอ 13
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งานบริหารงานคลัง รวม 3,296,560 บาท
งบบุคลากร รวม 2,109,560 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,109,560 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,387,860 บาท

เพื่อจายเป็นคาเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบลพรอมทั้งเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําปีที่ไดเลื่อนขั้นเงินเดือนประจําปี 2562ตั้งจายไว 12
 เดือน จํานวน 5 ตําแหนง รายละเอียดตามเอกสารแนบทายในภาคผนวก  
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
2) ประกาศ ก.อต.จังหวัดสระแกว เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2545
3) ประกาศ ก.อต.จังหวัดสระแกว เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการเลื่อนขั้นเงิน
เดือนพนักงานสวนตําบล ลงวันที่ 27 มกราคม 2559

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 21,300 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน  ดังนี้
เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานสวนตําบล  1
  อัตรา  จํานวน  12  เดือน เป็นเงิน 21,300 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวัน
ที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนด
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการใหพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจาง และ
พนักงานจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่ว
คราว (ฉบับที่ 2)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

 เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงผูอํานวยการกองคลังในอัตราเดือนละ3,500
  บาท  จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน  42,000  บาท  
  - เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
2) ประกาศ ก.อบต.จังหวัดสระแกว เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตรา
เงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 2) ลงวัน
ที่ 12 พฤษภาคม 2559
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 629,300 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางพนักงานจางใหแกพนักงานจางทั่วไปและพนักงานจางตาม
ภารกิจ จํานวน 4 อัตรา รายละเอียดตามเอกสารแนบทายในภาคผนวก
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
2) ประกาศ ก.อบต.จังหวัดสระแกว เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับพนักงานจาง ลง
วันที่ 6 กรกฎาคม 2559

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 29,100 บาท

เพื่อจายเป็นคาเงินเพิ่มตาง ๆใหแกพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจาง
ทั่วไป รายละเอียดตามเอกสารแนบทายในภาคผนวก
- เป็นไปพระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
2) ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการใหขาราชการ
หรือพนักงานสวนทองถิ่นไดรับเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ลงวัน
ที่ 22 เมษายน 2547 
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งบดําเนินงาน รวม 1,050,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 180,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 180,000 บาท

1.เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผูรับผิดชอบการจัดซื้อจัด
จางและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ  จํานวน  10,000  บาท   
ตามพระราชบัญญัติ  และหนังสื่อสั่งการ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ  พ.ศ
. 2560 
2) หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 156 ลงวันที่ 19
 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกคาตอบแทนบุคคลหรือคณะ
กรรมการ 
3) หนังสือกรม ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1966 ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ
.2560 เรื่อง แจงหลักการเบิกคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ

2.เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส) ใหแกพนักงานสวน
ตําบล พนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไป จํานวน 9
 ตําแหนง รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นให
เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557
2) ประกาศ ก.อบต.จังหวัดสระแกว เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตรา
เงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 2) ลงวัน
ที่ 12 พฤษภาคม 2559 
-แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 6  หนา 94 ขอ 11
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ค่าใช้สอย รวม 755,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็น:-
(1) คาจางเหมาบริการ เชน เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการบุคคล คาถาย
เอกสาร  คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ  คาเชาทรัพยสิน (ยกเวน  คาเชา
บาน)  คาโฆษณาและเผยแพร (รายจายเกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณาและเผย
แพรขาวทางวิทยุ  กระจายเสียง  โทรทัศน  โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพตางๆ) คา
ธรรมเนียมตางๆ  คาเบี้ยประกัน  หรือคาจางเหมาบริการอื่นๆ ที่เขาลักษณะ
รายจายประเภทนี้  คาติดตั้งไฟฟ้า คาติดตั้งประปาฯ คาติดตั้งโทรศัพท คาติด
ตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ ฯลฯ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7  พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20
 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใชสอยและคา
สาธารณูปโภค
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9
 ธันวาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑการเบิกจายคาจางเหมาบริการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
4) กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ
(2)คาลงทะเบียนฝึกอบรม และสัมมนา คาเดินทางไปราชการ ของพนักงาน
สวนตําบล ลูกจาง พนักงานจาง คณะผูบริหาร และสมากชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล หรือผูไดรับคําสั่งใหไปราชการ เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดิน
ทาง  คาพาหนะ  คาเชาที่พัก  คาผานทางดวนพิเศษ  คาธรรมเนียมในการใช
สนามบิน  คาลงทะเบียนตางๆ  ที่จําเป็นในการเดินทางไปราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ
เจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ. 2555 และแกไขเพิ่มเติม
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับ
การฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน จํานวน 600,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในโครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน  เพื่อการ
พัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายไดขององคการบริหารสวนตําบล โดยการ
จางหนวยงานเอกชนในการจัดทําหรือปรับขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน และการจัดทําฐานขอมูลในการจัดเก็บรายไดขององคการบริหาร
สวนตําบล 
- ตามระเบียบฯ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2550
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.3/ว 426 ลง
วันที่ 29 กุมภาพันธ 2551
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว 67 ลงวันที่ 9 มกราคม 2555
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.3/ว 483 ลงวันที่ 19
 กุมภาพันธ 2561
5) กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ
-แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 6 หนา 94 ขอ 9

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี เชนคา
ป้ายโครงการ  ป้ายประชาสัมพันธ และรายจายอื่นๆ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และพระราชกฤษฎีกา ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่
ดี พ.ศ. 2546
3) กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ
-แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 6  หนา 94 ขอ7
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 25,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ กรณีเป็นการจางเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรงงาน  ใหจายจากคาใช
สอย  สวนกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นเป็นผูดําเนินการซอมแซมบํารุง
รักษาทรัพยสินเองใหปฏิบัติ  ดังนี้                           
(1)  คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย
(2)  คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการบํารุงรักษาทรัพยสินใหจายจากคาวัสดุ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9
 ธันวาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑการเบิกจายคาจางเหมาบริการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
3) กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ

ค่าวัสดุ รวม 115,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน  สิ้น
เปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจายดัง
ตอไปนี้  
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให
สามารถใชงานไดตามปกติ   
3.  รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกัน
ภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 65,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน  สิ้น
เปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดัง
ตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวยหรือตอชุดไม
เกิน  20,000  บาท  
3. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให
สามารถใชงานไดตามปกติ   
4. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกัน
ภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
- เป็นไปตามระเบียน  หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
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งบลงทุน รวม 137,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 137,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

โตะคอมพิวเตอร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจัดซื้อโตะคอมพิวเตอร   จํานวน 1 ตัว  
 - โดยมีคุณลักษณะดังนี้
1) โตะเหล็ก ขนาด 4 ฟุต
2)  พรอมลิ้นตูลิ้นชัก มีกุญแจ 
- จัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
-แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ผ.03  หนา 104 ขอ 1
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โตะทํางาน พรอมเกาอี้ จํานวน 15,000 บาท

(1)  โตะทํางาน   จํานวน 1  ตัว  
- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโตะทํางาน ระดับวิชาการ 
 - โดยมีคุณลักษณะดังนี้
1) โตะเหล็ก
2)  มี 7 ลิ้นชัก
(2)เกาอี้ทํางาน แบบพนักพิงสูง  จํานวน 1 ตัว
- โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1) เกาอี้บุนวม
2) มีพนักพิงหลังสูง 
3) ลอเลื่อนปรับระดับได
4) มีที่พักแขนทั้งสองขาง 
5) เบาะหุมดวยหนังสังเคราะหสีดํา 
- จัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
-แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ผ.03  หนา 104 ขอ 1
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ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

กลองถายภาพ จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจัดกลองถายภาพดิจิตอล  จํานวน 1 ตัว  
 - โดยมีคุณลักษณะดังนี้
1) จอ LCD ขนาด 3.0 นิ้ว
2) ความละเอียดจอ LCD 1040000 จุด
3) ความละเอียดรูป
ภาพ 6000x 4000 (L) 3984x 2656 (M) 2976 x 1984 (S1) 2400 x 1600
 (S2) 6000 x 4000  (RAM)
4) โหมดแฟลชอัตโนมัติ E-TTL, ล็อก FE, แฟลชป๊อปอัพอัตโนมัติ, แฟลชแบบ
ดึงกลับได,แฟลชติดกลอง
5)การดหนวยความจํา SD,SDHC*,*ใชไดกัยการด UHS-I
6)มีชองอุปกรณเชื่อมตอ USB ความเร็วสูง,ชองตอ IN สําหรับไมโครโฟน
เสริม/Video Output, HDMI (Type C),รีโมทคอนโทรล
7)และ/หรือคุณสมบัติอื่นๆที่เหนือกวานี้
- จัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
-แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ผ.03  หนา 104 ขอ 1

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คอมพิวเตอร จํานวน 82,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาเครื่องคอมพิวเตอร 3 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้
(1)เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอภาพขนาดไม
นอยกวา 19 นิ้ว) ราคา 30,000 บาท จํานวน 2 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 6 แกนหลัก (6 core) โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 3.2 GHz และมีเทนโนโลยีเพิ่ม
สัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถในการประมาวลผล
สูง จํานวน 1 หนวย 
-มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache Memory รวม
ในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไมนอยกวา 12 MB
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- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือ
ดีกวา ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวยความจําขนาด
ไมนอยกวา 2 GB หรือ
2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใชหนวยความจําหลักใน
การแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ
3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใชหนวยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอย
กวา 8 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 2 TB 
หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 240 GB จํานวน 1
 หนวย
- มีDVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง
- มีแป้นพิมพและเมาส
- มีจอภาพไมนอยกวา 19 นิ้วจํานวน 1 หนวย
(2)  เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวลผล * ราคา 22,000
 บาท จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) จํานวน 1
 หนวย โดยมีคุณลักษณะ อยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้ 
1. ในกรณีที่มีหนวยความจําแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) 
เดียวกัน ขนาดไมนอย กวา 4 MB ตองมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม
นอยกวา 2.2 GHz และมีหนวยประมวลผล ดาน
กราฟิก (Graphics Processing Unit) ไมนอยกวา 10 แกน หรือ
 2. ในกรณีที่มีหนวยความจํา แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) 
เดียวกัน ขนาดไมนอย กวา 6 MB ตองมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม
นอยกวา 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่ม สัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใช
ความสามารถในการประมวลผลสูง
 - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไมนอย
กวา 8 GB
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- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB 
หรือ ชนิด Soli
d State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 120 GB จํานวน 1 หนวย 
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมนอยกวา 1,366 x 768 Pixel และมีขนาด
ไมนอยกวา 12 นิ้ว 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง - มี
ชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมนอยกวา 1ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน ไมนอยกวา 1 ชอง 
- สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับเดือน
มีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
-แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565  ผ.03  หนา 104 ขอ 1
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 330,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 180,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 120,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏบัติงานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน  (อปพร.) ที่ไดรับคําสั่ง
-ตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7  พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมากที่  มท 0808.2/ว 3795  ลงวันที่ 17
 พฤศจิกายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิกจายคาตอบแทนและ
คาวัสดุเครื่องแตงกายของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  
4) กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ
-แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 3 หนา 79 ขอ 1
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ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนทองถนนชวงเทศกาลสําคัญ จํานวน 60,000 บาท

เพื่อใชจายในการจัดทําโครงการตามมาตรการป้องกันและแกไขปญหา
อุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลสําคัญ  เชน  เทศกาลปีใหม  เทศกาล
สงกรานต  และมาตรการในการรักษาความปลอดภัยนักทองเที่ยว  เป็น
ตน  โดยจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับ  คาจางเหมาเต็นท จางเหมาติดตั้งไฟสอง
สวางลายทาง และในเต็นท ป้ายโครงการ คาตอบแทน อปพร. และคาใชจาย
อื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  
ตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7  พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกรมสงสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 668
 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2560 
พ.ศ. 2557
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0804.5/ว 1634
 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 661
 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561
6) กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ
-แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 3 หนา 79 ขอ 1
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งบเงินอุดหนุน รวม 150,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 150,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการป้องกันและแกไขปญหายาเสพติด จํานวน 150,000 บาท

(1)อุดหนุนโครงการป้องกัน และแกไขปญหายาเสพติด  ใหแก ศูนยปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อําเภอวังน้ําเย็น  ตั้งไว 100,000  บาท เพื่อ
เป็นคาใชจายในกิจกรรมดานการป้องกันและแกไขปญหายาเสพติดของศูนย
ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อําเภอวังน้ําเย็น
(2)อุดหนุนโครงการป้องกันและแกไขปญหายาเสพติด ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ.2563 ศูนยปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสระแกว ให
แก  ที่ทําการปกครองจังหวัดสระแกว ตั้งไว 50,000 บาท เพื่อเป็นคาใชจาย
ในกิจกรรมดานการป้องกันและแกไขปญหายาเสพติดของศูนยอํานวยการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสระแกว-ตามพระราชบัญญัติ  และ
ระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัด
งาน  การแขงขันกีฬาและสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616  ลงวันที่ 24
  มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
-แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 3  หนา 80 ขอ 3
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 135,500 บาท
งบดําเนินงาน รวม 115,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการฝึกอบรมใหความรูการป้องกันอัคคีภัยเบื้องตนใหกับนักเรียนในเขต
ตําบลคลองหินปูน

จํานวน 25,000 บาท

เพื่อใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมใหความรูการป้องกันอัคคีภัยเบื้อง
ตนใหกับนักเรียนในเขตตําบลคลองหินปูนโดยจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับคา
อาหาร คาอาหารวางและน้ําดื่ม คาสมนาคุณวิทยากรกลุมปฏิบัติ คาน้ํายาเคมี
สําหรับถังดับเพลิง คาเติมแกส ป้ายโครงการ คาใชสถานที่และตกแตงสถาน
ที่ และคาใชจายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  
ตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2547 และที่แกไขเพิ่มเติม
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขา
รับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
-แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 3 หนา 79 ขอ 1
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โครงการฝึกอบรมใหความรูในการป้องกันและระงับอัคคีภัยในครัวเรือน จํานวน 25,000 บาท

เพื่อใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมใหความรูในการป้องกันและระงับ
อัคคีภัยในครัวเรือน  โดยจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับคาอาหาร คาอาหารวาง
และน้ําดื่ม คาสมนาคุณวิทยากรกลุมปฏิบัติ คาน้ํายาเคมีสําหรับถังดับเพลิง คา
เติมแกส ป้ายโครงการ คาใชสถานที่และตกแตงสถานที่ และคาใชจายอื่นที่จํา
เป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  
ตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2547 และที่แกไขเพิ่มเติม
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขา
รับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
-แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 3 หนา 79 ขอ 1
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ค่าวัสดุ รวม 65,000 บาท
วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 65,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องดับเพลิง  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน  สิ้น
เปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจายดัง
ตอไปนี้  
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให
สามารถใชงานไดตามปกติ   
3.  รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกัน
ภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
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งบลงทุน รวม 20,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 20,500 บาท
ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง

หัวฉีดดามปืน(หัวฉีดดับเพลิง) จํานวน 20,500 บาท

เพื่อจัดซื้อหัวฉับดับเพลิง โดยมีคุณลักษณะดังนี้
-ทําดวยอลูมิเนียมอัลลอย พรอมมือจับแบบดามปืน
-ทางเขาน้ํา เกลียว 1.5 นิ้ว พรอมขอตอสวมเร็ว ตัวผู 2.5 นิ้ว (ถอดแยกจาก
กันได)
-ความยาว 8 นิ้ว 
-ไดรับรองมาตรฐานการผลิต
- จัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
-แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ผ.03  หนา 104 ขอ 2

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,359,700 บาท

งบบุคลากร รวม 929,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 929,700 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 744,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบลพรอมทั้งเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําปีที่ไดเลื่อนขั้นเงินเดือนประจําปี ตั้งจายไว 12 เดือน จํานวน 2
 ตําแหนง รายละเอียดตามเอกสารแนบทายในภาคผนวก  
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
2) ประกาศ ก.อต.จังหวัดสระแกว เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2545
3) ประกาศ ก.อต.จังหวัดสระแกว เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการเลื่อนขั้นเงิน
เดือนพนักงานสวนตําบล ลงวันที่ 27 มกราคม 2559
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงพนักงาน  ตําแหนงผูอํานวยการกองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ในอัตราเดือนละ  3,500  บาท  จํานวน 12
 เดือน  เป็นเงิน  42,000  บาท  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
2) ประกาศ ก.อบต.จังหวัดสระแกว เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตรา
เงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 2) ลงวัน
ที่ 12 พฤษภาคม 2559

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 119,100 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางพนักงานจางใหแกพนักงานจางทั่วไปและพนักงานจางตาม
ภารกิจ จํานวน 1 อัตรา รายละเอียดตามเอกสารแนบทายในภาคผนวก
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
2) ประกาศ ก.อบต.จังหวัดสระแกว เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับพนักงานจาง ลง
วันที่ 6 กรกฎาคม 2559

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 24,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาเงินเพิ่มตาง ๆใหแกพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจาง
ทั่วไป รายละเอียดตามเอกสารแนบทายในภาคผนวก
- เป็นไปพระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
2) ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการใหขาราชการ
หรือพนักงานสวนทองถิ่นไดรับเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ลงวัน
ที่ 22 เมษายน 2547 
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งบดําเนินงาน รวม 262,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 62,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 62,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส) ใหแกพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง
ตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไป จํานวน 3 ตําแหนง รายละเอียดตาม
เอกสารแนบทาย
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นให
เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557
2) ประกาศ ก.อบต.จังหวัดสระแกว เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตรา
เงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 2) ลงวัน
ที่ 12 พฤษภาคม 2559 
-แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 6  หนา 94 ขอ 11
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ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็น:-
(1) คาจางเหมาบริการ เชน เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการบุคคล คาถาย
เอกสาร  คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ  คาเชาทรัพยสิน (ยกเวน  คาเชา
บาน)  คาโฆษณาและเผยแพร (รายจายเกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณาและเผย
แพรขาวทางวิทยุ  กระจายเสียง  โทรทัศน  โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพตางๆ) คา
ธรรมเนียมตางๆ  คาเบี้ยประกัน  หรือคาจางเหมาบริการอื่นๆ ที่เขาลักษณะ
รายจายประเภทนี้  คาติดตั้งไฟฟ้า คาติดตั้งประปาฯ คาติดตั้งโทรศัพท คาติด
ตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ ฯลฯ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7  พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20
 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใชสอยและคา
สาธารณูปโภค
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9
 ธันวาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑการเบิกจายคาจางเหมาบริการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
4) กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ
(2)คาลงทะเบียนฝึกอบรม และสัมมนา คาเดินทางไปราชการ ของพนักงาน
สวนตําบล ลูกจาง พนักงานจาง คณะผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบล หรือผูไดรับคําสั่งใหไปราชการ เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คา
พาหนะ  คาเชาที่พัก  คาผานทางดวนพิเศษ  คาธรรมเนียมในการใชสนาม
บิน  คาลงทะเบียนตางๆ  ที่จําเป็นในการเดินทางไปราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ
เจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ. 2555 และแกไขเพิ่มเติม
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับ
การฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคารับรองหรือเลี้ยงรับรอง ของ อบต. ในโอกาสตางๆ เชนการ
ประชุมสมาชิกอบต. ประชุมคณะกรรมการตางๆ การตอนรับสวนราชการหรือ
ผูมาศึกษาดูงาน ฯลฯ  
 ดําเนินการตามหนังสือ  สั่งการดังนี้
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท  0808.4/ว 2381  ลงวันที่  28
  กรกฎาคม  2548  เรื่อง  การตั้งงบประมาณและการเบิกจายเงินคารับรอง
หรือคาเลี้ยงรับรองขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 40,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ กรณีเป็นการจางเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรงงาน  ใหจายจากคาใช
สอย  สวนกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นเป็นผูดําเนินการซอมแซมบํารุง
รักษาทรัพยสินเองใหปฏิบัติ  ดังนี้                           
(1)  คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย
(2)  คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการบํารุงรักษาทรัพยสินใหจายจากคาวัสดุ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9
 ธันวาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑการเบิกจายคาจางเหมาบริการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
4) กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ
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ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน  สิ้น
เปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจายดัง
ตอไปนี้  
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให
สามารถใชงานไดตามปกติ   
3.  รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกัน
ภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
 3) กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน  สิ้น
เปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดัง
ตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวยหรือตอชุดไม
เกิน  20,000  บาท  
3. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให
สามารถใชงานไดตามปกติ   
4. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกัน
ภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
- เป็นไปตามระเบียน  หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
3) กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ
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งบลงทุน รวม 168,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 168,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เกาอี้พนักพิง จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเกาอี้ทํางาน แบบพนักพิงสูง  จํานวน 2 ตัว
- โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1) เกาอี้บุนวม
2) มีพนักพิงหลังสูง 
3) ลอเลื่อนปรับระดับได
4) มีที่พักแขนทั้งสองขาง 
5) เบาะหุมดวยหนังสังเคราะหสีดํา 
- จัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
-แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565  ผ.03  หนา 104 ขอ 3

เครื่องถายเอกสาร จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องถายเอกสาร โดยมีคุณลักษณะดังนี้
1)ชนิด ขาว-ดํา สี 
2)ความเร็วไมนอยกวา 20 แผนตอนาที
3)เป็นระบบมัลติฟงกชั่น
4)เป็นระบบกระดาษธรรมดา ชนิดหมึกผง ยอ-ขยายได
- เป็นไปตามบัญชีรายการราคามาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบ
ประมาณ ธันวาคม 2561
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
-แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565  ผ.03  หนา 104 ขอ 3
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โตะคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจัดซื้อโตะคอมพิวเตอร   จํานวน 2 ตัว  
 - โดยมีคุณลักษณะดังนี้
1) โตะเหล็ก ขนาด 4 ฟุต
2)  พรอมลิ้นตูลิ้นชัก มีกุญแจ 
- จัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
-แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ผ.03  หนา 104 ขอ 1

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเครื่องคอมพิวเตอร 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้
(1)เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอภาพขนาดไม
นอยกวา 19 นิ้ว) ราคา 30,000 บาท จํานวน 2 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 6 แกนหลัก (6 core) โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 3.2 GHz และมีเทนโนโลยีเพิ่ม
สัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถในการประมาวลผล
สูง จํานวน 1 หนวย 
-มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache Memory รวม
ในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไมนอยกวา 12 MB
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือ
ดีกวา ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวยความจําขนาด
ไมนอยกวา 2 GB หรือ
2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใชหนวยความจําหลักใน
การแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ
3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใชหนวยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอย
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กวา 8 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 2 TB 
หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 240 GB จํานวน 1
 หนวย
- มีDVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง
- มีแป้นพิมพและเมาส
- มีจอภาพไมนอยกวา 19 นิ้วจํานวน 1 หนวย
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับเดือน
มีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
-แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565  ผ.03  หนา 104 ขอ 3

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 6,260,470 บาท
งบบุคลากร รวม 1,718,600 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,718,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,241,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบลพรอมทั้งเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําปีที่ไดเลื่อนขั้นเงินเดือนประจําปี ตั้งจายไว 12 เดือน จํานวน 4
 อัตรา รายละเอียดตามเอกสารแนบทายในภาคผนวก  
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
2) พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหนงขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
3) พระราชกฤษฎีกา การปรับเงินเดือนขั้นต่ําขั้นสูงของขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2554
4)ประกาศ ก.อบต.จังหวัดสระแกว เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการเลื่อนขั้นเงิน
เดือนพนักงานสวนตําบลลงวันที่ 27 มกราคม 2560

เงินวิทยฐานะ จํานวน 204,000 บาท
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เพื่อจายเป็นเงินวิทยฐานะ ใหแกพนักงานสวนตําบล ตั้งไว 12 เดือน จํานวน 4
 อัตรา
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
2) พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหนงขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
3) พระราชกฤษฎีกา การปรับเงินเดือนขั้นต่ําขั้นสูงของขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2554
4)ประกาศ ก.อบต.จังหวัดสระแกว เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการเลื่อนขั้นเงิน
เดือนพนักงานสวนตําบลลงวันที่ 27 มกราคม 2560

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 225,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางพนักงานจางใหแกพนักงานจางทั่วไปและพนักงานจางตาม
ภารกิจ จํานวน 2 อัตรา รายละเอียดตามเอกสารแนบทายในภาคผนวก
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
2) ประกาศ ก.อบต.จังหวัดสระแกว เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับพนักงานจาง ลง
วันที่ 6 กรกฎาคม 2559

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเงินเพิ่มตาง ๆใหแกพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจาง
ทั่วไป รายละเอียดตามเอกสารแนบทายในภาคผนวก
- เป็นไปพระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
2) ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการใหขาราชการ
หรือพนักงานสวนทองถิ่นไดรับเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ลงวัน
ที่ 22 เมษายน 2547 
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งบดําเนินงาน รวม 2,265,870 บาท
ค่าตอบแทน รวม 148,500 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 104,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส) ใหแกพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง
ตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไป จํานวน 6 ตําแหนง รายละเอียดตาม
เอกสารแนบทาย
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นให
เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557
2) ประกาศ ก.อบต.จังหวัดสระแกว เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตรา
เงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 2) ลงวัน
ที่ 12 พฤษภาคม 2559
3) กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ
-แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 6  หนา 94 ขอ 11

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 44,500 บาท

 เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่
ควรจะไดรับ  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา และระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2562
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ของพนักงานสวนทองถิ่น และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2549  
3) กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ
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ค่าใช้สอย รวม 769,850 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 288,000 บาท

เพื่อจายเป็น:-
(1) คาจางเหมาบริการ เชน เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการบุคคล คาถาย
เอกสาร  คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ  คาเชาทรัพยสิน (ยกเวน  คาเชา
บาน)  คาโฆษณาและเผยแพร (รายจายเกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณาและเผย
แพรขาวทางวิทยุ  กระจายเสียง  โทรทัศน  โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพตางๆ) คา
ธรรมเนียมตางๆ  คาเบี้ยประกัน  หรือคาจางเหมาบริการอื่นๆ ที่เขาลักษณะ
รายจายประเภทนี้  คาติดตั้งไฟฟ้า คาติดตั้งประปาฯ คาติดตั้งโทรศัพท คาติด
ตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ ฯลฯ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7  พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20
 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใชสอยและคา
สาธารณูปโภค
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9
 ธันวาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑการเบิกจายคาจางเหมาบริการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
4) กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ
(2)คาลงทะเบียนฝึกอบรม และสัมมนา คาเดินทางไปราชการ ของพนักงาน
สวนตําบล ลูกจาง พนักงานจาง คณะผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบล หรือผูไดรับคําสั่งใหไปราชการ เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คา
พาหนะ  คาเชาที่พัก  คาผานทางดวนพิเศษ  คาธรรมเนียมในการใชสนาม
บิน  คาลงทะเบียนตางๆ  ที่จําเป็นในการเดินทางไปราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ
เจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ. 2555 และแกไขเพิ่มเติม
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับ
การฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการรวมกิจกรรมงานวันเด็กแหงชาติ ประจําปี  2563
 ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลคลองหินปูน เชน คาจางเหมาเวที คาเชาเครื่อง
เสียง คาจางเหมาเชาเต็นท คาป้ายโครงการ คาของรางวัล คาจัดเตรียมสถาน
ที่ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม และคาใชจายอื่น
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7พ.ศ. 2562
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัด
งาน  การแขงขันกีฬาและสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
3) กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ
-แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 5 หนา 89 ขอ 4

โครงการปฐมนิเทศผูปกครอง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายเกี่ยวกับโครงการปฐมนิเทศผูปกครองเด็กนักเรียนในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กตําบลคลองหินปูน เชน คาป้ายโครงการ คาอาหาร คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม และคาใชจายอื่นที่จําเป็นตอการดําเนินโครงการฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7พ.ศ. 2562
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัด
งาน  การแขงขันกีฬาและสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
3) กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ
-แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 5  หนา 89 ขอ 5
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โครงการพัฒนาแรงจูงใจดานการศึกษา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายเกี่ยวกับโครงการพัฒนาแรงจูงใจดานการศึกษาของเด็กนัก
เรียนในศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลคลองหินปูน เชน คาป้ายโครงการ คาจัด
เตรียมสถานที่ คาเชาเครื่องเสียง คาอาหาร คาอาหารวางครื่องดื่ม และคาใช
จายอื่นที่จําเป็นตอการดําเนินโครงการฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7พ.ศ. 2562
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัด
งาน  การแขงขันกีฬาและสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
3) กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ
-แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565ยุทธศาสตรที่ 5  หนา 90 ขอ 10
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โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 446,850 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา ดังนี้
1.คาอาหารกลางวัน เด็กนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบล
คลองหินปูน จํานวน 60 คนๆละ 20 บาท จํานวน 245 วัน เป็นเงิน 294,000
 บาท
2.สนับสนุนคาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) สําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 2-5
 ปี)จํานวน 60 คนๆละ 1,700 บาท เป็นเงิน 102,000 บาท
3.สนับสนุนคากิจกรรมพัฒนาผูเรียนสําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี)จํานวน
เด็ก 45คนๆละ 430 บาท เป็นเงิน 19,350 บาท
4.สนับสนุนคาหนังสือเรียนสําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) จํานวนเด็ก 45
 คนๆละ 200 บาท เป็นเงิน 9,000 บาท
5.สนับสนุนอุปกรณการเรียนสําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) จํานวนเด็ก 45
 คนๆละ 200 บาท เป็นเงิน 9,000 บาท
6.สนับสนุนคาเครื่องแบบนักเรียนสําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) จํานวน
เด็ก 45 คนๆละ 300 บาท เป็นเงิน 13,500 บาท
-ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่3
)พ.ศ.2553
2) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7พ.ศ. 2562
3)  กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ
-แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 5  หนา 89 ขอ 3
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ค่าวัสดุ รวม 1,347,520 บาท
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึง
รายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให
สามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกัน
ภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
3) กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ
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คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,287,520 บาท

(1)  อาหารเสริมนมสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนคลอง
หินปูน จํานวน  124,800   บาท
- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการซื้ออาหารเสริม (นม)   ศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ
องคการบริหารสวนตําบลคลองหินปูน จํานวน 260 วัน  
(2) อาหารเสริมนมสําหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ.  จํานวน  1,162,720บาท
- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการซื้ออาหารเสริม (นม)  เงินอุดหนุนสําหรับสนับ
สนุนอาหารเสริม (นม) ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ)  จํานวน  4  แหง  จํานวน  260  วัน 
รายละเอียดดังนี้
(1) ร.ร.วัดคลองตาสูตรสามัคคี จํานวน 200 คน เป็นเงิน 416,000บาท
(2) ร.ร.บานคลองหินปูน   จํานวน  195 คน   เป็นเงิน   405,600บาท
(3) ร.ร.บานหนองสมบูรณ  จํานวน  90 คน เป็นเงิน    187,200บาท
(4) ร.ร.บานดอนดินแดง   จํานวน   74  คน  เป็นเงิน   153,920บาท 
-ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ หนังสือสั่งการดังนี้
1) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่3
)พ.ศ.2553
2) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7พ.ศ. 2562
3) กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ
-แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 5  หนา 89 ขอ 1
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งบเงินอุดหนุน รวม 2,276,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,276,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการเขาคายลูกเสือ-เนตรนารี จํานวน 40,000 บาท

เพื่ออุดหนุนโครงการเขาคายลูกเสือ-เนตรนารี ใหแก โรงเรียนในเขตตําบล
คลองหินปูนที่เป็นเจาภาพในการจัดกิจกรรมเขาคายลูกเสือ-เนตรนารี  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัด
งาน  การแขงขันกีฬาและสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616  ลงวันที่ 24
  มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565ยุทธศาสตรที่ 5  หนา 91 ขอ 8
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โครงการอาหารกลางวัน จํานวน 2,236,000 บาท

อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันสําหรับนักเรียนโรงเรียนในเขตตําบลคลองหิน
ปูน    ตั้งไว  2,236,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาวัสดุอาหารกลางวันสําหรับนัก
เรียนโรงเรียนในเขตตําบลคลองหินปูน  โดยจัดสรรใหกับเด็กอนุบาล และ
เด็ก ป. 1 –  ป. 6   อัตราคนละ 20 บาท/วัน จํานวน  200 วัน  ดังนี้
- ร.ร.วัดคลองตาสูตรสามัคคี จํานวน 200 คน เป็นเงิน   800,000 บาท
-ร.ร.บานคลองหินปูน จํานวน 195 คน เป็นเงิน            780,000 บาท
-ร.ร.บานหนองสมบูรณ จํานวน 90 คน เป็นเงิน          360,000 บาท
-ร.ร.บานดอนดินแดง   จํานวน  74  คน เป็นเงิน         296,000 บาท
- ตามหนังสือสั่งการดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616  ลงวันที่ 24
  มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
4) กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ
-แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 5 หนา 89 ขอ 2

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 6,641,820 บาท

งบบุคลากร รวม 2,073,580 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,073,580 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 880,680 บาท

เพื่อจายเป็นคาเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบลพรอมทั้งเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําปีที่ไดเลื่อนขั้นเงินเดือนประจําปี 2563 ตั้งจายไว 12
 เดือน จํานวน 2 ตําแหนง รายละเอียดตามเอกสารแนบทายในภาคผนวก
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
2) ประกาศ ก.อต.จังหวัดสระแกว เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2545
3) ประกาศ ก.อต.จังหวัดสระแกว เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการเลื่อนขั้นเงิน
เดือนพนักงานสวนตําบล ลงวันที่ 27 มกราคม 2559
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 74,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาเงินตอบแทนอื่นๆ หรือเงินคาตอบแทนอื่นๆ หรือเงินเพิ่ม
พิเศษ หรือเงินเพิ่มอื่น ตามที่กฎหมาย กฎ หรือระเบียบกําหนด เชน เงินเพิ่ม
สําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของผูปฏิบัติงานดานสาธารณสุข (พ.ต.ส.) เป็นตน
ใหแกพนักงานสวนตําบล 
- เป็นไปพระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
2) ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการใหขาราชการ
หรือพนักงานสวนทองถิ่นไดรับเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ลงวัน
ที่ 22 เมษายน 2547 
3)ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น เรื่อง
กําหนดรายการคาใชจายเงินเดือน ประโยชนตอบแทนอื่น และคาจางของขา
ราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจาง และพนักงานจาง(ฉบับที่ 2) ลงวัน
ที่ 24 กรกฎาคม 2558

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

 เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงพนักงาน ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพ ในอัตรา
เดือนละ  3,500  บาท  จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน  42,000  บาท  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
2) ประกาศ ก.อบต.จังหวัดสระแกว เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตรา
เงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 2) ลงวัน
ที่ 12 พฤษภาคม 2559

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 970,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางพนักงานจางใหแกพนักงานจางทั่วไปและพนักงานจางตาม
ภารกิจ จํานวน 7 อัตรา รายละเอียดตามเอกสารแนบทายในภาคผนวก
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
2) ประกาศ ก.อบต.จังหวัดสระแกว เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับพนักงานจาง ลง
วันที่ 6 กรกฎาคม 2559
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 106,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาเงินเพิ่มตาง ๆใหแกพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจาง
ทั่วไป รายละเอียดตามเอกสารแนบทายในภาคผนวก
- เป็นไปพระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินบําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
2) ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการใหขาราชการ
หรือพนักงานสวนทองถิ่นไดรับเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ลงวัน
ที่ 22 เมษายน 2547 
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งบดําเนินงาน รวม 4,248,240 บาท
ค่าตอบแทน รวม 514,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 494,000 บาท

1.เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส) ใหแกพนักงานสวน
ตําบล พนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไป จํานวน 15
 ตําแหนง รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นให
เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557
2) ประกาศ ก.อบต.จังหวัดสระแกว เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตรา
เงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 2) ลงวัน
ที่ 12 พฤษภาคม 2559
3) กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ
-แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 6  หนา 94 ขอ 11
2.เพื่อจายเป็นคาป่วยการชดเชยการงานที่เสียไปใหแกอาสาสมัครบริบาลทอง
ถิ่น หรือคาใชจายในลักษณะเดียวกันกับคาตอบแทนหรือคาป่วยการใหกับผู
ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคการบริหารสวนตําบลคลองหิน
ปูน จํานวน 48,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยอาสาสมัครบริบาลทองถิ่นขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นและการเบิกจาย พ.ศ. 2561
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว 3811 ลงวันที่ 25
 มิถุนายน 2562 เรื่อง  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยอาสาสมัครบริบาล
ทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและการเบิกจาย พ.ศ. 2561 
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่ควร
จะไดรับ  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา และระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2562
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ของพนักงานสวนทองถิ่น และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2549  
3) กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ
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ค่าใช้สอย รวม 3,439,240 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 1,000,000 บาท

เพื่อจายเป็น:-
(1) คาจางเหมาบริการ เชน เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการบุคคล คาถาย
เอกสาร  คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ  คาเชาทรัพยสิน (ยกเวน  คาเชา
บาน)  คาโฆษณาและเผยแพร (รายจายเกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณาและเผย
แพรขาวทางวิทยุ  กระจายเสียง  โทรทัศน  โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพตางๆ) คา
ธรรมเนียมตางๆ  คาเบี้ยประกัน  หรือคาจางเหมาบริการอื่นๆ ที่เขาลักษณะ
รายจายประเภทนี้  คาติดตั้งไฟฟ้า คาติดตั้งประปาฯ คาติดตั้งโทรศัพท คาติด
ตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ ฯลฯ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7  พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20
 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใชสอยและคา
สาธารณูปโภค
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9
 ธันวาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑการเบิกจายคาจางเหมาบริการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
4) กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ
(2)คาลงทะเบียนฝึกอบรม และสัมมนา คาเดินทางไปราชการ ของพนักงาน
สวนตําบล ลูกจาง พนักงานจาง คณะผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบล หรือผูไดรับคําสั่งใหไปราชการ เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คา
พาหนะ  คาเชาที่พัก  คาผานทางดวนพิเศษ  คาธรรมเนียมในการใชสนาม
บิน  คาลงทะเบียนตางๆ  ที่จําเป็นในการเดินทางไปราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ
เจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ. 2555 และแกไขเพิ่มเติม
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับ
การฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไขเลือดออก จํานวน 134,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับโครงการป้องกันและควบคุมโรคไขเลือด
ออก เชน คาน้ํายาเคมี ทรายอะเบท  และรายจายอื่นๆ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7พ.ศ. 2562
2) กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ
-แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 4 หนา 84 ขอ 1
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โครงการฝึกอบรมเพื่อสรางและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตวดานโรคพิษสุนัขบา
และรณรงคป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบาในตําบลคลองหินปูน ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2563

จํานวน 114,740 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับครงการฝึกอบรมเพื่อสรางและพัฒนาศักยภาพ
อาสาปศุสัตวดานโรคพิษสุนัขบาและรณรงคป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบาใน
ตําบลคลองหินปูน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามโครงการสัตวปลอด
โรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบาตามพระปณิธานศาสตราจารย พลเอก
หญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณอัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
และแนวทางการตั้งงบประมาณตามโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุขของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยจายเป็น  คาวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบา  คา
อาหารกลางวัน คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม คาป้ายโครงการ คาวิทยากร คา
วัสดุอบรม คาสํารวจขอมูลประชากรสัตวและขึ้นทะเบียน และรายจายอื่นๆ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7พ.ศ. 2562
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดสวัสดิภาพสัตวของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 0120 ลงวันที่ 12
 มกราคม 2560
4)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 1042
 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561
5)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.58/1175
 ลงวันที่ 25 เมษายน 2561
6)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5
 กรกฎาคม 2561
7)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.5/ว 4052 ลงวันที่ 14
 ธันวาคม 2561
8)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 827 ลง
วันที่ 1 มีนาคม 2562
9) กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ
-แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 4 หนา 84 ขอ 1

วันที่พิมพ : 9/10/2562  10:29:25 หนา : 72/133



โครงการพัฒนาคุณภาพการใหบริการดานสาธารณสุข จํานวน 2,000,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการใหบริการดาน
สาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถายโอนใหแกองคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น จํานวน 2 แหงๆละ 1,000,000 บาท
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินบํารุงโรงพยาบาลและหนวย
บริการสาธารณสุขขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2560
-ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนา 85 ขอ 2

โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทยฉุกเฉินครบวงจรและระบบการสงตอของ
ศูนยกูชีพ อบต.คลองหินปูน

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อการสงเสริมการดําเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทยฉุกเฉินของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น เป็นรายการคาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร คา
อาหารวางพรอมเครื่องดื่ม คาป้ายโครงการ และรายจายอื่นๆที่จําเป็นตอการ
ดําเนินโครงการ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ และประกาศกระทรวงมหาดไทย ดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.3/ ว 2826 ลงวันที่ 17
  กันยายน 2553
2) ประกาศคณะกรรมการการแพทยฉุกเฉินฯ ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2560 และ
แกไขเพิ่มแติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
3) กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ
-แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 4  หนา 85 ขอ 3
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 150,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ กรณีเป็นการจางเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรงงาน  ใหจายจากคาใช
สอย  สวนกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นเป็นผูดําเนินการซอมแซมบํารุง
รักษาทรัพยสินเองใหปฏิบัติ  ดังนี้                           
(1)  คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย
(2)  คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการบํารุงรักษาทรัพยสินใหจายจากคาวัสดุ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9
 ธันวาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑการเบิกจายคาจางเหมาบริการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
3) กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ

ค่าวัสดุ รวม 295,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน  สิ้น
เปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจายดัง
ตอไปนี้  
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให
สามารถใชงานไดตามปกติ   
3.  รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกัน
ภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 200,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึง
รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกัน
ภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20
 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใชสอยและคา
สาธารณูปโภค
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วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวิทยาศาสตรหรือการแพทย รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึง
รายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให
สามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกัน
ภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20
 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใชสอยและคา
สาธารณูปโภค
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วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเครื่องแตงกาย ชุดปฏิบัติงานของบุคลากรการแพทยฉุกเฉิน 
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20
 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใชสอยและคา
สาธารณูปโภค

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน  สิ้น
เปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดัง
ตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวยหรือตอชุดไม
เกิน  20,000  บาท  
3. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให
สามารถใชงานไดตามปกติ   
4. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกัน
ภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
- เป็นไปตามระเบียน  หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
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งบเงินอุดหนุน รวม 320,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 320,000 บาท
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เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน

โครงการพระราชดําริ ดานสาธารณสุข จํานวน 320,000 บาท
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เพื่อเป็นคาใชจายตามโครงการพระพราชดําริดานสาธารณสุข หมูบาน
ละ 20,000 บาท เพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข ใน
กิจกรรมตางๆ ใหมีความเหมาะสมกับปญหาและบริบทของพื้นที่ เชน คาใช
จายในการพัฒนาศักยภาพดานสาธารณสุขของประชาชนในการเพิ่มพูนความ
รู ความสามารถ ทักษะของประชาชน คาใชจายสําหรับการอบรม การ
ประชุม การสัมมนา การรณรงค การเผยแพรประชาสัมพันธ หรือกิจกรรม
อื่นๆ ดังนี้
บานคายเจริญ หมูที่ 1   
     1 โครงการเตนแอรโรบิคเพื่อสุขภาพ  6,000  บาท 
     2 โครงการรณรงคป้องกันพิษสุนัขบา  7,000  บาท 
     3 โครงการรณรงคป้องกันไขเลือดออก  7,000  บาท 
บานคลองหินปูน หมูที่ 2   
     1 โครงการรณรงคป้องกันเด็กจมน้ํา  16,000  บาท 
     2 โครงการสุขภาพชองปากและฟน  2,500  บาท 
     3 โครงการรณรงคป้องกันควบคุมโรคไขเลือดออก  1,500  บาท 
บานวังยาว หมูที่ 3   
     1 โครงการเตนแอรโรบิคเพื่อสุขภาพ  14,300  บาท 
     2 โครงการรณรงคโรคไขเลือดออก  2,200  บาท 
     3 โครงการตรวจชองปากและฟน  3,500  บาท 
บานโนนสมบัติ หมูที่ 4   
     1 โครงการรณรงคป้องกันเด็กจมน้ํา  16,000  บาท 
     2 โครงการสุขภาพชองปากและฟน  2,500  บาท 
     3 โครงการรณรงคป้องกันโรคไขเลือดออก  1,500  บาท 
บานดอนดินแดง หมูที่ 5   
     1 โครงการ TO BE NUMBER ONE  12,000  บาท 
     2 โครงการรณรงคควบคุมป้องกันโรคไขเลือดออก  4,000  บาท 
     3 โครงการป้องกันและแกไขโรคขาดสารไอโอดีน  4,000  บาท 
บานบอลูกรัง หมูที่ 6   
     1 โครงการ TO BE NUMBER ONE  12,000  บาท 
     2 โครงการรณรงคควบคุมป้องกันโรคไขเลือดออก  4,000  บาท 
     3 โครงการป้องกันและแกไขโรคขาดสารไอโอดีน  4,000  บาท 
บานหนองสมบูรณ หมูที่ 7   
     1 โครงการแวนตาเพื่อคนรักสุขภาพดานสายตา  12,000  บาท 
     2 โครงการสงเสริมป้องกันการขาดสารไอโอดีนในชุมชน  4,000  บาท 
     3 โครงการรณรงคป้องกันเด็กจมน้ําในชุมชน  4,000  บาท 
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บานคลองฝกมีด หมูที่ 8   
     1 โครงการเตนบาสโลป  14,000  บาท 
     2 โครงการป้องกันขาดสารไอโอดีน  3,000  บาท 
     3 โครงการสุขภาพชองปากและฟน  3,000  บาท 
บานคลองแก หมูที่ 9   
     1 โครงการเตนแอโรบิก,บาสโลป    8,000   บาท 
     2 โครงการรณรงคป้องกันไขเลือดออก    6,000 บาท 
     3 โครงการป้องกันขาดสารไอโอดีน  6,000  บาท 
บานคลองตาสูตร หมูที่ 10   
     1 โครงการรณรงคป้องกันไขเลือดออก  4,000  บาท 
     2 โครงการอบรมหมอหมูบาน  8,000  บาท 
     3 โครงการเตนบาสโลปเพื่อสุขภาพ  8,000  บาท 
บานทรัพยเจริญ หมูที่ 11   
     1 โครงการรณรงคป้องกันเด็กจมน้ํา  16,000  บาท 
     2 โครงการสุขภาพชองปากและฟน  2,500  บาท 
     3 โครงการรณรงคป้องกันไขเลือดออก  1,500  บาท 
บานนําเจริญ หมูที่ 12   
     1 โครงการรณรงคป้องกันเด็กจมน้ํา  16,000  บาท 
     2 โครงการสุขภาพชองปากและฟน  2,500  บาท 
     3 โครงการรณรงคป้องกันควบคุมไขเลือดออก  1,500  บาท 
บานมิตรไมตรี หมูที่ 13   
     1 โครงการรณรงคป้องกันเด็กจมน้ํา  16,000  บาท 
     2 โครงการสุขภาพชองปากและฟน  2,500  บาท 
     3 โครงการรณงคป้องกันควบคุมไขเลือดออก  1,500  บาท 
บานเนินสะอาด หมูที่ 14   
    1โครงการป้องกันและแกไขโรคขาดสารอาหารไอโอดีน  11,680  บาท 
    2โครงการเตนแอโรบิคเพื่อสุขภาพ  4,360  บาท 
    3โครงการรณรงคกําจัดลูกน้ํายุงลาย  3,960  บาท 
บานคลองตาสูตรพัฒนา หมูที่ 15   
    1โครงการป้องกันและแกไขโรคขาดสารอาหารไอโอดีน  5,000  บาท 
    2โครงการเตนแอโรบิคเพื่อสุขภาพ  12,500  บาท 
    3โครงการรณรงคป้องกันโรคไขเลือดออก  2,500  บาท 
บานคลองตะเคียนพัฒนา หมูที่ 16   
    1โครงการการบริหารรางกายเพื่อสุขภาพ  16,000  บาท 
    2โครงการสุขภาพชองปากและฟน  2,500  บาท 
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    3โครงการรณรงคป้องกันไขเลือดออก  1,500  บาท 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบฯ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2559
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616  ลงวันที่ 24
  มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
-แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565  ยุทธศาสตรที่ 4 หนา 85 ขอ 5

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,586,300 บาท

งบบุคลากร รวม 755,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 755,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 593,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบลพรอมทั้งเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําปีที่ไดเลื่อนขั้นเงินเดือนประจําปี 2562 ตั้งจายไว 12
 เดือน จํานวน 2 ตําแหนง รายละเอียดตามเอกสารแนบทายในภาคผนวก
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
2) ประกาศ ก.อต.จังหวัดสระแกว เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2545
3) ประกาศ ก.อต.จังหวัดสระแกว เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการเลื่อนขั้นเงิน
เดือนพนักงานสวนตําบล ลงวันที่ 27 มกราคม 2559
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

 เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงผูอํานวยการกองสวัสดิการและสังคม  ใน
อัตราเดือนละ  3,500  บาท  จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน  42,000  บาท  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา และประกาศ ดังนี้
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
2) ประกาศ ก.อบต.จังหวัดสระแกว เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตรา
เงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 2) ลงวัน
ที่ 12 พฤษภาคม 255

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางพนักงานจางใหแกพนักงานจางทั่วไปและพนักงานจางตาม
ภารกิจ จํานวน 1 อัตรา รายละเอียดตามเอกสารแนบทายในภาคผนวก
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
2) ประกาศ ก.อบต.จังหวัดสระแกว เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับพนักงานจาง ลง
วันที่ 6 กรกฎาคม 2559

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเงินเพิ่มตาง ๆใหแกพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจาง
ทั่วไป รายละเอียดตามเอกสารแนบทายในภาคผนวก
- เป็นไปพระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
2) ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการใหขาราชการ
หรือพนักงานสวนทองถิ่นไดรับเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ลงวัน
ที่ 22 เมษายน 2547 
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งบดําเนินงาน รวม 688,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 106,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 59,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส) ใหแกพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง
ตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไป จํานวน 3 ตําแหนง รายละเอียดตาม
เอกสารแนบทาย 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นให
เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557
2) ประกาศ ก.อบต.จังหวัดสระแกว เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตรา
เงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 2) ลงวัน
ที่ 12 พฤษภาคม 2559
3) กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ
-แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 6  หนา 94 ขอ 11 

คาเชาบาน จํานวน 42,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาเชาบานของพนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่จะไดรับ  
 - เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2548 และแกไขเพิ่มเติม
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาเชาบาน
ของขาราชการสวนทองถิ่น
3) กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่
ควรจะไดรับ  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา และระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2562
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ของพนักงานสวนทองถิ่น และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2549  
3) กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ
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ค่าใช้สอย รวม 462,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็น:-
(1) คาจางเหมาบริการ เชน เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการบุคคล คาถาย
เอกสาร  คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ  คาเชาทรัพยสิน (ยกเวน  คาเชา
บาน)  คาโฆษณาและเผยแพร (รายจายเกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณาและเผย
แพรขาวทางวิทยุ  กระจายเสียง  โทรทัศน  โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพตางๆ) คา
ธรรมเนียมตางๆ  คาเบี้ยประกัน  หรือคาจางเหมาบริการอื่นๆ ที่เขาลักษณะ
รายจายประเภทนี้  คาติดตั้งไฟฟ้า คาติดตั้งประปาฯ คาติดตั้งโทรศัพท คาติด
ตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ ฯลฯ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7  พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20
 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใชสอยและคา
สาธารณูปโภค
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9
 ธันวาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑการเบิกจายคาจางเหมาบริการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
4) กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ
(2)คาลงทะเบียนฝึกอบรม และสัมมนา คาเดินทางไปราชการ ของพนักงาน
สวนตําบล ลูกจาง พนักงานจาง คณะผูบริหาร และสมากชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล หรือผูไดรับคําสั่งใหไปราชการ เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดิน
ทาง  คาพาหนะ  คาเชาที่พัก  คาผานทางดวนพิเศษ  คาธรรมเนียมในการใช
สนามบิน  คาลงทะเบียนตางๆ  ที่จําเป็นในการเดินทางไปราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ
เจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ. 2555 และแกไขเพิ่มเติม
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับ
การฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคารับรองหรือเลี้ยงรับรอง ของ อบต. ในโอกาสตางๆ เชนการ
ประชุมสมาชิกอบต. ประชุมคณะกรรมการตางๆ การตอนรับสวนราชการหรือ
ผูมาศึกษาดูงาน ฯลฯ  
 ดําเนินการตามหนังสือ  สั่งการดังนี้
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท  0808.4/ว 2381  ลงวันที่  28
  กรกฎาคม  2548  เรื่อง  การตั้งงบประมาณและการเบิกจายเงินคารับรอง
หรือคาเลี้ยงรับรองขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการพัฒนาฐานขอมูลผูดอยโอกาส จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายเกี่ยวกับโครงการพัฒนาฐานขอมูลผูดอยโอกาส ประจําปีงบ
ประมาณ 2563 เชน คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม และรายจายอื่นๆ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7พ.ศ. 2562
2) ระเบีบบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับ
การฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
3) กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ
-แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 3  หนา 82 ขอ 6

โครงการเพิ่มประสบการณชีวิตใหเยาวชน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายโครงการเพิ่มประสบการณชีวิตใหเยาวชน ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2563 เชน คาเบี้ยเลี้ยงผูเขารวมโครงการ และรายจายอื่นๆ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7พ.ศ. 2562
2) ระเบีบบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับ
การฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
3) กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ
-แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 3  หนา 81 ขอ 8
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสภาเด็กและเยาวชนตําบล จํานวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสภาเด็กและเยาวชน
ตําบล กิจกรรมดานการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตําบลคลองหิน
ปูน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เชน คาอาหาร อาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คายานพาหนะ คาที่พัก คาป้ายโครงการ คุาของสมนาคุณในการดู
งาน และรายจายอื่นๆ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7พ.ศ. 2562
2) ระเบีบบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับ
การฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
3) กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ 
-แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 3  หนา 80 ขอ 3

โครงการออกตรวจเยี่ยมผูรับเบี้ยยังชีพ จํานวน 32,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายโครงการออกตรวจเยี่ยมผูรบเบี้ยยังชีพ ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2563 เชน อาหารวางพรอมเครื่องดื่ม และรายจายอื่นๆ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7พ.ศ. 2562
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัด
งาน  การแขงขันกีฬาและสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
3) กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ
-แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 3  หนา 82 ขอ 5
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จัดกิจกรรมวันผูพิการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายโครงการจัดกิจกรรมวันผูพิการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2563 เชน คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม คาตอบแทน
วิทยากร คาเดินทาง คาจัดนิทรรศการ คาป้ายโครงการ และรายจายอื่นๆ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7พ.ศ. 2562
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัด
งาน  การแขงขันกีฬาและสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
3) กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ
-แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 3  หนา 81 ขอ 10

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

  - เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ กรณีเป็นการจางเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรงงาน  ใหจายจากคาใช
สอย  สวนกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นเป็นผูดําเนินการซอมแซมบํารุง
รักษาทรัพยสินเองใหปฏิบัติ  ดังนี้                           
(1)  คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย
(2)  คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการบํารุงรักษาทรัพยสินใหจายจากคาวัสดุ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9
 ธันวาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑการเบิกจายคาจางเหมาบริการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
3) กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ
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ค่าวัสดุ รวม 120,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน  สิ้น
เปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจายดัง
ตอไปนี้  
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให
สามารถใชงานไดตามปกติ   
3.  รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกัน
ภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
3) กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึง
รายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให
สามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกัน
ภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
3) กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 30,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึง
รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกัน
ภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20
 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใชสอยและคา
สาธารณูปโภค
4) กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน  สิ้น
เปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดัง
ตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวยหรือตอชุดไม
เกิน  20,000  บาท  
3. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให
สามารถใชงานไดตามปกติ   
4. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกัน
ภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
- เป็นไปตามระเบียน  หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
3) กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ
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งบลงทุน รวม 142,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 142,900 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เครื่องปรับอากาศ จํานวน 28,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้
1) ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดไมต่ํากวา 24,000 BTU
2) ราคาที่กําหนดเป็นราคารวมคาติดตั้ง
3) ตองเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนวยสงความเย็น
และหนวยระบายความรอนจากโรงงานเดียวกัน
4) มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร
- เป็นไปตามบัญชีรายการราคามาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบ
ประมาณ ธันวาคม 2561
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
-แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565  ผ.03  หนา 106 ขอ 5

โซฟา ชุดรับแขก จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโซฟา ชุดรับแขก จํานวน 1 ชุด
- จัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
-แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ผ.03  หนา 106 ขอ 5
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โตะทํางาน พรอมเกาอี้ จํานวน 10,000 บาท

(1)  โตะทํางาน   จํานวน 1  ตัว  
- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโตะทํางาน ระดับปฏิบัติการ 
 - โดยมีคุณลักษณะดังนี้
1) โตะเหล็ก
2)  มี 4 ลิ้นชัก
(2)เกาอี้ทํางาน แบบพนักพิงสูง  จํานวน 1 ตัว
- โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1) เกาอี้บุนวม
2) มีพนักพิงหลังสูง 
3) ลอเลื่อนปรับระดับได
4) มีที่พักแขนทั้งสองขาง 
5) เบาะหุมดวยหนังสังเคราะหสีดํา 
- จัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
-แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565  ผ.03  หนา 106 ขอ 5
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พัดลม จํานวน 7,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อพัดลมติดผนัง  จํานวน 5 ตัว
- โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1)ขนาดเสนผานศูนยกลางไมนอยกวา 18 นิ้ว
2)ปรับแรงลมได 3 ระดับ
3)ควบคุมการทํางานดวยสวิตซแบบสายดึง
4)ระบบตัดไฟอัตโนมัติ 
- จัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
-แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ผ.03  หนา 106 ขอ 5

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเครื่องคอมพิวเตอร 2 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้
(1)เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอภาพขนาดไม
นอยกวา 19 นิ้ว) ราคา 30,000 บาท จํานวน 3 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 6 แกนหลัก (6 core) โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 3.2 GHz และมีเทนโนโลยีเพิ่ม
สัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถในการประมาวลผล
สูง จํานวน 1 หนวย 
-มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache Memory รวม
ในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไมนอยกวา 12 MB
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือ
ดีกวา ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวยความจําขนาด
ไมนอยกวา 2 GB หรือ
2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใชหนวยความจําหลักใน
การแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ
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3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใชหนวยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอย
กวา 8 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 2 TB 
หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 240 GB จํานวน 1
 หนวย
- มีDVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง
- มีแป้นพิมพและเมาส
- มีจอภาพไมนอยกวา 19 นิ้วจํานวน 1 หนวย
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับเดือน
มีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
-แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565  ผ.03  หนา 107 ขอ 5

เครื่องพิมพ จํานวน 17,800 บาท
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เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอรหรือLED ขาวดําชนิด Network แบบที่1 (28
 หนา/นาที) ราคา 8,900 บาท  จํานวน 2 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 28 หนาตอ
นาที (ppm) 
- สามารถพิมพเอกสารกลับหนาอัตโนมัติได
 - มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 128 MB 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T 
หรือดีกวา จํานวนไมนอย กวา 1 ชอง หรือ สามารถใชงานผานเครือขายไร
สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได 
- มีถาดใสกระดาษไดรวมกันไมนอยกวา 250 แผน 
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับเดือน
มีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
-แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565  ผ.03  หนา 107 ขอ 5
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เครื่องสํารองไฟ จํานวน 5,800 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ราคา 5,800 บาท  จํานวน 1
 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีกําลังไฟฟ้าดานนอกไมนอยกวา 1 kVA (600 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าไดไมนอยกวา 15 นาที
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับเดือน
มีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
-แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565  ผ.03  หนา 107 ขอ 5

ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอรและเครื่องคอมพิวเตอร
โนตบุก

จํานวน 3,800 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร และ
เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก แบบสิทธิการใชงานประเภทติดตั้งมาจากโรง
งาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย ราคา 3,800 บาท  จํานวน 1
 เครื่อง
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับเดือน
มีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
-แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565  ผ.03  หนา 107 ขอ 5
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 3,093,360 บาท

งบบุคลากร รวม 1,766,560 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,766,560 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,247,460 บาท

เพื่อจายเป็นคาเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบลพรอมทั้งเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําปีที่ไดเลื่อนขั้นเงินเดือนประจําปี 2562และตามแผนอัตรากําลัง 3
 ปี ขององคการบริหารสวนตําบลคลองหินปูน ตั้งจายไว 12 เดือน จํานวน 4
 ตําแหนง รายละเอียดตามเอกสารแนบทายในภาคผนวก  
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
2) ประกาศ ก.อต.จังหวัดสระแกว เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2545
3) ประกาศ ก.อต.จังหวัดสระแกว เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการเลื่อนขั้นเงิน
เดือนพนักงานสวนตําบล ลงวันที่ 27 มกราคม 2559

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 21,300 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน  ดังนี้
เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานสวนตําบล  1
  อัตรา  จํานวน  12  เดือน เป็นเงิน 21,300 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวัน
ที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนด
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการใหพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจาง และ
พนักงานจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่ว
คราว (ฉบับที่ 2)

วันที่พิมพ : 9/10/2562  10:29:26 หนา : 100/133



เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง ผูอํานวยการกองชาง ในอัตราเดือน
ละ  3,500  บาท  จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน  42,000  บาท  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
2) ประกาศ ก.อบต.จังหวัดสระแกว เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตรา
เงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 2) ลงวัน
ที่ 12 พฤษภาคม 2559

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 430,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางพนักงานจางใหแกพนักงานจางทั่วไปและพนักงานจางตาม
ภารกิจ จํานวน 3 อัตรา รายละเอียดตามเอกสารแนบทายในภาคผนวก
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
2) ประกาศ ก.อบต.จังหวัดสระแกว เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับพนักงานจาง ลง
วันที่ 6 กรกฎาคม 2559

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเงินเพิ่มตาง ๆใหแกพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจาง
ทั่วไป รายละเอียดตามเอกสารแนบทายในภาคผนวก
- เป็นไปพระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
2) ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการใหขาราชการ
หรือพนักงานสวนทองถิ่นไดรับเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ลงวัน
ที่ 22 เมษายน 2547 
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งบดําเนินงาน รวม 1,271,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 151,500 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 140,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส) ใหแกพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง
ตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไป จํานวน 7 ตําแหนง รายละเอียดตาม
เอกสารแนบทาย 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นให
เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557
2) ประกาศ ก.อบต.จังหวัดสระแกว เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตรา
เงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 2) ลงวัน
ที่ 12 พฤษภาคม 2559 
3) กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ
-แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 6  หนา 94 ขอ 11

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 11,500 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่
ควรจะไดรับ  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา และระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2562
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ของพนักงานสวนทองถิ่น และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2549  
3) กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ
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ค่าใช้สอย รวม 830,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 170,000 บาท

เพื่อจายเป็น:-
(1) คาจางเหมาบริการ เชน เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการบุคคล คาถาย
เอกสาร  คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ  คาเชาทรัพยสิน (ยกเวน  คาเชา
บาน)  คาโฆษณาและเผยแพร (รายจายเกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณาและเผย
แพรขาวทางวิทยุ  กระจายเสียง  โทรทัศน  โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพตางๆ) คา
ธรรมเนียมตางๆ  คาเบี้ยประกัน  หรือคาจางเหมาบริการอื่นๆ ที่เขาลักษณะ
รายจายประเภทนี้  คาติดตั้งไฟฟ้า คาติดตั้งประปาฯ คาติดตั้งโทรศัพท คาติด
ตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ ฯลฯ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7  พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20
 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใชสอยและคา
สาธารณูปโภค
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9
 ธันวาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑการเบิกจายคาจางเหมาบริการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
4) กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ
(2)คาลงทะเบียนฝึกอบรม และสัมมนา คาเดินทางไปราชการ ของพนักงาน
สวนตําบล ลูกจาง พนักงานจาง คณะผูบริหาร และสมากชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล หรือผูไดรับคําสั่งใหไปราชการ เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดิน
ทาง  คาพาหนะ  คาเชาที่พัก  คาผานทางดวนพิเศษ  คาธรรมเนียมในการใช
สนามบิน  คาลงทะเบียนตางๆ  ที่จําเป็นในการเดินทางไปราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ
เจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ. 2555 และแกไขเพิ่มเติม
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับ
การฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 660,000 บาท

 รายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน ตั้งไว  20,000  บาท เพื่อจาย
เป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบลใน
สํานักงาน  
- รายจายเพื่อใชในการปรับปรุง บํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินของ
องคการบริหารสวนตําบลในหมูบาน ตั้งไว 640,000 บาท
- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ กรณีเป็นการจางเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรงงาน  ใหจายจากคาใช
สอย  สวนกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นเป็นผูดําเนินการซอมแซมบํารุง
รักษาทรัพยสินเองใหปฏิบัติ  ดังนี้                           
(1)  คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย
(2)  คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการบํารุงรักษาทรัพยสินใหจายจากคาวัสดุ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9
 ธันวาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑการเบิกจายคาจางเหมาบริการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
3) กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ
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ค่าวัสดุ รวม 290,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน  สิ้น
เปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจายดัง
ตอไปนี้  
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให
สามารถใชงานไดตามปกติ   
3.  รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกัน
ภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
3) กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าและวิทยุ รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน  สิ้น
เปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจายดัง
ตอไปนี้  
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให
สามารถใชงานไดตามปกติ   
3.  รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกัน
ภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
3) กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ
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วัสดุกอสราง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสราง รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน  สิ้น
เปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดัง
ตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให
สามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกัน
ภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
3) กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึง
รายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให
สามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกัน
ภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
3) กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 50,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึง
รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกัน
ภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20
 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใชสอยและคา
สาธารณูปโภค
4) กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน  สิ้น
เปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดัง
ตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวยหรือตอชุดไม
เกิน  20,000  บาท  
3. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให
สามารถใชงานไดตามปกติ   
4. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกัน
ภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
- เป็นไปตามระเบียน  หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
3) กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ
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งบลงทุน รวม 55,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 55,300 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เกาอี้พนักพิง จํานวน 4,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเกาอี้พนักพิง จํานวน 1 ตัว โดยมีคุณสมบัติดังนี้
1) เกาอี้บุนวม
2) มีพนักพิงหลังสูง 
3) ลอเลื่อนปรับระดับได
4) มีที่พักแขนทั้งสองขาง 
5) เบาะหุมดวยหนังสังเคราะหสีดํา 
- จัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
-แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565  ผ.03  หนา 107 ขอ 6
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โตะทํางาน พรอมเกาอี้ จํานวน 10,000 บาท

(1)  โตะทํางาน   จํานวน 1  ตัว  
- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโตะทํางาน ระดับปฏิบัติการ
 - โดยมีคุณลักษณะดังนี้
1) โตะเหล็ก
2)  มี 4 ลิ้นชัก
(2)เกาอี้ทํางาน แบบพนักพิงสูง  จํานวน 1 ตัว
- โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1) เกาอี้บุนวม
2) มีพนักพิงหลังสูง 
3) ลอเลื่อนปรับระดับได
4) มีที่พักแขนทั้งสองขาง 
5) เบาะหุมดวยหนังสังเคราะหสีดํา 
- จัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
-แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565  ผ.03  หนา 107 ขอ 6

ครุภัณฑสํารวจ

ตลับเมตร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจัดซื้อตลับเมตร หรือเทปวัดระยะ ขนาด 50 เมตร จํานวน 2 ชุด
- จัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
-แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565  ผ.03  หนา 107 ขอ 6

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาเครื่องคอมพิวเตอร 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้
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(1)เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอภาพขนาดไม
นอยกวา 19 นิ้ว) ราคา 30,000 บาท จํานวน 3 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 6 แกนหลัก (6 core) โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 3.2 GHz และมีเทนโนโลยีเพิ่ม
สัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถในการประมาวลผล
สูง จํานวน 1 หนวย 
-มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache Memory รวม
ในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไมนอยกวา 12 MB
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือ
ดีกวา ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวยความจําขนาด
ไมนอยกวา 2 GB หรือ
2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใชหนวยความจําหลักใน
การแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ
3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใชหนวยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอย
กวา 8 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 2 TB 
หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 240 GB จํานวน 1
 หนวย
- มีDVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง
- มีแป้นพิมพและเมาส
- มีจอภาพไมนอยกวา 19 นิ้วจํานวน 1 หนวย
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับเดือน
มีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
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-แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565  ผ.03  หนา 107 ขอ 6

เครื่องพิมพ จํานวน 6,300 บาท

เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สําหรับกระดาษขนาด A3
 ราคา 6,300 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- ใชเทคโนโลยีแบบพนหมึก (Inkjet)
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมนอยกวา 30
 หนาตอนาที (ppm) หรือ 10.2 ภาพตอนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพรางสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมนอยกวา 17 หนา
ตอนาที (ppm) หรือ 8.1 ภาพตอนาที (ipm)
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง
- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 100 แผน
- สามารถใชไดกับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับเดือน
มีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
-แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565  ผ.03  หนา 107 ขอ 6

งานไฟฟ้าถนน รวม 718,000 บาท
งบลงทุน รวม 718,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 718,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

จัดบริการกระจายเสียง บานคลองตาสูตรพัฒนา หมูที่ 15 จํานวน 218,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาใชจายในการกอสรางหอกระจายเสียง บานคลองตาสูตรพัฒนา
หมูที่ 15  จํานวน 3 จุด ขนาดความสูงไมนอยกวา 11.85 เมตร ประกอบดวย
งานโครงสรางจํานวน 3 จุด งานหลังคา งานทาสี ชุดอุปกรณเครื่องขยาย
เสียง ตามแบบและรายการที่องคการบริหารสวนตําบลคลองหินปูนกําหนด
-ตามพระราชบัญญัติ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7  พ.ศ. 2562 
2) กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ
-แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565  ยุทธศาสตรที่ 1  หนา 67 ขอ 3

ไฟสองสวางรายทาง บานโนนสมบัติ หมูที่ 4 จํานวน 500,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายโครงการไฟสองสวางรายทาง บานโนนสมบัติ หมูที่ 4
 จํานวน 26 จุด ประกอบไปดวย ชุดหลอดไฟ LED พลังงานแสงอาทิตยแบบ
สําเร็จรูป 30 วัตต พรอมกิ่ง ยาว 1.50 เมตร ขนาดเสนผาศูนยกลาง 2
 นิ้ว และอุปกรณอื่นๆ พรอมติดตั้ง 
-ตามพระราชบัญญัติ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7  พ.ศ. 2562 
2) กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ
-แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 1  หนา 66 ขอ 2
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 560,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 560,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 560,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาบริการทิ้งขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จํานวน 400,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการกําจัดขยะและสิ่งปฏิกูลในตําบล  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบฯ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบรอยของบาน
เมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
2) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ.2560 ลงวัน
ที่ 18 ตุลาคม 2560
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 0263 ลงวันที่ 16
 มกราคม 2561
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 627
 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561
5) กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ
-แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 4  หนา 86 ขอ 4

ฝึกอบรมและรณรงคการลดขยะและการคัดแยกขยะ จํานวน 160,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมและรณรงคการลดขยะและ
การคัดแยกขยะ ภายใตกิจกรรมสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการ
ขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด"ประจําปี 2563 ในตําบลจํานวน 16 หมู
บาน  เพื่อจายเป็นคาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม คาอาหารกลางวัน  คาวัสดุ
การอบรม คาตอบแทนวิทยากร คาป้าย และรายจายอื่นๆ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบฯ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบรอยของบาน
เมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
2) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ.2560 ลงวัน
ที่ 18 ตุลาคม 2560
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 0263 ลงวันที่ 16
 มกราคม 2561
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 627
 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561
5) กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ
-แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 4  หนา 86 ขอ 3
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งานบําบัดน้ําเสีย รวม 282,000 บาท
งบลงทุน รวม 282,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 282,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

รางระบายน้ํา บานคลองตาสูตรพัฒนา หมูที่ 15 จํานวน 282,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายโครงการกอสรางรางระบายน้ํา บานคลองตาสูตรพัฒนา หมู
ที่ 15 ขนาดกวางเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาว 118 เมตร พรอมบอพักจํานวน 3
 จุด ตามแบบที่องคการบริหารสวนตําบลคลองหินปูนกําหนด
-ตามพระราชบัญญัติ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7  พ.ศ. 2562 
2) กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ
-แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 1  หนา 87ขอ 6

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 200,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินกิจกรรมที่แสดงความจงรักภักดีตอสถาบันพระ
มหากษัตริย เชน การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ สมเด็จ
พระนางเจาพระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7พ.ศ. 2562
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัด
งาน  การแขงขันกีฬาและสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
3) กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ
-แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 3  หนา 82 ขอ 2
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โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพกลุมองคกรสตรีในตําบล จํานวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพสตรี ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2563 เชน คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม คา
วัสดุอุปกรณในการจัดอบรม คาตอบแทนวิทยากร คาป้ายโครงการ และราย
จายอื่นๆ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7พ.ศ. 2562
2) ระเบีบบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับ
การฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 
3) กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ
-แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 3  หนา 82 ขอ 4

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 524,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 374,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 310,000 บาท
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคารับรองหรือเลี้ยงรับรอง ของ อบต. ในโอกาสตางๆ เชนการ
ประชุมสมาชิกอบต. ประชุมคณะกรรมการตางๆ การตอนรับสวนราชการหรือ
ผูมาศึกษาดูงาน ฯลฯ  
 ดําเนินการตามหนังสือ  สั่งการดังนี้
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท  0808.4/ว 2381  ลงวันที่  28
  กรกฎาคม  2548  เรื่อง  การตั้งงบประมาณและการเบิกจายเงินคารับรอง
หรือคาเลี้ยงรับรองขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการแขงขันกีฬาตานยาเสพติดตําบลคลองหินปูน จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการแขงขันกีฬาในตําบลคลองหินปูน  และสงนัก
กีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาตาง ๆ เชน คาป้ายโครงการ คาตอบแทน
กรรมการตัดสินกีฬา เงินรางวัล ถวยรางวัล คาตอบแทนวงโยธวาทิต คาจาง
เหมาจัดเตรียมสนามแขงขัน คาจางเหมาเต็นท คาอาหารวางพรอมเครื่อง
ดื่ม คาจางเหมาจัดเตรียมสถานที่ คาจางเหมาเครื่องเสียง อุปกรณกีฬา คาเสื้อ
กีฬา คาสถานที่ และรายจายอื่นๆ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 
พ.ศ. 2552
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัด
งาน  การแขงขันกีฬาและสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
3) กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ
-แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 5 หนา 91 ขอ 4

ค่าวัสดุ รวม 64,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 64,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณกีฬาในการจัดกิจกรรมขององคการบริหาร
สวนตําบล หมูบาน โรงเรียน ฯลฯ   
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให
สามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คาภาษี  คาประกัน
ภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
3) กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ
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งบเงินอุดหนุน รวม 150,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 150,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

การแขงขันกีฬา กรีฑาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาอําเภอวังน้ําเย็น 
จังหวัดสระแกว

จํานวน 100,000 บาท

เพื่ออุดหนุนโครงการแขงขันกีฬา กรีฑาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
อําเภอวังน้ําเย็น จังหวัดสระแกว ใหแก โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัด
งาน  การแขงขันกีฬาและสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616  ลงวันที่ 24
  มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
-แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 5  หนา 91 ขอ 7

โครงการแขงขันกีฬานักเรียนในตําบล จํานวน 50,000 บาท

เพื่ออุดหนุนโครงการแขงขันกีฬากลุมของโรงเรียนในเขตตําบล ให
แก โรงเรียนบานที่เป็นเจาภาพในการจัดการแขงขันกีฬา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัด
งาน  การแขงขันกีฬาและสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616  ลงวันที่ 24
  มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
-แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 5  หนา 91 ขอ 6
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 440,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 310,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 310,000 บาท
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคารับรองหรือเลี้ยงรับรอง ของ อบต. ในโอกาสตางๆ เชนการ
ประชุมสมาชิกอบต. ประชุมคณะกรรมการตางๆ การตอนรับสวนราชการหรือ
ผูมาศึกษาดูงาน ฯลฯ  
 ดําเนินการตามหนังสือ  สั่งการดังนี้
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท  0808.4/ว 2381  ลงวันที่  28
  กรกฎาคม  2548  เรื่อง  การตั้งงบประมาณและการเบิกจายเงินคารับรอง
หรือคาเลี้ยงรับรองขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการอบรมใหความรูผูสูงอายุและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต จํานวน 300,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายโครงการอบรมใหความรูผูสูงอายุและสืบสานวัฒนธร
มมประเพณีสงกรานต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เชน คาจัดเตรียมสถาน
ที่ คาตกแตงสถานที่ คาเชาเวที คาเชาเครื่องเสียง คาเชาเต็นท เกาอี้ คาอาหาร
วางพรอมเครื่องดื่ม คาตอบแทนคณะกรรมตัดสินการประกวด เงินรางวัลการ
ประกวด  คาป้าย และรายจายอื่นๆ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7พ.ศ. 2562
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัด
งาน  การแขงขันกีฬาและสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
3) กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ
-แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 5  หนา 92 ขอ 10
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งบเงินอุดหนุน รวม 130,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 130,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการสืบสานวัฒนธรรมชายแดนเบื้องบูรพาและงานกาชาดจังหวัดสระแกว จํานวน 80,000 บาท

อุดหนุนโครงการสืบสานวัฒนธรรมชายแดนเบื้องบูรพาและงานกาชาดจังหวัด
สระแกว  ประจําปี พ.ศ.2563  ใหแกที่ทําการปกครองอําเภอวังน้ําเย็น
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัด
งาน  การแขงขันกีฬาและสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616  ลงวันที่ 24
  มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
-แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 5  หนา 92 ขอ 9
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เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน

โครงการประเพณีบุญผะเหวตเทศมหาชาติ บานคลองหินปูน หมูที่ 2 จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนอุดหนุนโครงการบุญผะเหวตเทศมหาชาติ ใหแก คณะ
กรรมการหมูบาน หมูที่ 2 ตั้งไว 50,000 บาท เพื่อจายเป็นคาจัดขบวนแห คา
จางเหมาเวที เครื่องเสียง ไฟประดับ ป้ายประชาสัมพันธ สปอรตโฆษณา และ
รายจายอื่นๆ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัด
งาน  การแขงขันกีฬาและสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616  ลงวันที่ 24
  มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
-แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 5  หนา 92 ขอ 10 
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 4,893,000 บาท

งบลงทุน รวม 4,893,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 4,893,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานคลองหินปูน หมูที่ 2 (ซอยขาง
ศาลา)

จํานวน 186,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานคลองหิน
ปูน หมูที่ 2 ซอยขางศาลา ขนาดกวางเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 85.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร ไหลทางตามสภาพพื้นที่ หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 340 ตาราง
เมตร ตามแบบมาตรฐานงานทางสําหรับ อปท.กรมทางหลวงชนบท หมวดงาน
บํารุงทาง
-ตามพระราชบัญญัติ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7  พ.ศ. 2562 
2) กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ
-แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 1  หนา 69 ขอ 2

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานคลองหินปูน หมูที่ 2 (ซอยทางเขา
ฝาย)

จํานวน 314,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานคลองหิน
ปูน หมูที่ 2 ซอยทางเขาฝาย ขนาดกวางเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 143.00
 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหลทาง 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 572
 ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานงานทางสําหรับ อปท.กรมทางหลวง
ชนบท หมวดงานบํารุงทาง
-ตามพระราชบัญญัติ ดังนี้
-ตามพระราชบัญญัติ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7  พ.ศ. 2562 
2) กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ
-แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 1  หนา 69 ขอ 2
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานคายเจริญ หมูที่ 1(ภายใน
โรงเรียน)

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานคายเจริญ หมู
ที่ 1 ในโรงเรียน ขนาดกวางเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 223.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร ไหลทาง 0.50 หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 892 ตารางเมตร ตาม
แบบมาตรฐานงานทางสําหรับ อปท.กรมทางหลวงชนบท หมวดงานบํารุงทาง
-ตามพระราชบัญญัติ ดังนี้
-ตามพระราชบัญญัติ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7  พ.ศ. 2562 
2) กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ
-แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 1  หนา 69 ขอ 2

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานนําเจริญ หมูที่ 12 (ซอยทางเขา
โรงเรียน)

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานนําเจริญ หมู
ที่ 12 ซอยทางเขาโรงเรียน ขนาดกวางเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 230.00
 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหลทางลูกรัง 0.20 เมตร  หรือมีพื้นที่ไมนอย
กวา 920 ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานงานทางสําหรับ อปท.กรมทางหลวง
ชนบท หมวดงานบํารุงทาง
-ตามพระราชบัญญัติ ดังนี้
-ตามพระราชบัญญัติ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7  พ.ศ. 2562 
2) กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ
-แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 1  หนา 70 ขอ 2
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานวังยาว หมูที่ 3 (ซอยนายออน
จันทร ศรีวันดี)

จํานวน 146,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานวังยาว หมูที่ 3
 ซอยนายออนจันทร ศรีวันดี ขนาดกวางเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 67.00
 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหลทางลูกรังตามสภาพพื้นที่  หรือมีพื้นที่ไมนอย
กวา 268 ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานงานทางสําหรับ อปท.กรมทางหลวง
ชนบท หมวดงานบํารุงทาง
-ตามพระราชบัญญัติ ดังนี้
-ตามพระราชบัญญัติ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7  พ.ศ. 2562 
2) กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ
-แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 1  หนา 69 ขอ 2

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานวังยาว หมูที่ 3 (ซอยหมุุุบานกอง
ทุน)

จํานวน 247,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานวังยาว หมูที่ 3
 ซอยหมูบานกองทุน ขนาดกวางเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 113.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร ไหลทางลูกรัง 0.50 เมตร  หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 452
 ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานงานทางสําหรับ อปท.กรมทางหลวง
ชนบท หมวดงานบํารุงทาง
-ตามพระราชบัญญัติ ดังนี้
-ตามพระราชบัญญัติ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7  พ.ศ. 2562 
2) กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ
-แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 1  หนา 69 ขอ 2
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โครงการกอสรางลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บานทรัพยเจริญ หมูที่ 11 จํานวน 500,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการกอสรางลานคอนกรีตเสริมเหล็กรอบเมรุ บานทรัพย
เจริญ หมูที่ 11   มีพื้นที่ไมนอยกวา 1,046 ตารางเมตร หนาุเฉลี่ย 0.13
 เมตร ตามแบบและรายการที่องคการบริหารสวนตําบลคลองหินปูนกําหนด
-ตามพระราชบัญญัติ ดังนี้
-ตามพระราชบัญญัติ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7  พ.ศ. 2562 
2) กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ
-แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 1  หนาที่ 70 ขอ 2

โครงการกอสรางศาลาอเนกประสงค บานคลองตาสูตร หมูที่ 10 จํานวน 500,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในโครงการกอสรางศาลาอเนกประสงค บานคลองตา
สูตร หมูที่ 10 ขนาดกวางเฉลี่ย 12.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร มีพื้นที่ไมนอย
กวา 180 ตารางเมตร ตามแบบองคการบริหารสวนตําบลคลองหินปูนกําหนด
-ตามพระราชบัญญัติ ดังนี้
-ตามพระราชบัญญัติ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7  พ.ศ. 2562 
2) กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ
-แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 1  หนา 76 ขอ 7

โครงการกอสรางศาลาอเนกประสงค บานบอลูกรัง หมูที่ 6 จํานวน 500,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในโครงการกอสรางศาลาอเนกประสงค บานบอลูกรัง หมู
ที่ 6 ขนาดกวางเฉลี่ย 12.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร มีพื้นที่ไมนอยกวา 180
 ตารางเมตร ตามแบบองคการบริหารสวนตําบลคลองหินปูนกําหนด
-ตามพระราชบัญญัติ ดังนี้
-ตามพระราชบัญญัติ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7  พ.ศ. 2562 
2) กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ
-แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 1  หนา 75 ขอ 7
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โครงการซอมแซมถนนลาดยาง บานคลองแก หมูที่ 9 จํานวน 500,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการซอมแซมถนนลาดยาง บานคลองแก หมูที่ 9 ซอม
แซมดวยการปู Aspnaltic concrete ขนาดกวางเฉลี่ย 6.00
 เมตร ยาว 236.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ทับผิวถนนลาดยางเดิมหรือมี
พื้นที่ไมนอยกวา 1,416 ตารางเมตร 
-ตามพระราชบัญญัติ ดังนี้
-ตามพระราชบัญญัติ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7  พ.ศ. 2562 
2) กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ
-แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 1  หนา 68 ขอ 1

โครงการซอมแซมถนนลาดยาง บานคลองตะเคียนพัฒนา หมูที่ 16 จํานวน 500,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการซอมแซมถนนลาดยาง บานคลองตะเคียนพัฒนา หมู
ที่ 16 ซอมแซมดวยการปู Aspnaltic concrete ขนาดกวางเฉลี่ย 6.00
 เมตร ยาว 236.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ทับผิวถนนลาดยางเดิมหรือมี
พื้นที่ไมนอยกวา 1,416 ตารางเมตร 
-ตามพระราชบัญญัติ ดังนี้
-ตามพระราชบัญญัติ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7  พ.ศ. 2562 
2) กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ
-แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 1  หนา 68 ขอ 1

โครงการซอมแซมถนนลาดยาง บานดอนดินแดง หมูที่ 5 จํานวน 500,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการซอมแซมถนนลาดยาง บานดอนดินแดง หมูที่ 5 ซอม
แซมดวยการปู Aspnaltic concrete ขนาดกวางเฉลี่ย 6.00
 เมตร ยาว 236.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ทับผิวถนนลาดยางเดิมหรือมี
พื้นที่ไมนอยกวา 1,416 ตารางเมตร 
-ตามพระราชบัญญัติ ดังนี้
-ตามพระราชบัญญัติ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7  พ.ศ. 2562 
2) กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ
-แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 1  หนา 68 ขอ 1
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แผนงานการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ รวม 30,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใน
ตําบลคลองหินปูน เชน ป้าย อาหารกลางวัน อาหารวางและเครื่องดื่ม คาจัด
เตรียมสถานที่ และรายจายอื่นๆ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
-ตามพระราชบัญญัติ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7  พ.ศ. 2562 
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัด
งาน  การแขงขันกีฬาและสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
3) กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ
-แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 4  หนา 88 ขอ 1

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 20,181,930 บาท

งบกลาง รวม 20,181,930 บาท
งบกลาง รวม 20,181,930 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 171,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจางกรณีนายจางใน
อัตรารอยละ  5  ของคาจางที่องคการบริหารสวนตําบลจะตองจายเพื่ออุด
หนุนเงินคาเบี้ยประกันสังคมของพนักงานจาง และผูดูแลเด็กของศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก  
-ตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1)  พระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ. 2533  
2)  หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด  ที่ มท 0809.5/ว 9
  ลงวันที่  22  มกราคม 2557  เรื่อง การจายเบี้ยประกันสังคมของพนักงาน
จาง 
3) กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ
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เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 6,900 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน กรณีลูกจางประสบอันตราย เจ็บ
ป่วย หรือสูญหาย
-ตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1)  พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2561 
2)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 4172
 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561
3) กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 14,200,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสวัสดิการใหแกผูสูงอายุที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณขึ้นไป ที่มี
คุณสมบัติครบถวนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ และไดขึ้นทะเบียนขอรับ
เงินเบี้ยยังชีพไวกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นไวแลว โดยจายอัตราเบี้ยยัง
ชีพรายเดือนแบบขั้นบันได สําหรับผูสูงอายุ โดยผูสูงอายุ 60-69 ปี จะได
รับ 600 บาท อายุ 70-79 ปี จะไดรับ 700 บาท อายุ 80-89 ปี จะไดรับ 800
 บาท และอายุ 90 ปีขึ้นไป จะไดรับ 1,000 บาท
-ตามระเบียบ หนังสือสั่งการดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูง
อายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2552
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548
3) กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ
-แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 3 หนา 83 ขอ 5

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 4,700,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสวัสดิการเบี้ยความพิการใหแกคนพิการที่มีสิทธตามหลัก
เกณฑที่กําหนดที่ไดแสดงความจํานงโดยการขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพ
ความพิการไวกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นแลว โดยคนพิการที่มีสิทธิจะได
รับเบี้ยความพิการคนละ 800 บาทตอเดือน
-ตามมติคณะรัฐมนตรี ดังนี้
1) มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2557
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548
3) กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ
-แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 3 หนา 83 ขอ 6
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เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส ใหแกผูป่วยเอดสที่แพทยได
รับรองและทําการวินิจฉัยแลว และมีความเป็นอยูยากจน หรือถูกทอดทิ้งขาดผู
อุปการะดูแล ไมสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได โดยผูป่วยเอดสที่มีสิทธิ
จะไดรับเบี้ยยังชีพคนละ 500 บาทตอเดือน ครบทั้ง 12 เดือน
-ตามระเบียบ หนังสือสั่งการดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548
2) กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ
-แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 3 หนา 83 ขอ 4
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สํารองจาย จํานวน 555,100 บาท

เพื่อสํารองจาย  เป็นรายจายที่ตั้งไวเพื่อใชจายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิด
ขึ้น  หรือบรรเทาปญหาความเดือนรอนของประชาชนเป็นสวนรวมเทา
นั้น   และในการชวยเหลือองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นและจังหวัดที่ประสบ
สาธารณภัย  ตามพระราชบัญญัติและหนังสือสั่งการ   ดังนี้
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชนตาม
อํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2560
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย   ดวนมาก  ที่  มท  0313. 4 /ว 667   ลงวัน
ที่  12  มีนาคม   2545  เรื่อง  การชวยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัย
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3215  ลงวันที่  6
 มิถุนายน 2559
4)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย   ที่  มท  0808.2/ว  0684  ลงวันที่  8
 กุมภาพันธ 2560
5)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว 76
  ลงวันที่   13  มกราคม  2558   
6)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 526
  ลงวันที่ 8 มีนาคม 2560
7)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 1064
  ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560
8)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 1173
  ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2560
9)  หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด  ที่ มท 0810.4/ว 1020  ลงวันที่ 2
 สิงหาคม 2560
10) หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด  ที่ มท 0808.4/ว 2145 ลงวันที่ 11
 ตุลาคม 2560
11)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 6768 ลงวันที่ 29
 พฤศจิกายน 2560
12) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.5/ว 608 ลงวันที่ 5
 มีนาคม 2561
13)   หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.4/ว 1073 ลงวัน
ที่ 17 เมษายน 2561
14) กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ
-แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 3 หนา 83 ขอ 7
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รายจายตามขอผูกพัน

โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่น จํานวน 170,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับองคการบริหารสวน
ตําบล ขนาดกลาง ไมนอยกวา รอยละ 40  ของคาบริการสาธารณสุขที่ไดรับ
จากกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ   
-ตามระเบียบ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการตั้งงบประมาณขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ.2561
2) กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ
-แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 4 หนา 88 ขอ 1

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) จํานวน 258,930 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ
.ท.) ตั้งไว รอยละ 1 ของประมาณการรายรับไมรวมเงินอุดหนุน  
-  หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 3466 ลงวัน
ที่ 29 ตุลาคม 2561
 2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 2305 ลงวัน
ที่ 26 กรกฎาคม  2561
3) กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ
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