
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตําบลคลองหินปูน
อําเภอ วังนํ้าเย็น   จังหวัดสระแก้ว

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 59,571,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 10,440,100 บาท

งบบุคลากร รวม 6,623,720 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,391,520 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน  1  อัตราๆ  ละ  20,400  บาท/เดือน  จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 244,800  บาท  และเงินค่าตอบแทนรายเดือนรองนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล  จํานวน  2  อัตราๆ ละ 11,220
  บาท/เดือน  จํานวน  12 เดือน  เป็นเงิน  269,280  บาท  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล และ
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล  จํานวน  1  อัตราๆ  ละ 1,750  บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เป็น
เงิน 21,000 บาท  และเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งรองนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล จํานวน  2  อัตราๆ  ละ  880  บาท/เดือน  จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 21,120 บาท 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล และ
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
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เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน  1 อัตราๆ ละ 1,750  บาท/เดือน  จํานวน  12 เดือน เป็น
เงิน 21,000  บาท  และเงินค่าตอบแทนพิเศษรองนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล จํานวน  2  อัตราๆ  ละ  880  บาท/เดือน  จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน  21,120 บาท  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล และ
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล  จํานวน  1  อัตราๆ ละ 7,200  บาท/เดือน  จํานวน 12 เดือน  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล และ
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 2,706,800 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล  จํานวน  1 อัตราๆ ละ  11,220  บาท/เดือน  จํานวน  12
  เดือน  เป็นเงิน  134,640  บาท  เงินค่าตอบแทนรายเดือนรองประธาน
สภาองค์การบริหารส่วนตําบล  จํานวน  1  อัตราๆ ละ  9,180
  บาท/เดือน  จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  110,160  บาท  เงินค่าตอบ
แทนรายเดือนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  จํานวน  29
  อัตราๆ ละ  7,200  บาท/เดือน  จํานวน  12  เดือน  เป็น
เงิน  2,505,600  บาท  เงินค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล  7,200  บาท  จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน 86,400
  บาท  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล และ
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,232,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,188,080 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบลพร้อมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําปีที่ได้เลื่อนขั้นเงินเดือนประจําปี 2562 ตั้งจ่ายไว้ 12
 เดือน จํานวน 7 ตําแหน่ง รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายในภาคผนวก
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
2) ประกาศ ก.อต.จังหวัดสระแก้ว เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบล ลงวันที่ 27
 พฤศจิกายน 2545
3) ประกาศ ก.อต.จังหวัดสระแก้ว เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้น
เงินเดือนพนักงานส่วนตําบล ลงวันที่ 27 มกราคม 2559

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 84,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน  ดังนี้
(1) ค่าตอบแทนรายเดือนปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล  ระดับกลาง  ใน
อัตราเดือนละ  7,000  บาท  จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน  84,000  บาท
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
2) ประกาศ ก.อบต.จังหวัดสระแก้ว เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับ
ที่ 2) ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2559

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 168,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งพนักงาน  ดังนี้  
(1) ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล  ในอัตราเดือนละ  7,000
  บาท  จํานวน   12  เดือน  
เป็นเงิน  84,000  บาท   
(2) รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล ในอัตราเดือนละ  3,500
  บาท  จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน  42,000  บาท  
(3) หัวหน้าสํานักปลัด  ในอัตราเดือนละ  3,500  บาท  จํานวน 12
 เดือน  เป็นเงิน  42,000  บาท  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
2) ประกาศ ก.อบต.จังหวัดสระแก้ว เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับ
ที่ 2) ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2559

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 232,920 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนให้แก่ลูกจ้างประจําพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปีที่ได้เลื่อนขั้นเงินเดือนประจําปี 2562 ตั้งจ่ายไว้ 12
 เดือน จํานวน 1 ตําแหน่ง รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายในภาคผนวก
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
2) ประกาศ ก.อต.จังหวัดสระแก้ว เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบล ลงวันที่ 27
 พฤศจิกายน 2545
3) ประกาศ ก.อต.จังหวัดสระแก้ว เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้น
เงินเดือนพนักงานส่วนตําบล ลงวันที่ 27 มกราคม 2559
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 498,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างให้แก่พนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ จํานวน 5 อัตรา รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายในภาค
ผนวก
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
2) ประกาศ ก.อบต.จังหวัดสระแก้ว เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงาน
จ้าง ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2559

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 61,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มต่าง ๆให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงาน
จ้างทั่วไป รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายในภาคผนวก
- เป็นไปพระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
2) ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์การให้ข้า
ราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงิน
เดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547 

งบดําเนินงาน รวม 3,533,380 บาท
ค่าตอบแทน รวม 41,380 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 41,380 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบลตามสิทธิ
ที่ควรจะได้รับ  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา และระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523
 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541   
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549  
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ค่าใช้สอย รวม 2,347,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 1,200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น:-
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือ
หรือเข้าปกหนังสือ  ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น  ค่าเช่าบ้าน)  ค่าโฆษณาและ
เผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทาง
วิทยุ  กระจายเสียง  โทรทัศน์  โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ) ค่า
ธรรมเนียมต่างๆ  ค่าเบี้ยประกัน  หรือค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่เข้า
ลักษณะรายจ่ายประเภทนี้  ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปาฯ ค่าติดตั้ง
โทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวัน
ที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5) กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
(2)ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม และสัมมนา ค่าเดินทางไปราชการ ของ
พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร และสมา
กชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล หรือผู้ได้รับคําสั่งให้ไป
ราชการ เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  ค่าผ่านทาง
ด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ที่จํา
เป็นในการเดินทางไปราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติม
 

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองหรือเลี้ยงรับรอง ของ อบต. ในโอกาสต่างๆ เช่นการ
ประชุมสมาชิกอบต. ประชุมคณะกรรมการต่างๆ การต้อนรับส่วนราชการ
หรือผู้มาศึกษาดูงาน ฯลฯ  
 ดําเนินการตามหนังสือ  สั่งการดังนี้
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท  0808.4/ว 2381  ลงวันที่  28
  กรกฎาคม  2548  เรื่อง  การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่า
รับรองหรือค่าเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับการเลือกตั้งขององค์กรปกครองท้องถิ่นตามที่
กฎหมายกําหนด อีกทั้งให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ การรณรงค์
หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่ และการ
มีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบฯ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน  การแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 6  หน้า 96 ข้อ 2

ค่าพวงมาลา ช่อดอกไม้ ของที่ระลึก จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย   ช่อดอกไม้   กระเช้าดอกไม้และพวง
มาลา   ตามความจํา เป็น  ตามหนังสือสั่งการดังนี้
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0407/ว 1284 ลงวันที่ 10
  พฤศจิกายน 2530  เรื่อง  การเบิกจ่ายค่าดอกไม้เพื่อมอบให้บุคคล
ต่างๆ ค่าพวงมาลา และพานประดับพุ่มดอกไม้  

โครงการ อบต.เคลื่อนที่ จํานวน 32,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ อบต.เคลื่อนที่     
เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด
และปิด  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่าย
เอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่าหนังสือ  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อ
สื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร  ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าอาหาร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จํา
เป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน  การแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 6  หน้า 96 ข้อ 4
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โครงการจัดประชุมประชาคมตําบล จํานวน 20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมประชาคมตําบล ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2562 เช่นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถาน
ที่  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  ค่า
ประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่า
หนังสือ  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋า
หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าอาหาร  ค่าป้าย
โครงการ  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ
. 2559
4)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 5797 ลงวัน
ที่ 10  ตุลาคม 2559  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทําและประสานแผน
พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทําแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2559  
-แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 6  หน้า 96 ข้อ 5

โครงการเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 100,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมที่แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ เช่น การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่
หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน  การแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 3  หน้า 88 ข้อ 1

โครงการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ตําบล

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตามและประเมินประสิทธิภาพการดําเนิน
งานขององค์การบริหารส่วนตําบล 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี พ.ศ. 2546
-แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 6  หน้า 96 ข้อ 6
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โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ เจ้าหน้าที่ อบต
. และผู้นําหมู่บ้าน

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของผู้
บริหาร สมาชิกสภาฯ เจ้าหน้าที่ อบต. และผู้นําหมู่บ้าน กิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลคลองหิน
ปูน และกิจกรรมให้ความรู้เรื่องกระบวนการแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นค่าใช้
จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและ
ปิด  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่าย
เอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่าหนังสือ  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อ
สื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร  ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าอาหาร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จํา
เป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบีบบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 6  หน้า 97
 ข้อ 10

ประชาสัมพันธ์การดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เช่น การจัดทํา
แผ่นพับ ใบปลิว โปสเตอร์ ปฏิทิน เอกสารสรุปผลการดําเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนตําบล  และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ
- เป็นไปตาม และพระราชบัญญัติ  และพระราชกฤษฎีกา ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี พ.ศ. 2546
-แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 6  หน้า 96 ข้อ 1

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 300,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน  ให้จ่ายจาก
ค่าใช้สอย  ส่วนกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินการซ่อม
แซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ  ดังนี้                           
(1)  ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
(2)  ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
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ค่าวัสดุ รวม 540,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 130,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้น
เปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่าย
ดังต่อไปนี้  
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.  รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่
มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 150,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค

วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเกษตรรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้น
เปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่าย
ดังต่อไปนี้  
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.  รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด
ไม่เกิน  20,000  บาท  
3. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
4. รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น
- เป็นไปตามระเบียน  หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น
- เป็นไปตามระเบียน  หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 605,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในสํานักงาน/ในที่สาธารณะ  หรือ  อาคารสถานที่ที่
อยู่ในความดูแลรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบล 
- เป็นไปตามระเบียบ  หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
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ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 25,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าดวงตรา
ไปรษณีย์ หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น 
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 80,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ ค่าคู่สายเชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ตตําบลที่ใช้
ประจําที่ทําการ อบต.หรือสถานที่  ที่อยู่ในความดูแลของ อบต.และค่า
บริการระบบสารบรรณ
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

งบลงทุน รวม 73,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 73,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้พนักพิง จํานวน 8,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน แบบพนักพิงสูง  จํานวน 2 ตัว
- โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1) เก้าอี้บุนวม
2) มีพนักพิงหลังสูง 
3) ล้อเลื่อนปรับระดับได้
4) มีที่พักแขนทั้งสองข้าง 
5) เบาะหุ้มด้วยหนังสังเคราะห์สีดํา 
- จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
-แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ผ.08
  หน้า 12 ข้อ 1
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โต๊ะทํางาน พร้อมเก้าอี้ จํานวน 15,000 บาท
(1)  โต๊ะทํางาน   จํานวน 1  ตัว  
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทํางาน ระดับวิชาการ 
 - โดยมีคุณลักษณะดังนี้
1) โต๊ะเหล็ก
2)  มี 7 ลิ้นชัก
(2)เก้าอี้ทํางาน แบบพนักพิงสูง  จํานวน 1 ตัว
- โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1) เก้าอี้บุนวม
2) มีพนักพิงหลังสูง 
3) ล้อเลื่อนปรับระดับได้
4) มีที่พักแขนทั้งสองข้าง 
5) เบาะหุ้มด้วยหนังสังเคราะห์สีดํา 
- จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
-แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ผ.08
  หน้า 12 ข้อ 1

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ และ
ทรัพย์สินอื่นๆ   
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
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งบเงินอุดหนุน รวม 210,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 210,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการจัดงานของดีวังนํ้าเย็น จํานวน 100,000 บาท
เพื่ออุดหนุนโครงการจัดงานของดีวังนํ้าเย็น ให้แก่ ที่ทําการปกครอง
อําเภอวังนํ้าเย็น 
เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด
และปิด  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่าย
เอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่าหนังสือ  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อ
สื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร  ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าอาหาร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จํา
เป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน  การแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616  ลงวัน
ที่ 24  มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ยุทธศาสตร์
ที่ 2หน้า 7 ข้อ 1

โครงการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาและงานรัฐพิธี จํานวน 50,000 บาท
-เพื่ออุดหนุนโครงการสนับสนุนการจัดงานพระราชพิธีและรัฐ
พิธี ประจําปี พ.ศ.2562  ให้แก่ที่ทําการปกครองอําเภอวังนํ้าเย็น
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน  การแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616  ลงวัน
ที่ 24  มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 5  หน้า 102
 ข้อ 8
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โครงการศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระดับอําเภอวังนํ้าเย็น จังหวัดสระแก้ว

จํานวน 60,000 บาท

เพื่ออุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองท้องถิ่นระดับอําเภอ ให้แก่ ที่ทําการปกครองอําเภอวังนํ้าเย็น เพื่อ
จ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุุ ครุภัณฑ์และซ่อมแซม วัสดุครุภัณฑ์ ต่างๆ ค่าจ้าง
เหมาบุคคล จํานวน 1 อัตรา ค่าซ่อมแซมปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนฯ ค่าใช้จ่ายในการจัดหาและจัด
ระบบสารสนเทศ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616  ลงวัน
ที่ 24  มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ยุทธศาสตร์
ที่ 6 หน้า 8 ข้อ 1

งานบริหารงานคลัง รวม 2,764,840 บาท
งบบุคลากร รวม 2,021,040 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,021,040 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,331,820 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบลพร้อมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําปีที่ได้เลื่อนขั้นเงินเดือนประจําปี 2562ตั้งจ่ายไว้ 12
 เดือน จํานวน 4 ตําแหน่ง รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายในภาค
ผนวก  
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
2) ประกาศ ก.อต.จังหวัดสระแก้ว เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบล ลงวันที่ 27
 พฤศจิกายน 2545
3) ประกาศ ก.อต.จังหวัดสระแก้ว เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้น
เงินเดือนพนักงานส่วนตําบล ลงวันที่ 27 มกราคม 2559

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองคลัง  ในอัตราเดือน
ละ  3,500  บาท  จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน  42,000  บาท  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
2) ประกาศ ก.อบต.จังหวัดสระแก้ว เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับ
ที่ 2) ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2559

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 603,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างให้แก่พนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ จํานวน 4 อัตรา รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายในภาค
ผนวก
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
2) ประกาศ ก.อบต.จังหวัดสระแก้ว เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงาน
จ้าง ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2559
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 44,220 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มต่าง ๆให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงาน
จ้างทั่วไป รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายในภาคผนวก
- เป็นไปพระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
2) ประกาศ ก.อบต.จังหวัดสระแก้ว เรื่อง การให้พนักงานส่วน
ตําบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตําบลได้รับเงินเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2558

งบดําเนินงาน รวม 530,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ  จํานวน  10,000  บาท   
ตามพระราชบัญญัติ  และหนังสื่อสั่งการ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ  พ.ศ
. 2560 
2) หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 156 ลงวันที่ 19
 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะ
กรรมการ 
3) หนังสือกรม ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1966 ลงวันที่ 26 กันยายน พ
.ศ.2560 เรื่อง แจ้งหลักการเบิกค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
-แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 6  หน้า 97
 ข้อ 11
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ค่าใช้สอย รวม 305,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น:-
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือ
หรือเข้าปกหนังสือ  ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น  ค่าเช่าบ้าน)  ค่าโฆษณาและ
เผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทาง
วิทยุ  กระจายเสียง  โทรทัศน์  โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ) ค่า
ธรรมเนียมต่างๆ  ค่าเบี้ยประกัน  หรือค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่เข้า
ลักษณะรายจ่ายประเภทนี้  ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปาฯ ค่าติดตั้ง
โทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวัน
ที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5) กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
(2) ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม และสัมมนา ค่าเดินทางไปราชการ ของ
พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร และสมา
กชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล หรือผู้ได้รับคําสั่งให้ไป
ราชการ เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  ค่าผ่านทาง
ด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ที่จํา
เป็นในการเดินทางไปราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติม

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 200,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  เพื่อ
การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วน
ตําบล โดยการจ้างหน่วยงานเอกชนในการจัดทําหรือปรับข้อมูลแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน และการจัดทําฐานข้อมูลในการจัดเก็บรายได้ของ
องค์การบริหารส่วนตําบล 
- ตามระเบียบฯ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2550
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.3/ว
 426 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว 67 ลงวันที่ 9
 มกราคม 2555
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.3/ว 483 ลงวัน
ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561
-แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 6 หน้า 97 ข้อ 9
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โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี จํานวน 30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี เช่น
ค่าป้ายโครงการ  ป้ายประชาสัมพันธ์ และรายจ่ายอื่นๆ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และพระราชกฤษฎีกา ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี พ.ศ. 2546
-แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 6  หน้า 97 ข้อ7

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 25,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน  ให้จ่ายจาก
ค่าใช้สอย  ส่วนกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินการซ่อม
แซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ  ดังนี้                           
(1)  ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
(2)  ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

ค่าวัสดุ รวม 215,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้น
เปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่าย
ดังต่อไปนี้  
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.  รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 65,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด
ไม่เกิน  20,000  บาท  
3. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
4. รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น
- เป็นไปตามระเบียน  หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
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งบลงทุน รวม 213,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 213,800 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้พนักพิง จํานวน 16,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน แบบพนักพิงสูง  จํานวน 4 ตัว
- โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1) เก้าอี้บุนวม
2) มีพนักพิงหลังสูง 
3) ล้อเลื่อนปรับระดับได้
4) มีที่พักแขนทั้งสองข้าง 
5) เบาะหุ้มด้วยหนังสังเคราะห์สีดํา 
- จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
-แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ผ.08
  หน้า 12 ข้อ 2

ตู้เก็บเอกสาร จํานวน 170,800 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร  โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
(1) ตู้เก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก จํานวน 2 ตู้ ราคารวม 15,800 บาท
    -มีหูลิ้นชัก
    -คุณลักษณะตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(มอก.)
-เป็นไปตามบัญชีรายการราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบ
ประมาณ มกราคม 2561
-แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ผ.08
  หน้า 12 ข้อ 2
(2) ตู้เก็บเอกสารรางเลื่อน  จํานวน 1 ชุด ราคา 155,000 บาท
    -ตู้เหล็ก เคลือบกันสนิม ขนาดจํานวน 10 ตู้ ขนาดไม่น้อย
กว่า กว้าง 0.91 เมตร ยาว 3.82 เมตร สูง 1.98 เมตร
    -มือจับอลูมิเนียม
    -ฐานเลื่อนทําจากเหล็กคุณภาพสูงทนทานต่อการเคลื่อนตู้
    -รางรับนํ้าหนังและรางล้อประคองป้องกันไม่ให้ตกราง หรือตู้ล้ม
    -แผ่นชั้นปรับระดับได้
    -อื่นๆ   
- จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
-แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564  ผ.08  หน้า 113 ข้อ 4
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องพิมพ์ จํานวน 17,000 บาท

 เครื่องพิมพ์Multifunction ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สี ราคา 17,000
 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner 
และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาที(ppm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 192 MB
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา และ สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดํา
- สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สําเนา
- สามารถย่อและขยายได้25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
-เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
-แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ผ.08
  หน้า 12 ข้อ 2

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ และ
ทรัพย์สินอื่นๆ   
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 280,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 130,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 90,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏบัติงานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน  (อปพร.) ที่ได้รับคําสั่ง
-ตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที่  มท 0808.2/ว 3795  ลงวัน
ที่ 17 พฤศจิกายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายค่าตอบ
แทนและค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อป
พร.)  
-แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้า 88 ข้อ 1

ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลสําคัญ จํานวน 40,000 บาท
เพื่อใช้จ่ายในการจัดทําโครงการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา
อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสําคัญ  เช่น  เทศกาลปีใหม่  เทศกาล
สงกรานต์  และมาตรการในการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว  เป็น
ต้น  โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ  ค่าจ้างเหมาเต็นท์ จ้างเหมาติดตั้งไฟ
ส่องสว่างลายทาง และในเต็นท์ ป้ายโครงการ ค่าตอบแทน อปพร. และค่า
ใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  
ตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมส่งส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว
 668 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2560 
พ.ศ. 2557
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.5/ว
 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557
6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว
 661 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561
-แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้า 88 ข้อ 1
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งบเงินอุดหนุน รวม 150,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 150,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 150,000 บาท
(1)อุดหนุนโครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด  ให้แก่ ศูนย์
ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อําเภอวังนํ้าเย็น  ตั้ง
ไว้ 100,000  บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมด้านการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพ
ติด อําเภอวังนํ้าเย็น
(2)อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2562 ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
จังหวัดสระแก้ว ให้แก่  ที่ทําการปกครองจังหวัดสระแก้ว ตั้งไว้ 50,000
 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดของศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด
สระแก้ว-ตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0816.5/ว
 2726 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560
-แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 3  หน้า 100
 ข้อ 1

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,556,740 บาท

งบบุคลากร รวม 922,740 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 922,740 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 743,940 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบลพร้อมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําปีที่ได้เลื่อนขั้นเงินเดือนประจําปี ตั้งจ่ายไว้ 12
 เดือน จํานวน 2 ตําแหน่ง รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายในภาค
ผนวก  
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
2) ประกาศ ก.อต.จังหวัดสระแก้ว เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบล ลงวันที่ 27
 พฤศจิกายน 2545
3) ประกาศ ก.อต.จังหวัดสระแก้ว เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้น
เงินเดือนพนักงานส่วนตําบล ลงวันที่ 27 มกราคม 2559

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งพนักงาน  ตําแหน่งผู้อํานวยการกองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ในอัตราเดือนละ  3,500  บาท  จํานวน 12
 เดือน  เป็นเงิน  42,000  บาท  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
2) ประกาศ ก.อบต.จังหวัดสระแก้ว เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับ
ที่ 2) ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2559
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 112,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างให้แก่พนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ จํานวน 1 อัตรา รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายในภาค
ผนวก
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
2) ประกาศ ก.อบต.จังหวัดสระแก้ว เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงาน
จ้าง ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2559

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มต่าง ๆให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงาน
จ้างทั่วไป รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายในภาคผนวก
- เป็นไปพระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
2) ประกาศ ก.อบต.จังหวัดสระแก้ว เรื่อง การให้พนักงานส่วน
ตําบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตําบลได้รับเงินเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2558
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งบดําเนินงาน รวม 514,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 384,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 354,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น:-
(1)ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือ
เข้าปกหนังสือ  ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น  ค่าเช่าบ้าน)  ค่าโฆษณาและเผย
แพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทาง
วิทยุ  กระจายเสียง  โทรทัศน์  โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ) ค่า
ธรรมเนียมต่างๆ  ค่าเบี้ยประกัน  หรือค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่เข้า
ลักษณะรายจ่ายประเภทนี้  ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปาฯ ค่าติดตั้ง
โทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวัน
ที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5) กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
(2) ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม และสัมมนา ค่าเดินทางไปราชการ ของ
พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร และสมา
กชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล หรือผู้ได้รับคําสั่งให้ไป
ราชการ เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  ค่าผ่านทาง
ด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ที่จํา
เป็นในการเดินทางไปราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติม

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองหรือเลี้ยงรับรอง ของ อบต. ในโอกาสต่างๆ เช่นการ
ประชุมสมาชิกอบต. ประชุมคณะกรรมการต่างๆ การต้อนรับส่วนราชการ
หรือผู้มาศึกษาดูงาน ฯลฯ  
 ดําเนินการตามหนังสือ  สั่งการดังนี้
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท  0808.4/ว 2381  ลงวันที่  28
  กรกฎาคม  2548  เรื่อง  การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่า
รับรองหรือค่าเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน  ให้จ่ายจาก
ค่าใช้สอย  ส่วนกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินการซ่อม
แซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ  ดังนี้                           
(1)  ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
(2)  ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

ค่าวัสดุ รวม 130,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้น
เปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่าย
ดังต่อไปนี้  
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.  รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 60,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่างานบ้านงานครัว รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึง
รายจ่ายดังต่อไปนี้  
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.  รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด
ไม่เกิน  20,000  บาท  
3. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
4. รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น
- เป็นไปตามระเบียน  หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ

งบลงทุน รวม 120,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 120,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

โต๊ะทํางาน พร้อมเก้าอี้ จํานวน 15,000 บาท
(1)  โต๊ะทํางาน   จํานวน 1  ตัว  
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทํางาน ระดับวิชาการ 
 - โดยมีคุณลักษณะดังนี้
1) โต๊ะเหล็ก
2)  มี 7 ลิ้นชัก
(2)เก้าอี้ทํางาน แบบพนักพิงสูง  จํานวน 1 ตัว
- โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1) เก้าอี้บุนวม
2) มีพนักพิงหลังสูง 
3) ล้อเลื่อนปรับระดับได้
4) มีที่พักแขนทั้งสองข้าง 
5) เบาะหุ้มด้วยหนังสังเคราะห์สีดํา 
- จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
-แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ผ.08
  หน้า 12 ข้อ 4

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
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เครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 51,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้
(1)เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอภาพขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคา 30,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) 
จํานวน 1 หน่วย มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 8 MB มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.2
GHz
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจํา
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วย
ความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 240 GB จํานวน 1 หน่วย
- มDีVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มีContrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1
 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้วจํานวน 1 หน่วย
(2)  เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล * ราคา 21,000
 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) 
จํานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1) ในกรณีที่มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 2 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz 
และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่
น้อยกว่า 8 แกน หรือ
2) ในกรณีที่มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.5 GHz 
และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถใน
การประมวลผลสูง
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB 
หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB 
จํานวน 1 หน่วย
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- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
- มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภาย
นอก (External) จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จ านวนไม่น้อยกว่า 1ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth
-เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2561ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
-แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ผ.08
  หน้า 12 ข้อ 4
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เครื่องพิมพ์ จํานวน 34,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์ 2 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้
 เครื่องพิมพ์Multifunction ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สี ราคา 17,000
 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner 
และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาที(ppm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 192 MB
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา และ สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดํา
- สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สําเนา
- สามารถย่อและขยายได้25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
-เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
-แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ผ.08
  หน้า 12 ข้อ 4

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ และ
ทรัพย์สินอื่นๆ   
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ

วันที่พิมพ์ : 1/10/2561  10:39:37 หน้า : 30/74



งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 6,217,490 บาท
งบบุคลากร รวม 1,652,100 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,652,100 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,160,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบลพร้อมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําปีที่ได้เลื่อนขั้นเงินเดือนประจําปี ตั้งจ่ายไว้ 12
 เดือน จํานวน 4 อัตรา รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายในภาคผนวก  
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
2) พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหน่งข้า
ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
3) พระราชกฤษฎีกา การปรับเงินเดือนขั้นตํ่าขั้นสูงของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2554
4)ประกาศ ก.อบต.จังหวัดสระแก้ว เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้น
เงินเดือนพนักงานส่วนตําบลลงวันที่ 27 มกราคม 2560

เงินวิทยฐานะ จํานวน 126,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะ ให้แก่พนักงานส่วนตําบล ตั้งไว้ 12
 เดือน จํานวน 3 อัตรา
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
2) พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหน่งข้า
ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
3) พระราชกฤษฎีกา การปรับเงินเดือนขั้นตํ่าขั้นสูงของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2554
4)ประกาศ ก.อบต.จังหวัดสระแก้ว เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้น
เงินเดือนพนักงานส่วนตําบลลงวันที่ 27 มกราคม 2560

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 350,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างให้แก่พนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ จํานวน 2 อัตรา รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายในภาค
ผนวก
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
2) ประกาศ ก.อบต.จังหวัดสระแก้ว เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงาน
จ้าง ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2559

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 16,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มต่าง ๆให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงาน
จ้างทั่วไป รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายในภาคผนวก
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
2) ประกาศ ก.อบต.จังหวัดสระแก้ว เรื่อง การให้พนักงานส่วน
ตําบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตําบลได้รับเงินเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2558
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งบดําเนินงาน รวม 1,923,990 บาท
ค่าตอบแทน รวม 44,500 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 44,500 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบลตามสิทธิ
ที่ควรจะได้รับ  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา และระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523
 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541   
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549  

ค่าใช้สอย รวม 496,850 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการกิจกรรมวันครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลคลอง
หินปูน

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกิจกรรมวันครู ประจําปี 2562 เช่น ค่าจัดเตรียม
สถานที่ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้
จ่ายอื่น
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน  การแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 6  หน้า 93 ข้อ 5

โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่ง
ชาติ ประจําปี  2562 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลคลองหินปูน เช่น ค่า
จ้างเหมาเวที ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าจ้างเหมาเช่าเต็นท์ ค่าป้ายโครงการ ค่า
ของรางวัล ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่าย
อื่น
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน  การแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 6  หน้า 93 ข้อ 3
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โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง จํานวน 5,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองเด็กนักเรียนใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลคลองหินปูน เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นต่อการดําเนิน
โครงการฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน  การแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 6  หน้า 93 ข้อ 4

โครงการพัฒนาแรงจูงใจด้านการศึกษา จํานวน 10,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการพัฒนาแรงจูงใจด้านการศึกษาของเด็ก
นักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลคลองหินปูน เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่า
จัดเตรียมสถานที่ ค่าเเช่าเครื่องเสียง ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างครื่องดื่ม และ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นต่อการดําเนินโครงการฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน  การแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 6  หน้า 94 ข้อ 7

โครงการเยี่ยมบ้านเด็ก จํานวน 5,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการเยี่ยมบ้านเด็กเล็กที่ศึกษาในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กตําบลคลองหินปูน เช่น ค่าป้ายโครงการ ของขวัญสําหรับเยี่ยม
เด็ก และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นต่อการดําเนินโครงการฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน  การแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 6  หน้า 93 ข้อ 6
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 446,850 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา ดังนี้
1.ค่าอาหารกลางวัน เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน
ตําบลคลองหินปูน จํานวน 60 คนๆละ 20 บาท จํานวน 245 วัน เป็น
เงิน 294,000 บาท
2.สนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) สําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 2-
5 ปี)จํานวน 60 คนๆละ 1,700 บาท เป็นเงิน 102,000 บาท
3.สนับสนุนค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5
 ปี)จํานวนเด็ก 45คนๆละ 430 บาท เป็นเงิน 19,350 บาท
4.สนับสนุนค่าหนังสือเรียนสําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) จํานวน
เด็ก 45 คนๆละ 200 บาท เป็นเงิน 9,000 บาท
5.สนับสนุนอุปกรณ์การเรียนสําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) จํานวน
เด็ก 45 คนๆละ 200 บาท เป็นเงิน 9,000 บาท
6.สนับสนุนค่าเครื่องแบบนักเรียนสําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5
 ปี) จํานวนเด็ก 45 คนๆละ 300 บาท เป็นเงิน 13,500 บาท
-ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่3)พ.ศ.2553
2) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 
พ.ศ. 2552
3) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
-แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 6  หน้า 93 ข้อ 2
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ค่าวัสดุ รวม 1,382,640 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,382,640 บาท

(1)  อาหารเสริมนมสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วน
คลองหินปูน จํานวน  122,000   บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหารเสริม (นม)   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ขององค์การบริหารส่วนตําบลคลองหินปูน จํานวน 260 วัน  
(2) อาหารเสริมนมสําหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ.  จํานวน  1,260,640
บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหารเสริม (นม)  เงินอุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนอาหารเสริม (นม) ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ)  จํานวน  4  แห่ง  จํานวน  260  วัน 
รายละเอียดดังนี้
(1) ร.ร.วัดคลองตาสูตรสามัคคี จํานวน 230 คน เป็นเงิน 467,640บาท
(2) ร.ร.บ้านคลองหินปูน   จํานวน  190 คน   เป็นเงิน   386,340บาท
(3) ร.ร.บ้านหนองสมบูรณ์  จํานวน  120คน เป็นเงิน    244,000บาท
(4) ร.ร.บ้านดอนดินแดง   จํานวน   80  คน  เป็นเงิน   162,660บาท 
-ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ หนังสือสั่งการดังนี้
1) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่3)พ.ศ.2553
2) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 
พ.ศ. 2552
3) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวัน
ที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
-แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 5  หน้า 93 ข้อ 1
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งบลงทุน รวม 121,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 121,400 บาท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ พร้อมจอภาพ จํานวน 43,400 บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ พร้อมจอภาพ โดยมีคุณลักษณะ
ดังนี้
(1)เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 1 เครื่อง ขนาดไม่น้อย
กว่า 3500 ANSI Lumens
    -เป็นเครื่องฉายภาพเลนส์เดียว สามารถต่อกับอุปกรณ์เพื่อฉายภาพ
จากคอมพิวเตอร์และวิดีโอ
    -ใชL้CD Panel หรือระบบ DLP
    -ระดับ SVGA และ XGA เป็นระดับความละเอียดของภาพที่ True
    -ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดค่าความส่องสว่างขั้นตํ่า
(2) จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า 1 จอ
    -ขนาดแส้นทะแยงมุมไม่น้อยกว่า 120 นิ้ว
    -จอม้วนเก็บในกลอ่งได้ บังคับจอ ขึ้น ลง หยุดด้วยสวิตซ์หรือรีโมท
คอนโทรล ใช้ไฟฟ้า AC 220 โวลต5์0 เฮริตซ์
 หมายเหตุ : ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดของเส้นทแยงมุม (ค่าโดยประมาณ)
- เป็นไปตามบัญชีรายการราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบ
ประมาณ มกราคม 2561
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
-แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 ผ.08
  หน้า 12 ข้อ 4

เครื่องเสียงกลางแจ้ง จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจัดซื้อชุดเครื่องเสียงพร้อมลําโพง(ชุดสนาม) โดยมีคุณลักษณะดังนี้
    -ชุดลําโพง 12 นิ้ว พร้อมขา 2 ชุด
    -เครื่องขยายเสียง 1 ตัว พร้อมอุปกรณ์ กําลังขับไม่น้อยกว่า 300 วัตต์
    -ไมโครโฟนไร้สาย 2 ชุด พร้อมอุปกรณ์ส่งสัญญาณ 1 ชุด
- จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
-แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 ผ.08
  หน้า 12 ข้อ 4
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ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
เครื่องซักผ้า จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องซักผ้า จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้
     -เป็นขนาดที่สามารถซักผ้าแห้งได้ครั้งละไม่น้อยกว่าที่กําหนด
     -เป็นเครื่องแบบถังเดี่ยว เปิดฝาบน
     -มีระบบปั่นแห้งหรือหมาด
- เป็นไปตามบัญชีรายการราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบ
ประมาณ มกราคม 2561
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
-แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 ผ.08
  หน้า 12 ข้อ 4

เครื่องทํานํ้าร้อน-นํ้าเย็น จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องทํานํ้าร้อน-นํ้าเย็น จํานวน 2 ตู้ โดยมีคุณลักษณะดังนี้
      -ตัวเครื่องทั้งภายนอกและภายในทําด้วยโลหะไม่เป็นสนิม
      -มีหัวก๊อกจ่ายนํ้าโดยเป็น นํ้าร้อน 1 หัว นํ้าเย็น 1 หัว
      -มีระบบตัดไฟอัตโนมัติ
- จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
-แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 ผ.08
  หน้า 12 ข้อ 4

งบเงินอุดหนุน รวม 2,520,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,520,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี จํานวน 40,000 บาท
เพื่ออุดหนุนโครงการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ให้แก่ โรงเรียนในเขต
ตําบลคลองหินปูนที่เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตร
นารี  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน  การแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616  ลงวัน
ที่ 24  มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 5  หน้า 102
 ข้อ 4
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โครงการอาหารกลางวัน จํานวน 2,480,000 บาท
อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันสําหรับนักเรียนโรงเรียนในเขตตําบล
คลองหินปูน    ตั้งไว้  2,480,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอาหารกลาง
วันสําหรับนักเรียนโรงเรียนในเขตตําบลคลองหินปูน  โดยจัดสรรให้กับ
เด็กอนุบาล และเด็ก ป. 1 –  ป. 6   อัตราคนละ 20 บาท/วัน จํานวน  200
 วัน  ดังนี้
- ร.ร.วัดคลองตาสูตรสามัคคี จํานวน 230 คน เป็นเงิน   920,000 บาท
-ร.ร.บ้านคลองหินปูน จํานวน 190 คน เป็นเงิน            760,000 บาท
-ร.ร.บ้านหนองสมบูรณ์ จํานวน 120 คน เป็นเงิน          480,000 บาท
-ร.ร.บ้านดอนดินแดง   จํานวน  80  คน เป็นเงิน          320,000 บาท
- ตามหนังสือสั่งการดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616  ลงวัน
ที่ 24  มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 5 หน้า 102
 ข้อ 2

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 6,441,460 บาท

งบบุคลากร รวม 1,938,860 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,938,860 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 710,640 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบลพร้อมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําปีที่ได้เลื่อนขั้นเงินเดือนประจําปี 2562 ตั้งจ่ายไว้ 12
 เดือน จํานวน 2 ตําแหน่ง รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายในภาคผนวก
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
2) ประกาศ ก.อต.จังหวัดสระแก้ว เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบล ลงวันที่ 27
 พฤศจิกายน 2545
3) ประกาศ ก.อต.จังหวัดสระแก้ว เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้น
เงินเดือนพนักงานส่วนตําบล ลงวันที่ 27 มกราคม 2559

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 81,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินตอบแทนอื่นๆ หรือเงินค่าตอบแทนอื่นๆ หรือเงินเพิ่ม
พิเศษ หรือเงินเพิ่มอื่น ตามที่กฎหมาย กฎ หรือระเบียบกําหนด เช่น เงิน
เพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส
.) เป็นต้นให้แก่พนักงานส่วนตําบล 
- เป็นไปพระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
2) ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์การให้ข้า
ราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงิน
เดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547 
3)ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น เรื่องกําหนดรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และค่า
จ้างของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงาน
จ้าง(ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2558
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งพนักงาน ตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ใน
อัตราเดือนละ  3,500  บาท  จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน  42,000  บาท  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
2) ประกาศ ก.อบต.จังหวัดสระแก้ว เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับ
ที่ 2) ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2559

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 973,620 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างให้แก่พนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ จํานวน 7 อัตรา รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายในภาค
ผนวก
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
2) ประกาศ ก.อบต.จังหวัดสระแก้ว เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงาน
จ้าง ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2559

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 131,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มต่าง ๆให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงาน
จ้างทั่วไป รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายในภาคผนวก
- เป็นไปพระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินบําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
2) ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์การให้ข้า
ราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงิน
เดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547 
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งบดําเนินงาน รวม 4,439,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 4,204,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 1,004,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น:-
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือ
หรือเข้าปกหนังสือ  ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น  ค่าเช่าบ้าน)  ค่าโฆษณาและ
เผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทาง
วิทยุ  กระจายเสียง  โทรทัศน์  โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ) ค่า
ธรรมเนียมต่างๆ  ค่าเบี้ยประกัน  หรือค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่เข้า
ลักษณะรายจ่ายประเภทนี้  ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปาฯ ค่าติดตั้ง
โทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ  
-ค่าจ้างในการสํารวจจํานวนสุนัข/แมว ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ ตัว
ละ 6 บาท โดยให้ทําการสํารวจปีละ 2 ครั้ง (ครั้งแรกภายในเดือน
ธันวาคม และครั้งที่ 2 ภายในเดือนมิถุนายน)
เพื่อจ่ายเป็น:- 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวัน
ที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5) กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
(2)ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม และสัมมนา ค่าเดินทางไปราชการ ของ
พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร และสมา
กชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล หรือผู้ได้รับคําสั่งให้ไป
ราชการ เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  ค่าผ่านทาง
ด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ที่จํา
เป็นในการเดินทางไปราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติม
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าบริการทิ้งขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จํานวน 330,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการกําจัดขยะและสิ่งปฏิกูลในตําบล  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบฯ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
2) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ.2560 ลง
วันที่ 18 ตุลาคม 2560
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 0263 ลงวัน
ที่ 16 มกราคม 2561
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว
 627 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561
-แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 4  หน้า 90 ข้อ 5

โครงการป้องกันและควบคุมโรค จํานวน 300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุม
โรค เช่น ค่านํ้ายาเคมี ทรายอะเบท ค่าวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  ค่า
อาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุ
อบรม และรายจ่ายอื่นๆ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
-แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 4 หน้า 89 ข้อ 1

โครงการฝึกอบรมและรณรงค์การลดขยะและการคัดแยกขยะ จํานวน 180,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมและรณรงค์การลดขยะ
และการคัดแยกขยะ ในตําบลจํานวน 16 หมู่บ้าน และ 4 โรงเรียน เช่น ค่า
อาการว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าเอกสารการอบรม ค่าวัสดุ
การอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้าย และรายจ่ายอื่นๆ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบฯ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
2) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ.2560 ลง
วันที่ 18 ตุลาคม 2560
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 0263 ลงวัน
ที่ 16 มกราคม 2561
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว
 627 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561
-แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 4  หน้า 90 ข้อ 4
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โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 320,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพระพราชดําริด้านสาธารณสุข หมู่บ้าน
ละ 20,000 บาท เพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข ใน
กิจกรรมต่างๆ ให้มีความเหมาะสมกับปัญหาและบริบทของพื้นที่ เช่น ค่า
ใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขของประชาชนในการเพิ่ม
พูนความรู้ ความสามารถ ทักษะของประชาชน ค่าใช้จ่ายสําหรับ
การอบรม การประชุม การสัมมนา การรณรงค์ การเผยแพร่ประชา
สัมพันธ์ หรือกิจกรรมอื่นๆ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบฯ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
-แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 ยุทธศาสตร์
ที่ 4 หน้า 5 ข้อ 1

โครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุข จํานวน 2,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
ด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น จํานวน 2 แห่งๆละ 1,000,000 บาท
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบํารุงโรงพยาบาลและหน่วย
บริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 90 ข้อ 2

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 70,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน  ให้จ่ายจาก
ค่าใช้สอย  ส่วนกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินการซ่อม
แซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ  ดังนี้                           
(1)  ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
(2)  ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
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ค่าวัสดุ รวม 235,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้น
เปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่าย
ดังต่อไปนี้  
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.  รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 180,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น  รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด
ไม่เกิน  20,000  บาท  
3. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
4. รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น
- เป็นไปตามระเบียน  หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
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งบลงทุน รวม 63,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 63,600 บาท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

กล้องถ่ายภาพนิ่ง จํานวน 13,600 บาท
เพื่อจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล จํานวน 1 เครื่อง คุณลักษณะดัง
นี้
    -ความละเอียดไม่น้อยกว่า 16 ล้านพิกเซล
    -เป็นกล้องคอมแพค (Compact Digital Camera)
     -ความละเอียดที่กําหนดเป็นความละเอียดที่เซ็นเซอร์ภาพ
 (Image Sensor)
     -มีระบบแฟลชในตัว
     -สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกขอ้มูลได้อย่างสะดวกเมื่อข้อมูลเต็ม
หรือเมื่อต้องการการเปลี่ยน
    -สามารถโอนถ่ายโอนข้อมูลจากกล้องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้
     -มีกระเป๋าบรรจุกล้อง
- เป็นไปตามบัญชีรายการราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบ
ประมาณ มกราคม 2561
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
-แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ผ.08  หน้า 114 ข้อ 11

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ และ
ทรัพย์สินอื่นๆ   
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,674,840 บาท

งบบุคลากร รวม 723,840 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 723,840 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 561,840 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบลพร้อมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําปีที่ได้เลื่อนขั้นเงินเดือนประจําปี 2562 ตั้งจ่ายไว้ 12
 เดือน จํานวน 2 ตําแหน่ง รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายในภาคผนวก
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
2) ประกาศ ก.อต.จังหวัดสระแก้ว เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบล ลงวันที่ 27
 พฤศจิกายน 2545
3) ประกาศ ก.อต.จังหวัดสระแก้ว เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้น
เงินเดือนพนักงานส่วนตําบล ลงวันที่ 27 มกราคม 2559

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองสวัสดิการและสังคม  ใน
อัตราเดือนละ  3,500  บาท  จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน  42,000  บาท  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา และประกาศ ดังนี้
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
2) ประกาศ ก.อบต.จังหวัดสระแก้ว เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับ
ที่ 2) ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2559

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างให้แก่พนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ จํานวน 1 อัตรา รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายในภาค
ผนวก
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
2) ประกาศ ก.อบต.จังหวัดสระแก้ว เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงาน
จ้าง ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2559

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มต่าง ๆให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงาน
จ้างทั่วไป รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายในภาคผนวก
- เป็นไปพระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
2) ประกาศ ก.อบต.จังหวัดสระแก้ว เรื่อง การให้พนักงานส่วน
ตําบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตําบลได้รับเงินเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2558
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งบดําเนินงาน รวม 901,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 42,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตําบลตามสิทธิที่จะได้รับ  
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่า
บ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น

ค่าใช้สอย รวม 794,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 142,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น:-
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือ
หรือเข้าปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น  ค่าเช่าบ้าน)  ค่าโฆษณาและ
เผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทาง
วิทยุ  กระจายเสียง  โทรทัศน์  โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ) ค่า
ธรรมเนียมต่างๆ  ค่าเบี้ยประกัน  หรือค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่เข้า
ลักษณะรายจ่ายประเภทนี้  ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปาฯ ค่าติดตั้ง
โทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวัน
ที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5) กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
(2)ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม และสัมมนา ค่าเดินทางไปราชการ ของ
พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร และสมา
กชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล หรือผู้ได้รับคําสั่งให้ไป
ราชการ เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  ค่าผ่านทาง
ด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ที่จํา
เป็นในการเดินทางไปราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติม
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รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองหรือเลี้ยงรับรอง ของ อบต. ในโอกาสต่างๆ เช่นการ
ประชุมสมาชิกอบต. ประชุมคณะกรรมการต่างๆ การต้อนรับส่วนราชการ
หรือผู้มาศึกษาดูงาน ฯลฯ  
 ดําเนินการตามหนังสือ  สั่งการดังนี้
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท  0808.4/ว 2381  ลงวันที่  28
  กรกฎาคม  2548  เรื่อง  การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่า
รับรองหรือค่าเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพผู้สูงอายุ จํานวน 350,000 บาท

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพผู้สูง
อายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1)ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เช่น ค่า
อาหารกลางวันน ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ในการจัดอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร และรายจ่ายอื่นๆ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน
ตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ.2560
4)ระเบีบบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 3  หน้า 88 ข้อ 3

โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพเยาวชน จํานวน 60,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพเยาวชน ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2562 เช่น ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่อง
ดื่ม ค่าวัสวดุอุปกรณ์ในการจัดอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้าย
โครงการ และรายจ่ายอื่นๆ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน
ตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ.2560
4)ระเบีบบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 3  หน้า 88 ข้อ 1
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โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพสตรี จํานวน 60,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพสตรี ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2562 เช่น ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่อง
ดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้าย
โครงการ และรายจ่ายอื่นๆ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน
ตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ.2560
4)ระเบีบบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 3  หน้า 88 ข้อ 2

โครงการพัฒนาฐานข้อมูลผู้ด้อยโอกาส จํานวน 10,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการพัฒนาฐานข้อมูลผู้ด้อยโอกาส ประจําปี
งบประมาณ 2562 เช่น ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม และรายจ่ายอื่นๆ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
-แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 3  หน้า 87 ข้อ 7

โครงการเพิ่มประสบการณ์ชีวิตให้เยาวชน จํานวน 30,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสบการณ์ชีวิตให้เยาวชน ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2562 เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงผู้เข้าร่วมโครงการ และรายจ่ายอื่นๆ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน
ตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ.2560
4)ระเบีบบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 3  หน้า 86 ข้อ 4
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โครงการออกตรวจเยี่ยมผู้รับเบี้ยยังชีพ จํานวน 32,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการออกตรวจเยี่ยมผู้รบเบี้ยยังชีพ ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2562 เช่น อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม และรายจ่ายอื่นๆ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน  การแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน
ตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ.2560
-แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 3  หน้า 86 ข้อ 3

จัดกิจกรรมวันผู้พิการ จํานวน 70,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมวันผู้พิการ ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ.2562 เช่น ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าตอบ
แทนวิทยากร ค่าเดินทาง ค่าจัดนิทรรศการ ค่าป้ายโครงการ และรายจ่าย
อื่นๆ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน  การแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน
ตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ.2560
-แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 3  หน้า 87 ข้อ 5

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน  ให้จ่ายจาก
ค่าใช้สอย  ส่วนกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินการซ่อม
แซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ  ดังนี้                           
(1)  ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
(2)  ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
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ค่าวัสดุ รวม 65,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้น
เปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่าย
ดังต่อไปนี้  
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.  รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่
มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด
ไม่เกิน  20,000  บาท  
3. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
4. รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น
- เป็นไปตามระเบียน  หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
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งบลงทุน รวม 50,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 50,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

โต๊ะทํางาน พร้อมเก้าอี้ จํานวน 10,000 บาท
(1)  โต๊ะทํางาน   จํานวน 1  ตัว  
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทํางาน ระดับปฏิบัติการ
 - โดยมีคุณลักษณะดังนี้
1) โต๊ะเหล็ก
2)  มี 4 ลิ้นชัก
(2)เก้าอี้ทํางาน แบบพนักพิงสูง  จํานวน 1 ตัว
- โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1) เก้าอี้บุนวม
2) มีพนักพิงหลังสูง 
3) ล้อเลื่อนปรับระดับได้
4) มีที่พักแขนทั้งสองข้าง 
5) เบาะหุ้มด้วยหนังสังเคราะห์สีดํา 
- จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
-แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 ผ.08
  หน้า 12 ข้อ 6
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคา 30,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) 
จํานวน 1 หน่วย มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 8 MB มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.2
GHz
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจํา
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วย
ความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 240 GB จํานวน 1 หน่วย
- มDีVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มีContrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1
 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้วจํานวน 1 หน่วย
- ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
-แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 ผ.08
  หน้า 12 ข้อ 6
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ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ และ
ทรัพย์สินอื่นๆ   
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 3,075,240 บาท

งบบุคลากร รวม 1,548,740 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,548,740 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,216,740 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบลพร้อมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําปีที่ได้เลื่อนขั้นเงินเดือนประจําปี 2562และตามแผนอัตรา
กําลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตําบลคลองหินปูน ตั้งจ่ายไว้ 12
 เดือน จํานวน 4 ตําแหน่ง รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายในภาค
ผนวก  
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
2) ประกาศ ก.อต.จังหวัดสระแก้ว เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบล ลงวันที่ 27
 พฤศจิกายน 2545
3) ประกาศ ก.อต.จังหวัดสระแก้ว เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้น
เงินเดือนพนักงานส่วนตําบล ลงวันที่ 27 มกราคม 2559

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองช่าง ในอัตราเดือน
ละ  3,500  บาท  จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน  42,000  บาท  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
2) ประกาศ ก.อบต.จังหวัดสระแก้ว เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับ
ที่ 2) ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2559

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 260,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างให้แก่พนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ จํานวน 3 อัตรา รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายในภาค
ผนวก
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
2) ประกาศ ก.อบต.จังหวัดสระแก้ว เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงาน
จ้าง ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2559
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มต่าง ๆให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงาน
จ้างทั่วไป รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายในภาคผนวก
- เป็นไปพระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
2) ประกาศ ก.อบต.จังหวัดสระแก้ว เรื่อง การให้พนักงานส่วน
ตําบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตําบลได้รับเงินเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2558

งบดําเนินงาน รวม 1,459,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 11,500 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 11,500 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบลตามสิทธิ
ที่ควรจะได้รับ  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา และระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523
 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541   
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549  
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ค่าใช้สอย รวม 1,188,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 268,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น:-
(1)ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือ
เข้าปกหนังสือ ค่าออกแบบ ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น  ค่าเช่าบ้าน)  ค่า
โฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่
ข่าวทางวิทยุ  กระจายเสียง  โทรทัศน์  โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ) ค่า
ธรรมเนียมต่างๆ  ค่าเบี้ยประกัน  หรือค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่เข้า
ลักษณะรายจ่ายประเภทนี้  ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปาฯ ค่าติดตั้ง
โทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวัน
ที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560
6) กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
(2)ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม และสัมมนา ค่าเดินทางไปราชการ ของ
พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร และสมา
กชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล หรือผู้ได้รับคําสั่งให้ไป
ราชการ เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  ค่าผ่านทาง
ด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ที่จํา
เป็นในการเดินทางไปราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติม
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 920,000 บาท
- รายจ่ายเพื่อบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้  20,000
  บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินขององค์การ
บริหารส่วนตําบลในสํานักงาน  
- รายจ่ายเพื่อใช้ในการปรับปรุง บํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินของ
องค์การบริหารส่วนตําบลในหมู่บ้าน ตั้งไว้ 900,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน  ให้จ่ายจาก
ค่าใช้สอย  ส่วนกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินการซ่อม
แซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ  ดังนี้                           
(1)  ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
(2)  ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

ค่าวัสดุ รวม 260,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้น
เปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่าย
ดังต่อไปนี้  
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.  รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 60,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าและวิทยุ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้น
เปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่าย
ดังต่อไปนี้  
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.  รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้น
เปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจ่าย
ดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่
มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด
ไม่เกิน  20,000  บาท  
3. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
4. รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น
- เป็นไปตามระเบียน  หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ

งบลงทุน รวม 67,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 67,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้พนักพิง จํานวน 12,000 บาท
เก้าอี้ทํางาน แบบพนักพิงสูง  จํานวน 3 ตัว
- โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1) เก้าอี้บุนวม
2) มีพนักพิงหลังสูง 
3) ล้อเลื่อนปรับระดับได้
4) มีที่พักแขนทั้งสองข้าง 
5) เบาะหุ้มด้วยหนังสังเคราะห์สีดํา 
- จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
-แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 ผ.08
  หน้า 12 ข้อ 3
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โต๊ะทํางาน พร้อมเก้าอี้ จํานวน 15,000 บาท
(1)  โต๊ะทํางาน   จํานวน 1  ตัว  
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทํางาน ระดับวิชาการ 
 - โดยมีคุณลักษณะดังนี้
1) โต๊ะเหล็ก
2)  มี 7 ลิ้นชัก
(2)เก้าอี้ทํางาน แบบพนักพิงสูง  จํานวน 1 ตัว
- โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1) เก้าอี้บุนวม
2) มีพนักพิงหลังสูง 
3) ล้อเลื่อนปรับระดับได้
4) มีที่พักแขนทั้งสองข้าง 
5) เบาะหุ้มด้วยหนังสังเคราะห์สีดํา 
- จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
-แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 ผ.08
  หน้า 12 ข้อ 3
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคา 30,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) 
จํานวน 1 หน่วย มีหน่วยความจํา
แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB มีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจํา
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วย
ความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 240 GB จํานวน 1 หน่วย
- มDีVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มีContrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1
 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว
จํานวน 1 หน่วย
-ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2561ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
-แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 ผ.08
  หน้า 12 ข้อ 4
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ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ และ
ทรัพย์สินอื่นๆ   
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ

งานไฟฟ้าถนน รวม 1,095,000 บาท
งบลงทุน รวม 1,095,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,095,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างหอกระจายเสียง บ้านดอนดินแดง หมู่ที่ 5 จํานวน 95,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างหอกระจายเสียง บ้านดอนดิน
แดง หมู่ที่ 5 จํานวน 1 จุด ขนาดความสูง 11.85 เมตร ประกอบด้วยงาน
โครงสร้างจํานวน 1 จุด งานหลังคา งานทาสี ชุดอุปกรณ์เครื่องขยาย
เสียง ตามแบบและรายการที่องค์การบริหารส่วนตําบลคลองหินปูนกําหนด
-ตามพระราชบัญญัติ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
-แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 ยุทธศาสตร์
ที่ 1  หน้า 3 ข้อ 3

โครงการไฟส่องสว่างรายทาง บ้านนําเจริญ หมู่ที่ 12 จํานวน 500,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการไฟส่องสว่างรายทาง บ้านนําเจริญ หมู่ที่ 12
 ประกอบไปด้วย ชุดหลอดไฟ LED พลังงานแสงอาทิตย์แบบสําเร็จรูป 30
 วัตต์ พร้อมกิ่ง ยาว 1.5 เมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว และอุปกรณ์
อื่นๆ พร้อมติดตั้ง จํานวน 26 จุด
-ตามพระราชบัญญัติ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
-แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 1  หน้า 81
ข้อ 10
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โครงการไฟส่องสว่างรายทาง บ้านเนินสะอาด หมู่ที่ 14 จํานวน 500,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการไฟส่องสว่างรายทาง บ้านเนินสะอาด หมู่ที่ 14
 ประกอบไปด้วย ชุดหลอดไฟ LED พลังงานแสงอาทิตย์แบบสําเร็จรูป 30
 วัตต์ พร้อมกิ่ง ยาว 1.5 เมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว และอุปกรณ์
อื่นๆ พร้อมติดตั้ง จํานวน 26 จุด
-ตามพระราชบัญญัติ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
-แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 1  หน้า 82
 ข้อ 10

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 460,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 410,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 310,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองหรือเลี้ยงรับรอง ของ อบต. ในโอกาสต่างๆ เช่นการ
ประชุมสมาชิกอบต. ประชุมคณะกรรมการต่างๆ การต้อนรับส่วนราชการ
หรือผู้มาศึกษาดูงาน ฯลฯ  
 ดําเนินการตามหนังสือ  สั่งการดังนี้
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท  0808.4/ว 2381  ลงวันที่  28
  กรกฎาคม  2548  เรื่อง  การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่า
รับรองหรือค่าเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตําบลคลองหินปูน จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาในตําบลคลองหินปูน  และ
ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต่าง ๆ เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าตอบ
แทนกรรมการตัดสินกีฬา เงินรางวัล ถ้วยรางวัล ค่าตอบแทนวง
โยธวาทิต ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมสนามแข่งขัน ค่าจ้างเหมาเต็นท์ ค่าอาหาร
ว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ ค่าจ้างเหมาเครื่อง
เสียง อุปกรณ์กีฬา ค่าเสื้อกีฬา ค่าสถานที่ และรายจ่ายอื่นๆ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน  การแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 5 หน้า 95 ข้อ 3
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ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาในการจัดกิจกรรมขององค์การ
บริหารส่วนตําบล หมู่บ้าน โรงเรียน ฯลฯ   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน  การแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 5  หน้า 95 ข้อ 4

งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนในตําบล จํานวน 50,000 บาท
-เพื่ออุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬากลุ่มของโรงเรียนในเขตตําบล ให้
แก่ โรงเรียนบ้านที่เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน  การแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 5  หน้า 102
 ข้อ 5
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 466,400 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 466,400 บาท

เงินอุดหนุน รวม 466,400 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการสืบสานวัฒนธรรมชายแดนเบื้องบูรพาและงานกาชาดจังหวัด
สระแก้ว

จํานวน 80,000 บาท

อุดหนุนโครงการสืบสานวัฒนธรรมชายแดนเบื้องบูรพาและงานกาชาด
จังหวัดสระแก้ว  ประจําปี พ.ศ.2562  ให้แก่ที่ทําการปกครองอําเภอวังนํ้า
เย็น
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน  การแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616  ลงวัน
ที่ 24  มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 5  หน้า 102
 ข้อ 6

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์
สนับสนุนงานสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีต่างๆระดับหมู่บ้าน จํานวน 386,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนประเพณีต่างๆในหมู่บ้าน รายละเอียดดังนี้
1.อุดหนุนโครงการบุญผะเหวตเทศมหาชาติ ให้แก่ คณะกรรมการหมู่
บ้าน หมู่ที่ 2 ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดขบวนแห่ ค่าจ้างเหมา
เวที เครื่องเสียง ไฟประดับ ป้ายประชาสัมพันธ์ สปอร์ตโฆษณา และราย
จ่ายอื่นๆ
2.อุดหนุนโครงการเข้าร่วมปฏิบัติธรรม ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่
ที่ 6 ตั้งไว้ 30,000 บาท  เพื่อจ่ายค่าอาหารและนํ้าปานะ สําหรับผู้ร่วม
โครงการ 400 คน จํานวน 7 วัน
3.อุดหนุนโครงการเข้าร่วมปฏิบัติธรรม ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่
ที่ 10 ตั้งไว้ 30,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารและนํ้าปานะ สําหรับผู้
ร่วมโครงการ 400 คน จํานวน 7 วัน
4.อุดหนุนโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจําปี 2562 ให้
แก่ คณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 1 ตั้งไว้ 27,600 บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่า
อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มสําหรับผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าจัดสถานที่
และอื่นๆ  
5.อุดหนุนโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจําปี 2562 ให้
แก่ คณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 2 ตั้งไว้ 21,000  บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มสําหรับผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าจัดสถานที่
และอื่นๆ  
6.อุดหนุนโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจําปี 2562 ให้
แก่ คณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 3 ตั้งไว้ 27,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มสําหรับผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าจัดสถานที่
และอื่นๆ  
7.อุดหนุนโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจําปี 2562 ให้
แก่ คณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 4ตั้งไว้ 8,600 บาท     เพื่อจ่ายเป็นค่า
อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มสําหรับผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าจัดสถานที่
และอื่นๆ  

วันที่พิมพ์ : 1/10/2561  10:39:37 หน้า : 67/74



8.อุดหนุนโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจําปี 2562 ให้
แก่ คณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 5 ตั้งไว้ 15,400 บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่า
อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มสําหรับผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าจัดสถานที่
และอื่นๆ  
9.อุดหนุนโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจําปี 2562 ให้
แก่ คณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 6 ตั้งไว้ 22,800 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่า
อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มสําหรับผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าจัดสถานที่
และอื่นๆ  
10.อุดหนุนโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจําปี 2562 ให้
แก่ คณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 7 ตั้งไว้ 15,600 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มสําหรับผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าจัดสถานที่
และอื่นๆ  
11.อุดหนุนโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจําปี 2562 ให้
แก่ คณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 8 ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มสําหรับผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าจัดสถานที่
และอื่นๆ  
12.อุดหนุนโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจําปี 2562 ให้
แก่ คณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 9 ตั้งไว้ 9,800 บาทเพื่อเพื่อจ่ายเป็นค่า
อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มสําหรับผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าจัดสถานที่
และอื่นๆ  
13.อุดหนุนโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจําปี 2562 ให้
แก่ คณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 10 ตั้งไว้ 27,800 บาทเพื่อจ่ายเป็นค่า
อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มสําหรับผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าจัดสถานที่
และอื่นๆ  
14.อุดหนุนโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจําปี 2562 ให้
แก่ คณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 11 ตั้งไว้ 8,000 บาทเพื่อจ่ายเป็นค่า
อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มสําหรับผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าจัดสถานที่
และอื่นๆ  
15.อุดหนุนโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจําปี 2562 ให้
แก่ คณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 12 ตั้งไว้ 26,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มสําหรับผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าจัดสถานที่
และอื่นๆ 
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16.อุดหนุนโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจําปี 2562 ให้
แก่ คณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 13 ตั้งไว้ 14,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มสําหรับผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าจัดสถานที่
และอื่นๆ  
17.อุดหนุนโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจําปี 2562 ให้
แก่ คณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 14 ตั้งไว้ 14,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มสําหรับผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าจัดสถานที่
และอื่นๆ 
18.อุดหนุนโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจําปี 2562 ให้
แก่ คณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 15 ตั้งไว้ 14,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มสําหรับผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าจัดสถานที่
และอื่นๆ 
19.อุดหนุนโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจําปี 2562 ให้
แก่ คณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 16 ตั้งไว้ 14,400 บาทเพื่อจ่ายเป็นค่า
อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดสถานที่และอื่นๆ ผู้เข้าร่วม
โครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน  การแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616  ลงวัน
ที่ 24  มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 5  หน้า 102
ข้อ 7

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 2,111,000 บาท

งบลงทุน รวม 2,111,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,111,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคลองฝักมีด หมู่ที่ 8 จํานวน 500,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคลองฝัก
มีด หมู่ที่ 8 ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 185.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 925
 ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานงานทางสําหรับ อปท.กรมทางหลวง
ชนบท หมวดงานบํารุงทาง
-ตามพระราชบัญญัติ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
-แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 1  หน้า 78 ข้อ 2
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบ่อลูกรัง หมู่ที่ 6 จํานวน 208,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบ่อ
ลูกรัง หมู่ที่ 6 ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 77.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 385
 ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานงานทางสําหรับ อปท.กรมทางหลวง
ชนบท หมวดงานบํารุงทาง
-ตามพระราชบัญญัติ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
-แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 1  หน้า 78 ข้อ 2

โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ บ้านมิตรไมตรี หมู่ที่ 13 จํานวน 233,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ บ้านมิตรไมตร หมู่
ที่ 13 ขนาดกว้าง 4.90 เมตร ยาว 12.00 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 58.8
 ตารางเมตร ประกอบด้วยงานโครงสร้าง งานหลังคา งานทาสี และงาน
ไฟฟ้า ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตําบลคลองหินปูนกําหนด
-ตามพระราชบัญญัติ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
-แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 1  หน้า 83
 ข้อ 12

โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์(โดมกลางบ้าน)บ้านมิตรไมตรี หมู่ที่ 13 จํานวน 267,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์(โดมกลางบ้าน) บ้าน
มิตรไมตร หมู่ที่ 13 ขนาดกว้าง 10.50 เมตร ยาว 8.00 เมตร มีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 84 ตารางเมตร ประกอบด้วยงานโครงสร้าง งานหลังคา งานปู
กระเบื้อง งานทาสี และงานไฟฟ้า ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตําบล
คลองหินปูนกําหนด
-ตามพระราชบัญญัติ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
-แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 1  หน้า 83
 ข้อ 12

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านคลองตะเคียนพัฒนา หมู่ที่ 
16

จํานวน 500,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านคลองตะเคียน
พัฒนา หมู่ที่ 16 ประกอบด้วยงานซ่อมแซมถนนลูกรังตามสายทางที่ชํารุด
เสียหายเป็นช่วงๆพร้อมเกรด ปรับเกรี่ยให้เรียบร้อย ปริมาณลูกรังไม่น้อย
กว่า 3,500 ลบ.ม. ตามแบบและรายการที่องค์การบริหารส่วนตําบลคลอง
หินปูนกําหนด
-ตามพระราชบัญญัติ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
-แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 1  หน้า 80 ข้อ 3
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โครงการปรับปรุงบํารุงทางถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านทรัพย์เจริญ หมู่ที่ 
11

จํานวน 329,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงบํารุงทางถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านทรัพย์
เจริญ หมู่ที่ 11 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1000.00 เมตร หนา 0.20
 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5000.00 ตร.ม. ประกอบไปด้วยงานกรุย
คันทางเดิมแล้วบดทับ งานปรับเกลี่ยแต่งและอัดคันทางเดิม งานวัสดุรอง
พื้นทาง ตามแบบมาตรฐานงานทางของกรมทางหลวงชนบท หมวดงาน
บํารุงทาง
-ตามพระราชบัญญัติ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
-แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 1  หน้า 79 ข้อ 3

โครงการวางท่อระบายนํ้าคอนกรีต บ้านคลองตาสูตร หมู่ที่ 10 จํานวน 74,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการวางท่อระบายนํ้าคอนกรีต บ้านคลองตา
สูตรหมู่ที่ 10 ท่อขนาด 1.00 x 1.00 เมตร (วางคู่) จํานวน 16 ท่อน ตาม
แบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท หมวดงานท่อระบายนํ้าและรางระบาย
นํ้า
-ตามพระราชบัญญัติ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
-แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 4  หน้า 91 ข้อ 1

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 50,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรประจําตําบลคลองหินปูน จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ทางการเกษตรประจําตําบลคลองหินปูน เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร
กลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม จัดเตรียมสถานที่ และรายจ่ายอื่นๆ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน  การแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 2  หน้า 85 ข้อ 1
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งานอนุรักษ์แหล่งนํ้าและป่าไม้ รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในตําบลคลองหินปูน เช่น ป้าย อาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม ค่าจัดเตรียมสถานที่ และรายจ่ายอื่นๆ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน  การแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 4  หน้า 92 ข้อ 1

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 22,917,890 บาท

งบกลาง รวม 22,917,890 บาท
งบกลาง รวม 22,917,890 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 160,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างกรณีนาย
จ้างในอัตราร้อยละ  5  ของค่าจ้างที่องค์การบริหารส่วนตําบลจะต้องจ่าย
เพื่ออุดหนุนเงินค่าเบี้ยประกันสังคมของพนักงานจ้าง และผู้ดูแลเด็กของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
-ตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1)  พระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ. 2533  
2)  หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด  ที่ มท 0809.5/ว
 9  ลงวันที่  22  มกราคม 2557  เรื่อง การจ่ายเบี้ยประกันสังคมของ
พนักงานจ้าง 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 16,800,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ที่มี
คุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ และได้ขึ้นทะเบียน
ขอรับเงินเบี้ยยังชีพไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้แล้ว โดยจ่ายอัตรา
เบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันได สําหรับผู้สูงอายุ โดยผู้สูงอายุ 60-69
 ปี จะได้รับ 600 บาท อายุ 70-79 ปี จะได้รับ 700 บาท อายุ 80-89
 ปี จะได้รับ 800 บาท และอายุ 90 ปีขึ้นไป จะได้รับ 1,000 บาท
-ตามระเบียบ หนังสือสั่งการดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้
สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยัง
ชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
-แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้า 88 ข้อ 3
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เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 5,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการเบี้ยความพิการให้แก่คนพิการที่มีสิทธตามหลัก
เกณฑ์ที่กําหนดที่ได้แสดงความจํานงโดยการขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยัง
ชีพความพิการไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว โดยคนพิการที่มี
สิทธิจะได้รับเบี้ยความพิการคนละ 800 บาทต่อเดือน
-ตามมติคณะรัฐมนตรี ดังนี้
1) มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2557
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยัง
ชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
-แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้า 88 ข้อ 4

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์
ได้รับรองและทําการวินิจฉัยแล้ว และมีความเป็นอยู่ยากจน หรือถูกทอด
ทิ้งขาดผู้อุปการะดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ โดยผู้ป่วย
เอดส์ที่มีสิทธิจะได้รับเบี้ยยังชีพคนละ 500 บาทต่อเดือน ครบทั้ง 12 เดือน
-ตามระเบียบ หนังสือสั่งการดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยัง
ชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
-แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้า 88 ข้อ 2

สํารองจ่าย จํานวน 447,980 บาท
เพื่อสํารองจ่าย  เป็นรายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัย
เกิดขึ้น  หรือบรรเทาปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมเท่า
นั้น   และในการช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นและจังหวัดที่
ประสบสาธารณภัย  ตามพระราชบัญญัติและหนังสือสั่งการ   ดังนี้
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน
ตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย   ด่วนมาก  ที่  มท  0313. 4 /ว 667   ลง
วันที่  12  มีนาคม   2545  เรื่อง  การช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิด
สาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3215  ลงวัน
ที่  6 มิถุนายน 2559
4)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย   ที่  มท  0808.2/ว  0684  ลงวันที่  8
 กุมภาพันธ์ 2560
5)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว
 76  ลงวันที่   13  มกราคม  2558   
6)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว
 526  ลงวันที่ 8 มีนาคม 2560
7)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว
 1064  ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560
8)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว
 1173  ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2560
9)  หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด  ที่ มท 0810.4/ว 1020  ลงวัน
ที่ 2 สิงหาคม 2560
10) หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.4/ว 2145 ลงวัน
ที่ 11 ตุลาคม 2560
11)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 6768 ลงวัน
ที่ 29 พฤศจิกายน 2560
12) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว 608 ลงวัน
ที่ 5 มีนาคม 2561
13)   หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.4/ว 1073 ลง
วันที่ 17 เมษายน 2561
-แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 3 หน้า 88 ข้อ 5
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รายจ่ายตามข้อผูกพัน
โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น จํานวน 169,200 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับองค์การ
บริหารส่วนตําบล ขนาดกลาง ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 40  ของค่าบริการ
สาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ   ตาม
ประกาศ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  เรื่อง  หลักเกณฑ์การสนับสนุนขององค์การบริหาร
จังหวัด  เทศบาล  และองค์การบริหารส่วนตําบลในการให้บริการ
สาธารณะ  ลงวันที่  23  พฤศจิกายน  2552
2) ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหน
ดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินงานและ
บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ
. 2557
-แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 4 หน้า 101
 ข้อ 1

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 240,710 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (ก.บ.ท.) ตั้งไว้ ร้อยละ 1 ของประมาณการรายรับไม่รวมเงินอุด
หนุน  
-  ตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2500
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2546  
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