
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตําบลคลองกระบือ
อําเภอ ปากพนัง   จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 43,700,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 9,413,760 บาท
งบบุคลากร รวม 7,286,060 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,089,540 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,100 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนนายกองค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
 เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกองค์การบริหารส่วนตําบล รอง
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการ/นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 2,404,800 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลประธาน
สภาองค์การบริหารส่วนตําบล ,รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล,  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,196,520 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,060,960 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลประจําปี เงินปรับปรุง
เงินเดือนพนักงานส่วนตําบลประจําปี  จํานวน  9 อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 84,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวและเงินเพิมตามคุณวุฒิ  และเงิน
ค่าตอบแทนรายเดือน ตําแหน่ง  ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล 
(นักบริหารท้องถิน ระดับกลาง )

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 168,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล
(นักบริหารงานท้องถินระดับกลาง) รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล 
(นักบริหารงานท้องถินระดับต้น) หัวหน้าสํานักงานปลัด อบต.
(นักบริหารงานทัวไป)
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 811,560 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัว
ไป เงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัว
ไป  จํานวน  6 อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 72,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวพนักงานจ้างตามภารกิจ และ
พนักงานจ้างทัวไป   จํานวน  5  อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 1,994,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 363,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ ให้แก่
พนักงานส่วนตําบล,พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัวไป ของ
สํานักงานปลัด,เงินค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการซือหรือจ้าง,ค่า
ตอบแทน อปพร.,เงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าทีในการเลือกตัง ,เงินรางวัล,เงิน
ทําขวัญฝ่าอันตรายเป็นครังคราว ฯลฯ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบลและพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัวไป

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 163,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านหรือค่าเช่าซือหรือผ่อนชําระหนีเงินกู้บ้านพักอาศัย
ให้กับพนักงานส่วนตําบลตามสิทธิจะได้รับ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหารท้องถินพนักงานส่วน
ตําบลตามสิทธิทีควรจะได้รับ

ค่าใช้สอย รวม 1,075,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นรายจ่ายในการให้ได้มาซึงบริการ  เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บ
หนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าซักฟอก ค่าเช่าทรัพย์สิน  ค่าจํากัดสิง
ปฏิกูล ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจัดทําป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่า
ธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบียประกัน ค่าแผ่นพับ วารสาร ค่ารับหนังสือ/วารสาร
ต่างๆ ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ค่าเช่าทรัพย์สิน  ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภาย
นอก ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ  ค่าติดตังเครืองรับสัญญาณต่างๆ ค่าติดตัง
ไฟฟ้า ค่าติดตังระบบเครือข่าย LAN  ค่าติดตังโทรศัพท์  ค่าเช่าพืนที
เว็บไซด์ของ อบต.  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานรังวัดแนวเขตทีดินที
สาธารณะประโยชน์ในตําบลคลองกระบือ ค่าใช้จ่ายในการทําประกันภัย
รถราชการ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ฯลฯ
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รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ารับรอง และ/หรือค่าเลียงรับรองและพิธีการ แยกเป็น
(1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เพือจ่ายเป็นค่ารับรอง
ในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ทีมานิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยียม
ชม หรือทัศนศึกษาดูงาน เช่น ค่าอาหาร ค่าเครืองดืมทีไม่มีแอลกอฮอล์ซึง
มีอาหารว่าง หรือขนมประกอบ ค่าของขวัญหรือของทีระลึก ค่าพิมพ์
เอกสาร ค่าใช้จ่ายทีเกียวเนืองในการเลียงรับรอง รวมทังค่าบริการ และค่า
ใช้จ่ายอืนซึงจําเป็นต้องจ่ายทีเกียวกับการรับรอง 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.4/ว
 2381 ลงวันที 28 กรกฎาคม 2549 และระเบียบอืนๆทีเกียวข้อง
(2) ค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาท้องถิน หรือคณะกรรมการ หรือ
คณะอนุกรรมการ ทีได้รับแต่งตังตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ หนังสือ
สังการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่าง องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน หรือองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถินกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน
- เพือจ่ายเป็นค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาท้องถิน หรือคณะ
กรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ ทีได้รับแต่งตัง ตามกฎหมายหรือตาม
ระเบียบ หรือหนังสือสังการ ของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุม
ระหว่าง องค์กรปกครองส่วนท้องถินด้วยกัน หรือองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน กับรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหารท้องถิน
ได้แก่ ค่าอาหาร เครืองดืม ทีไม่มีแอลกอฮอล์ซึงมีอาหารว่างหรือขนม
ประกอบ เครืองใช้ในการเลียงรับรอง และค่าบริการอืน ๆ ซึงจําเป็นต้อง
จ่ายทีเกียวเนืองกับการเลียงรับรองในการประชุม 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.4/ว
 2381 ลงวันที 28 กรกฎาคม 2549 และระเบียบอืนๆทีเกียวข้อง

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอด
รถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตัง จํานวน 550,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการเลือกตังขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลคลองกระบือทีคณะกรรมการการเลือกตังกําหนด  (กรณีครบ
วาระ  ยุบสภา  กรณีแทนตําแหน่งว่าง และกรณีคณะกรรมการการเลือก
ตังสังให้มีการเลือกตังใหม่ และกรณีอืนๆ ) อีกทังให้ความร่วมมือในการ
ประชาสัมพันธ์ การณรงค์ หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบ
ถึงสิทธิและหน้าทีและการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตังสภาผู้
แทนราษฎรและหรือสมาชิกวุฒิสภา  โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการจัด
สถานที  ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์
เอกสารและสิงพิมพ์  ค่าหนังสือ  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร  ค่าเช่า
อุปกรณ์ต่างๆ  ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุเอกสาร  ค่าของสมนาคุณ  ค่า
อาหารว่างและเครืองดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่ายาน
พาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าตอบแทนคณะ
กรรมการ  ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา ใน
โอกาสงานรัฐพิธีและวันสําคัญต่างๆ เช่น วันปิยมหาราช ฯลฯ
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โครงการเพิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการแก่ผู้บริหารท้องถิน สภาท้อง
ถินและเจ้าหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถินให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ระเบียบของทางราชการ

จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเพิมประสิทธิภาพการปฏิบัติ
ราชการแก่ผู้บริหารท้องถิน สภาท้องถินและเจ้าหน้าทีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ เช่น ค่า
อาหารว่างและเครืองดืม ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าวิทยากร ค่าป้ายไวนิล 
ค่าหนังสือคู่มือ ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 และ
ระเบียบอืนทีเกียวข้อง 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม/เปลียน
แปลง  ครังที  2 หน้าที 11 ลําดับที 2

โครงการวันท้องถินไทย จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการวันท้องถินไทย เช่น ค่าจัด
ดอกไม้และตกแต่งสถานที  ค่าจัดทําป้ายไวนิล ค่าป้ายนิทรรศการ ค่า
อาหารว่างและเครืองดืม ค่าวิทยากร  ค่าอาหารและเครืองดืม ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 และ
ระเบียบอืนทีเกียวข้อง 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม/
เปลียนแปลง   ครังที  2 หน้าที 11 ลําดับที 1

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ  กรณีเป็นการจ้างเหมาทังค่าสิงของและค่าแรงให้จ่ายจากค่า
ใช้สอย ส่วนกรณีทีองค์การปกครองส่วนท้องถินเป็นผู้ดําเนินการ
ซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดังนี
1. ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
2. ค่าสิงของทีซือมาใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่า
วัสดุ

ค่าวัสดุ รวม 330,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  เช่น พระบรมฉายาลักษณ์ ธงชาติ  ธง
สัญลักษณ์ต่าง ๆ รวมถึง อุปกรณ์และสิงของ เช่น  หมึก แฟ้ม ดินสอ 
ยางลบ ปากกา สมุด ไม้บรรทัด  แฟ้มประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ตรา
ยาง นําดืมสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ และรายจ่ายอืนทีเข้า
ลักษณะประเภทนี

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุพร้อมอุปกรณ์ต่างๆ เช่น โคม
ไฟ ฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า  เทปพันสายไฟฟ้า  สายไฟฟ้า  ปลัก
ไฟฟ้า  หลอดไฟฟ้า  สวิตซ์ไฟฟ้า  สตาร์ทเตอร์ ฯลฯ และรายจ่ายอืนทีเข้า
ลักษณะประเภทนี

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด ผงซัก
ฟอก กระดาษชําระ สบู่ นํายาดับกลิน นํายาเครืองสุขภัณฑ์และอืน ๆ รวม
ถึงอุปกรณ์ของใช้ต่างๆ ทีจัดอยู่ในประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถัง
แก๊ส มีด ถาด กระติกนํา ชุดถ้วยกาแฟ ช้อนกาแฟ แก้วนํารับแขก ฯลฯ
 และรายจ่ายอืนทีเข้าลักษณะประเภทนี
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งทีใช้กับรถส่วนกลางขององค์การ
บริหารส่วนตําบล เช่น แบตเตอร์รี  หัวเทียน  ยางนอก  ยางใน นํามัน
เบรก ฯลฯ และรายจ่ายอืนทีเข้าลักษณะประเภทนี

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 180,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนทีใช้กับรถส่วนกลาง เครืองสูบ
นํา เครืองตัดหญ้า เครืองพ่นหมอกควันหรือกิจการอืนๆขององค์การ
บริหารส่วนตําบล เช่น นํามันดีเซล นํามันเบนซิน นํามันเครือง ฯลฯ และ
รายจ่ายอืนทีเข้าลักษณะประเภทนี

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุทีใช้ในการโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ ป้ายประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารฟิล์ม ม้วน
เทป แผ่นป้ายประกาศ โปสเตอร์ พู่กัน  ไม้อัด รูปทีได้จากการล้างอัด
ขยาย แถบบันทึกเสียงหรือภาพ โทรโข่ง ฯลฯ และรายจ่ายอืนทีเข้าลักษณะ
ประเภทนี

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ แฟรชไดท์ ผ้าหมึก
พิมพ์ Harddisk ฯลฯ ทีเกียวข้องกับคอมพิวเตอร์ และรายจ่ายอืนทีเข้า
ลักษณะประเภทนี

ค่าสาธารณูปโภค รวม 226,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับทีทําการองค์การบริหารส่วนตําบล อาคารที
เป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตําบลคลองกระบือ

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําประปา สําหรับทีทําการองค์การบริหารส่วนตําบล
คลองกระบือ 

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 6,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์  ค่าบํารุงรักษาหมายเลข และค่าใช้จ่ายเกียวกับ
การบริการทีใช้สําหรับกิจการขององค์การบริหารส่วนตําบลคลองกระบือ

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ลงทะเบียน ค่าซือดวงไปรษณีย์ยากร ค่า
ธนาณัติ ฯลฯ ทีใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตําบลคลองกระบือ

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการอินเตอร์เน็ตตําบล  หรือ ค่าวิทยุสือสารผ่านดาว
เทียม ค่าสือสารอืน ๆ  ค่าใช้จ่ายเกียวเนือง เช่น ค่าสมาชิก ค่าใช้บริการ
อินเตอร์เน็ตรายเดือน รวมถึงค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนเกียวกับการใช้
บริการ ฯลฯ
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งบลงทุน รวม 76,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 76,700 บาท
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ตู้นําร้อน-เย็น จํานวน 1 เครือง จํานวน 6,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้นําร้อน-เย็น  จํานวน  1  เครือง
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี 
- ประเภทถังควํา
- ความจุถัง  20 ลิตร
- ระบบทํานําเย็น-นําร้อนมี
-ระบบทําความเย็นตําสุด 10 องศาเซลเซียส
-ระบบทําความร้อนสูงสุด 85-95 องศาเซลเซียส
-ไฟแสดงสถานะการทํางานมี
-โครงสร้างภายนอกพลาสติก
- แรงดันไฟฟ้า 220 โวลต์
- ความถีกระแสไฟฟ้า 50 เฮิร์ช
-เป็นไปตามราคาท้องตลาดเนืองจากไม่มีตามบัญชีราคาตามมาตรฐาน
ครุภัณฑ์
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที 9 มิถุนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติม/เปลียน
แปลง ครังที 2 หน้าที 30 ลําดับที 8
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล แบบที 2*
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว) จํานวน 2 เครือง ๆ ละ 30,000 บาท

จํานวน 60,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล แบบที 2
* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว) จํานวน 2 เครือง
โดยมีคุุณลักษณะ ดังนี
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) 
จํานวน 1 หน่วย มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 8 MB มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz
- มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึง หรือดีกว่า ดังนี
1) เป็นแผงวงจรเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีมีหน่วยความจํา
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ทีสามารถใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพทีมีความสามารถในการใช้หน่วย
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
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 
3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว จํานวน 1 หน่วย
-เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์)
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที 9 มิถุนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติม/เปลียน
แปลง ครังที 2 หน้าที 28 ลําดับที 1
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เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดํา (18 หน้า/นาที) จํานวน 2 
เครือง ๆ ละ 2,600 บาท

จํานวน 5,200 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED  ขาวดํา (18
 หน้า/นาที)   จํานวน  2  เครือง
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
-เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์)
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที 9 มิถุนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติม/เปลียน
แปลง ครังที 2 หน้าที 28 ลําดับที 2

เครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 2 เครือง ๆ ละ 2,500 บาท จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน  2
  เครือง
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี 
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
-เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์)
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที 9 มิถุนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติม/เปลียน
แปลง ครังที 2 หน้าที 30 ลําดับที 9

งบรายจ่ายอืน รวม 25,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 25,000 บาท
รายจ่ายอืน
ค่าจ้างทีปรึกษาเพือศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่างๆ ซึงมิใช่เพือ
การจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ทีดินและ/หรือสิงก่อสร้าง

จํานวน 25,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างทีปรึกษาเพือศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบ
ต่างๆ ซึงมิใช่เพือการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ทีดินและ/หรือสิงก่อสร้าง
เช่น  ค่าจ้างสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วน
ตําบลคลองกระบือ
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งบเงินอุดหนุน รวม 32,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 32,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน ระดับอําเภอ

จํานวน 15,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าอุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ระดับอําเภอ ให้กับองค์การ
บริหารส่วนตําบลบ้านใหม่
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้อง พ.ศ. 2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติม/เปลียน
แปลง ครังที 2 หน้าที 27 ลําดับที 1

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการจัดงานพระราชพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริ
กิต์พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทร์มหาภูมิพลอดุลยเดช

จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าอุดหนุนโครงการจัดงานพระราชพิธีวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ ในพระบาท
สมเด็จพระปรมินทร์มหาภูมิพลอดุลยเดช ให้แก่ทีทําการปกครองอําเภอ
ปากพนัง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้อง พ.ศ. 2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติม/เปลียน
แปลง ครังที 2 หน้าที 20 ลําดับที 3
โครงการจัดงานพระราชพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพวรางกูร

จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าอุดหนุนโครงการจัดงานพระราชพิธีวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพวรางกูรให้
แก่ทีทําการปกครองอําเภอปากพนัง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้อง พ.ศ. 2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติม/เปลียน
แปลง ครังที 2 หน้าที 19 ลําดับที 2
โครงการจัดงานรัฐพิธีถวายบังคมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุล
จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พระปิยมหาราชเจ้า) ปี 2562 อําเภอปากพนัง

จํานวน 3,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าอุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีถวายบังคมพระบรมรูปพระ
บาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พระปิยมหาราชเจ้า) ปี 2562
 อําเภอปากพนัง ให้แก่ทีทําการปกครองอําเภอปากพนัง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้อง พ.ศ. 2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติม/เปลียน
แปลง ครังที 2 หน้าที 20 ลําดับที 4
โครงการจัดงานรัฐพิธีวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที 9 (13 ตุลาคม 2562)

จํานวน 4,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าอุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีวันคล้ายวันสวรรคต พระ
บาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที 9(13
 ตุลาคม 2562) ให้แก่ทีทําการปกครองอําเภอปากพนัง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้อง พ.ศ. 2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติม/เปลียน
แปลง ครังที 2 หน้าที 18 ลําดับที 1

วันทีพิมพ์ : 14/11/2561  14:54:49 หน้า : 9/34



งานบริหารงานคลัง รวม 2,877,720 บาท
งบบุคลากร รวม 1,929,120 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,929,120 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,461,600 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลประจําปี เงินปรับปรุง
เงินเดือนพนักงานส่วนตําบลประจําปี  จํานวน  5 อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 21,300 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวพนักงานส่วน
ตําบล จํานวน 1 อัตรา 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของผู้อํานวยการกองคลัง
(นักบริหารงานคลัง ) 

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 244,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา เงินปรับปรุงค่าจ้างลูกจ้างประจํา 
จํานวน  1  อัตรา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 149,880 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ เงินปรับปรุงค่าตอบแทน
พนักงานจ้างตามภารกิจ  จํานวน  1 อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 9,540 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  จํานวน  1  อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 876,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 253,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ ให้แก่
พนักงานส่วนตําบล,พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัวไป ของ
กองคลัง,เงินค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการซือหรือจ้าง ,เงินค่าตอบ
แทนเจ้าหน้าทีในการเลือกตัง ,เงินรางวัล,เงินทําขวัญฝ่าอันตรายเป็นครัง
คราว ฯลฯ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบลและพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัวไป

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 108,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านหรือค่าเช่าซือหรือผ่อนชําระหนีเงินกู้บ้านพักอาศัย
ให้กับพนักงานส่วนตําบลตามสิทธิจะได้รับ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบลตามสิทธิที
ควรจะได้รับ
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ค่าใช้สอย รวม 530,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นรายจ่ายในการให้ได้มาซึงบริการ  เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บ
หนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าซักฟอก ค่าเช่าทรัพย์สิน  ค่าจํากัดสิงปฏิกูล 
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจัดทําป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่า
ธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบียประกัน ค่าแผ่นพับ วารสาร ค่ารับหนังสือ/วารสาร
ต่างๆ ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ค่าเช่าทรัพย์สิน  ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภาย
นอก ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ  ค่าติดตังเครืองรับสัญญาณต่างๆ ค่าติดตัง
ไฟฟ้า ค่าติดตังระบบเครือข่าย LAN  ค่าติดตังโทรศัพท์   ค่าใช้จ่ายใน
การทําประกันภัยรถราชการ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา ฯลฯ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอด
รถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ
โครงการจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน อบต.คลองกระบือ จํานวน 450,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน อบต.คลองกระบือ เช่น  ค่าจ้างพนักงาน  ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม/เปลียน
แปลง ครังที 2  หน้าที 24 ลําดับที 1

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ  กรณีเป็นการจ้างเหมาทังค่าสิงของและค่าแรงให้จ่ายจากค่า
ใช้สอย ส่วนกรณีทีองค์การปกครองส่วนท้องถินเป็นผู้ดําเนินการ
ซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดังนี
1. ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
2. ค่าสิงของทีซือมาใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่า
วัสดุ
   

ค่าวัสดุ รวม 90,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  เช่น พระบรมฉายาลักษณ์ ธงชาติ  ธง
สัญลักษณ์ต่าง ๆ รวมถึง อุปกรณ์และสิงของ เช่น  หมึก แฟ้ม ดินสอ 
ยางลบ ปากกา สมุด ไม้บรรทัด  แฟ้มประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ตรา
ยาง นําดืมสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ และรายจ่ายอืนทีเข้า
ลักษณะประเภทนี

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ แฟรชไดท์ ผ้าหมึก
พิมพ์ Harddisk ฯลฯ ทีเกียวข้องกับคอมพิวเตอร์ และรายจ่ายอืนทีเข้า
ลักษณะประเภทนี

ค่าสาธารณูปโภค รวม 3,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ลงทะเบียน ค่าซือดวงไปรษณีย์ยากร ค่า
ธนาณัติ ฯลฯ ทีใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตําบลคลองกระบือ
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งบลงทุน รวม 72,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 72,600 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เก้าอีสํานักงาน จํานวน 2 ตัว ๆ ละ 2,500 บาท จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีสํานักงาน  จํานวน 2 ตัว  
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี
- เก้าอีหุ้ม PVC
- มีขนาดไม่น้อยกว่า  54X48X90 เซนติเมตร
- โครงขา 5 แฉก มีล้อเลือน
- วัสดุปิดด้านหลัง พนักพิงและใต้ทีนังทําด้วยหนังเทียม
- มีทีเท้าแขน
-เป็นไปตามราคาท้องตลาดเนืองจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที 9 มิถุนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติม/เปลียน
แปลง ครังที 2 หน้าที 29 ลําดับที 5

ตู้เหล็ก แบบ 4 ลินชัก จํานวน 4 ตู้ ๆ ละ 7,900 บาท จํานวน 31,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ ตู้เหล็ก แบบ 4 ลินชัก จํานวน 4 ตู้
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี
- มีหูลินชัก
- คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที 9 มิถุนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติม/เปลียน
แปลง ครังที 2 หน้าที 29 ลําดับที 7
 

โต๊ะทํางาน จํานวน 2 ตัว ๆ ละ 3,000 บาท จํานวน 6,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ โต๊ะทํางาน  จํานวน  2 ตัว  
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี
-วัสดุทําด้วยเหล็กสีเทา
-ขนาดไม่น้อยกว่า 120X66X75 เซนติเมตร
-มีลินชักขวาและลินชักกลางพร้อมกุญแจ
-เป็นไปตามราคาท้องตลาดเนืองจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที 9 มิถุนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติม/เปลียน
แปลง ครังที 2 หน้าที 29 ลําดับที 6
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล แบบที 2* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิว)  จํานวน  1  เครือง

จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล แบบที 2*
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว)  จํานวน  1  เครือง 
โดยมีคุุณลักษณะ ดังนี
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) 
จํานวน 1 หน่วย มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 8 MB มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz
- มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึง หรือดีกว่า ดังนี
1) เป็นแผงวงจรเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีมีหน่วยความจํา
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ทีสามารถใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพทีมีความสามารถในการใช้หน่วย
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
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 
3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว จํานวน 1 หน่วย
-เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์)
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที 9 มิถุนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติม/เปลียน
แปลง ครังที 2 หน้าที 28 ลําดับที 3
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 13,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 13,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 13,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จํานวน 13,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันและปราบปรามยา
เสพติด เช่น   ค่าจัดทําป้ายไวนิล ค่าป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์  ค่าอาหาร
ว่างและเครืองดืม ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าวิทยากร ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 และ
ระเบียบอืนทีเกียวข้อง 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 8 ลําดับ
ที 2

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 370,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 360,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 360,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าทีปฏิบัติงานประจํารถฉุกเฉิน(รับ - ส่งผู้ป่วย)และกู้ภัย 
อบต. คลองกระบือ

จํานวน 110,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าทีปฏิบัติงานประจํารถฉุกเฉิน(รับ - ส่งผู้
ป่วย)และกู้ภัย อบต. คลองกระบือ) 

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน  เช่น   ค่าจัดทําป้ายไวนิล ค่าป้ายนิทรรศการ ค่าอาหาร
ว่างและเครืองดืม ค่าวิทยากร ค่าอาหารและเครืองดืม ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครือง
แต่งกายของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2560
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม/เปลียน
แปลงครังที  2  หน้าที 8 ลําดับที 1
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โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ  เช่น  ค่าจัดทําป้ายไวนิล ค่าอาหาร
ว่างและเครืองดืม  ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 
-เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่ง
ชาติ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
. 2560
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม/เปลียน
แปลง ครังที  2 หน้าที  8 ลําดับที 3
 

งบลงทุน รวม 10,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 10,000 บาท
ครุภัณฑ์อืน
แผงกันจราจร จํานวน 4 แผง ๆ ละ 2,500 บาท จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือแผงกันจราจร  จํานวน  4  แผง
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี 
- ขนาด 1.5 เมตร 
- แบบมีล้อ
-สําหรับกันเขตห้วงห้ามต่างๆ และจราจร
-ทนต่อแสงแดดสามารถใช้งานได้ทังภายนอกและภายในอาคาร
-เหมาะกับการตังไว้สถานทีเตือน เพือไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ
-เป็นไปตามราคาท้องตลาดเนืองจากไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที 9 มิถุนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติม/เปลียน
แปลง ครังที 2 หน้าที 31 ลําดับที 15

   
แผนงานการศึกษา

งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 2,709,560 บาท
งบบุคลากร รวม 2,280,560 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,280,560 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,491,960 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลประจําปี เงินปรับปรุง
เงินเดือนพนักงานส่วนตําบลและข้าราชการครู กองการศึกษา  จํานวน  5
อัตรา

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของผู้อํานวยการกองการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา)

เงินวิทยฐานะ จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะของข้าราชการครู  
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 666,600 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานตามภารกิจและพนักงานจ้างทัว
ไป เงินค่าปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทัวไป จํานวน 5  อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ
พนักงานจ้างทัวไป จํานวน 3 อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 399,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 168,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 75,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ ให้แก่
พนักงานส่วนตําบล,พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัวไป ของ
กองการศึกษา,เงินค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจงานจ้าง,เงินค่าตอบ
แทนเจ้าหน้าทีในการเลือกตัง ,เงินรางวัล,เงินทําขวัญฝ่าอันตรายเป็นครัง
คราว ฯลฯ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบลและพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัวไป

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 78,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านหรือค่าเช่าซือหรือผ่อนชําระหนีเงินกู้บ้านพักอาศัย
ให้กับพนักงานส่วนตําบลและข้าราชการครูตามสิทธิจะได้รับ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบลและข้า
ราชการครู ตามสิทธิทีควรจะได้รับ

ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นรายจ่ายในการให้ได้มาซึงบริการ  เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บ
หนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าซักฟอก ค่าเช่าทรัพย์สิน  ค่าจํากัดสิงปฏิกูล 
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจัดทําป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่า
ธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบียประกัน ค่าแผ่นพับ วารสาร ค่ารับหนังสือ/วารสาร
ต่างๆ ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ค่าเช่าทรัพย์สิน  ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภาย
นอก ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ  ค่าติดตังเครืองรับสัญญาณต่างๆ ค่าติดตัง
ไฟฟ้า ค่าติดตังระบบเครือข่าย LAN  ค่าติดตังโทรศัพท์  ค่าใช้จ่ายในการ
ทําประกันภัยรถราชการ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ฯลฯ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอด
รถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ
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โครงการพัฒนาจิตใกล้ชิดวัดปลูกรากใจใส่แก่นธรรม จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาจิตใกล้ชิดวัดปลูกราก
ใจใส่แก่นธรรม เช่น   ค่าจัดทําป้ายไวนิล ค่าป้ายนิทรรศการ ค่าอาหาร
ว่างและเครืองดืม ค่าวิทยากร ค่าอาหารและเครืองดืม ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 และ
ระเบียบอืนทีเกียวข้อง 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)  หน้าที 182
 ลําดับที 1

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ  กรณีเป็นการจ้างเหมาทังค่าสิงของและค่าแรงให้จ่ายจากค่า
ใช้สอย ส่วนกรณีทีองค์การปกครองส่วนท้องถินเป็นผู้ดําเนินการ
ซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดังนี
1. ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
2. ค่าสิงของทีซือมาใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่า
วัสดุ
   

ค่าวัสดุ รวม 130,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น พระบรมฉายาลักษณ์ ธงชาติ  ธง
สัญลักษณ์ต่าง ๆ รวมถึง อุปกรณ์และสิง
ของ  เช่น  หมึก แฟ้ม ดินสอ ยางลบ ปากกา สมุด ไม้บรรทัด  แฟ้มประวัติ
ข้าราชการ แบบพิมพ์ ตรายาง นําดืมสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน ฯลฯ และรายจ่ายอืนทีเข้าลักษณะประเภทนี

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุพร้อมอุปกรณ์ต่างๆ เช่น โคม
ไฟ ฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า  เทปพันสายไฟฟ้า  สายไฟฟ้า  ปลัก
ไฟฟ้า  หลอดไฟฟ้า  สวิตซ์ไฟฟ้า  สตาร์ทเตอร์ ฯลฯ และรายจ่ายอืนทีเข้า
ลักษณะประเภทนี

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 7,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด ผงซัก
ฟอก กระดาษชําระ สบู่ นํายาดับกลิน นํายาเครืองสุขภัณฑ์และอืน ๆ รวม
ถึงอุปกรณ์ของใช้ต่างๆ ทีจัดอยู่ในประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถัง
แก๊ส มีด ถาด กระติกนํา ชุดถ้วยกาแฟ ช้อนกาแฟ แก้วนํารับแขก ฯลฯ
 และรายจ่ายอืนทีเข้าลักษณะประเภทนี

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งทีใช้กับรถส่วนกลางขององค์การ
บริหารส่วนตําบล เช่น แบตเตอร์รี  หัวเทียน  ยางนอก  ยางใน นํามัน
เบรก ฯลฯ และอืนๆ ทีเข้าลักษณะประเภทนี

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนทีใช้กับรถส่วนกลาง เครืองสูบ
นํา เครืองตัดหญ้า เครืองพ่นหมอกควันหรือกิจการอืนๆขององค์การ
บริหารส่วนตําบล เช่น นํามันดีเซล นํามันเบนซิน นํามันเครือง ฯลฯ และ
รายจ่ายอืนทีเข้าลักษณะประเภทนี  

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ แฟรชไดท์ ผ้าหมึก
พิมพ์ Harddisk ฯลฯ ทีเกียวข้องกับคอมพิวเตอร์ และรายจ่ายอืนทีเข้า
ลักษณะประเภทนี
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 11,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.คลองกระบือ
ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่านําประปาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.คลองกระบือ
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 1,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ลงทะเบียน ค่าซือดวงไปรษณีย์ยากร ค่า
ธนาณัติ ฯลฯ ทีใช้ในกองการศึกษา

งบลงทุน รวม 30,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 30,000 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
กล่องดิจิตอลทีวี จํานวน 2 เครือง ๆ ละ 1,500 บาท จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือกล่องดิจิตอลทีวี จํานวน  2  เครือง
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี
-ให้สัญญาณและเสียงทีชัดเจนต่อเนือง ไม่มีสัญญาณรบกวน ใช้งานได้ทัง
โทรทัศน์และวิทยุพร้อมฟังค์ชันใช้งานทีหลากหลาย 
-ให้ภาพคมชัดระดับ Full HD (1080p)
-สามารถรับสัญญาณได้ทังวิทยุและโทรทัศน์ ฟังค์ชัน Parent Lock 
สําหรับป้องกันรายการทีไม่เหมาะสม
- มีช่อง USB  20
- สามารถบันทึกรายการย้อนหลังได้ผ่าน Flashdrive หรือ Ext HDD
-เป็นไปตามราคาท้องตลาดเนืองจากไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที 9 มิถุนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติม/เปลียน
แปลง ครังที 2 หน้าที 31 ลําดับที 13
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองพิมพ์ Multifunction  ชนิดเลเซอร์ หรือ  LED  สี  จํานวน  1  เครือง จํานวน 17,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ Multifunction  ชนิด
เลเซอร์ หรือ  LED  สี  จํานวน  1  เครือง
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี
- เป็นอุปกรณ์ทีมีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner 
และ Fax ภายในเครืองเดียวกัน
- 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)
- สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทังสีและขาวดํา
- สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สําเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
-เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์)
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที 9 มิถุนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติม/เปลียน
แปลง ครังที 2 หน้าที 31 ลําดับที 12

ครุภัณฑ์อืน
ประตูกันป้องกันเด็กนักเรียนตกรถ จํานวน 1 แผง จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือประตูกันป้องกันเด็กนักเรียนตกรถ จํานวน 1 แผง
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี
-กว้าง 156 เซนติเมตร  สูง  130  เซนติเมตร  
-เป็นไปตามราคาท้องตลาดเนืองจากไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที 9 มิถุนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติม/เปลียน
แปลง ครังที 2 หน้าที 31 ลําดับที 14
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 2,317,627 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,337,627 บาท
ค่าใช้สอย รวม 695,700 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการสนับค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าอาหารกลางวัน)ศุูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลคลองกระบือ

จํานวน 441,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต
.คลองกระบือและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดตรงบน  จํานวน  245 วัน 
วันละ  20  บาท 
- เป็นไปตามหนังสือ ที มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที  19
 มิถุนายน 2561
- เป็นไปตามหนังสือ ด่วนทีสุด ที มท.0893.2/ว1918 ลงวันที 16
 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามหนังสือ ด่วนทีสุด ที มท 0893.3/ว 1658 ลงวันที  22
 มีนาคม 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติม/เปลียน
แปลง ครังที  2  หน้าที 13  ลําดับที 1

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าจัดการเรียนการ
สอน)ศุูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลคลองกระบือ

จํานวน 153,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอนเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.คลองกระบือและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดตรงบน คนละ 1,700 บาท
- เป็นไปตามหนังสือ ที มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที  19
 มิถุนายน 2561
- เป็นไปตามหนังสือ ด่วนทีสุด ที มท.0893.2/ว1918 ลงวันที 16
 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามหนังสือ ด่วนทีสุด ที มท 0893.3/ว 1658 ลงวันที  22
 มีนาคม 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติม/เปลียน
แปลง ครังที  2  หน้าที 13  ลําดับที 2

โครงการสนับสนุุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้
เรียน)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลคลองกระบือ

จํานวน 38,700 บาท

เพือจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.คลองกระบือและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดตรงบน คนละ 430 บาท
- เป็นไปตามหนังสือ ที มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที  19
 มิถุนายน 2561
- เป็นไปตามหนังสือ ด่วนทีสุด ที มท.0893.2/ว1918 ลงวันที 16
 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามหนังสือ ด่วนทีสุด ที มท 0893.3/ว 1658 ลงวันที  22
 มีนาคม 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติม/เปลียน
แปลง ครังที  2  หน้าที 13  ลําดับที 1
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โครงการสนับสนุุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าเครืองแบบนัก
เรียน)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลคลองกระบือ

จํานวน 27,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเครืองแบบนักเรียน เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.คลองกระบือและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดตรงบน คนละ 300 บาท 
- เป็นไปตามหนังสือ ที มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที  19
 มิถุนายน 2561
- เป็นไปตามหนังสือ ด่วนทีสุด ที มท.0893.2/ว1918 ลงวันที 16
 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามหนังสือ ด่วนทีสุด ที มท 0893.3/ว 1658 ลงวันที  22
 มีนาคม 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติม/เปลียน
แปลง ครังที  2  หน้าที 14  ลําดับที 5

โครงการสนับสนุุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าหนังสือเรียน)ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลคลองกระบือ

จํานวน 18,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต
.คลองกระบือและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดตรงบน  คนละ  200  บาท
- เป็นไปตามหนังสือ ที มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที  19
 มิถุนายน 2561
- เป็นไปตามหนังสือ ด่วนทีสุด ที มท.0893.2/ว1918 ลงวันที 16
 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามหนังสือ ด่วนทีสุด ที มท 0893.3/ว 1658 ลงวันที  22
 มีนาคม 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติม/เปลียน
แปลง ครังที  2  หน้าที 13  ลําดับที 3

โครงการสนับสนุุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าอุปกรณ์การ
เรียน)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลคลองกระบือ

จํานวน 18,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.คลองกระบือและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดตรงบน คนละ 200 บาท
- เป็นไปตามหนังสือ ที มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที  19
 มิถุนายน 2561
- เป็นไปตามหนังสือ ด่วนทีสุด ที มท.0893.2/ว1918 ลงวันที 16
 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามหนังสือ ด่วนทีสุด ที มท 0893.3/ว 1658 ลงวันที  22
 มีนาคม 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติม/เปลียน
แปลง ครังที  2  หน้าที 13  ลําดับที 4
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ค่าวัสดุ รวม 641,927 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 641,927 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม)เด็กอนุบาลและเด็กนักเรียนชันประถม
ศึกษาปีที 1 ถึงชันประถมศึกษาปีที  6 ให้แก่ โรงเรียนวัดมหิสสรา
ราม โรงเรียนวัดบ้านงาม โรงเรียนวัดฝ่าพระบาทราษฎร์บํารุง  โรงเรียน
วัดสามแพรก โรงเรียนวัดตรงบน  โรงเรียนวัดสุขุม  ซึงสังกัด สพฐ. ใน
เขตพืนทีตําบลคลองกระบือ จํานวน 260 วัน และเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.คลองกระบือและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดตรงบน 
จํานวน 260 วัน
- เป็นไปตามหนังสือ ที มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที  19
 มิถุนายน 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้าที 184 ลําดับ
ที 11

งบเงินอุดหนุน รวม 980,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 980,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตพืนที
ตําบลคลองกระบือ

จํานวน 980,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันเด็กอนุบาลและเด็กนักเรียนชันประถมศึกษา
ปีที 1 ถึงชันประถมศึกษาปีที  6 ให้แก่ โรงเรียนวัดมหิสสราราม โรงเรียน
วัดบ้านงาม โรงเรียนวัดฝ่าพระบาทราษฎร์บํารุง  โรงเรียนวัดสาม
แพรก โรงเรียนวัดตรงบน  โรงเรียนวัดสุขุม  ซึงสังกัด สพฐ. ในเขตพืนที
ตําบลคลองกระบือ จํานวน 200 วัน วันละ  20  บาท 
- เป็นไปตามหนังสือ ที มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที  19
 มิถุนายน 2561
- เป็นไปตามหนังสือ ด่วนทีสุด ที มท.0893.2/ว1918 ลงวันที 16
 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามหนังสือ ด่วนทีสุด ที มท 0893.3/ว 1658 ลงวันที  22
 มีนาคม 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติม/เปลียน
แปลง ครังที  2  หน้าที 17  ลําดับที 1
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 335,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 75,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศ
.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

จํานวน 60,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า
จุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เช่น  ค่าวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
พร้อมเครืองหมายประจําตัวสัตว์และใบรับรองการฉีควัคซีนและอุปกรณ์
ในการฉีด  ค่าป้ายไวนิล ฯลฯ   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2537 และทีแก้ไขเพิมเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม/เปลียน
แปลง  ครังที  2 หน้าที 23 ลําดับที 1

โครงการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึนทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์
ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี

จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และ
ขึนทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข
บ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี เช่น ค่าจ้างเหมาบริการสํารวจจํานวนสุนัข
และแมวทังทีมีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ  ค่าป้ายไวนิล ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2537 และทีแก้ไขเพิมเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม/เปลียน
แปลง  ครังที  2 หน้าที 9 ลําดับที 1

ค่าวัสดุ รวม 5,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น  ยาสามัญประจํา
บ้าน วัสดุการแพทย์ วัสดุนํายาเคมีกําจัดยุง วัคซีนป้องกันโรค สารเคมี
ต่างๆ และยารักษาโรคระบาดจากสัตว์ เช่น สุนัข แมว โคกระบือ ฯลฯ
  และรายจ่ายอืนทีเข้าลักษณะนี
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งบเงินอุดหนุน รวม 260,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 260,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน
โครงการอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข (หมู่ที 1 - 13 )หมู่บ้านละ 20,000 บาท

จํานวน 260,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าอุดหนุนโครงการอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนว
ทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข (หมู่ที 1 - 13)หมู่บ้าน
ละ 20,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้อง พ.ศ. 2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติม ครังที 1
 หน้าที 8 ลําดับที 1

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 160,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 160,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 160,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการส่งเสริมผู้สูงอายุและสถาบันครอบครัว จํานวน 160,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมผู้สูงอายุและสถาบัน
ครอบครัว เช่น ค่าจัดดอกไม้และตกแต่งสถานที  ค่าจัดทําป้ายไวนิล ค่า
ป้ายนิทรรศการ ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าวิทยากร ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 และ
ระเบียบอืนทีเกียวข้อง 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม/เปลียน
แปลง  ครังที  2 หน้าที 9 ลําดับที 1

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 1,777,960 บาท
งบบุคลากร รวม 1,176,860 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,176,860 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 941,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลประจําปี เงินปรับปรุง
เงินเดือนพนักงานส่วนตําบลประจําปี  จํานวน  4 อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 21,300 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวพนักงานส่วน
ตําบล จํานวน  1 อัตรา

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของผู้อํานวยการกองช่าง (นักบริหารงาน
ช่าง)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 148,560 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและเงินปรับปรุงค่าตอบ
แทนพนักงานจ้างตามภารกิจ  จํานวน 1 อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้กับพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  จํานวน 1 อัตรา
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งบดําเนินงาน รวม 544,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 188,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ ให้แก่
พนักงานส่วนตําบล,พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัวไป ของ
กองช่าง,เงินค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการซือหรือจ้าง,เงินค่าตอบ
แทนเจ้าหน้าทีในการเลือกตัง ,เงินรางวัล,เงินทําขวัญฝ่าอันตรายเป็นครัง
คราว ฯลฯ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบลและพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัวไป

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 78,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านหรือค่าเช่าซือหรือผ่อนชําระหนีเงินกู้บ้านพักอาศัย
ให้กับพนักงานส่วนตําบลตามสิทธิจะได้รับ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหารท้องถินพนักงานส่วน
ตําบลตามสิทธิทีควรจะได้รับ

ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นรายจ่ายในการให้ได้มาซึงบริการ  เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บ
หนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าซักฟอก ค่าเช่าทรัพย์สิน  ค่าจํากัดสิงปฏิกูล 
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจัดทําป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่า
ธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบียประกัน ค่าแผ่นพับ วารสาร ค่ารับหนังสือ/วารสาร
ต่างๆ ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ค่าเช่าทรัพย์สิน  ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภาย
นอก ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ  ค่าติดตังเครืองรับสัญญาณต่างๆ ค่าติดตัง
ไฟฟ้า ค่าติดตังระบบเครือข่าย LAN  ค่าติดตังโทรศัพท์  ค่าเช่าพืนที
เว็บไซด์ของ อบต.  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานรังวัดแนวเขตทีดินที
สาธารณะประโยชน์ในตําบลคลองกระบือ ค่าใช้จ่ายในการทําประกันภัย
รถราชการ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ฯลฯ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอด
รถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 110,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ  กรณีเป็นการจ้างเหมาทังค่าสิงของและค่าแรงให้จ่ายจากค่า
ใช้สอย ส่วนกรณีทีองค์การปกครองส่วนท้องถินเป็นผู้ดําเนินการ
ซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดังนี
1. ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
2. ค่าสิงของทีซือมาใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่า
วัสดุ
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ค่าวัสดุ รวม 205,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  เช่น พระบรมฉายาลักษณ์ ธงชาติ  ธง
สัญลักษณ์ต่าง ๆ รวมถึง อุปกรณ์และสิงของ เช่น  หมึก แฟ้ม ดินสอ 
ยางลบ ปากกา สมุด ไม้บรรทัด  แฟ้มประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ตรา
ยาง  ฯลฯ และรายจ่ายอืนทีเข้าลักษณะประเภทนี

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุพร้อมอุปกรณ์ต่างๆ เช่น โคม
ไฟ ฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า  เทปพันสายไฟฟ้า  สายไฟฟ้า  ปลัก
ไฟฟ้า  หลอดไฟฟ้า  สวิตซ์ไฟฟ้า  สตาร์ทเตอร์ ฯลฯ และรายจ่ายอืนทีเข้า
ลักษณะประเภทนี

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ปูนซิเมนต์ ทราย อิฐ หิน ยางมะตอย
สําเร็จรูป  นํามันทาไม้ สี  แปรง ตะปู สังกะสี วัสดุตกแต่งสวนหรือ
สนาม ฯลฯ ทีใช้ในการดําเนินงานหรือกิจกรรมขององค์การบริหารส่วน
ตําบลและรายจ่ายอืนทีเข้าลักษณะประเภทนี

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งทีใช้กับรถส่วนกลางขององค์การ
บริหารส่วนตําบล เช่น แบตเตอร์รี  หัวเทียน  ยางนอก  ยางใน นํามัน
เบรก ฯลฯ และรายจ่ายอืนทีเข้าลักษณะประเภทนี

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนทีใช้กับรถส่วนกลางขององค์การ
บริหารส่วนตําบล หรือใช้กับกิจการในการดําเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนตําบล เช่น นํามันดีเซล นํามันเบนซิน นํามันเครือง ฯลฯ และรายจ่าย
อืนทีเข้าลักษณะนี

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ แฟรชไดท์ ผ้าหมึก
พิมพ์ Harddisk ฯลฯ ทีเกียวข้องกับคอมพิวเตอร์ และรายจ่ายอืนทีเข้า
ลักษณะประเภทนี

ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 1,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ลงทะเบียน ค่าซือดวงไปรษณีย์ยากร ค่า
ธนาณัติ ฯลฯ
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งบลงทุน รวม 57,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 57,100 บาท
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
เครืองเจาะคอนกรีต  จํานวน 1 เครือง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองเจาะคอนกรีต  จํานวน  1  เครือง
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี
-ใช้เครืองยนต์ขนาด 5 แรงม้าเป็นต้นกําลัง
-เจาะรูคอนกรีตได้ตังแต่เส้นผ่าศูนย์กลาง 2" - 6"
-ความเร็วสูงสุด 3.600 รอบ/นาที
-ระบบระบายความร้อนใช้นําสําหรับหล่อเย็น
-ปรับระดับการเจาะโดยการหมุนพวงมาลัย
-เป็นไปตามราคาท้องตลาดเนืองจากไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที 9 มิถุนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติม/เปลียน
แปลง ครังที 2 หน้าที 30 ลําดับที 11

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (lnkjet Printer) สําหรับกระดาษขนาด A3 
จํานวน  1  เครือง

จํานวน 7,100 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (lnkjet Printer)
สําหรับกระดาษขนาด A3 จํานวน  1  เครือง
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี
- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อย
กว่า 30 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 10.2 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 17
 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.1 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom
-เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์)
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที 9 มิถุนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติม/เปลียน
แปลง ครังที 2 หน้าที 30 ลําดับที 10
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งานไฟฟ้าถนน รวม 2,963,000 บาท
งบลงทุน รวม 2,963,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 2,963,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายริมคลอง1ตรงบน  หมู่ที 8 จํานวน 499,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายริมคลอง1ตรงบน หมู่
ที 8  ผิวจราจรกว้าง  4.00 เมตร  ระยะทางยาว 200.00
 เมตร  หนา 0.15 เมตร  พร้อมถมไหล่ทางหินคลุกกว้าง ข้างละ  0.50
  เมตร  หรือตามความเหมาะสมของพืนที และติดตังแผ่นป้ายประชา
สัมพันธ์โครงการ  จํานวน  2  ป้าย ตามแบบแปลน อบต.คลองกระบือ  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ. 2537 และทีแก้ไขเพิมเติม
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติม/เปลียน
แปลง ครังที 2 หน้าที 5 ลําดับที 6
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาตก -บ้านขุนถนน  หมู่
ที 3

จํานวน 302,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาตก -บ้านขุน
ถนน หมู่ที 3  ผิวจราจรกว้าง  4.00 เมตร  ระยะทางยาว 115.00
 เมตร  หนา 0.15 เมตร  พร้อมถมไหล่ทางหินคลุกกว้าง ข้างละ  0.50
  เมตร  หรือตามความเหมาะสมของพืนที และติดตังแผ่นป้ายประชา
สัมพันธ์โครงการ  จํานวน  2  ป้าย ตามแบบแปลน อบต.คลองกระบือ  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ. 2537 และทีแก้ไขเพิมเติม
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติม/เปลียน
แปลง ครังที 2 หน้าที 4 ลําดับที 3
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาตีน
หมู่ที  2

จํานวน 297,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาตีน หมู่ที 2 
 ผิวจราจรกว้าง  6.00 เมตร  ระยะทางยาว 75.00 เมตร  หนา 0.15
 เมตร  พร้อมถมไหล่ทางหินคลุกกว้าง ข้างละ  0.50  เมตร  หรือตาม
ความเหมาะสมของพืนที และติดตังแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ  จํานวน  2  ป้าย  ตามแบบแปลน อบต.คลองกระบือ 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ. 2537 และทีแก้ไขเพิมเติม
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติม/เปลียน
แปลง ครังที 2 หน้าที 4 ลําดับที 2
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพุทธรักษ์ หมู่ที  11 จํานวน 302,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพุทธรักษ์  หมู่ที 11
ผิวจราจรกว้าง  4.00 เมตร  ระยะทางยาว 115.00 เมตร  หนา 0.15
 เมตร  พร้อมถมไหล่ทางหินคลุกกว้าง ข้างละ  0.50  เมตร  หรือตาม
ความเหมาะสมของพืนที และติดตังแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ  จํานวน  2  ป้าย 
ตามแบบแปลน อบต.คลองกระบือ 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ. 2537 และทีแก้ไขเพิมเติม
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติม/เปลียน
แปลง ครังที 2 หน้าที 6 ลําดับที 7
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพุทธรักษ์ หมู่ที  5 จํานวน 302,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพุทธรักษ์ หมู่ที 5
ผิวจราจรกว้าง  4.00 เมตร  ระยะทางยาว 115.00 เมตร  หนา 0.15
 เมตร  พร้อมถมไหล่ทางหินคลุกกว้าง ข้างละ  0.50  เมตร  หรือตาม
ความเหมาะสมของพืนที และติดตังแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ  จํานวน  2  ป้าย ตามแบบแปลน อบต.คลองกระบือ 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ. 2537 และทีแก้ไขเพิมเติม
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติม/เปลียน
แปลง ครังที 2 หน้าที 5 ลําดับที 4
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายราษฎร์อุทิศ 
หมู่ที  12

จํานวน 302,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายราษฎร์อุทิศ หมู่ที 12
ผิวจราจรกว้าง  4.00 เมตร  ระยะทางยาว 115.00 เมตร  หนา 0.15
 เมตร  พร้อมถมไหล่ทางหินคลุกกว้าง ข้างละ  0.50  เมตร  หรือตาม
ความเหมาะสมของพืนที และติดตังแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ  จํานวน  2 ป้าย ตามแบบแปลน อบต.คลองกระบือ   
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ. 2537 และทีแก้ไขเพิมเติม
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติม/เปลียน
แปลง ครังที 2 หน้าที 6 ลําดับที 8
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าวัดฝ่าพระบาท  หมู่ที  7 จํานวน 199,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าวัดฝ่าพระบาท
หมู่ที 7  ผิวจราจรกว้าง  5.00 เมตร  ระยะทางยาว 63.00
 เมตร  หนา 0.15 เมตร  พร้อมถมไหล่ทางหินคลุกกว้าง ข้างละ  0.50
  เมตร  หรือตามความเหมาะสมของพืนที และติดตังแผ่นป้ายประชา
สัมพันธ์โครงการ  จํานวน  2  ป้าย  ตามแบบแปลน อบต.คลองกระบือ 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ. 2537 และทีแก้ไขเพิมเติม
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติม/เปลียน
แปลง ครังที 2 หน้าที 5 ลําดับที 5
โครงการปรับปรุงถนนซอยเลียบคลองสุขุม 1 หมู่ที 13 จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนซอยเลียบคลองสุขุม 1 หมู่ที 13  
ผิวจราจรกว้าง  3.50 เมตร  ระยะทางยาว 380.00 เมตร  โดยทําการถม
ดินปรับระดับหนาเฉลีย 0.30 เมตร ถมหินคลุกผิวจราจรหนาเฉลีย 0.15
 เมตร   และติดตังแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จํานวน  2
  ป้าย  ตามแบบแปลน อบต.คลองกระบือ 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ. 2537 และทีแก้ไขเพิมเติม
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติม/เปลียน
แปลง ครังที 2 หน้าที 6 ลําดับที 9
โครงการวางท่อขยายเขตจําหน่ายนํา  หมู่ที  1 จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวางท่อขยายเขตจําหน่ายนํา  หมู่ที  1
ขนาดท่อ HDPE 100 เส้นผ่าศูนย์กลาง 160 มม.  PN 6 
ระยะทาง  400  เมตร 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ. 2537 และทีแก้ไขเพิมเติม
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติม/เปลียน
แปลง ครังที 2 หน้าที 4 ลําดับที 1
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ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานทีจ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพือ
ให้ได้มาซึงสิงก่อสร้าง
โครงการจ้างออกแบบงานก่อสร้างของอบต.คลองกระบือ จํานวน 160,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินงานตามโครงการจ้างออกแบบงานก่อสร้างของ อบต
.คลองกระบือ   ซึงรวมถึง  การปรับปรุง   การรือถอน  การต่อเติม  การ
ซ่อมแซม ซึงจําเป็นต้องมีแบบรูปรายการงานก่อสร้างทีผ่านการรับรอง
จากผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และจําเป็นต้องมีการควบคุมการปฏิบัติ
งานตลอดระยะเวลาดําเนินการด้วย
- เป็นไปตามหนังสือ ที มท 0803.3/ว 734 ลงวันที  16  มีนาคม 2561
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติม/เปลียน
แปลง ครังที  2 หน้าที  7 ลําดับที  11

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 2,609,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 490,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 490,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการเก็บขยะในพืนทีตําบลคลองกระบือ จํานวน 180,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเก็บขยะในพืนทีตําบลคลองกระบือ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1452  ลงวัน
ที 27 พฤษภาคม 2541 เรือง การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน   
ค่าธรรมเนียมการใช้บริการกําจัดขยะมูลฝอย จํานวน 240,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมการใช้บริการกําจัดขยะมูลฝอยให้
ถูกสุขลักษณะ ณ สถานทีกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูลทีกําจัดเก็บ
ในตําบลตามกฎหมาย และพรบ.กําหนดกรณีจ้างเหมาบริการ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1452  ลงวัน
ที 27 พฤษภาคม 2541 เรือง การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน   

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการบริหารจัดการขยะ จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการบริหารจัดการขยะ เช่น  ค่า
จัดทําป้ายไวนิล ค่าป้ายนิทรรศการ ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่า
วิทยากร ค่าอาหารและเครืองดืม ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 และ
ระเบียบอืนทีเกียวข้อง 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 10 ลําดับ
ที 1
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งบลงทุน รวม 2,119,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 2,119,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ตํากว่า 6,000 ซีซี หรือกําลังเครืองยนต์สูงสุด
ไม่ตํากว่า 170 กิโลวัตต์  แบบเปิดข้างเทท้าย จํานวน 1 คัน

จํานวน 2,119,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอก
สูบไม่ตํากว่า 6,000 ซีซี หรือกําลังเครืองยนต์สูงสุด ไม่ตํากว่า 170
 กิโลวัตต์  แบบเปิดข้างเทท้าย  จํานวน  1  คัน 
โดยมีคุณลักษณะ  ดังนี
ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํากว่า 6,000 ซีซี หรือกําลัง
เครืองยนต์สูงสุด ไม่ตํากว่า 170 กิโลวัตต์
1) แบบเปิดข้างเทท้าย
  (1) ตู้บรรทุกมูลฝอย มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์เมตร
  (2) ตัวถังทําด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร พืนหนาไม่น้อย
กว่า 4.50 มิลลิเมตร
  (3) นําหนักของรถรวมนําหนักบรรทุกไม่ตํากว่า 12,000 กิโลกรัม
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที 9 มิถุนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติม/เปลียน
แปลง ครังที 2 หน้าที 29 ลําดับที 4

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 35,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 35,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 35,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการประชุมประชาคมท้องถิน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการประชุมประชาคม เช่น   ค่า
จัดทําป้ายไวนิล  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าวิทยากร  ค่าอาหารและ
เครืองดืม ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 และ
ระเบียบอืนทีเกียวข้อง 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม/เปลียน
แปลง  ครังที 2 หน้าที 11 ลําดับที 1

โครงการรักและห่วงใยสวมหมวกนิรภัยให้น้อง จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการรักและห่วงใยสวมหมวก
นิรภัยให้น้อง เช่น  ค่าจัดทําป้ายไวนิล ค่าป้ายนิทรรศการ ค่าอาหารว่าง
และเครืองดืม ค่าวิทยากร ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 และ
ระเบียบอืนทีเกียวข้อง 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม/เปลียน
แปลงครังที  2 หน้าที 23 ลําดับที 1
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 430,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 430,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 430,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการแข่งขันกีฬาสร้างสุขภาพต่อต้านยาเสพติด ประจําตําบล "สร้างสุข
เกมส์"

จํานวน 380,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการแข่งขันกีฬาสร้างสุขภาพต่อ
ต้านยาเสพติด ประจําตําบล "สร้างสุขเกมส์"  เช่น  ค่าอาหารว่างและเครือ
งดืม ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าโล่หรือถ้วย
รางวัล ค่าชุดนักกีฬา ค่าอุปกรณ์กีฬา  ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 และระเบียบอืนทีเกียว
ข้อง 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 196 ลําดับ
ที 2

โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานอืนๆ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขันกับหน่วยงานอืนๆ   เช่น  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าอาหารและ
เครืองดืม ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าโล่หรือถ้วยรางวัล ค่าชุดนัก
กีฬา ค่าอุปกรณ์กีฬา  ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 และระเบียบอืนทีเกียว
ข้อง 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 197 ลําดับ
ที 4

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 16,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 16,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 16,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการจัดกิจกรรมแห่หมฺ รับงานเดือนสิบ จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมแห่หมฺ รับงานเดือนสิบ ให้แก่
ทีทําการปกครองอําเภอปากพนัง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้อง พ.ศ. 2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติม/เปลียน
แปลง ครังที 2 หน้าที 18 ลําดับที 2
โครงการจัดงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึนธาตุ ประจําปี 2562 อําเภอปาก
พนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช

จํานวน 13,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าอุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึน
ธาตุ ประจําปี 2562 อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้แก่ทีทํา
การปกครองอําเภอปากพนัง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้อง พ.ศ. 2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติม/เปลียน
แปลง ครังที 2 หน้าที 18 ลําดับที 1
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 10,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุการเกษตร สําหรับส่งเสริมการเกษตรหรือใช้ใน
การปฏิบัติงานในกิจกรรมหรือโครงการทีเกียวกับการส่งเสริมการ
เกษตร เช่น วัสดุเพาะชํา ปู๋ย พันนธ์ไม้ พันธ์สัตว์ อาหารสัตว์ สารเคมี
กําจัดศัตรูพืช เมล็ดพันธ์ จอบ เสียม ท่อ PVC ฯลฯ  และรายจ่ายอืนทีเข้า
ลักษณะประเภทนี

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 17,662,373 บาท
งบกลาง รวม 17,662,373 บาท
งบกลาง รวม 17,662,373 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองุทนประกันสังคมของพนักงานจ้างกรณีนายจ้าง
ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างทีองค์การบริหารส่วนตําบลจะต้องจ่ายเพืออุด
หนุนเงินค่าเบียประกันสังคมของพนักงานจ้างและครูผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท
 0809.5/ว 9 ลงวันที 22 มกราคม 2557 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท
 0809.5/ว81 ลงวันที 10 กรกฎาคม 2557  

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 9,716,400 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบียยังชีพผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วน
ตําบลคลองกระบือทีมีสิทธิและคุณสมบัติครบถ้วน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบีย
ยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2552 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้าที 200
 ลําดับที 2

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 6,643,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเบียความพิการในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล
คลองกระบือ ทีมีสิทธิและคุณสมบัติครบถ้วน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเณฑ์การจ่ายเบีย
ความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2553 และ
ทีแก้ไข ฉบับที 2 พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564  หน้าที 201
 ลําดับ 3

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเบียผู้ป่วยเอดส์ทีแพทย์รับรองและได้ทําการวินิจฉัยแล้ว  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้าที 200
 ลําดับที 1

วันทีพิมพ์ : 14/11/2561  14:54:49 หน้า : 33/34



สํารองจ่าย จํานวน 802,917 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเผชิญเหตุสาธารณภัยตลอดปีหรือกรณีฉุกเฉินทีมีสาธารณ
ภัยเกิดขึนหรือการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วน
ร่วมเท่านัน  เช่น การป้องกันและแก้ไขปัยหาอุทกภัย นําป่าไหลหลากแผ่น
ดินถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟป่าและหมอกควัน และโรค
ติดต่อ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพือช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2560 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.4/ว
 1520 ลงวันที  2  สิงหาคม 2560  และอืนๆ ทีเกียวข้อง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.คลองกระบือ จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์การบริหารส่วน
ตําบลคลองกระบือ
-เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรือ การ
กําหนดหลักเกณฑ์เพือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถินดําเนินงาน
และบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถินหรือพืนที พ
.ศ. 2557 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0891.3/ว 1202 ลงวันที  17  กรกฎาคม 2557  และอืนๆ ทีเกียวข้อง

เงินช่วยพิเศษ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าทําศพให้แก่พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง
ประจํา พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัวไป ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลคลองกระบือทีถึงแก่กรรมระหว่างรับราชการ
- เป็นไปตามหนังสือ ที มท. 0808.5/ว1093 ลงวันที 31 พฤษภาคม พ.ศ
. 2554 เรืองการจ่ายเงินช่วยพิเศษของข้าราชการส่วนท้องถินผู้รับบํานาญ
และข้าราชการส่วนท้องถินซึงถึงแก่ความตาย 

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 174,856 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของข้าราชการท้องถิน
(ก.บ.ท.) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน พ.ศ
. 2500 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน ที มท 0808.5/ว 29 ลงวันที  12 กรกฎาคม 2560 
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน ที มท 0808.5/ว 30 ลงวันที 12 กรกฎาคม 2560
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