
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตําบลคลองกระบือ
อําเภอ ปากพนัง   จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 43,200,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 9,420,580 บาท
งบบุคลากร รวม 7,157,780 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,003,140 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,100 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่
1.1 นายกองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน   1  อัตรา จํานวน 12
  เดือน เป็นเงิน  244,800.- บาท
1.2 รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน  2  อัตรา จํานวน 12
  เดือน เป็นเงินจํานวน  269,300.- บาท 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทนนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล  รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตําบล  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล  และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2554 และที
แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ. 2557 

    

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง ให้แก่
1.1 นายกองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน  1  อัตรา จํานวน 12
  เดือน เป็นเงิน  21,000.- บาท
1.2 รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน  2  อัตรา จํานวน 12
  เดือน เป็นเงินจํานวน  21,120.- บาท  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทนและ
ประโยชน์ตอบแทนอย่างอืนของนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  รอง
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  และเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2554 และทีแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ
.ศ. 2557 
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เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษ ดังนี
1.1 นายกองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน  1  อัตรา จํานวน 12
  เดือน เป็นเงิน  21,000.- บาท
1.2 รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน  2  อัตรา จํานวน 12
  เดือน เป็นเงิน  21,120.- บาท 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทนนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล  รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตําบล  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล  และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2554 และที
แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ. 2557       

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

เพือจ่ายเป็น
1. ค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  
   จํานวน  1  อัตรา จํานวน 12  เดือน เป็นเงิน  86,400.- บาท 
   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทน 
   นายกองค์การบริหารส่วนตําบล  รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  
   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  เลขานุการนายกองค์การบริหาร  
   ส่วนตําบลและเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2554 
   และทีแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ. 2557         

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 2,318,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน  ดังนี
1.ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน  1 อัตรา  จํานวน 12
  เดือน เป็นเงิน  134,640.- บาท  
2.รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 1 อัตรา จํานวน 12
  เดือน เป็นเงิน  110,160.- บาท
3.สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน  23  อัตรา จํานวน 12
  เดือน เป็นเงิน 1,987,200.- บาท  
4.เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน  1  อัตรา จํานวน 12
  เดือน เป็นเงิน  86,400.- บาท 
ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทนนายก 
องค์การบริหารส่วน ตําบลรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตําบล  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2554 และ ทีแก้ไข
เพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ. 2557        
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,154,640 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,056,760 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจํา
ปีให้แก่พนักงานส่วนตําบล ของสํานักงานปลัด อบต. จํานวน 9 อัตรา  
(ตามแผนอัตรากําลัง อบต.)
ตามระเบียบและหนังสือสังการดังนี
1)ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนครศรีธรรมราช 
   เรือง กําหนดหลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับการบริหารงานบุคคล
   องค์การบริหารส่วนตําบล (แก้ไขเพิมเติม) พ.ศ. 2559  ลงวันที  26    
   กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
2)ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรือง  มาตรฐานทัวไป
   เกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน
   อืน(ฉบับที 5) ลงวันที  28  มกราคม  พ.ศ. 2559 (หนังสือสํานักงาน
   ก.จ. ก.ท. และก.อบต.ที มท 0809.3/ว 293 ลงวันที  9 กุมภาพันธ์  
   พ.ศ.  2559 )และหนังสือสังการทีเกียวข้องฯลฯ
   (สํานักงานปลัด)     

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 84,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าครองชีพชัวคราวให้แก่ข้าราชการหรือพนักงานส่วนตําบล 
รวมถึงจ่ายเป็นค่าเงินเพิมสําหรับคุณวุฒิที ก.พ. หรือคณะกรรมการกลาง
พนักงานส่วนตําบลรับรองเป็นคุณสมบัติ เฉพาะตําแหน่งทีได้รับแต่งตัง 
และเงินค่าตอบแทนรายเดือนตําแหน่งปลัด อบต.
ตามระเบียบและหนังสือสังการดังนี
1)ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรือง กําหนดหลัก
   เกณฑ์การให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนตําบลได้รับค่าตอบแทน
   นอกเหนือจากเงินเดือน  ลงวันที  22  เมษายน 2547 
2)หนังสือ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.  ที  มท 0809.3/ว 28  เรือง  แนวทาง
ปฏิบัติเกียวกับการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน  ลงวัน
ที  16  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 (ฉบับที 2) พ.ศ. 2558
3)ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนครศรี
ธรรมราช เรือง หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับการให้พนักงานส่วนตําบล
และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลได้รับเงินเพิมการครองชีพ
ชัวคราว (ฉบับที 2) ลงวันที  17  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2558
(สํานักงานปลัด)     
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 168,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานส่วนตําบลสายบริหารและเงิน
ประจําตําแหน่งนักบริหารสายงานอืนๆทีมีสิทธิได้รับเงินประจํา
ตําแหน่ง  ดังนี
1.ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล(นักบริหารงานท้องถินระดับ
กลาง) จํานวน 12  เดือน  เป็นเงิน  84,000.- บาท
2.รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล(นักบริหารงานท้องถินระดับ
ต้น)จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  42,000.- บาท
3. หัวหน้าสํานักปลัด(นักบริหารงานทัวไประดับต้น) จํานวน  12
  เดือน  เป็นเงิน  42,000.- บาท
ตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
1)ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล  เรือง  มาตรฐานทัวไป
เกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน
อืน (ฉบับที  6) ประกาศ ณ  วันที  7  มีนาคม  พ.ศ. 2559 (หนังสือสํานัก
งาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที มท  0809.3/ว 652  ลงวันที  28 มีนาคม 
 พ.ศ.  2559)
2)ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนครศรี
ธรรมราช  เรือง  หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับการบริหารงานบุคคล
ขององค์การบริหารส่วนตําบล (แก้ไขเพิมเติม)พ.ศ. 2559และหนังสือสัง
การทีเกียวข้องฯลฯ
(สํานักงานปลัด)
     

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 773,880 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจหรือพนักงานจ้างทัว
ไป ค่าปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจหรือพนักงานจ้างทัว
ไปของสํานักงานปลัด อบต. จํานวน  6  อัตรา  ตามแผนอัตรากําลัง อบต.
ตามกฎหมาย  ระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
1.ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนครศรี
ธรรมราช เรือง หลักเกณฑ์เกียวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที 4) ลงวันที  13
  ตุลาคม  2558  และหนังสือสังการทีเกียวข้อง
(สํานักงานปลัด)
     

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 72,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทัวไป รวมถึงเงินเพิมต่าง ๆ ทีพนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทัวไปของสํานักงานปลัด อบต. มีสิทธิได้รับตาม
กฎหมาย ระเบียบหรือหนังสือสังการ จํานวน  6  อัตรา  (ตามแผนอัตรา
กําลัง อบต.) ตามระเบียบและหนังสือสังการดังนี
1)ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เรือง หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับการให้พนักงานส่วนตําบลและ
พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลได้รับเงินเพิมการครองชีพ
ชัวคราว (ฉบับที 2) ลงวันที  17  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2558 และหนังสือสัง
การทีเกียวข้องฯลฯ
(สํานักงานปลัด)     
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งบดําเนินงาน รวม 2,025,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 394,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 35,000 บาท

1.ค่าตอบแทนเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ 
  ตังไว้  5,000.- บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ  ให้แก่
พนักงานส่วนตําบล  พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัวไปของ
สํานักงานปลัด อบต.
ตามระเบียบ  กฎหมาย และหนังสือสังการ  ดังนี 
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทน
อืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วน
ท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว 859 ลงวัน
ที 29 พฤษภาคม 2557 เรือง การดําเนินการตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอัน
มีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่าย
อืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที มท 0808.2/ว 3072  ลงวัน
ที  29  กันยายน  2557  เรือง  แนวทางการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบ
แทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
4)หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.,และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/ว
 380 ลงวันที 26 กุมภาพันธ์ 2558 เรือง ประกาศ ก.จ.,ก.ท.,และ ก.อบต
. เรือง กําหนดมาตรฐานทัวไปเกียวกับหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการ
กําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีสําหรับพนักงานส่วนท้องถิน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2558และหนังสือสังการทีเกียวข้องฯลฯ
2.ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการทีเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วน
ตําบล  ตังไว้  25,000.- บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการทีเป็นประโยชน์แก่องค์การ
บริหารส่วนตําบล เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบคัดเลือกพนักงาน
ส่วนท้องถิน ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเข้าลักณะประเภทนี
ตามระเบียบ  กฎหมาย และหนังสือสังการ  ดังนี 
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายการคัดเลือกพนักงานและ
ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2555
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายการคัดเลือกพนักงานและ
ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
(ฉบับที 2) พ.ศ. 2558และหนังสือสังการทีเกียวข้องฯลฯ
3. ค่าทดแทนกรณีพนักงานจ้างประสบอันตราย  เจ็บป่วยหรือสูญ
หาย จํานวน  5,000.- บาท
เพือจ่ายเป็นเงินทดแทนกรณีพนักงานจ้างตามภารกิจหรือพนักงานจ้างทัว
ไปขององค์การบริหารส่วนตําบลคลองกระบือ กรณีประสบอันตราย  เจ็บ
ป่วยหรือสูญหาย  เนืองจากปฏิบัติงานให้ราชการ
ตามระเบียบ  กฎหมาย และหนังสือสังการ  ดังนี
1.พระราชบัญญัติเงินทดแทนพ.ศ. 2537 
(สํานักงานปลัด)
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงาน
ส่วนตําบล  พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัวไปของ สํานักงาน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล  ทีได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าทีนอกเวลา
ราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ  ตามหนังสือสังการดังนี 
 1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท 0808.4/ว 1562  ลงวันที  15
  พฤษภาคม  2550  เรือง  การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน และหนังสือสังการทีเกียว
ข้องฯลฯ (สํานักงานปลัด)
     

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 309,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตําบลตามสิทธิจะได้รับ ตาม
ระเบียบดังนี  
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน  พ.ศ. 2548 
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน  (ฉบับที 2)  พ.ศ. 2551
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน  (ฉบับที 3)  พ.ศ. 2559และหนังสือสังการทีเกียวข้องฯลฯ
(สํานักงานปลัด)    

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหารฯ และพนักงานส่วน
ตําบล  ตามสิทธิทีควรจะได้รับ  ตามระเบียบและหนังสือสังการ  ดังนี  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541   
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2549  
3) หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุด ที กค. 0422.3/ว 257 ลงวันที 28
 มิถุนายน 2559 เรือง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่า
เรียน
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0809.3/ว 1013  ลงวันที 18
 กุมภาพันธ์ 2559  เรือง การเบิกเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตร และหนังสือสังการทีเกียวข้องฯลฯ
(สํานักงานปลัด)
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ค่าใช้สอย รวม 1,015,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 150,000 บาท
ค่าธรรมเนียมและค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ตังไว้ 150,000 บาท
 1.เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ 
ค่าซักฟอก  ค่ากําจัดสิงปฏิกูล  ค่าระวางรถบรรทุก  ค่าเช่าทรัพย์สิน
ค่าจัดทําวารสาร  แผ่นพับ  ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอัดภาพ (ยกเว้น ค่าเช่า
บ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง  โทรทัศน์หรือ
สือสิงพิมพ์ต่างๆ ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ค่าเบียประกัน  ค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 
ค่าจ้างเหมาบริการอืนๆ ฯลฯและรายจ่ายอืนๆทีเข้าลักษณะประเภทนี
กรณีจ้างเหมาบริการ  ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสังการ  ดังนี
1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที  มท 0313.4/ว 1452  ลงวันที  27
  พฤษภาคม  2541  เรือง  การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน 
กรณีจ้างแรงงาน  ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย  ดังนี
1)ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  บรรพ 3  ลักษณะ 6 จ้างแรงงาน
2)พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  พ.ศ. 2541และหนังสือสังการทีเกียว
ข้องฯลฯ (สํานักงานปลัด) 

     
      

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 60,000 บาท
1. ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล จํานวน  20,000.- บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครืองดืม  ค่าของขวัญ ค่าใช้จ่ายทีเกียวเนืองใน
การเลียงรับรอง รวมทังค่าบริการและค่าใช้จ่ายอืนซึงจําเป็นต้องจ่ายทีเกียว
กับการรับรองเพือค่ารับรอง ในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ทีมา
นิเทศก์งาน ตรวจงาน  เยียมชมหรือทัศนศึกษา  และเจ้าหน้าทีทีเกียว
ข้อง ซึงร่วมต้อนรับคณะบุคคล  และอืนๆทีเกียวข้อง ฯลฯ
2. ค่าเลียงรับรอง  จํานวน  20,000.- บาท  
เพือจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครืองดืม  เครืองใช้ในการเลียงรับรองและ
บริการอืนๆ ซึงจําเป็นต้องจ่ายทีเกียวกับการเลียงรับรอง  ในการประชุม
สภาท้องถินหรือคณะกรรมการในการประชุมสภาท้องถินหรือคณะ
อนุกรรมการทีได้รับการแต่งตังตามกฎหมายหรือระเบียบหรือหนังสือสัง
การของกระทรวงมหาดไทย  หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วน
ท้องถินและองค์กรปกครองส่วนท้องถิน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
กับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหารท้องถินและ
อืนๆ ทีเกียวข้องตามหนังสือสังการดังนี
1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที  มท  0808.4/ว 2381  ลงวันที  28
  กรกฎาคม  2548  เรือง  การตังงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่า
รับรองหรือค่าเลียงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถินและหนังสือสัง
การทีเกียวข้องฯลฯ
3.ค่าใช้จ่ายงานรัฐพิธีและวันสําคัญของชาติ  จํานวน  20,000.- บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการงานรัฐพิธีและวันสําคัญของชาติ ฯลฯ
(สํานักงานปลัด)
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเลือกตัง จํานวน 550,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการเลือกตังขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลคลองกระบือ  ตามทีคณะกรรมการการเลือกตังกําหนด  (กรณี
ครบวาระ  ยุบสภา  กรณีแทนตําแหน่งว่าง และกรณีคณะกรรมการการ
เลือกตังสังให้มีการเลือกตังใหม่ และกรณีอืนๆ ) อีกทังให้ความร่วมมือใน
การประชาสัมพันธ์ การณรงค์ หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้
ทราบถึงสิทธิและหน้าทีและการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตังสภา
ผู้แทนราษฎรและหรือสมาชิกวุฒิสภา  โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการ
จัดสถานที  ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์
เอกสารและสิงพิมพ์  ค่าหนังสือ  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร  ค่าเช่า
อุปกรณ์ต่างๆ  ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุเอกสาร  ค่าของสมนาคุณ  ค่า
อาหารว่างและเครืองดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่ายาน
พาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าตอบแทนคณะ
กรรมการ  ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  ตามหนังสือ
สังการ  ดังนี 
1)พระราชบัญญัติการเลือกตังสมาชิกสภาท้องถินหรือผู้บริหารท้องถิน 
พ.ศ. 2548 
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2557    
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1347  ลงวันที 19
  พฤษภาคม  2541  เรือง  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
4)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 3722  ลงวันที 10
 สิงหาคม  2555  เรือง  ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
(สํานักงานปลัด)
     

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมประชุมสัม
นาในประเทศและต่างประเทศสําหรับเป็นค่าเบียเลียงการเดินทาง  ค่า
พาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  ค่าลงทะเบียน  ค่าบริการ  ค่าธรรมเนียมต่างๆและ
ค่าใช้จ่ายอืนๆในการเดินทางไปราชการของผู้บริหารท้องถิน สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล  พนักงานส่วนตําบล  พนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทัวไป หรือผู้ทีได้รับคําสังให้ปฏิบัติหน้าทีทีเป็นประโยชน์
แก่องค์การบริหารส่วนตําบล ตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
   ของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ. 2555
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
   ของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ. 2558
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
   ของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ. 2559
และหนังสือสังการทีเกียวข้องฯลฯ
(สํานักงานปลัด)
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ค่าพวงมาลัย  ช่อดอกไม้  กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย   ช่อดอกไม้   กระเช้าดอกไม้และพวง
มาลา   (ในโอกาสงานรัฐพิธีและวันสําคัญต่างๆ เช่น  วันปิยมหาราช ฯลฯ
 )ตามความจําเป็น  ตามหนังสือสังการดังนี
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0407/ว 1284 ลงวันที 10
  พฤศจิกายน 2530  เรือง  การเบิกจ่ายค่าดอกไม้เพือมอบให้บุคคล
ต่างๆ ค่าพวงมาลา และพานประดับพุ่มดอกไม้  สรุปมีนัยสําคัญดังนี
1. เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
2. ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ สําหรับมอบให้ผู้มีเกียรติ ชาว
ต่างประเทศและคู่สมรสทีเดินทางเข้ามาหรือออกจากประเทศไทยคนละไม่
เกิน 300 บาท
3. ค่าพวงมาลา หรือพานประดับพุ่มดอกไม้ สําหรับวาง ณ อนุสาวรีย์ ครัง
ละไม่เกิน 1,000 บาท
4. ค่าพวงมาลาสําหรับวางศพผู้มีเกียรติ พวงละไม่เกิน 400 บาท
2) หนังสือกระทรวงการคลัง ที กค 0514/36272  ลงวันที  11
  สิงหาคม  2530 เรือง การเบิกจ่ายค่าดอกไม้เพือมอบให้บุคคลต่าง ๆ ค่า
พวงมาลา และพานประดับพุ่มดอกไม้และหนังสือสังการทีเกียวข้องฯลฯ
 (สํานักงานปลัด)
    

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็น     
1.ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินครุภัณฑ์  ตังไว้ 50,000.- บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินครุภัณฑ์ทีเสียหายให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น โต๊ะ เก้าอี เครืองปรับอากาศ ฯลฯ  และ
อืนๆ  ทีเข้าลักณะประเภทนี  ทีเป็นทรัพย์สินและอยู่ในความควบคุมดูแล
ขององค์การบริหารส่วนตําบลคลองกระบือ     
2. ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมยานพาหนะขนส่ง  ตังไว้  100,000.- บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษหรือซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง ให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติเช่น รถยนต์ส่วนกลาง อบต.  และอืนๆทีเข้าลักษณะ
ประเภทนีทีเป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตําบล   
(สํานักงานปลัด)    

ค่าวัสดุ รวม 390,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน อันได้แก่ซือสิงของ เครืองใช้ต่าง ๆ
 เช่น พระบรมฉายาลักษณ์ ธงชาติ  ธงสัญลักษณ์ต่าง ๆ รวมถึง อุปกรณ์
และสิงของ เช่น  หมึก แฟ้ม ดินสอ ยางลบ ปากกา สมุด ไม้บรรทัด  แฟ้ม
ประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ตรายาง นําดืมสําหรับบริการประชาชนใน
สํานักงาน ฯลฯ และอืนๆทีเข้าลักษณะประเภทนี
(สํานักงานปลัด)   

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุพร้อมอุปกรณ์ต่างๆ เช่น โคม
ไฟ ฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า  เทปพันสายไฟฟ้า  สายไฟฟ้า  ปลัก
ไฟฟ้า  หลอดไฟฟ้า  สวิตซ์ไฟฟ้า  สตาร์ทเตอร์ ฯลฯ และรายจ่ายอืนทีเข้า
ลักษณะประเภทนี
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 25,000 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
 และอืน ๆ ทีเข้าลักษณะประเภทนี
(สํานักงานปลัด)    

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ปูนซิเมนต์ ทราย อิฐ หิน ยางมะตอย
สําเร็จรูป  นํามันทาไม้ สี  แปรง ตะปู สังกะสี วัสดุตกแต่งสวนหรือ
สนาม ฯลฯ ทีใช้ในการดําเนินงานหรือกิจกรรมขององค์การบริหารส่วน
ตําบลและรายจ่ายอืนทีเข้าลักษณะประเภทนี
(กองช่าง)    

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งทีใช้กับรถส่วนกลางขององค์การ
บริหารส่วนตําบล เช่น แบตเตอร์รี  หัวเทียน  ยางนอก  ยางใน นํามัน
เบรก ฯลฯและอืนๆ ทีเข้าลักษณะประเภทนี
(สํานักงานปลัด)   

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนทีใช้กับรถlส่วนกลาง เครืองสูบ
นํา เครืองตัดหญ้า เครืองพ่นหมอกควันหรือกิจการอืนๆขององค์การ
บริหารส่วนตําบลเช่น นํามันดีเซล นํามันเบนซิน นํามันเครือง หรือราย
จ่ายอืนทีเข้าลักษณะประเภทนีฯลฯ (สํานักงานปลัด)    

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

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่นแผ่นดิสก์ แฟรชไดท์ ผ้าหมึก
พิมพ์ Harddisk ฯลฯ ทีเกียวข้องกับคอมพิวเตอร์ และรายจ่ายอืน ๆ ทีเข้า
ลักษณะประเภทนี
(สํานักงานปลัด)    

ค่าสาธารณูปโภค รวม 226,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับทีทําการองค์การบริหารส่วนตําบล อาคารที
เป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตําบลคลองกระบือ
(สํานักงานปลัด)    
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ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําประปา สําหรับทีทําการองค์การบริหารส่วนตําบล
คลองกระบือ 
(สํานักงานปลัด)    

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 6,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์  ค่าบํารุงรักษาหมายเลข และค่าใช้จ่ายเกียวกับ
การบริการทีใช้สําหรับกิจการขององค์การบริหารส่วนตําบลคลองกระบือ
(สํานักงานปลัด)    

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ลงทะเบียน ค่าซือดวงไปรษณียากร ค่า
ธนาณัติ ฯลฯ ทีใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตําบลคลองกระบือ
(สํานักงานปลัด)     

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการอินเตอร์เน็ตตําบล  หรือ ค่าวิทยุสือสารผ่านดาว
เทียม ค่าสือสารอืน ๆ  ค่าใช้จ่ายเกียวเนือง เช่น ค่าสมาชิก ค่าใช้บริการ
อินเตอร์เน็ตรายเดือน รวมถึงค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนเกียวกับการใช้
บริการ ฯลฯ
(สํานักงานปลัด)    

งบลงทุน รวม 179,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 179,800 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เก้าอีสํานักงาน จํานวน 4,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือเก้าอีสํานักงาน  จํานวน  2  ตัวๆ
ละ2,000.- บาท เป็นเงิน 4,000.- บาท  มีคุณสมบัติ ดังนี  
1. เก้าอีสํานักงานหุ้ม PVC     
2. มีขนาดไม่น้อยกว่า  54(W) x48 ( D) x 90( H) 
(ซึงมีแบบและคุณสมบัตินอกเหนือจากบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบ
ประมาณ)
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้า 231 ลําดับ
ที 15)
(สํานักงานปลัด)    

ตู้เหล็ก  2  บาน จํานวน 5,500 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือตู้เหล็กขนาด  2  บาน(มอก.) จํานวน  1
  ตู้ เป็นเงิน 5,500.- บาท มีคุณสมบัติดังนี
1.มีมือจับชนิดบิด
2.มีแผ่นชันปรับระดับ  3  ชิน
3.คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
(ซึงมีแบบและคุณสมบัติตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  สํานักงบ
ประมาณ)
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้า 230 ลําดับ
ที 7)(สํานักงานปลัด)    
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โต๊ะสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือโต๊ะสํานักงาน ขนาดไม่น้อยกว่า 
120x66x75 ซม.  จํานวน  2  ตัวๆละ 5,000.- บาท เป็นเงิน 10,000
.- บาท   
(ซึงมีแบบและคุณสมบัตินอกเหนือจากบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบ
ประมาณ)
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้า 231 ลําดับ
ที 14)
(สํานักงานปลัด)    

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
โครงการจัดทําป้ายคัตเอาท์โครงสร้างเหล็ก จํานวน 126,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดทําป้ายคัตเอาท์โครงสร้างเหล็ก  ขนาดกว้าง  6.0
 เมตร สูง 5.50 เมตร  จํานวน  2 ป้าย ตามแบบแปลน อบต
.คลองกระบือ ที 74503/8/2560
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้า  203  ลําดับ
ที 3  ) (สํานักงานปลัด)

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
เครืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จํานวน 9,500 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือเครืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง  จํานวน  1
  เครือง เป็นเงิน 9,500.- บาท มีคุณสมบัติ ดังนี
- เป็นเครืองตัดหญ้าแบบสายสะพาย
-เครืองยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า  1.5  แรงม้า
- ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี
- พร้อมใบมีด
(ซึงมีแบบและคุณสมบัติตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สํานักงบ
ประมาณ)
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้า 235   ลําดับ
ที  37 ) (สํานักงานปลัด)
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผลแบบที 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า  
19  นิว)

จํานวน 22,000 บาท

เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที 1 * (จอขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิว) ราคาเครืองละ  22,000 บาท จํานวน  1  เครือง  เป็น
เงิน  22,000.- บาท
คุณลักษณะพืนฐาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) 
จํานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึง หรือดีกว่า ดังนี 
1) ในกรณีทีมีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 2 MB โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.8 GHz 
และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่
น้อยกว่า 8 แกน หรือ 
2) ในกรณีทีมีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 2.7 GHz 
- มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึง หรือดีกว่า ดังนี 
1) เป็นแผงวงจรเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีมีหน่วยความจํา
ขนาดไม่น้อยกว่า 1  GB หรือ 
2) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ทีสามารถใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ 
3) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่บนแผงวงจร
หลัก แบบ Onboard Graphics ทีมีความสามารถในการใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB 
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว จํานวน 1 หน่วย
(ซึงมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม)
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้า 229 ลําดับ
ที 4)(สํานักงานปลัด)

เครืองสํารองไฟฟ้า จํานวน 2,800 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
จํานวน 1 เครืองๆละ 2,800 บาท  เป็นเงิน 2,800.-บาท มีรายละเอียดดัง
นี  
1. มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) 
2. สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที  
(ซึงมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม)
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้า 230 ลําดับ
ที 11)
(สํานักงานปลัด)  
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งบรายจ่ายอืน รวม 25,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 25,000 บาท
ค่าจ้างทีปรึกษาเพือศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึงมิใช่เพือ
การจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ทีดิน และ/หรือสิงก่อสร้าง จํานวน 25,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างทีปรึกษาเพือศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบ
ต่าง ๆ ซึงมิใช่เพือการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ทีดิน และ/หรือสิงก่อ
สร้าง เช่น ค่าจ้างสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากองค์การบริหาร
ส่วนตําบล (สํานักงานปลัด)

งบเงินอุดหนุน รวม 33,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 33,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 15,000 บาท

1.โครงการขอรับเงินงบประมาณสนับสนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซือ
หรือการจัดจ้างของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน อําเภอปาก
พนัง ประจําปี  พ.ศ.  2561
เพือจ่ายเป็นค่าอุดหนุนโครงการขอรับเงินงบประมาณสนับสนุนศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารการจัดซือหรือการจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน อําเภอ
ปากพนัง ประจําปีงบประมาณ 2561 ให้กับองค์การบริหารส่วนตําบล
ปากแพรก  ตามระเบียบ และหนังสือสังการ  ดังนี  
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 9616  ลงวัน
ที 24 มิถุนายน 2553 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 227 ลําดับ
ที 15)
(สํานักงานปลัด)
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เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 18,000 บาท
1.โครงการจัดงานพระราชพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรลงกร  บดินทรเทพยวรางกูล  อําเภอปาก
พนัง  จํานวน  5,000.- บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอุดหนุนโครงการจัดงานพระราชพิธีวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรลงกร  บดินทรเทพย
วรางกูล อําเภอปากพนัง ให้แก่ทีทําการปกครองอําเภอปากพนัง
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 227 ลําดับ
ที 14)
2.โครงการจัดงานพระราชพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนาง
เจ้าฯพระบรมราชินีนารถ “12 สิงหามหาราชินี ประจําปี 2561 ” อําเภอ
ปากพนัง จํานวน  5,000.- บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอุดหนุนโครงการจัดงานพระราชพิธีวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนารถ“12 สิงหามหา
ราชินี ประจําปี 2561 ” อําเภอปากพนัง ให้แก่ทีทําการปกครองอําเภอ
ปากพนัง
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 225 ลําดับ
ที 10)
3.โครงการจัดงานรัฐพิธีถวายบังคมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุล
จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว(พระมหาปิยราชเจ้า) ประจําปี 2560 ” อําเภอปาก
พนัง  จํานวน  3,000.- บาท 
เพือจ่ายเป็นค่าอุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีถวายบังคมพระบรมรูปพระ
บาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว(พระมหาปิยราช
เจ้า) ประจําปี 2560 ” อําเภอปากพนัง ให้แก่ทีทําการปกครองอําเภอปาก
พนัง
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 226 ลําดับ
ที 13)
4.โครงการจัดงานรัฐพิธีวันคล้ายวันพระราชสมภพ/วันสวรรคตพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช รัชกาลที  9 อําเภอปาก
พนัง จํานวน  5,000.- บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีวันคล้ายวันพระราช
สมภพ/วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุล
เดช รัชกาลที  9 อําเภอปากพนัง ให้แก่ทีทําการปกครองอําเภอปากพนัง
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 226 ลําดับ
ที 12)
ตามระเบียบ และหนังสือสังการ  ดังนี  
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 9616  ลงวัน
ที 24 มิถุนายน 2553 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
(สํานักงานปลัด)
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,473,960 บาท
งบบุคลากร รวม 1,788,460 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,788,460 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,342,240 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเงินเดือนแก่พนักงานส่วนตําบลคลองกระบือ รวมทังเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนสําหรับพนักงานส่วนตําบล ทีจะได้เลือนขันเงินเดือน
และพนักงานส่วนตําบลทีจะได้เลือนระดับระหว่างปีงบประมาณ 2561
 จํานวน  4  อัตรา (ตามแผนอัตรากําลัง อบต.)
ตามระเบียบและหนังสือสังการ  ดังนี
1)ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
นครศรีธรรมราช เรือง กําหนดหลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับ
การบริหารงานบุคคลองค์การบริหารส่วนตําบล (แก้ไขเพิมเติม) พ.ศ.
2559 ลงวันที  26  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
2)ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรือง  มาตรฐานทัวไป
เกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน
อืน (ฉบับที 5) ลงวันที 28 มกราคม  พ.ศ. 2559 (หนังสือสํานักงาน ก.จ.
ก.ท. และ ก.อบต. ที มท  0809.3/ว 293  ลงวันที  9  กุมภาพันธ์  พ.ศ
. 2559 )และหนังสือสังการทีเกียวข้องฯลฯ
(กองคลัง)
    

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานส่วนตําบลสายบริหารและเงิน
ประจําตําแหน่งนักบริหารสายงานอืนๆทีมีสิทธิได้รับเงินประจํา
ตําแหน่ง  ดังนี
1. ผู้อํานวยการกองคลัง  จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  42,000.- บาท
ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล  เรือง  มาตรฐานทัว
ไปเกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน
อืน (ฉบับที  6) ประกาศ ณ  วันที  7  มีนาคม  พ.ศ. 2559 (หนังสือสํานัก
งาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที มท  0809.3/ว 652  ลงวันที  28
  มีนาคม   พ.ศ.  2559)และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล
จังหวัดนครศรีธรรมราช  เรือง  หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบล (แก้ไขเพิมเติม)พ.ศ
. 2559และหนังสือสังการทีเกียวข้องฯลฯ
(กองคลัง)
     

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 236,640 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างแก่ลูกจ้างประจํา รวมทังเงินปรับปรุงเงินค่าจ้างสําหรับ
ลูกจ้างประจํา ระหว่างปีงบประมาณ 2561 จํานวน  1  อัตรา (ตามแผน
อัตรากําลังสามปี) ตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
1)ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนครศรี
ธรรมราช เรือง กําหนดอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างองค์การบริหารส่วน
ตําบลได้รับค่าจ้าง (ฉบับที 4) ลงวันที  25  ธันวาคม  2558  และหนังสือ
สังการทีเกียวข้อง (กองคลัง)    
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 144,120 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ  ค่าปรับปรุงค่าตอบแทน
พนักงานจ้างตามภารกิจ ของกองคลัง จํานวน 1 อัตรา (ตามแผนอัตรา
กําลัง) ตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
1)ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนครศรี
ธรรมราช เรือง หลักเกณฑ์เกียวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที 4) ลงวันที  13
 ตุลาคม  2558  และหนังสือสังการทีเกียวข้อง (กองคลัง)
    

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 23,460 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเงินเพิมการครองชีพชัวคราว รวมถึงเงินเพิมต่าง ๆ ให้แก่
พนักงานจ้างตามภารกิจ ของกองคลัง จํานวน  1 อัตรา ทีมีสิทธิได้รับตาม
กฎหมาย ระเบียบหรือหนังสือสังการ  (ตามแผนอัตรากําลัง อบต.)ตาม
ระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
1)ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนครศรี
ธรรมราช เรือง หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับการให้พนักงานส่วนตําบล
และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลได้รับเงินเพิมการครองชีพ
ชัวคราว (ฉบับที 2)  ลงวันที  17  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2558และหนังสือสัง
การทีเกียวข้องฯลฯ (กองคลัง)
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งบดําเนินงาน รวม 669,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 263,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
(1) เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงาน
ส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา  และพนักงานจ้าง อบต. จํานวน 90,000
  บาท  ตามระเบียบ  กฎหมาย และหนังสือสังการ  ดังนี 
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทน
อืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วน
ท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
2.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที 0808.2/ว 859 ลงวันที 29
 พฤษภาคม 2557 เรือง การดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที มท 0808.2/ว 3072  ลงวัน
ที  29  กันยายน  2557  เรือง  แนวทางการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบ
แทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
4.หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.,และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/ว
 380 ลงวันที 26 กุมภาพันธ์ 2558 เรือง ประกาศ ก.จ.,ก.ท.,และ ก.อบต
. เรือง กําหนดมาตรฐานทัวไปเกียวกับหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการ
กําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีสําหรับพนักงานส่วนท้องถิน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2558
(2)ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซือจัดจ้าง จํานวน  5,000  บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง  เช่น คณะ
กรรมการเปิดซอง รับซอง  พิจารณา E-Action  คณะกรรมการตรวจงาน
จ้างฯลฯ ตามหนังสือสังการ  ดังนี
1.หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท 0808.4/ว 3652  ลงวันที  17
  พฤศจิกายน  2553  เรือง  การเบิกค่าตอบแทนคณะกรรมการดําเนิน
การซือหรือการจ้าง  คณะกรรมการตรวจการจ้าง  และผู้ควบคุมงานก่อ
สร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท 0808.3/ว 4231  ลงวันที  9
  ธันวาคม  2546  เรือง  การเบิกค่าตอบแทนคณะกรรมการดําเนินการ
ซือหรือการจ้าง  คณะกรรมการตรวจการจ้าง  และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถินและหนังสือสังการทีเกียวข้องฯลฯ
3. ค่าทดแทนกรณีพนักงานจ้างประสบอันตราย  เจ็บป่วยหรือสูญ
หาย จํานวน  5,000.- บาท
เพือจ่ายเป็นเงินทดแทนกรณีพนักงานจ้างตามภารกิจหรือพนักงานจ้างทัว
ไปขององค์การบริหารส่วนตําบลคลองกระบือ กรณีประสบอันตราย  เจ็บ
ป่วยหรือสูญหาย  เนืองจากปฏิบัติงานให้ราชการ
ตามระเบียบ  กฎหมาย และหนังสือสังการ  ดังนี
1.พระราชบัญญัติเงินทดแทนพ.ศ. 2537 
(กองคลัง)
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนในกรณีทีปฎิบัติงานเร่งด่วนไม่สามารถให้แล้ว
เสร็จในเวลาราชการได้  ของพนักงานส่วนตําบล  ลูกจ้างประจําและ
พนักงานจ้างตามภารกิจ ของกองคลัง ตามหนังสือสังการดังนี  
1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท 0808.4/ว 1562  ลงวันที  15
  พฤษภาคม  2550  เรือง  การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน และหนังสือสังการทีเกียว
ข้องฯลฯ(กองคลัง)
    

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 108,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านหรือค่าเช่าซือหรือผ่อนชําระหนีเงินกู้บ้านพักอาศัย
ให้กับพนักงานส่วนตําบลผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ  ตามระเบียบดังนี  
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
   ท้องถิน  พ.ศ. 2548 
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
   ท้องถิน  (ฉบับที 2)  พ.ศ. 2551
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
   ท้องถิน  (ฉบับที 3)  พ.ศ. 2559และหนังสือสังการทีเกียวข้องฯลฯ
   (กองคลัง)     

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล  และ
ลูกจ้างประจําตามสิทธิทีควรจะได้รับ  ตามระเบียบและหนังสือสังการ  
ดังนี  
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตร 
   ของพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541   
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตร
   ของพนักงานส่วนท้องถิน (ฉบับที 3)พ.ศ. 2549  
3)หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุด ที กค. 0422.3/ว 257 ลงวันที 28 
   มิถุนายน 2559 เรือง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและ
   ค่าเล่าเรียน
4)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0809.3/ว 1013  ลงวันที 18 
   กุมภาพันธ์ 2559  เรือง การเบิกเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตร และ  หนังสือสังการทีเกียวข้องฯลฯ  (กองคลัง)
    

ค่าใช้สอย รวม 286,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ดังนี
1.เพือจ่ายเป็นค่าจ้างบริการต่างๆ เช่น ค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้าง
เหมาบริการ จํานวน  10,000.- บาท
กรณีจ้างเหมาบริการ  ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสังการ  ดังนี
1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที  มท 0313.4/ว 1452  ลงวันที  27
  พฤษภาคม  2541  เรือง  การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน 
(กองคลัง) 
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  หรือไปอบรมสัมนาของ
พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง สําหรับค่าลง
ทะเบียน  ค่าเบียเลียง  ค่าเช่าทีพัก  ค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายอืนๆในการ
เดินทางไปราชการ  ตามระเบียบดังนี
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
   ของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ. 2555
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
   ของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ. 2558
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
   ของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ. 2559
และหนังสือสังการทีเกียวข้องฯลฯ
(กองคลัง)
    

โครงการจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561

จํานวน 216,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็น     
1.ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินครุภัณฑ์  ตังไว้  20,000.-บาท 
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินครุภัณฑ์ทีเสียหายให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครืองปรับอากาศ เครือง
คอมพิวเตอร์ ฯลฯ  
(กองคลัง)    

ค่าวัสดุ รวม 110,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานสําหรับใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น กระดาษ
ถ่ายเอกสาร  แฟ้ม สมุด  ไม้บรรทัด ฯลฯ
(กองคลัง)    

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์  แผ่นดิสก์ ฯลฯ (กองคลัง) 
  

ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าฝากส่งไปรษณีย์  ค่าดวงตราไปรษณียากร ฯลฯ ทีใช้ใน
กิจการของกองคลังองค์การบริหารส่วนตําบลคลองกระบือ
(กองคลัง)
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งบลงทุน รวม 16,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 16,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ตู้เหล็ก  ขนาด  2  บาน(มอก.) จํานวน 16,500 บาท

1.ตู้เหล็ก  ขนาด  2 บาน(มอก.) จํานวน  3  ตู้ๆละ 5,500.- บาท  เป็น
เงิน  16,500.- บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน (มอก.) มีคุณสมบัติ ดังนี
1) มีมือจับชนิดบิด
2) มีแผ่นชันปรับระดับ  3  ชิน
3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้า 230 ลําดับ
ที 9)
(กองคลัง)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 340,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 340,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) ใน
การปฏิบัติหน้าทีแต่ละครัง  ตามทีได้รับคําสังตามแผนป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยและระเบียบทีเกียวข้อง

ค่าใช้สอย รวม 310,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 110,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าทีปฏิบัติงานประจํารถฉุกเฉินตาม
โครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(รับ - ส่งผู้ป่วย)และกู้ภัย อบต
.คลองกระบือ และรายจ่ายอืนทีเข้าลักษณะประเภทนี

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (ทบทวน) จํานวน 200,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการอบรมอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน (ทบทวน)  เพือดําเนินการซักซ้อม/ทบทวนและเพิม
ประสิทธิภาพของ อปพร.ให้มีประสิทธิภาพมากยิงขึน รายละเอียดตาม
โครงการ ตามกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสังการ  ดังนี  
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2557    
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1347  ลงวันที  19
  พฤษภาคม  2541  เรือง  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 3722  ลงวันที 10
 สิงหาคม  2555  เรือง  ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถินและหนังสือสังการอืนๆทีเกียว
ข้อง (สํานักงานปลัด)
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 3,214,120 บาท
งบบุคลากร รวม 2,332,480 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,332,480 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,425,360 บาท
 เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบล และข้าราชการครู ของกองการศึกษาฯ  จํานวน 5 อัตรา  (ตาม
แผนอัตรากําลัง อบต.)ตามกฎหมาย  ระเบียบและหนังสือสังการดังนี 
1)ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เรือง กําหนดหลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับการบริหารงานบุคคล
องค์การบริหารส่วนตําบล (แก้ไขเพิมเติม) พ.ศ. 2559  ลงวันที  26
  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
2)ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรือง  มาตรฐาน
ทัวไปเกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์
ตอบแทนอืน (ฉบับที 5) ลงวันที  28  มกราคม  พ.ศ. 2559 (หนังสือ
สํานักงาน ก.จ.  ก.ท. และ ก.อบต.  ที มท  0809.3/ว 293  
ลงวันที  9  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2559 )
3)พระราชบัญญัติเงินเดือน  เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหน่ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที 3) พ.ศ. 2558 และ
ประกาศประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนครศรี
ธรรมราช เรือง มาตรฐานทัวไปเกียวกับการบริหารงานบุคคลพนักงานครู
และบุคลากรทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนตําบล ลงวันที 14
 กรกฎาคม พ.ศ. 2549
(กองการศึกษาฯ)    

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานส่วนตําบลสายบริหารและเงิน
ประจําตําแหน่งนักบริหารสายงานอืนๆทีมีสิทธิได้รับเงินประจํา
ตําแหน่ง  ดังนี
1.ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองศึกษาฯ จํานวน  12  เดือน  เป็น
เงิน  42,000.- บาท
ตามกฎหมาย  ระเบียบและหนังสือสังการดังนี 
1)ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรือง  มาตรฐานทัวไป
   เกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน
   อืน (ฉบับที  6) ประกาศ ณ วันที 7 มีนาคม  พ.ศ. 2559 (หนังสือ
   สํานักงาน  ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที มท 0809.3/ว 652 ลงวัน
   ที 28 มีนาคม  พ.ศ. 2559)
2)ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนครศรีธรรมราช 
    เรือง หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับการบริหารงานบุคคลของ
    องค์การบริหารส่วนตําบล (แก้ไขเพิมเติม) พ.ศ. 2559
    (กองการศึกษาฯ)    

เงินวิทยฐานะ จํานวน 26,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะของข้าราชการครู องค์การบริหารส่วนตําบล
คลองกระบือ จํานวน  3  อัตรา (ตามแผนอัตรากําลังของ อบต
.คลองกระบือ) ตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
1)พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะและเงินประจําตําแหน่งข้า
ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิมเติมถึง(ฉบับ
ที 3) พ.ศ. 2558 และหนังสือสังการอืนทีเกียวข้อง
(กองการศึกษาฯ)
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 789,120 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัว
ไป  ค่าปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัว
ไป ของกองการศึกษาฯ จํานวน 5 อัตรา (ตามแผนอัตรากําลังอบต.)
ตามกฎหมาย  ระเบียบและหนังสือสังการดังนี 
1)ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนครศรีธรรมราช 
   เรือง หลักเกณฑ์เกียวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที 4) ลงวันที  13  ตุลาคม
   2558  และหนังสือสังการทีเกียวข้อง
   (กองการศึกษาฯ)
     

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเงินเพิมการครองชีพชัวคราว รวมถึงเงินเพิมต่าง ๆ  ให้แก่
พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัวไป ของกองการ
ศึกษาฯ จํานวน  5  อัตรา  (ตามแผนอัตรากําลัง อบต.)
ตามกฎหมาย  ระเบียบและหนังสือสังการดังนี 
1)ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนครศรี
ธรรมราช เรือง หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับการให้พนักงานส่วนตําบล
และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลได้รับเงินเพิมการครองชีพ
ชัวคราว (ฉบับที 2)  ลงวันที  17  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2558
(กองการศึกษาฯ)    
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งบดําเนินงาน รวม 735,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 296,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 75,000 บาท

1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการทีเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วน
ตําบล  จํานวน  75,000.- บาท
    1.ค่าตอบแทนเงินประโยขน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ  ตัง
ไว้  70,000.- บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ  ให้แก่
พนักงานส่วนตําบล  ข้าราชการครู พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงาน
จ้างทัวไปของกองการศึกษาฯ
ตามระเบียบ  กฎหมาย และหนังสือสังการ  ดังนี 
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทน
อืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วน
ท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที 0808.2/ว 859 ลงวันที 29
 พฤษภาคม 2557 เรือง การดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที มท 0808.2/ว 3072  ลงวัน
ที  29  กันยายน  2557  เรือง  แนวทางการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบ
แทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
4)หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.,และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/ว
 380 ลงวันที 26 กุมภาพันธ์ 2558 เรือง ประกาศ ก.จ.,ก.ท.,และ ก.อบต
. เรือง กําหนดมาตรฐานทัวไปเกียวกับหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการ
กําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีสําหรับพนักงานส่วนท้องถิน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2558
2. ค่าทดแทนกรณีพนักงานจ้างประสบอันตราย  เจ็บป่วยหรือสูญ
หาย จํานวน  5,000.- บาท
เพือจ่ายเป็นเงินทดแทนกรณีพนักงานจ้างตามภารกิจหรือพนักงานจ้างทัว
ไปขององค์การบริหารส่วนตําบลคลองกระบือ กรณีประสบอันตราย  เจ็บ
ป่วยหรือสูญหาย  เนืองจากปฏิบัติงานให้ราชการ
ตามระเบียบ  กฎหมาย และหนังสือสังการ  ดังนี
1.พระราชบัญญัติเงินทดแทนพ.ศ. 2537
(กองการศึกษาฯ)
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงาน
ส่วนตําบล  ข้าราชการครู พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัวไป
ของกองการศึกษาฯ  ทีได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าทีนอกเวลาราชการ
ปกติ หรือ วันหยุดราชการ  ตามกฎหมาย  ระเบียบและหนังสือสังการดัง
นี   
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท 0808.4/ว 1562  ลงวันที  15
  พฤษภาคม  2550  เรือง  การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
(กองการศึกษาฯ)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 186,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านหรือค่าเช่าซือหรือผ่อนชําระหนีเงินกู้บ้านพักอาศัย
ให้กับพนักงานส่วนตําบลตามสิทธิจะได้รับ ตามกฎหมาย  ระเบียบและ
หนังสือสังการ ดังนี 
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน  พ.ศ. 2548 
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (ฉบับที 2)  พ.ศ. 2551
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (ฉบับที 3)  พ.ศ. 2559
(กองการศึกษาฯ)    

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล  ตามสิทธิ
ทีควรจะได้รับ  ตามกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสังการดังนี 
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตร
ของพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541   
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตร
ของพนักงานส่วนท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2549  
3)หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุด ที กค. 0422.3/ว 257 ลงวันที 28
 มิถุนายน 2559 เรือง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่า
เรียน
4)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0809.3/ว 1013  ลงวันที 18
 กุมภาพันธ์ 2559  เรือง การเบิกเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตร 
(กองการศึกษาฯ)
    

วันทีพิมพ์ : 14/11/2561  16:07:40 หน้า : 25/56



ค่าใช้สอย รวม 170,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ 
ตังไว้  20,000.- บาท
1.ค่าใช้จ่ายในการถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  
ค่าซักฟอก  ค่ากําจัดสิงปฏิกูล  ค่าระวางรถบรรทุก  ค่าเช่าทรัพย์สิน 
(ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจาย
เสียง  โทรทัศน์ หรือค่ารับวารสาร สือสิงพิมพ์ต่างๆ ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ  ค่าเบียประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าจ้าง
เหมาบริการอืนๆฯลฯ และรายจ่ายอืนทีเข้าลักษณะประเภทนี
กรณีจ้างเหมาบริการ  ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสังการ  ดังนี
1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที  มท 0313.4/ว 1452  ลงวันที  27
  พฤษภาคม  2541  เรือง  การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน 
กรณีจ้างแรงงาน  ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย  ดังนี
1)ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  บรรพ 3  ลักษณะ 6 จ้างแรงงาน
2)พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  พ.ศ. 2541
(กองการศึกษาฯ)
     
    

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของ พนักงานส่วนตําบล  ข้าราชการครู พนักงาน
จ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัวไปของกองการศึกษาฯ หรือผู้ทีได้รับ
คําสังให้ปฏิบัติหน้าทีทีเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนตําบล ในการ
เดินทางไปราชการในประเทศและต่างประเทศ เช่น ค่าเบียเลียงการเดิน
ทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน  ค่าผ่าน
ทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  ค่าลงทะเบียน
ต่างๆ ฯลฯตามระเบียบดังนี
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
   ของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ. 2555
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
   ของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ. 2558
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
   ของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ. 2559
และหนังสือสังการทีเกียวข้องฯลฯ
(กองการศึกษาฯ)
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็น     
1.ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินครุภัณฑ์  ตังไว้ 20,000.- บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินครุภัณฑ์ทีเสียหายให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น โต๊ะ เก้าอี เครืองปรับอากาศ ฯลฯ  และ
อืนๆ  ทีเข้าลักณะประเภทนี  ทีเป็นทรัพย์สินและอยู่ในความควบคุมดูแล
ขององค์การบริหารส่วนตําบลคลองกระบือ     
2. ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมยานพาหนะขนส่ง  ตังไว้  80,000.- บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษหรือซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง ให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติเช่น รถยนต์ทีอยู่ในความรับผิดชอบของกองการ
ศึกษาฯ และอืนๆทีเข้าลักษณะประเภทนีทีเป็นทรัพย์สินขององค์การ
บริหารส่วนตําบล   
(กองการศึกษาฯ)    

ค่าวัสดุ รวม 255,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานสําหรับใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น กระดาษ  
หมึก แบบพิมพ์ ตรายาง ป้ายชือ ปากกา สิงพิมพ์ทีได้จากการซือหรือ 
จ้างพิมพ์  ธงชาติ เสาธงชาติ พระบรมฉายาลักษณ์ พระบรมรูปจําลอง 
นําดืมใช้บริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ
(กองการศึกษาฯ)    

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น โคมไฟ ฟิวส์ เข็มขัดรัดสาย
ไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลักไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สวิตช์
ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฯลฯ (กองการศึกษาฯ)    

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว  เช่น  แปรง  ไม้กวาด  ผงซัก
ฟอก  กระดาษชําระ สบู่  นํายาดับกลิน  นํายาเครืองสุขภัณฑ์และ
อืนๆ  รวมถึงอุปกรณ์ของใช้ต่างๆทีจัดอยู่ในประเภทวัสดุงานบ้านงาน
ครัว  เช่น  ถังแก๊ส  มีด  ถาด  กระติกนํา  ชุดถ้วยกาแฟ ช้อนกาแฟ แก้ว
นํารับแขก ฯลฯ  และอืนๆทีเข้าลักษณะประเภทนี (กองการศึกษาฯ)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ ปูนซิ
เมนต์ ทราย อิฐ หิน ตะปู สังกะสี วัสดุตกแต่งสวนหรือสนาม ฯลฯ ทีใช้ใน
การดําเนินงานหรือกิจกรรมของกองการศึกษาฯ
(กองการศึกษาฯ)    

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งทีใช้กับรถส่วนกลางขององค์การ
บริหารส่วนตําบล เช่น แบตเตอร์รี  หัวเทียน  ยางนอก  ยางใน ฯลฯ
(กองการศึกษาฯ)    

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนทีใช้กับรถส่วนกลางของ อบต
.  เครืองสูบนํา เครืองตัดหญ้า เครืองพ่นหมอกควันหรือกิจการอืนๆของ
กองการศึกษาฯ เช่น นํามันดีเซล นํามันเบนซิน นํามันเครือง หรือรายจ่าย
อืนทีเข้าลักษณะประเภทนีฯลฯ (กองการศึกษาฯ)    
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วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุการเกษตร  สําหรับส่งเสริมการเกษตรหรือใช้ใน
การปฏิบัติงานในกิจกรรมหรือโครงการทีเกียวกับการส่งเสริมการ
เกษตร เช่น วัสดุเพาะชํา ปุ๋ย  พันธุ์ไม้  อาหารสัตว์  สารเคมีกําจัด
วัชพืช  เมล็ดพันธุ์  จอบ  เสียม ท่อ PVC ฯลฯ และรายจ่ายอืนทีเข้า
ลักษณะประเภทนี (กองการศึกษาฯ)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุทีใช้ในการโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ ป้ายประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารฟิล์ม ม้วน
เทป แผ่นป้ายประกาศ โปสเตอร์พู่กัน  ไม้อัด รูปทีได้จากการล้างอัด
ขยาย แถบบันทึกเสียงหรือภาพ โทรโข่ง ฯลฯ (กองการศึกษา)    

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์  Harddisk 
เมาส์ คีย์บอร์ด แผ่นซีดี ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์ เทป
บันทึกข้อมูล เครืองอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ ฯลฯ รวมถึงค่า
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท
ฯลฯ ทีเกียวข้องกับคอมพิวเตอร์ และรายจ่ายอืน ๆ ทีเข้าลักษณะประเภทนี
(กองการศึกษาฯ)
    

ค่าสาธารณูปโภค รวม 14,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 8,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.คลองกระบือ
(กองการศึกษาฯ)    

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําประปาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.คลองกระบือ
(กองการศึกษาฯ)    

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 1,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์  ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าธนาณัติ ฯลฯ ทีใช้
ในกองการศึกษาฯ (กองการศึกษาฯ)     

งบลงทุน รวม 146,640 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 146,640 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ตู้เหล็ก  2  บาน จํานวน 11,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือตู้เหล็กขนาด  2  บาน(มอก.) จํานวน  2
  ตู้ๆละ 5,500.- บาท  เป็นเงิน  11,000.- บาท มีคุณสมบัติดังนี 
1.มีมือจับชนิดบิด
2.มีแผ่นชันปรับระดับ  3  ชิน
3.คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
(ซึงมีแบบและคุณสมบัติตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  สํานักงบ
ประมาณ)
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้า 237 ลําดับ
ที 51)
(กองการศึกษาฯ)    
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ครุภัณฑ์การศึกษา
ชุดสือการเรียนการสอนประเภทเครืองเล่นสนาม จํานวน 86,640 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายค่าชุดสือการสอนประเภทเครืองเล่นสนาม รายละเอียด
ดังนี  
1.ชิงช้าปีนป่าย  จํานวน  1  ชุด  จํานวน  15,480.- บาท
ชิงช้าปีนป่าย  ขนาด  160x205x210  ซม. ประกอบด้วย  ชิงช้าทีนัง
ธรรมดา  2  ทีนัง  ขนาดทีนังละ 45  ซม.  ตัวปีนป่ายเหล็ก  2  ฝังและบาร์
โหนยืดตัวมังกี
2.บาร์ปีนป่ายอุโมงค์ลอดกระดานลืน  (แบบเหล็ก)จํานวน  1
  ชุด  จํานวน  23,880.- บาท
บาร์ปีนป่ายอุโมงค์ลอดกระดานลืน  ขนาด  250x4355x180
  ซม. ประกอบด้วย   แผงบาร์เหล็กปีนป่าย  บันไดปีนขึน  2  ฝัง   กระ
ดานลืนสแตนเลสพร้อมมือจับ  พร้อมถังลอดใต้กระดานลืน
3.บาร์ปีนป่ายอุโมงค์ลอดกระดานลืน  (แบบเชือก)จํานวน  1
  ชุด  จํานวน  26,280.- บาท
บาร์ปีนป่ายอุโมงค์ลอดกระดานลืน  ขนาด  250x4355x180
  ซม. ประกอบด้วย   แผงบาร์แบบเชือก บันไดปีนขึน  2  ฝัง   กระดาน
ลืนสแตนเลสพร้อมมือจับ  พร้อมถังลอดใต้กระดานลืน
4.บาร์โค้งกระดานลืน จํานวน  1  ชุด  จํานวน  21,000.- บาท
กระดานลืนเดียวสแตนเลสพร้อมทีกันตกและบาร์โค้งกระดาน
ลืน ขนาด  350x230x220  ซม.
(ซึงมีแบบและคุณสมบัตินอกเหนือจากบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)
 (ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้า 237 ลําดับ
ที 50)(กองการศึกษาฯ)    

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ค่าจัดซือเครืองมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ XGA  ขนาดไม่น้อยกว่า 2,400 
ANSI Lumens

จํานวน 24,000 บาท

เพือเป็นค่าจัดซือเครืองมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาดไม่น้อย
กว่า 2,400ANSI Lumens จํานวน 1 เครือง ราคา 24,000 บาท มี
คุณลักษณะดังนี
- เป็นเครืองฉายภาพเลนส์เดียว สามารถต่อกับอุปกรณ์เพือฉายภาพจาก
คอมพิวเตอร์และวิดีโอ
- ใช้ LCD Panel หรือระบบ DLP
-  ระดับ SVGA และ XGA เป็นระดับความละเอียดของภาพที True
- ขนาดทีกําหนดเป็นขนาดค่าความส่องสว่างขันตํา
(ซึงมีแบบและคุณสมบัติจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบ
ประมาณ)
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 ลําดับที  48
  หน้า 236)(กองการศึกษาฯ)
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 16,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
สํานักงาน จํานวน  1  เครือง เป็นเงิน 16,000.-บาท
คุณลักษณะพืนฐาน ดังนี
-มีหน่วยประมวลผลกลาง (cpu)ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก ( 2 core) 
จํานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึง หรือดีกว่า ดังนี
1)ในกรณีทีมีหน่วยความจําแบบ Cache memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 2 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 1.8 GHz 
และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก(Graphics Processing Unit) ไม่
น้อยกว่า 6 แกนหรือ
2)ในกรณีทีมีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 2.0 GHz
-มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิดDDR3 หรือดีกว่าขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล(Hard Drive ) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB 
จํานวน 1 หน่วยหรือชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย
-มีจอภาพทีรองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366x768 pixel และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิว
-มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
มีช่วงเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ10/100/1000 Base-t หรือดีกว่าจํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-สามารถใช้งาน Wifi (802.11b,g,n)และBluetooth ได้เป็นอย่างน้อย
(ซึงมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม)
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 ลําดับที  43
  หน้า  235)(กองการศึกษาฯ)
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เครืองพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดํา จํานวน 9,000 บาท
เพือเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED 
ขาวดํา จํานวน  1  เครือง  เป็นเงิน  9,000.- บาท
คุณลักษณะพืนฐาน
- เป็นอุปกรณ์ทีมีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner 
และ Fax ภายในเครืองเดียวกัน
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที(ppm)
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้
- สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สําเนา
- สามารถย่อและขยายได้25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
(ซึงมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม)
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 ลําดับที  47
 หน้า 236  )(กองการศึกษาฯ)

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 2,346,898 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,219,198 บาท
ค่าใช้สอย รวม 567,600 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา  (ค่าจัดการ
เรียนการสอน)

จํานวน 146,200 บาท

1.เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษาของศูนย์อบรมก่อนเกณฑ์วัดตรงบน ค่าจัดการเรียนการสอน  (เงิน
อุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน)  จํานวน 1,700
  บาท/คน  จํานวนเด็กนักเรียน  27  คน   เป็นเงิน 45,900.-บาท  
2.เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลคลองกระบือ  ค่า
จัดการเรียนการสอน  (เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการ
สอน)  จํานวน 1,700  บาท/คน  จํานวนเด็กนักเรียน  59  คน   เป็น
เงิน  100,300.-บาท
(กองการศึกษาฯ)
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน) จํานวน 421,400 บาท
1.โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน  ตังไว้  421,400.- บาท
   1.1 เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารกลางวันของศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์
วัดตรงบน เป็นเวลา  2  ภาคเรียน   อัตรามือละ  20  บาทต่อคน  เป็น
เวลา  245  วัน  จํานวนเด็กนักเรียน  27  คน  เป็นเงิน  132,300
.- บาท(ยอดเด็กนักเรียน  ณ  10  มิถุนายน  2560)  
    1.2 เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตําบลคลองกระบือ เป็นเวลา  2  ภาคเรียน   อัตรามือ
ละ  20  บาทต่อคน  เป็นเวลา  245  วัน  จํานวนเด็กนักเรียน  59
  คน  เป็นเงิน  289,100.- บาท(ยอดเด็กนักเรียน  ณ  10
  มิถุนายน  2560)
 (กองการศึกษาฯ)
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ค่าวัสดุ รวม 651,598 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 651,598 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม)
  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารเสริม(นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและนัก
เรียนในโรงเรียนต่างๆในเขตตําบลคลองกระบือ  ดังนี
1.ศูนย์อบรมก่อนเกณฑ์วัดตรงบน  จํานวน  48,200.40 บาท
-อาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์  จํานวน  200 วันๆละ 27 ถุงๆละ 6.58
บาท จํานวน  35,532.-บาท
-อาหารเสริม (นม) ยูเอชที  จํานวน  60 วันๆละ 27 กล่องๆละ 7.82
บาท จํานวน  12,668.40บาท
2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.คลองกระบือ  จํานวน  105,326.80บาท
-อาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์  จํานวน  200 วันๆละ 59 ถุงๆละ 6.58
บาท จํานวน  77,644.- บาท
-อาหารเสริม (นม) ยูเอชที  จํานวน  60 วันๆละ 59 กล่องๆละ 7.82
 บาท จํานวน  27,682.80  บาท
3.โรงเรียนวัดฝ่าพระบาทราษฎร์บํารุง  จํานวน  82,119.20 บาท
-อาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์  จํานวน  200 วันๆละ 46 ถุงๆละ 6.58
บาท จํานวน  60,536.-บาท
-อาหารเสริม (นม) ยูเอชที  จํานวน  60 วันๆละ 46 กล่องๆละ 7.82
 บาท จํานวน  21,583.20 บาท
4.โรงเรียนวัดตรงบน  จํานวน  80,334.- บาท
-อาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์  จํานวน  200 วันๆละ 45ถุงๆละ 6.58
บาท จํานวน 59,220.-บาท
-อาหารเสริม (นม) ยูเอชที  จํานวน  60 วันๆละ 45 กล่องๆละ 7.82
 บาท จํานวน  21,114.- บาท
5.โรงเรียนวัดบ้านงาม  จํานวน  51,770.80บาท
-อาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์  จํานวน  200 วันๆละ 29 ถุงๆละ 6.58
บาท จํานวน  38,164.-บาท
-อาหารเสริม (นม) ยูเอชที  จํานวน  60 วันๆละ 29 กล่องๆละ 7.82
 บาท จํานวน  13,606.80 บาท
6.โรงเรียนวัดมหิสสราราม  จํานวน  62,482.- บาท
-อาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์  จํานวน  200 วันๆละ 35 ถุงๆละ 6.58
บาท จํานวน  46,060.- บาท
 -อาหารเสริม (นม) ยูเอชที  จํานวน  60 วันๆละ 35 กล่องๆละ 7.82
 บาท จํานวน  16,422.- บาท
7.โรงเรียนวัดสามแพรก  จํานวน 83,904.40บาท
-อาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์  จํานวน  200 วันๆละ 47 ถุงๆละ 6.58
บาท จํานวน  61,852.- บาท
-อาหารเสริม (นม) ยูเอชที  จํานวน  60 วันๆละ 47 กล่องๆละ 7.82 บาท
จํานวน  22,052.40 บาท
8.โรงเรียนวัดสุขุม  จํานวน  137,460.40 บาท
-อาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์  จํานวน  200 วันๆละ 77 ถุงๆละ 6.58
บาท จํานวน  101,332.- บาท
-อาหารเสริม (นม) ยูเอชที  จํานวน  60 วันๆละ 77  กล่องๆละ 7.82
 บาท จํานวน  36,128.40บาท
(ยอดเด็กนักเรียน  ณ 10  มิถุนายน  2560)   (กองการศึกษาฯ)

วันทีพิมพ์ : 14/11/2561  16:07:40 หน้า : 33/56



งบลงทุน รวม 11,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 11,700 บาท
ครุภัณฑ์อืน
โต๊ะโรงอาหารเด็กและเก้าอีสําหรับรับประทานอาหารของเด็ก จํานวน 11,700 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือโต๊ะโรงอาหารเด็กและเก้าอีสําหรับรับ
ประทานอาหารของเด็กโครงสร้างเหล็ก หน้าโต๊ะผลิตจาก
ไม้ MALAMINE  สีขาว จํานวน  3  ชุดๆละ  3,900.- บาท เป็น
เงิน  11,700.- บาท  1 ชุด ประกอบด้วย
-โต๊ะขนาด  120x60x สูง 55  ซม.  จํานวน  1  ตัว
- ม้านังยาว  120x30x สูง 35  ซม.  จํานวน  2  ตัว
(ซึงมีแบบและคุณสมบัตินอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบ
ประมาณ)
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้า 235  ลําดับ
ที 41
(กองการศึกษาฯ)

งบเงินอุดหนุน รวม 1,116,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,116,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 1,116,000 บาท

1.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารการศึกษา
(ค่าอาหารกลางวัน)ให้แก่โรงเรียนวัดมหิสสราราม
เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดมหิสสรา
ราม(200x35x20)  จํานวน  140,000.- บาท
2.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารการศึกษา
(ค่าอาหารกลางวัน)ให้แก่โรงเรียนวัดบ้านงาม
เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดบ้าน
งาม(200x29x20)  จํานวน  116,000.- บาท
3.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารการศึกษา
(ค่าอาหารกลางวัน)ให้แก่โรงเรียนวัดฝ่าพระบาทราษฎร์บํารุง
เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดฝ่าพระบาท
ราษฎร์บํารุง (200x46x20)  จํานวน 184,000.- บาท
4.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารการศึกษา
(ค่าอาหารกลางวัน)ให้แก่โรงเรียนวัดสามแพรก
เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดสาม
แพรก(200x47x20)  จํานวน  188,000.- บาท
5.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารการศึกษา
(ค่าอาหารกลางวัน)ให้แก่โรงเรียนวัดตรงบน
เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดตรง
บน(200x45x20)  จํานวน  180,000.- บาท
6.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารการศึกษา
(ค่าอาหารกลางวัน)ให้แก่โรงเรียนวัดสุขุม
เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนวัด
สุขุม(200x77x20)  จํานวน  308,000.- บาท
(ยอดเด็กนักเรียน  ณ  10  มิถุนายน  2560)  (กองการศึกษาฯ)    
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 197,500 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาพ่นหมอกควัน  พ่นนํายาเคมี  ฉีด
วัคซีนต่างๆ และรณรงค์  เฝ้าระวัง  ควบคุมโรคระบาดต่างๆ และรายจ่าย
อืนทีเข้าลักษณะประเภทนี กรณีจ้างเหมาบริการ ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือ
สังการ  ดังนี
1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที  มท 0313.4/ว 1452  ลงวันที  27
  พฤษภาคม  2541  เรือง  การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน 
กรณีจ้างแรงงาน  ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย  ดังนี
1)ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  บรรพ 3 ลักษณะ 6 จ้างแรงงาน
2)พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  พ.ศ. 2541 (สํานักงานปลัด)
     

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนทีใช้กับเครืองพ่นหมอกควันใน
การกําจัดยุงลาย เช่น นํามันดีเซล นํามันเบนซิน ฯลฯ และรายจ่ายอืนทีเข้า
ลักษณะประเภทนี (สํานักงานปลัด)     

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น ยาสามัญประจํา
บ้าน วัสดุการแพทย์ วัสดุนํายาเคมีกําจัดยุง วัคซีนป้องกันโรค สารเคมี
ต่างๆ และยารักษาโรคระบาดจากสัตว์ เช่น สุนัข แมว โคกระบือ ฯลฯ และ
รายจ่ายอืนทีเข้าลักษณะประเภทนี(สํานักงานปลัด)     
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งบเงินอุดหนุน รวม 97,500 บาท
เงินอุดหนุน รวม 97,500 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน จํานวน 97,500 บาท

1.โครงการอุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน(ศสมช.)กิจกรรมอบรม
ฟืนฟูศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานชุมชน(อสม.)ในการดูแลสุุข
ภาพของประชาชน หมู่ 1 เป็นเงิน 7,500.- บาทรายละเอียดตามโครงการ
2.โครงการอุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน(ศสมช.)กิจกรรมอบรม
ฟืนฟูศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานชุมชน(อสม.)ในการดูแลสุุข
ภาพของประชาชน หมู่ 2 เป็นเงิน 7,500.- บาทรายละเอียดตามโครงการ
3.โครงการอุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน(ศสมช.)กิจกรรมอบรม
ฟืนฟูศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานชุมชน(อสม.)ในการดูแลสุุข
ภาพของประชาชน หมู่ 3 เป็นเงิน 7,500.- บาทรายละเอียดตามโครงการ
4.โครงการอุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน(ศสมช.)กิจกรรมอบรม
ฟืนฟูศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานชุมชน(อสม.)ในการดูแลสุุข
ภาพของประชาชน หมู่ 4 เป็นเงิน 7,500.- บาทรายละเอียดตามโครงการ
5.โครงการอุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน(ศสมช.)กิจกรรมอบรม
ฟืนฟูศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานชุมชน(อสม.)ในการดูแลสุุข
ภาพของประชาชน หมู่ 5 เป็นเงิน 7,500.- บาทรายละเอียดตามโครงการ
6.โครงการอุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน(ศสมช.)กิจกรรมอบรม
ฟืนฟูศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานชุมชน(อสม.)ในการดูแลสุุข
ภาพของประชาชน หมู่ 6 เป็นเงิน 7,500.- บาทรายละเอียดตามโครงการ
7.โครงการอุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน(ศสมช.)กิจกรรมอบรม
ฟืนฟูศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานชุมชน(อสม.)ในการดูแลสุุข
ภาพของประชาชน หมู่ 7 เป็นเงิน 7,500.- บาทรายละเอียดตามโครงการ
8.โครงการอุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน(ศสมช.)กิจกรรมอบรม
ฟืนฟูศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานชุมชน(อสม.)ในการดูแลสุุข
ภาพของประชาชน หมู่ 8 เป็นเงิน 7,500.- บาทรายละเอียดตามโครงการ
9.โครงการอุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน(ศสมช.)กิจกรรมอบรม
ฟืนฟูศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานชุมชน(อสม.)ในการดูแลสุุข
ภาพของประชาชน หมู่ 9 เป็นเงิน 7,500.- บาทรายละเอียดตามโครงการ
10.โครงการอุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน(ศสมช.)กิจกรรม
อบรมฟืนฟูศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานชุมชน(อสม.)ในการดู
แลสุุขภาพของประชาชน หมู่ 10 เป็นเงิน 7,500.- บาท รายละเอียดตาม
โครงการ
11.โครงการอุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน(ศสมช.)กิจกรรม
อบรมฟืนฟูศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานชุมชน(อสม.)ในการดู
แลสุุขภาพของประชาชน หมู่ 11 เป็นเงิน 7,500.- บาท รายละเอียดตาม
โครงการ
12.โครงการอุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน(ศสมช.)กิจกรรม
อบรมฟืนฟูศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานชุมชน(อสม.)ในการดู
แลสุุขภาพของประชาชน หมู่ 12 เป็นเงิน 7,500.- บาท รายละเอียดตาม
โครงการ
13.โครงการอุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน(ศสมช.)กิจกรรม
อบรมฟืนฟูศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานชุมชน(อสม.)ในการดู
แลสุุขภาพของประชาชน หมู่ 13  เป็นเงิน 7,500.- บาท รายละเอียดตาม
โครงการ
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 2,561,960 บาท
งบบุคลากร รวม 1,609,560 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,609,560 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,221,840 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจํา
ปีให้แก่พนักงานส่วนตําบล ของกองช่าง จํานวน 4  อัตรา  (ตามแผน
อัตรากําลัง อบต.) ตามกฎหมาย  ระเบียบและหนังสือสังการดังนี 
1)ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนครศรีธรรมราช 
   เรือง กําหนดหลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับการบริหารงานบุคคล
   องค์การบริหารส่วนตําบล (แก้ไขเพิมเติม) พ.ศ. 2559  ลงวันที  26 
   กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559และประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วน
   ตําบล เรือง  มาตรฐานทัวไปเกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่าย
   เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอืน (ฉบับที 5) ลงวันที  28  มกราคม
   พ.ศ. 2559 (หนังสือสํานักงาน ก.จ.  ก.ท. และ ก.อบต. ที มท 0809.3/
   ว 293 ลงวันที  9  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2559 ) และหนังสือสังการทีเกียว
ข้องฯลฯ(กองช่าง)
    

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 48,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวของพนักงานส่วน
ตําบล  จํานวน  2  อัตรา  ดังนี (ตามแผนอัตรากําลัง) ตามระเบียบและ
หนังสือสังการดังนี
1)ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนครศรี
ธรรมราช เรือง หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับการให้พนักงานส่วนตําบล
และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลได้รับเงินเพิมการครองชีพ
ชัวคราว (ฉบับที 2)  ลงวันที  17  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2558
(กองช่าง)    

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานส่วนตําบลสายบริหารและเงิน
ประจําตําแหน่งนักบริหารสายงานอืนๆทีมีสิทธิได้รับเงินประจํา
ตําแหน่ง  ดังนี
1.ผู้อํานวยการกองช่าง  จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  42,000.- บาท
ตามกฎหมาย  ระเบียบและหนังสือสังการดังนี 
1)ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล  เรือง  มาตรฐานทัวไป
เกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน
อืน (ฉบับที  6) ประกาศ ณ วันที 7 มีนาคม พ.ศ. 2559 (หนังสือสํานัก
งาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที มท  0809.3/ว 652  ลงวันที  28  มีนาคม
 พ.ศ. 2559)และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
 นครศรีธรรมราช  เรือง หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับการบริหารงาน
 บุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบล (แก้ไขเพิมเติม) พ.ศ. 2559
 (กองช่าง)
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 249,720 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและเงินปรับปรุงค่า
ตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ  ของกองช่าง จํานวน  1  อัตรา (ตาม
แผนอัตรากําลัง) ตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
1)ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนครศรี
ธรรมราช เรือง หลักเกณฑ์เกียวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที 4) ลงวันที  13
  ตุลาคม  2558  และหนังสือสังการทีเกียวข้องฯลฯ
(กองช่าง)    

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ  
กองช่าง จํานวน 1 อัตรา (ตามแผนอัตรากําลัง) ตามหนังสือสังการ ดังนี
1)ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนครศรีธรรมราช
 เรือง หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับการให้พนักงานส่วนตําบลและ
 พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลได้รับเงินเพิมการครองชีพ
 ชัวคราว (ฉบับที 2)  ลงวันที  17  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2558 (กองช่าง)     

วันทีพิมพ์ : 14/11/2561  16:07:41 หน้า : 38/56



งบดําเนินงาน รวม 824,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 228,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 35,000 บาท

1.ค่าตอบแทนเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณี
พิเศษ  ตัง    ไว้  30,000.- บาท
1. เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ  ให้
แก่พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างตามภารกิจของกองช่าง ตาม
ระเบียบ  หนังสือสังการ  ดังนี 
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทน
อืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วน
ท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที 0808.2/ว 859 ลงวันที 29
 พฤษภาคม 2557 เรือง การดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที มท 0808.2/ว 3072  ลงวัน
ที  29  กันยายน  2557  เรือง  แนวทางการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบ
แทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
4)หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.,และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/ว
 380 ลงวันที 26 กุมภาพันธ์ 2558 เรือง ประกาศ ก.จ.,ก.ท.,และ ก.อบต
. เรือง กําหนดมาตรฐานทัวไปเกียวกับหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการ
กําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีสําหรับพนักงานส่วนท้องถิน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2558 และหนังสือสังการทีเกียวข้องฯ
ลฯ
2. ค่าทดแทนกรณีพนักงานจ้างประสบอันตราย  เจ็บป่วยหรือสูญ
หาย จํานวน  5,000.- บาท
เพือจ่ายเป็นเงินทดแทนกรณีพนักงานจ้างตามภารกิจหรือพนักงานจ้างทัว
ไปขององค์การบริหารส่วนตําบลคลองกระบือ กรณีประสบอันตราย  เจ็บ
ป่วยหรือสูญหาย  เนืองจากปฏิบัติงานให้ราชการ
ตามระเบียบ  กฎหมาย และหนังสือสังการ  ดังนี
1.พระราชบัญญัติเงินทดแทนพ.ศ. 2537
(กองช่าง) 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงาน
ส่วนตําบลและพนักงานจ้างตามภารกิจของกองช่างทีได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติ
หน้าทีนอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ  ตามหนังสือสังการดัง
นี  
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท 0808.4/ว 1562  ลงวันที  15
  พฤษภาคม  2550  เรือง  การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน และหนังสือสังการทีเกียว
ข้องฯลฯ
(กองช่าง)
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 168,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านหรือค่าเช่าซือหรือผ่อนชําระหนีเงินกู้บ้านพักอาศัย
ให้กับพนักงานส่วนตําบลตามสิทธิจะได้รับ ตามระเบียบดังนี  
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน  พ.ศ. 2548 
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน  (ฉบับที 2)พ.ศ. 2551
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน  (ฉบับที 3)พ.ศ. 2559 และหนังสือสังการทีเกียวข้องฯลฯ
(กองช่าง)
    

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล  ตามสิทธิ
ทีควรจะได้รับ  ตามระเบียบและหนังสือสังการ  ดังนี  
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตร
ของพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541   
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตร
ของพนักงานส่วนท้องถิน (ฉบับที 3)       พ.ศ. 2549  
3) หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุด ที กค. 0422.3/ว 257 ลงวันที 28
 มิถุนายน 2559 เรือง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่า
เรียน
4)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0809.3/ว 1013  ลงวันที 18
 กุมภาพันธ์ 2559  เรือง การเบิกเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตร และหนังสือสังการทีเกียวข้องฯลฯ
(กองช่าง)
   

ค่าใช้สอย รวม 180,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
1.เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าระวาง
บรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน  ค่าโฆษณาและเผยแพร่  ค่าจ้างทําป้าย  ค่า
ธรรมเนียม  ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าติดตังไฟฟ้า  ค่าติดตังประปา  ค่าใช้
จ่ายในการรังวัดทีดินฯลฯ  และรายจ่ายอืนทีเข้าลักษณะประเภท
นี จํานวน  50,000.- บาท
(กองช่าง)
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายค่าใช้จ่ายของพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง หรือผู้ทีได้รับคําสัง
ให้ปฏิบัติหน้าทีทีเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนตําบล ในการเดิน
ทางไปราชการในประเทศและต่างประเทศ เช่น ค่าเบียเลียงการเดิน
ทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน  ค่าผ่าน
ทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  ค่าลงทะเบียน
ต่างๆ และรายจ่ายอืนทีเข้าลักษณะประเภทนี ตามระเบียบและหนังสือสัง
การ ดังนี
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
   ของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ. 2555
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
   ของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ. 2558
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
   ของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ. 2559 และหนังสือสังการทีเกียวข้องฯลฯ
  (กองช่าง)    

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 110,000 บาท
เพือจ่ายเป็น     
1.ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินครุภัณฑ์  ตังไว้ 10,000.- บาท 
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินครุภัณฑ์ทีเสียหายให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น โต๊ะ เก้าอี เครืองปรับอากาศ ฯลฯ  และ
อืนๆ  ทีเข้าลักษณะประเภทนี  ทีเป็นทรัพย์สินและอยู่ในความควบคุมดูแล
ขององค์การบริหารส่วนตําบลคลองกระบือ
2.ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมยานพาหนะขนส่ง  ตังไว้ 100,000.- บาท 
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง ให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติเช่น รถบรรทุกขยะมูลฝอย  และอืนๆทีเข้าลักษณะ
ประเภทนีทีเป็นทรัพย์สินของกองช่าง ให้ใช้งานได้ตามปกติ  
กรณีจ้างเหมาบริการ  ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสังการ  ดังนี
1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที  มท 0313.4/ว 1452  ลงวันที  27
  พฤษภาคม  2541  เรือง  การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน 
กรณีจ้างแรงงาน  ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย  ดังนี
1)ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  บรรพ 3  ลักษณะ 6 จ้างแรงงาน
2)พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  พ.ศ. 2541 และหนังสือสังการทีเกียว
ข้องฯลฯ
(กองช่าง)  
    
    

ค่าวัสดุ รวม 415,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานสําหรับใช้ในการปฏิบัติ
งาน เช่น กระดาษ  หมึก แบบพิมพ์ ตรายาง ป้ายชือ ปากกา สิงพิมพ์ทีได้
จากการซือหรือ จ้างพิมพ์  ธงชาติ เสาธงชาติ พระบรมฉายาลักษณ์ พระ
บรมรูปจําลอง นําดืมใช้บริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ
(กองช่าง)    
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น โคมไฟ ฟิวส์ เข็มขัดรัดสาย
ไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลักไฟฟ้า หลอด
ไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฯลฯ
(กองช่าง)    

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ปูนซิเมนต์ ปูนขาว ทราย อิฐหรือซิ
เมนต์ หิน ยางมะตอยสําเร็จรูป นํามันทา
ไม้  สี  แปรง ตะปู สังกะสี ตะปู  คีม ค้อน ชะแลง จอบ  เสียม  สิว  ขวาน  
เลือยกบไสไม้ เหล็กเส้น เครืองวัดขนาดเล็ก เช่น ตลับเมตร ลูกดิง ท่อนํา
อุปกรณ์ประปา  ท่อต่างๆ วัสดุตกแต่งสวนหรือสนาม ฯลฯ ทีใช้ในการ
ดําเนินงานหรือกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตําบลและรายจ่ายอืนทีเข้า
ลักษณะประเภทนี (กองช่าง)     

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งทีใช้กับรถส่วนกลางขององค์การ
บริหารส่วนตําบลเช่น แบตเตอร์รี หัวเทียน ยางนอก ยางใน ฯลฯ (กอง
ช่าง)     

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนทีใช้กับรถส่วนกลางขององค์การ
บริหารส่วนตําบล  หรือใช้กับกิจการในการดําเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนตําบล เช่น นํามันดีเซล นํามันเบนซิน นํามันเครือง ฯลฯ (กองช่าง)    

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุทีใช้ในการโฆษณาและเผยแพร่ประชา
สัมพันธ์ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ ป้ายประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าว
สาร  ฟิมล์ม้วน เทป แผ่นป้ายประกาศ  โปสเตอร์  พู่กัน  ไม้อัด  รูปทีได้
จากการล้าง  ขยาย  แถบบันทึกเสียงหรือภาพ  โทรโข่ง ฯลฯ (กองช่าง)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น  แผ่นดิสก์  ผ้าหมึกพิมพ์  และ
อืนๆทีเกียวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ และรายจ่ายอืนทีเข้าลักษณะประเภท
นี
(กองช่าง)    

ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 1,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ  ค่าจัดซือดวงตราไปรษณีย์  ค่าเช่าตู้
และอืนๆทีเกียวข้อง ฯลฯ (กองช่าง)   
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งบลงทุน รวม 128,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 128,400 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ตู้เหล็ก  2  บาน จํานวน 11,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือตู้เหล็กขนาด  2  บาน(มอก.) จํานวน  2
  ตู้ๆละ 5,500.- บาท เป็นเงิน  11,000.- บาท มีคุณสมบัติ ดังนี
1.มีมือจับชนิดบิด
2.มีแผ่นชันปรับระดับ  3  ชิน
3.คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
(ซึงมีแบบและคุณสมบัติตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  สํานักงบ
ประมาณ)
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้า 239 ลําดับ
ที 57)
(กองช่าง)    

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถจักรยานยนต์ แบบเกียร์อัตโนมัติ ขนาด  110  ซีซี จํานวน 44,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือรถจักรยานยนต์ แบบเกียร์
อัตโนมัติ ขนาด 110 ซีซี  จํานวน  1  คัน  เป็นเงิน 44,000.-บาท  มี
คุณสมบัติดังนี
1.ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ ขนาดทีกําหนดเป็นขนาดปริมาตร
กระบอกสูบขันตํา
- กรณีขนาดตํากว่า  ซีซี ทีกําหนดไม่เกิน  5  ซีซี  หรือขนาดเกินกว่า ซี
ซี ทีกําหนดไม่เกิน 5 ซีซี  เป็นรถจักรยานยนต์ตามขนาด ซีซี ทีกําหนดไว้
2.ราคาทีกําหนดไม่รวมอุปกรณ์และค่าจดทะเบียน
3.การจัดซือรถจักรยานยนต์ ให้มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม
 (ซึงมีแบบและคุณสมบัติจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  สํานักงบ
ประมาณ) 
 (ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 ลําดับที  54
  หน้า  238)(กองช่าง)  

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
โครงการจัดทําป้ายเขตพืนทีตําบล จํานวน 43,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโครงการจัดทําป้ายเขตพืนทีตําบล โดยมีรายละเอียด ดังนี
1. ป้ายยินดีต้อนรับ จํานวน  2  ป้าย  ขนาดกว้าง 1.20 ม. ยาว 2.40 ม
. สูง 3.0 ม.
2. ป้ายเดินทางโดยสวัสดิภาพ จํานวน 2 ป้าย ขนาดกว้าง 1.20 ม
. ยาว 2.40 ม. สูง 3.0 ม.
3. ป้ายทางเข้าองค์การบริหารส่วนตําบลคลองกระบือ จํานวน  1
  ป้าย ขนาดกว้าง 0.60 ม. ยาว 2.10 ม. สูง 2.40 ม.
ตามแบบแปลน อบต.คลองกระบือ ที 74503/9/2560 (กองช่าง)
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล แบบที 2 จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวล
ผล แบบที 2 (ขนาดหน้าจอไม่น้อยกว่า 19.0 นิว)  จํานวน 1 หน่วย  ตัง
ไว้  30,000.- บาท มีคุณสมบัติ  ดังนี
 - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core)
หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread)      
โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz จํานวน 1
 หน่วย   
 หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจํา
แบบ Cache  Memory ขนาดไม่น้อยกว่าไม่น้อย 8 MB  มีคุณลักษณะ
พืนฐาน ดังนี
- มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึง
หรือดีกว่า ดังนี     
 1. เป็นแผงวงจรเพือแสดงภาพแยกจากวงจรหลักทีมีหน่วยความจําไม่
น้อยกว่า 1 GB  หรือ     
  2. มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลางแบบ หรือGraphics processing Unit  ทีความสามารถใช้หน่วย
ความจําหลักในการแสดงภาพไม่น้อยกว่า 1 GB
  3. มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่บนแผงวงจรหลัก
แบบ Onboad  Graphics ทีมีความสามารถในการใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า  1 GB
   -มีหน่วยความจําหลัก (RAM)  ชนิด DDR 3 หรือทีดีกว่า มีขนาด ไม่
น้อยกว่า 8 GB    
    -มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
บรรจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือชนิด Solid  State  Drive  ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า  240  GB  จํานวน  1  หน่วย   
    -มี DVD-RW หรือทีดีกว่า จํานวน 1 หน่วย  
    -มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าจํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
    -มีแป้นพิมพ์และเมาส์     
    -มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่ามี Contrast Radio ไม่น้อย
กว่า  600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19.0 นิว จํานวน 1 หน่วย   
(ซึงมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม)  
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้า 238 ลําดับ
ที 55)(กองช่าง)
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 490,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 490,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 420,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 420,000 บาท
 เพือจ่ายเป็น
1.ค่าจ้างเหมาบริการเก็บขยะในพืนทีตําบลคลองกระบือ
ตังไว้ 180,000.-บาท
   เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเก็บขยะในพืนทีตําบลคลองกระบือ
(รายละเอียดตามโครงการ)
2.ค่าธรรมเนียนการใช้บริการกําจัดขยะมูลฝอย ตังไว้ 240,000.-บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมการใช้บริการกําจัดขยะมูลฝอย ใช้ถูกสุข
ลักษณะ ณ สถานทีกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล ทีกําจัดเก็บในตําบล
ตามกฎหมาย และ พรบ. กําหนด กรณีจ้างเหมาบริการ 
ได้ถือปฏิบัติตามหนังสือสังการ ดังนี
1.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1452 ลงวันที 27
พฤษภาคม 2541 เรือง การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ
องค์การปกครองส่วนท้องถิน และหนังสือสังการทีเกียวข้องฯลฯ(กองช่าง)

ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว  เช่น  ถังขยะ ฯลฯ  และอืนๆที
เข้าลักษณะประเภทนี (กองช่าง)

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 10,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการ  ค่าจ้างจัดทําป้ายประชา
สัมพันธ์  รณรงค์  เฝ้าระวังป้องกันยาเสพติดและรายจ่ายอืนทีเข้าลักษณะ
ประเภทนี
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 390,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 390,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 390,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน ประชาชน สร้างสุขภาพต่อต้านยาเสพติด 
“สร้างสุขเกมส์ ครังที 10”

จํานวน 380,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการแข่งขันกีฬานัก
เรียน ประชาชน สร้างสุขภาพต่อต้านยาเสพติด“สร้างสุขเกมส์ ครังที 10"
รายละเอียดตามโครงการฯ ตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1347  ลงวันที 19
  พฤษภาคม  2541  เรือง  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน 
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 3722  ลงวันที 10
 สิงหาคม  2555  เรือง  ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้า196 ลําดับ
ที 2)
(กองการศึกษาฯ)

โครงการส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันกับหน่วยงานอืน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันกับหน่วยงานอืนของ
องค์การบริหารส่วนตําบลคลองกระบือ ประจําปี  2561  จํานวน  
10,000.- บาท
ตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน และหนังสือสังการอืนทีเกียวข้อง
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้า197 ลําดับ
ที 4)
(กองการศึกษาฯ)
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 236,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 220,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 220,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์บ้านเรา จํานวน 170,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสงกรานต์บ้านเรา ราย
ละเอียดตามโครงการ ตามหนังสือสังการ  ดังนี  
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1347  ลงวัน
2)ที 19  พฤษภาคม  2541  เรือง  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 3722  ลงวันที 10
 สิงหาคม  2555  เรือง  ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน และหนังสือสังการอืนๆ ทีเกียว
ข้อง
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้า196 ลําดับ
ที 1)
(กองการศึกษาฯ)    

โครงการพัฒนาจิตใกล้ชิดวัดปลูกรากใจใส่แก่นธรรม ประจําปี 2561 จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการพัฒนาจิตใกล้ชิดวัดปลูกรากใจใส่
แก่นธรรม ประจําปี 2561  รายละเอียดตามโครงการ ตามระเบียบและ
หนังสือสังการ ดังนี
1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1347  ลงวันที 19
  พฤษภาคม  2541  เรือง  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน 
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 3722  ลงวันที 10
 สิงหาคม  2555  เรือง  ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน และหนังสือสังการอืนๆ ทีเกียว
ข้อง 
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้า182 ลําดับ
ที 1)
(กองการศึกษาฯ) 
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งบเงินอุดหนุน รวม 16,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 16,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 16,000 บาท

1.เงินอุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึน
ธาตุ ประจําปี 2561  อําเภอปากพนัง  ให้แก่ทีทําการปกครองอําเภอปาก
พนัง
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึน
ธาตุ ประจําปี 2561 อําเภอปากพนัง  จํานวน  13,000.- บาท
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564  ลําดับที  5   หน้า 223  )
2.เงินอุดหนุนโครงการแห่หมฺรับรับงานประเพณีเทศกาลเดือน
สิบ  ประจําปี 2561  อําเภอปากพนัง  ให้แก่ทีทําการปกครองอําเภอปาก
พนัง
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานแห่หมฺรับรับงานประเพณีเทศกาลเดือน
สิบ  ประจําปี 2561  อําเภอปากพนัง  จํานวน  3,000.- บาท
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564  ลําดับที  6   หน้า  223 )
ตามระเบียบ และหนังสือสังการ  ดังนี  
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 9616  ลงวัน
ที 24 มิถุนายน 2553 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
(กองการศึกษา)   

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน รวม 3,907,618 บาท
งบลงทุน รวม 3,653,424 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 3,653,424 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยบ้านนายสุธรรม  แก้ว
ประดิษฐ์ (หมู่ที 9)

จํานวน 316,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยบ้านนายสุ
ธรรม แก้วประดิษฐ์ (หมู่ที 9) ผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร  ยาว 224.0
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 560 ตารางเมตร  พร้อม
ติดตังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบแปลน อบต.คลองกระบือ
ที  74503/12/2560
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 111  ลําดับ
ที 1 )     

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาตก -บ้านขุนถนนจด
หมู่ที 2  ตําบลบ้านใหม่ (หมู่ที 3)

จํานวน 295,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาตก -บ้านขุน
ถนนจดหมู่ที 2 ตําบลบ้านใหม่ (หมู่ที 3) ผิวจราจรกว้าง  4.00
 เมตร  ยาว 125.0 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า  500
  ตารางเมตร และไหล่ทางหินคลุกข้างละ  0.50  เมตร  พร้อมติดตังป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบแปลน อบต.คลองกระบือ
ที  74503/10/2560 
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า  107 ลําดับ
ที 1 )   
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาตีน (หมู่ที 2) จํานวน 290,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาตีน (หมู่ที 2
) ผิวจราจรกว้าง 6.0 เมตร  ยาว  80.0 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พืนทีไม่น้อยกว่า  480  ตารางเมตร และไหล่ทางหินคลุกข้างละ  0.50
  เมตร  พร้อมติดตังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบแปลน อบต
.คลองกระบือที  74503/4/2560     
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 106  ลําดับ
ที 1 )     

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพุทธรักษ์  (หมู่ที 5) จํานวน 295,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพุทธรักษ์ (หมู่ที 5
)  ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร  ยาว125.0 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พืนทีไม่น้อยกว่า  500  ตารางเมตร และไหล่ทางหินคลุกข้างละ  0.50
  เมตร  พร้อมติดตังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  ตามแบบแปลน อบต
.คลองกระบือที  74503/11/2560
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า  108  ลําดับ
ที  1)     

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายราษฎร์อุทิศ(หน้าบ้านนาย
จรินทร์  หนูแก้ว-บ้านนายบุญเลิศ  สุขอินทร์(หมู่ที 12)

จํานวน 295,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายราษฎร์
อุทิศ(หน้าบ้านนายจรินทร์ หนูแก้ว-บ้านนายบุญเลิศ สุขอินทร์(หมู่ที 12
) ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร  ยาว  125.0 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พืนทีไม่น้อยกว่า  500  ตารางเมตร และไหล่ทางหินคลุกข้างละ  0.50
  เมตร  พร้อมติดตังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบแปลน อบต
.คลองกระบือที  74503/6/2560      
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 113  ลําดับ
ที 1  )     

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายริมคลองนาโพธิ 1 (หมู่ที 1) จํานวน 165,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายริมคลองนาโพธิ 1
 (หมู่ที 1) ผิวจราจรกว้าง 4.0 เมตร  ยาว 70.0 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า  280  ตารางเมตร และไหล่ทางหินคลุกข้าง
ละ  0.50  เมตร  พร้อมติดตังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบ
แปลน อบต.คลองกระบือที  74503/15/2560 
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า  106 ลําดับ
ที  1)     

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายลัดชฏา (หมู่ที 11) จํานวน 295,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายลัดชฏา (หมู่ที 11) ผิว
จราจรกว้าง 4.00 เมตร  ยาว  125.0 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนที
ไม่น้อยกว่า  500  ตารางเมตร และไหล่ทางหินคลุกข้างละ  0.50
  เมตร  พร้อมติดตังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบแปลน อบต
.คลองกระบือที  74503/5/2560 
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 112  ลําดับ
ที 1 )   
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าบ้านนายวิชิต  สุวรรณเลิศ 
(หมู่ที 6)

จํานวน 295,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าบ้านนาย
วิชิต  สุวรรณเลิศ (หมู่ที 6) ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร  ระยะทาง  125.0
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า  500  ตารางเมตร และ
ไหล่ทางหินคลุกข้างละ  0.50  เมตร  พร้อมติดตังป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ ตามแบบแปลน อบต.คลองกระบือที  74503/3/2560
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 109  ลําดับ
ที 1  )     
    

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าวัดฝ่าพระบาท  (หมู่ที 7) จํานวน 293,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าวัด
ฝ่าพระบาท  (หมู่ที 7)  ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร  ยาว 95.0
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า  475  ตารางเมตร และ
ไหล่ทางหินคลุกข้างละ  0.50  เมตร  พร้อมติดตังป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ ตามแบบแปลน อบต.คลองกระบือที  74503/7/2560 
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 114  ลําดับ
ที 1 )   
    

โครงการก่อสร้างลานออกกําลังกายประจําหมู่บ้าน (หมู่ที 10) จํานวน 294,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างก่อสร้างลานออกกําลังกายประจําหมู่บ้าน (คอนกรีต
เสริมเหล็ก) (หมู่ที 10) ขนาดกว้าง 20.0 เมตร  ยาว 23.0
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนทีผิวลานคอนกรีตไม่น้อยกว่า  460.0
 ตารางเมตร พร้อมติดตังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  ตามแบบ
แปลน อบต.คลองกระบือ ที 74503/8/2560
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 198  ลําดับ
ที 6 )     

โครงการบุกเบิกถนนจากซอยสุขสบาย - บ้านนางใยพร (หมู่ที  13) จํานวน 158,000 บาท
เพือเป็นค่าบุกเบิกถนนจากซอยสุขสบาย - บ้านนางในพร (หมู่ที 13
) โดยยกระดับถนนด้วยหินผุ ขนาดกว้าง  3.0 เมตร ยาว 177.0
 เมตร  ปริมาตรหินผุไม่น้อยกว่า  291 ลบ.ม.และลงหินคลุกผิวจราจร
กว้าง 2.80 เมตร ยาว 177.0 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อย
กว่า  50  ลบ.ม. พร้อมเกลียเรียบ  ตามแบบแปลน อบต
.คลองกระบือ ที 74503/13/2560 (แผนพัฒนาท้องถินปี  พ.ศ. 2561 –
 2564  ลําดับที  12  หน้า 144 )    
   
    

โครงการปรับปรุงถนนสายตรงบน  - นาตีน (หมู่ที 4) จํานวน 294,000 บาท
เพือเป็นค่าปรับปรุงถนนสายตรงบน - นาตีน (หมู่ที 4) ผิวจราจรหินคลุก
ขนาดกว้าง 3.80 เมตร  ยาว  580.0 เมตร หนา  0.125  เมตร หรือมี
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 385.0 ลบ.ม. พร้อมบดอัดและติดตังป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ  ตามแบบแปลน อบต
.คลองกระบือ ที 74503/14/2560
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 161  ลําดับ
ที 21 )    
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โครงการวางท่อขยายเขตจําหน่ายนําถนนสายริมคลองสุขุม (หมู่ที 8)  อําเภอ
ปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช

จํานวน 368,424 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวางท่อขยายเขตจําหน่ายนํา ถนนสายริมคลอง
สุขุม  (หมู่ที 8) อําเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช ขนาด
ท่อ HDPE 100 เส้นผ่าศูนย์กลาง 160 มม. PN 6  ระยะทาง  556
 เมตร ตามแบบแปลนการประปาส่วนภูมิภาคปากพนัง ที 2560(29
)ปน27(02) 
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า  129 ลําดับ
ที 7 )
    

งบเงินอุดหนุน รวม 254,194 บาท
เงินอุดหนุน รวม 254,194 บาท
เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 254,194 บาท

1.โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนสายนาออก - วัดบ้านงาม หมู่
ที  1 ตําบลคลองกระบือ อําเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรี
ธรรมราช จํานวน  122,069.- บาท
  - แผนกแรงตํา ปักเสา คอร.  ขนาด  8  เมตร จํานวน  5  ต้น  ปักเสาตอ
หม้อ ขนาด  0.25 x 0.25 x 4.50  เมตร  จํานวน  5  ต้น, พาดสายอลูมิ
เนียมหุ้มฉนวนขนาด  50  ตร.มม.  จํานวน  2  เส้น  ระยะทาง  150
  เมตร
  - แผนกไฟฟ้าสาธารณะ  พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด  25  ตร
.มม.  จํานวน  1  เส้น  ระยะทาง  320   เมตร  ติดตังโคมไฟ
ขนาด  2 x 36  วัตต์  จํานวน  11  ชุด(ชุมโคมไฟสาธารณะทาง กฟภ
. เป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และดําเนินการติดตังให้) 
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้า 123 ลําดับ
ที 1)
2.โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนสายซอยสุขสบาย หมู่ที  13
 ตําบลคลองกระบือ อําเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรี
ธรรมราช   จํานวน  132,125.- บาท
  - แผนกแรงตํา ปักเสา คอร.  ขนาด  8,9  เมตร จํานวน  4,1  ต้น (ตาม
ลําดับ) ปักเสาตอหม้อ ขนาด  0.25 x 0.25 x 4.50  เมตร  จํานวน  5
  ต้น, พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด  50  ตร.มม.  จํานวน  2
  เส้น  ระยะทาง  225 เมตร
  - แผนกไฟฟ้าสาธารณะ  พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด  25  ตร
.มม.  จํานวน  1  เส้น  ระยะทาง  220   เมตร  ติดตังโคมไฟ
ขนาด  2 x 36  วัตต์  จํานวน  8  ชุด(ชุมโคมไฟสาธารณะทาง กฟภ. เป็น
ผู้จัดหาอุปกรณ์และดําเนินการติดตังให้)
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้า 126 ลําดับ
ที 6)
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 30,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุการเกษตร สําหรับส่งเสริมการเกษตรหรือใช้ใน
การปฏิบัติงานในกิจกรรมหรือโครงการทีเกียวกับการส่งเสริมการ
เกษตร เช่น วัสดุเพาะชํา ปุ๋ย พันธุ์ไม้ พันธุ์ไม้ พันธุ์สัตว์ อาหารสัตว์ สาร
เคมีกําจัดศัตรูพืช เมล็ดพันธุ์ จอบ เสียม ท่อ PVC ฯลฯและรายจ่ายอืนที
เข้าลักษณะประเภทนี
(สํานักงานปลัด)
      

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 17,581,364 บาท
งบกลาง รวม 17,581,364 บาท
งบกลาง รวม 17,581,364 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 78,100 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างกรณีนายจ้าง
ในอัตราร้อยละ  5  ของค่าจ้างทีองค์การบริหารส่วนตําบลจะต้องจ่ายเพือ
อุดหนุนเงินค่าเบียประกันสังคมของพนักงานจ้าง 61,500.-  บาทและผู้
ช่วยครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 16,600.-บาท  ตามพระราช
บัญญัติ  และหนังสือสังการ  ดังนี  
1)พระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ. 2533  
2)หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด  ที มท 0809.5/ว
 9  ลงวันที  22  มกราคม 2557 เรือง การจ่ายเบียประกันสังคมของ
พนักงานจ้าง 
3)หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุดที มท 0809.5/ว
 81 ลงวันที 10 กรกฎาคม 2557 เรือง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. เรืองมาตรฐานทัวไปเกียวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที 3)

     

วันทีพิมพ์ : 14/11/2561  16:07:41 หน้า : 52/56



เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 9,304,800 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบียยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุในพืนทีองค์การบริหาร
ส่วนตําบลคลองกระบือ ตามระเบียบและหนังสังการดังนี
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพือการยังชีพ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2548   
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียยังชีพผู้
สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2553
3)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0891.3/ว 118 ลงวัน
ที 15 มกราคม พ.ศ. 2556 เรือง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียยังชีพผู้สูง
อายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2553 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทย
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียความพิการให้คนพิการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2553
4)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0891.3/ว 2429 ลงวัน
ที
 6 ธันวาคม 2554  เรือง  แจ้งแนวทางการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2555 เพิมเติม 
(สํานักงานปลัด)
     

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 6,979,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบียยังชีพความพิการให้แก่ผู้พิการในเขต
องค์การบริหารส่วนตําบลคลองกระบือ ตามระเบียบและหนังสือสังการดัง
นี  
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพือการยังชีพ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2548   
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียความ
พิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2553
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบียความพิการ
ให้
คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ฉบับที 2 พ.ศ. 2559  
4)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0891.3/ว 3609 ลงวัน
ที 24 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการจ่ายเบียความพิการ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบียความพิการให้คนพิการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2553  (ฉบับที 2) พ.ศ. 2559  
(สํานักงานปลัด)
    

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 96,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเบียยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์  ตามบัญชีรายชือทีได้รับอนุมัติ
จาก
ผู้บริหาร   ตามระเบียบและหนังสือสังการดังนี
1)กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพือการยังชีพของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2548 ข้อ 16 และ ข้อ 17  ตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที  มท 0891.3/ว 1381 ลง
วันที  2 กรกฎาคม 2558      
(สํานักงานปลัด)
    

สํารองจ่าย จํานวน 652,840 บาท
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เพือไว้สําหรับเบิกจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีจําเป็น  และไม่สามารถคาด
การณ์ได้ล่วงหน้า  หรือจ่ายในกรณีทีไม่สามารถจัดทํารายละเอียด
โครงการเพือขอรับงบประมาณล่วงหน้า  หรือ  ไม่สามารถเบิกจ่ายจากงบ
ประมาณรายจ่ายประเภทใด ประเภทหนึงได้  หรือจ่ายกรณีจําเป็นต้องทํา
เพือบําบัดความเดือดร้อนของราษฎร์เป็นส่วนรวม เพือช่วยเหลือและ
บรรเทาสาธารณภัยต่างๆเช่นการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ
เช่น  การพัฒนาบูรณะซ่อมแซมสิงสาธารณประโยชน์ได้แก่  การซ่อม
แซมหรือสร้างถนน  สะพาน  ท่อระบายนํา  หรืออืนๆ การจัดหา
สาธารณูปโภคหรือของยังชีพทีมีเครืองอุปโภค  บริโภค  เป็นต้น  นอกจาก
นีจะจ่ายตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยทีจําเป็นเร่งด่วน  ซึงไม่มีงบ
ประมาณตังไว้
ตามหนังสือสังการ   ดังนี
1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท 0313.4/ว 3050   ลงวันที  22
  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2543 เรือง หลักเกณฑ์ว่าด้วยการตังงบประมาณเพือ
การช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าทีขององค์การบริหารส่วน
จังหวัด  เทศบาล  และองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2543
กรณีจ้างเหมาบริการ  ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสังการ  ดังนี
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย   ด่วนมาก  ที  มท  0313. 4 /ว 667   ลง
วันที  12  มีนาคม   2545  เรือง  การช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิด
สาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 4224  ลงวัน
ที  10  ตุลาคม  2554  เรืองการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย  นําท่วมฉับ
พลัน  นําป่าไหลหลาก  และนําล้นตลิง
4)หนังสือกระทรวงมหาดไทย   ที  มท  0808.2/ว  3215  ลงวันที  6
  มิถุนายน 2559   เรือง  ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณเพือช่วย
เหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
5)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด ที มท 0891.2/ว
 76  ลงวันที   13  มกราคม  2558   เรือง  การเตรียมการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาภัยหนาว 
6)หนังสือกระทรวงมหาดไทย   ด่วนทีสุด  ที  มท  0891.2/ว  4515  ลง
วันที  11  สิงหาคม 2558/   เรือง  การเตรียมการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาป้องกันอุทกภัย  นําท่วมฉับพลัน   นําป่าไหลหลาก  และดินถล่ม
7)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด ที มท 0891.2/ว
 843  ลงวันที 28 เมษายน 2559  เรือง  การเตรียมการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้ง
8)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0891.4/ว
 2360  ลงวันที 2 พฤศจิกายน 2558  เรือง  การเตรียมความพร้อมเพือ
จัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจําปี 2559
9)หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนทีสุด  ที มท 0808.2/ว 3358  ลงวัน
ที 29  ตุลาคม  2553
10)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด ที มท 0891.2/ว
 76  ลงวันที   13  มกราคม  2558   เรือง  การเตรียมการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาภัยหนาว 
11)หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3456 ลงวัน
ที 19  มิถุนายน 2558  เรือง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
12)หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมากที มท 0808.2/ว  4072  ลงวัน
ที  15  กรกฎาคม  2559  เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
(สํานักงานปลัด)
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รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์การบริหารส่วน
ตําบลคลองกระบือ ตามประกาศ และหนังสือสังการ  ดังนี
1)ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน  เรือง  หลักเกณฑ์การสนับสนุนขององค์การบริหาร
จังหวัด  เทศบาล  และองค์การบริหารส่วนตําบลในการให้บริการ
สาธารณะ  ลงวันที  23  พฤศจิกายน  2552
2)ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรือง การ
กําหนดหลักเกณฑ์เพือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถินดําเนินงาน
และบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถินหรือพืนที 
พ.ศ. 2557
3)ะเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน พ.ศ. 2559 
4)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด 0808.2/ว 3616 ลงวันที 24
 มิถุนายน 2559 เรือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
5)หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที มท 0891.3/ว 1263  ลงวัน
ที  30  พฤษภาคม  2557  
6)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ที มท 0808.2/ว 1201  ลง
วันที  30  มิถุนายน 2553  เรือง  สอบถามการตังงบประมาณหมวดเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
7)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที มท 0891.3/ว
 2199  ลงวันที  10  พฤศจิกายน  2552  เรือง  การดําเนินงานกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
8)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ที มท 0891.3/ว 1514 
 ลงวันที  26  กรกฎาคม  2554  
9)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที  มท 0891.3/ว
 1202  ลงวันที  17  กรกฎาคม  2557  
(สํานักงานปลัด)
     

เงินช่วยพิเศษ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าทําศพให้แก่พนักงานส่วนตําบล  ลูกจ้าง
ประจํา พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัวไปขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลคลองกระบือทีถึงแก่กรรมระหว่างรับราชการ
ตามระเบียบและหนังสือสังการดังนี
1. พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน พ.ศ. 2500
 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ. 2543 มาตรา  48 และมาตรา  50
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบําเหน็จบํานาญของข้าราชการ
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2546 ข้อ 26 และข้อ 30
3.หนังสือ ที มท 0808.5/ว1093  ลว 31  พฤษภาคม พ.ศ. 2554
  เรือง การจ่ายเงินช่วยพิเศษของข้าราชการส่วนท้องถินผู้รับบํานาญและ
ข้ารการส่วนท้องถินซึงถึงแก่ความตาย
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 165,424 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของข้าราชการส่วนท้องถิน
(ก.บ.ท.)  ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน  พ
.ศ. 2500  โดยคํานวณตังจ่ายในอัตราร้อยละ 1  ของประมาณการรายรับ
ทุกประเภทประจําปี  ตามงบประมาณรายจ่ายทัวไป (ยกเว้นพันธบัตร  เงิน
กู้   เงินทีมีผู้อุทิศให้/เงินบริจาคและเงินอุดหนุน) 
ตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และหนังสือสังการดังนี
1)พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2500
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วน
ท้องถิน  พ.ศ. 2546  
3)หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน  ด่วน
มาก ที มท 0808.5/ว 40 ลงวันที 14 สิงหาคม  2558  เรือง  ซักซ้อมการ
ส่งเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2559
4)หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน  ด่วน
มาก ที มท 0808.5/ว 41 ลงวันที 14 สิงหาคม  2558  เรือง  ซักซ้อมการ
ส่งเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน ประจําปีงบ
ประมาณ 
พ.ศ. 2559 (สํานักงานปลัด)
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