
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลสระตะเคียน

อําเภอ เสิงสาง   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 63,200,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 10,926,540 บาท

งบบุคลากร รวม 7,529,340 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,326,040 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 532,080 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน ดังนี้
-นายก อบต. จํานวน 1 อัตราๆละ 21,120 บาท/เดือน  
จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 253,440 บาท
-รองนายก อบต. 
จํานวน 2 อัตราๆละ 11,610บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน 
เป็นเงิน 278,640 บาท  
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
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เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจําตําแหนง ดังนี้
-นายก อบต. จํานวน 1 อัตราๆละ 1,900บาท/เดือน 
จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 22,800บาท 
-รองนายก อบต. จํานวน 2 อัตราๆละ 950บาท/เดือน 
จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 22,800บาท 
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพิเศษดังนี้
-นายก อบต. จํานวน 1 อัตราๆละ 1,900บาท 
จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 22,800 บาท  
-รองนายก อบต. จํานวน 2อัตราๆละ 950บาท/เดือน 
จํานวน 12เดือน  เป็นเงิน 22,800 บาท 
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
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เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการ
บริหารสวนตําบล

จํานวน 90,720 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนให้กับเลขานุการนายก อบต. 
จํานวน 1 อัตราๆละ 7,560บาท จํานวน 12 เดือน 
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการ
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เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 2,612,040 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น ดังนี้
-ประธานสภา อบต.สระตะเคียน 
จํานวน 1 อัตราๆ ละ 11,610 บาท/เดือน 
เป็นเงิน 139,320 บาท จํานวน 12 เดือน 
-รองประธานสภา อบต.สระตะเคียน 
จํานวน 1อัตราๆ ละ 9,500 บาท/เดือน 
เป็นเงิน 114,000 บาท จํานวน 12 เดือน 
-เลขานุการสภา อบต.สระตะเคียน 
จํานวน 1 อัตราๆ ละ 7,560 บาท/เดือน 
เป็นเงิน  90,720 บาท จํานวน 12 เดือน  
-สมาชิกสภา อบต.สระตะเคียน 
จํานวน 25 อัตราๆ ละ 7,560 บาท/เดือน 
เป็นเงิน 2,268,000 บาท จํานวน 12 เดือน 
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,203,300 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,351,480 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานสวนตําบล ตําแหนง 
ปลัด อบต. , รองปลัด อบต. , หัวหน้าสํานักปลัด อบต. , 
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ , นักจัดการงานทั่วไปชํานาญ
การ , นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ , เจ้าพนักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชํานาญงาน , นักวิชาการตรวจ
สอบภายในชํานาญการ ,เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และหรือ
ตําแหนงตามแผนอัตรากําลังสามป จํานวน 12 เดือน 
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดให้เงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นอื่นเป็นราย
จายที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นอาจจายได้ พ.ศ. 2559
2.หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 117,540 บาท

-เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) จํานวน 12,240 บาท
เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) ให้กับพนักงาน
สวนตําบล ตําแหนง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ชํานาญงาน จํานวน 1 อัตราๆละ 1,020 บาท/เดือน จํานวน 12
 เดือน

-เงินเพิ่มคาครองชีพเจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 21,300 บาท
เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพเจ้าพนักงานธุรการ ให้กับพนักงาน
สวนตําบล ตําแหนง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จํานวน 1
 อัตราๆละ 1,775 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน  
 
-เงินเพิ่มคาตอบแทนพิเศษ จํานวน 84,000 บาท
เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาตอบแทนพิเศษให้กับพนักงานสวน
ตําบล ตําแหนง ปลัด อบต. จํานวน 1 อัตราๆละ 7,000
 บาท/เดือนจํานวน 12 เดือน
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดให้เงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นอื่นเป็นราย
จายที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นอาจจายได้ พ.ศ. 2559
2.หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 210,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงให้กับพนักงานสวนตําบล
ตําแหนง ดังนี้
-ปลัด อบต. จํานวน 1 อัตราๆละ  7,000 บาท
เป็นเงิน 84,000 บาท จํานวน 12 เดือน
-รองปลัด อบต. จํานวน 1 อัตราๆละ 3,500 บาท 
เป็นเงิน 42,000 บาท จํานวน 12 เดือน
-หัวหน้าสํานักปลัด อบต. จํานวน 1 อัตราๆละ 3,500 บาท 
เป็นเงิน 42,000 บาท จํานวน 12 เดือน
และระดับชํานาญการพิเศษ จํานวน 1 อัตราๆละ 3,500
 บาท เป็นเงิน 42,000 บาท จํานวน 12 เดือน
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นอํานาจใน
การนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้ 
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดให้เงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นอื่นเป็นราย
จายที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นอาจจายได้ พ.ศ. 2559
2.หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 464,280 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง ดังนี้
-พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหนง พนักงานขับรถยนต เป็น
เงิน 140,280 บาท 
จํานวน 1 อัตราๆละ 11,690 บาท จํานวน 12 เดือน
-พนักงานจ้างทั่วไป ตําแหนง คนงานทั่วไป และหรือตําแหนงตาม
แผนอัตรากําลังสามป เป็นเงิน 324,000 บาท 
จํานวน 3 อัตราๆละ 9,000 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน  
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดให้เงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นอื่นเป็นราย
จายที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นอาจจายได้ พ.ศ. 2559
2.หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้าง ดังนี้
-พนักงานขับรถยนต เป็นเงิน 24,000 บาท
จํานวน 1 อัตราๆละ 2,000 บาท จํานวน 12 เดือน
-พนักงานจ้างทั่วไป และหรือตําแหนงตามแผนอัตรากําลังสามป 
เป็นเงิน 36,000 บาท
จํานวน 3 อัตราๆละ 1,000 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดให้เงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นอื่นเป็นราย
จายที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นอาจจายได้ พ.ศ. 2559
2. หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

งบดําเนินงาน รวม 3,210,000 บาท
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ค่าตอบแทน รวม 905,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 850,000 บาท

-เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําป) จํานวน  500,000 บาท 
เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําป) ให้กับพนักงานสวนตําบล/ลูกจ้างประจํา/พนักงาน
จ้าง อบต. 
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําป
แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842
 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2563
 
-คาตอบแทนผู้ปฏิบัติงานหรือชวยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยหรือผู้
ที่ได้รับคําสั่งจากนายก อบต. ให้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน
ของ อบต. จํานวน  50,000 บาท 
เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติงานหรือชวยเหลือผู้ประสบ
สาธารณภัยหรือผู้ที่ได้รับคําสั่งจากนายก อบต.ให้ปฏิบัติหน้าที่
เพื่อประโยชนของ อบต.
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.
2537 มาตรา 5 มาตรา 85(3) และมาตรา 85
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายให้แกอาสา
สมัครป้องกันภับฝ่ายพลเรือนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2560
3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7271 
ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560
4.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายการคัดเลือก
พนักงานและลูกจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2558
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-คาตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง จํานวน 300,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น อาศัย
อํานาจตามบัญชีอัตราคาตอบแทนบุคคลที่ได้รับแตงตั้งให้ปฏิบัติ
หน้าที่ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ท้า
บระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาด้วยการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ฯลฯ
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาด้วยการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติมตาม
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
2.ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาด้วยการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาตอบแทนแกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่มีความจําเป็นต้อง
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้กับพนักงานสวนตําบล/ลูกจ้าง
ประจํา/พนักงานจ้าง อบต.สระตะเคียน ที่ได้อนุมัติให้ปฏิบัติ
หน้าที่นอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ โดยลักษณะงานสวน
ใหญต้องปฎิบัติงานในที่ตั้งสํานักงาน และได้ปฏิบัติงานนั้นนอก
เวลาราชการในที่ตั้งสํานักงานหรือโดยลักษณะงานสวนใหญต้อง
ปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสํานักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลา
ราชการนอกที่ตั้งสํานักงาน หรือโดยลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติ
งานในลักษณะเป็นผลัดหรือกะ และได้ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัด
หรือกะของตน และให้หมายความรวมถึงเงินคาตอบแทนตาม
กฎหมายวาด้วยสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบลด้วย ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานสวน
ตําบล/ผู้บริหาร อปท. และผู้มีสิทธิเบิกได้ตามสิทธิที่ควรจะได้รับ 
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ
. 2562
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาของบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
4.หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559
5.หนังสืกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0408.5/ว 22 ลงวันที่ 12
 มกราคม 2561
6.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9
 สิงหาคม 2559 
7.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9
 สิงหาคม 2559
8.ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องหลักเกณฑและวิธีการเบิกจาย
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนท้อง
ถิ่น ประกาศ ณ วันที่ 12 เมษายน 2542
9.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4188 ลงวันที่ 9
 ธันวาคม 2548

วันที่พิมพ : 23/7/2563  16:09:39 หน้า : 12/179



ค่าใช้สอย รวม 1,450,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาดสถานที่ราชการ จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาดสถานที่
ราชการ อบต.สระตะเคียน จํานวน 1 อัตราๆ ละ 7,000
 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2.ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายในการบริหารงาน
ของสวนราชการ พ.ศ. 2553
3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ 2562 เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – 
รายจายงบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น
4.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 7120 ลง
วันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจ้าง
เหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
5.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1859 ลงวันที่ 13
 กันยายน 2560 เรื่อง การเชาและการจ้างเหมาบริการที่มีความจํา
เป็นตอเนื่อง
6.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0803.3/ว 1916 ลงวันที่ 19
 กันยายน 2560 เรื่อง การอนุมัติยกเว้นให้การเชาหรือการจ้างที่
ต้องกระทําตอเนื่องในปงบประมาณใหม แตไมอาจลงนามใน
สัญญาได้ทัน มีผลย้อนหลัง
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คาจ้างเหมาบริการตางๆ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการตางๆ ในการจัดทําสิ่งของคาถาย
เอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ คาซักฟอก คากําจัดสิ่ง
ปฏิกูล คาระวางรถบรรทุก คาเชาทรัพยสิน คาโฆษณาและเผย
แพร คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน คาใช้จายในการดําเนิน
คดีตามคําพิพากษา คาใช้จายตางๆ ในการติดตั้งโทรศัพท (ยก
เว้น คาตู้สาขา คาเครื่องโทรศัพทพวงภายใน และเครื่องโทรศัพท
ภายใน) คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ) ฯลฯ
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2.ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายในการบริหารงาน
ของสวนราชการ พ.ศ. 2553
3.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําป
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
4.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 7120 ลง
วันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจ้าง
เหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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คาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาดสถานที่
ราชการ อบต.สระตะเคียน จํานวน 1 อัตราๆ ละ 7,000
 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2.ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายในการบริหารงาน
ของสวนราชการ พ.ศ. 2553
3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ 2562 เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – 
รายจายงบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น
4.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 7120 ลง
วันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจ้าง
เหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
5.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1859 ลงวันที่ 13
 กันยายน 2560 เรื่อง การเชาและการจ้างเหมาบริการที่มีความจํา
เป็นตอเนื่อง
6.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0803.3/ว 1916 ลงวันที่ 19
 กันยายน 2560 เรื่อง การอนุมัติยกเว้นให้การเชาหรือการจ้างที่
ต้องกระทําตอเนื่องในปงบประมาณใหม แตไมอาจลงนามใน
สัญญาได้ทัน มีผลย้อนหลัง
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คาเชาเครื่องถายเอกสาร จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาเครื่องถายเอกสารจํานวน 1เครื่อง ปริมาณการ
ถายขั้นต่ํา 10,000 แผน/เดือน จํานวนเดือนละ 3,500 บาท ราคา
รวมวัสดุสิ้นเปลือง คาอะไหล คาบริการบํารุงรักษาและคาใช้จาย
อื่นๆ แตไมรวมคากระดาษถายเอกสาร
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2.ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายในการบริหารงาน
ของสวนราชการ พ.ศ. 2553
3.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําป
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
4.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 7120 ลง
วันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจ้าง
เหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
5.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ 2562 เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – 
รายจายงบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น
6.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1859 ลงวันที่ 13
 กันยายน 2560 เรื่อง การเชาและการจ้างเหมาบริการที่มีความจํา
เป็นตอเนื่อง
7.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0803.3/ว 1916 ลงวันที่ 19
 กันยายน 2560 เรื่อง การอนุมัติยกเว้นให้การเชาหรือการจ้างที่
ต้องกระทําตอเนื่องในปงบประมาณใหม แตไมอาจลงนามใน
สัญญาได้ทัน มีผลย้อนหลัง
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 45,000 บาท

-คารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  
จํานวน 20,000 บาท  
เพื่อจายเป็นคารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคล เชน คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่มคาของขวัญ คาใช้
จายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองและคาบริการฯลฯทั้งนี้ให้จาย
เป็นคารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่ไปนิเทศ
งาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน  และเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องซึ่งเข้ารวมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลด้วย ฯลฯ
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28
 กรกฎาคม 2548
2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0803.3/ว 735 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2561

-คาเลี้ยงรับรอง จํานวน 25,000 บาท
เพื่อจายเป็นคารับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะ
กรรมการหรือคณะอนุกรรมการ ที่ได้รับการแตงตั้งตาม
กฎหมาย เพื่อจายเป็นคาอาหาร เครื่องดื่มตางๆ เครื่องใช้ในการ
เลี้ยงรับรอง และคาบริการอื่นๆ ซึ่งจําเป็นต้องจายที่เกี่ยวกับการ
เลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการที่ได้รับแตงตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ
หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุม
ระหวางองคกรปกครองสวนท้องถิ่น กับองคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น 
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28
 กรกฎาคม 2548 
2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0803.3/ว 735 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2561
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการคาใช้จายอื่น คาของรางวัลหรือ
เงินรางวัล คาพวงมาลัย ชอดอกไม้กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา คาชด
ใช้คาเสียหายและคาสินไหมทดแทน

จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน คาลงทะเบียนในการ
ประชุม สัมมนา และการฝึกอบรมหรือการศึกษาอบรม
ตางๆ ตลอดจนคาใช้จายอื่นๆ คาของรางวัลหรือเงินรางวัล คา
พวงมาลัย ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา คาชดใช้คาเสีย
หายและคาสินไหมทดแทนฯลฯ 
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3.ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายในการบริหารงาน
ของสวนราชการ พ.ศ. 2553
4.หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.4/ว 96 ลงวันที่ 16
 กันยายน 2553
5.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0803.3/ว 735 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2561
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โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย เพื่อ
น้อมรําลําถึงพระมหากรุณาธิคุณแหงพระบาทสมเด็จพระจุล
จอมเกล้าเจ้าอยูหัวที่ทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะตําบล
ทาฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลทาฉลอม เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2448
 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอํานาจการปกครองให้แก
ประชาชน และเป็นการถือกําเนิดของการปกครองท้องถิ่นครั้งแรก
ในประเทศไทย รวมทั้งเพื่อเป็นการเผยแพรประชาสัมพันธ
บทบาท อํานาจหน้าที่ ข้อมูล ผลงานขององคการบริหารสวน
ตําบลสระตะเคียน และสร้างความสามัคคี การมีสวนรวมและ
เสริมสร้างขวัญกําลังใจแกผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้า
ราชการพนักงานสวนตําบล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างใน
สังกัดองคการบริหารสวนตําบลสระตะเคียน โดยจายเป็นคาใช้
จาย เชน คาจัดนิทรรศการ คาใช้จายในการตกแตงสถานที่และคา
ใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องกับรายจายนี้ 
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0803.3/ว 735 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2561
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 128
 ลําดับที่ 4)
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โครงการจัดทําเอกสาร วารสารและสื่อประชาสัมพันธ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการจัดทําเอกสาร วารสารและสื่อ
ประชาสัมพันธ เพื่อประชาสัมพันธผลการดําเนินงาน และแผน
การดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล โดยจายเป็นคาใช้
จาย เชน จ้างเหมาบริการจัดทําวารสารสิ่งพิมพและสื่อเผยแพร
ประชาสัมพันธอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องกับรายจายนี้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0803.3/ว 735 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2561
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 128
 ลําดับที่ 3)

โครงการพัฒนาศักยภาพให้ความรู้แกคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาฯ 
พนักงานฯ ลูกจ้าง พนักงานจ้างฯ

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการพัฒนาศักยภาพให้ความรู้แก
คณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาฯ พนักงานฯ ลูกจ้าง พนักงาน
จ้างฯ โดยจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ คาพาหนะ คาเชาที่พัก คา
อาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุ
อุปกรณตางๆ ตลอดจนคาใช้จายอื่นที่จําเป็นและเกี่ยวข้องกับราย
จายนี้ 
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0803.3/ว 735 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2561
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2561 –
 2565) หน้า 53 ลําดับที่ 1)
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โครงการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการการเลือกตั้งผู้บริหารและ
สมาชิกสภาท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด (กรณี
ครบวาระ/ยุบสภา/แทนตําแหนงที่วาง/คณะกรรมการการเลือกตั้ง
สั่งให้มีการเลือกตั้งใหม และอื่นๆ) ตลอดจนให้ความรวมมือใน
การประชาสัมพันธ การรณรงค หรือการให้ข้อมูลขาวสารแก
ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่  และการมีสวนรวมทางการ
เมืองในการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร และหรือสมาชิกวุฒิสภาฯ
ลฯ โดยคํานึงถึงสถานะการคลังขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675 ลงวันที่ 6
 กรกฎาคม 2561
2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1705
 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563
3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) หน้า 130
 ลําดับที่ 9)
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โครงการอบรมสัมมนาเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมพนักงานสวน
ตําบลฯ

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการอบรมสัมมนาเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมสําหรับผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้า
ราชการพนักงานสวนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างของ
องคการบริหารสวนตําบลสระตะเคียน เพื่อสร้างองคความรู้และ
ปลูกจิตสํานึกให้กับคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้า
ราชการพนักงานสวนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ให้มี
คุณธรรม จริยธรรม และเป็นตัวอยางที่ดีแกชุมชนโดยจายเป็นคา
จ้างเหมาบริการ คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาอาหาร อาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุอุปกรณตางๆ ตลอดจนคา
ใช้จายอื่นที่จําเป็นและเกี่ยวข้องกับรายจายนี้ 
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0803.3/ว 735 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2561
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) หน้า 129
 ลําดับที่ 7)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรง
งาน ให้จายจากคาใช้สอย สวนกรณีที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
เป็นผู้ดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองให้ปฏิบัติดัง
นี้                          
(1) คาจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จายจากคาใช้สอย
(2) คาสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพยสินให้จายจากคา
วัสดุ
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2.ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายในการบริหารงาน
ของสวนราชการ พ.ศ. 2553
3.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรฎาคม 2556 
4.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 1536 ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2561 

ค่าวัสดุ รวม 480,000 บาท

วันที่พิมพ : 23/7/2563  16:09:39 หน้า : 23/179



วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง เชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก กรรไกร ตรา
ยาง ดินสอปากกา ยางลบ สมุดประวัติข้าราชการ สิ่งพิมพที่ได้
จากการซื้อหรือจ้างพิมพและวัสดุอื่นๆที่จําเป็นและเกี่ยวข้องกับ
รายจายนี้ 
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาวัสดุเครื่อง
แตงแตงกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560
3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
4.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
5.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ 0808.2/ว
 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556
6.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
7.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
8.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
9.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562
10.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 25
 มกราคม 2563
11.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1358 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563
12.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1545 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
13.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน ไมโครโฟน ขา
ตั้งไมโครโฟน สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ดอกลําโพง แผงวงจร  และ
วัสดุอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องกับรายจายนี้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาวัสดุเครื่อง
แตงแตงกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560
3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
4.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
5.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ 0808.2/ว
 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556
6.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
7.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
8.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
9.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562
10.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 25
 มกราคม 2563
11.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1358 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563
12.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1545 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
13.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง เชน ถาด แก้วน้ํา จานรอง ถ้วยชาม ช้อน
ส้อม น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชนและวัสดุ
อื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องกับรายจายนี้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาวัสดุเครื่อง
แตงแตงกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560
3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
4.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
5.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ 0808.2/ว
 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556
6.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
7.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
8.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
9.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562
10.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 25
 มกราคม 2563
11.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1358 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563
12.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1545 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
13.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสงเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและ
อะไหล เชน ไขควง แมแรง สัญญาณไฟกระพริบ ยางรถ
ยนต น้ํามันเบรก ฟลมกรองแสง เบาะรถยนต หม้อน้ํา หัว
เทียน แบตเตอรรี่และวัสดุอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องกับรายจาย
นี้ 
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาวัสดุเครื่อง
แตงแตงกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560
3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
4.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
5.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ 0808.2/ว
 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556
6.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
7.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
8.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
9.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562
10.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 25
 มกราคม 2563
11.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1358 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563
12.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1545 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
13.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่นเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุ
สิ้นเปลือง เชน น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิล น้ํามัน
จารบี น้ํามันเครื่อง แก๊สหุงต้มและวัสดุอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยว
ข้องกับรายจายนี้ 
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาวัสดุเครื่อง
แตงแตงกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560
3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
4.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
5.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ 0808.2/ว
 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556
6.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
7.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
8.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
9.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562
10.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 25
 มกราคม 2563
11.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1358 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563
12.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1545 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
13.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพรเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง เชน ขาตั้งกล้อง กระเป๋ากล้องถาย
รูป พูกัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร เมมโมรี่การด และวัสดุ
อื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องกับรายจายนี้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาวัสดุเครื่อง
แตงแตงกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560
3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
4.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
5.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ 0808.2/ว
 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556
6.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
7.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
8.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
9.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562
10.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 25
 มกราคม 2563
11.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1358 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563
12.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1545 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
13.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอรเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน แผนหรือจานบันทึก
ข้อมูล อุปกรณบันทึก
ข้อมูล (Diskette, Floppy Disk, Flash Drive ฯลฯ) ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ
แบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล แผงแป้นอักขระหรือ
แป้นพิมพ (Key Board) เมนบอรด (Main Board) และวัสดุ
อื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องกับรายจายนี้ 
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาวัสดุเครื่อง
แตงแตงกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560
3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
4.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
5.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ 0808.2/ว
 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556
6.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
7.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
8.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
9.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562
10.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 25
 มกราคม 2563
11.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1358 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563
12.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1545 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
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13.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 10,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องดับเพลิง เพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุสิ้น
เปลือง เชน ถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิงฯลฯ และวัสดุอื่นๆ ที่จํา
เป็นและเกี่ยวข้องกับรายจายนี้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาวัสดุเครื่อง
แตงแตงกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560
3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
4.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
5.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ 0808.2/ว
 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556
6.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
7.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
8.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
9.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562
10.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 25
 มกราคม 2563
11.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1358 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563
12.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1545 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
13.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

วัสดุอื่น จํานวน 5,000 บาท
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 375,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 255,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าอาคารสํานักงานหรืออาคารอื่นที่อยูในความ
รับผิดชอบดูแลของ อบต.สระตะเคียน  ตลอดจนคาไฟฟ้า
สาธารณะในเขตตําบลที่ใช้เกินระเบียบของการไฟฟ้า สวน
ภูมิภาค รวมถึงคาไฟฟ้าพิเศษด้วย และรวมถึงคาใช้จายที่ต้อง
ชําระพร้อมกัน เชน คาบริการ คาภาษี
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน การเบิกจาย
เงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและตรวจเงินขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่เติม (ฉบับที่ 4) พ
.ศ. 2561
2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1003
 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2562
3.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
4.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842
 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2563
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คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ําประปา คาน้ําบาดาล และรวมถึงคาใช้จายที่
ต้องชําระพร้อมกัน เชน คาบริการ คาภาษี ที่ใช้ในกิจการของ อบ
ต.สระตะเคียน
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน การเบิกจาย
เงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและตรวจเงินขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่เติม (ฉบับที่ 4) พ
.ศ. 2561
2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1003
 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2562 
3.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
4.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842
 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2563

คาบริการโทรศัพท จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการโทรศัพทพื้นฐาน  คาโทรศัพทเคลื่อนที่ และ
ให้หมายความรวมถึงคาใช้จายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกลาว และคา
ใช้จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เชน คาเชาเครื่อง คาหมาย
เลขโทรศัพท คาบํารุงรักษาสายฯลฯ 
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน การเบิกจาย
เงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและตรวจเงินขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่เติม (ฉบับที่ 4) พ
.ศ. 2561
2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
3.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1003
 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2562
4.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842
 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2563
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คาบริการไปรษณีย จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการไปรษณีย คาธนาณัติ คาดวงตรา
ไปรษณียากร คาเชาตู้ไปรษณีย คาธรรมเนียมการโอนเงินใน
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 
และอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องกับรายจายนี้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้จายเกี่ยว
กับการปฏิบัติงานราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
2.ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายในการบริหารงาน
ของสวนราชการ พ.ศ. 2553
3.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจายประจําปขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคมเกี่ยวกับการบริการ
ระบบอินเทอรเน็ตและคาสื่อสารอื่นๆ ตลอดจนเพื่อดําเนินการ
ตามโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสาร และอื่นๆ ที่
จําเป็นและเกี่ยวข้องกับรายจายนี้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจานคาใช้จายเกี่ยว
กับการปฏิบัติงานราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
2.ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายในการบริหารงาน
ของสวนราชการ พ.ศ. 2553
3.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจายประจําปขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น
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งบลงทุน รวม 162,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 162,200 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เครื่องปรับอากาศ (แบบติดผนัง) จํานวน 56,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ (แบบติดผนัง) ขนาด 24,000 บีที
ยู จํานวน 2 เครื่องๆละ 28,000.-บาท 
(จัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบ
ประมาณ 1 สํานักงบประมาณธันวาคม 2562)
โดยมีลักษณะดังนี้
1) ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดไมต่ํากวา 24,000 บีทียู
2) ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมคาติดตั้ง
3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็น ขนาด
ไมเกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร 5
4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนวย
สงความเย็นและหนวยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
5) มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร
6)การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากข้อ3) นอก
เหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัด
พลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีคาประสิทธิภาพ
พลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกวา
7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
(1) แบบแยกสวน ประกอบด้วยอุปกรณ ดังนี้  สวิตช 1 ตัว ทอ
ทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไมเกิน 15 เมตร
8) คาติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
(กรณีต้องการแสดงคาติดตั้งแยกจากราคาเครื่องปรับอากาศ)
(3) ชนิดติดผนัง
ขนาด 120,000-24,000 บีทียู 300บาท
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาวัสดุเครื่อง
แตงแตงกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560
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3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
4.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
5.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ 0808.2/ว
 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556
6.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
7.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
8.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
9.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562
10.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 25
 มกราคม 2563
11.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1358 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563
12.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1545 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
13.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

ตู้บานเลื่อนกระจก 5 ฟุต จํานวน 11,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก 5 ฟุต จํานวน 2 ตู้ๆ
ละ 5,500.-บาท เพื่อใช้ในการจัดเก็บเอกสารตางๆ 
(จัดหาทั่วไปและสํารวจราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไมมีตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานัก
งบประมาณ ธันวาคม 2562) 
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาวัสดุเครื่อง
แตงแตงกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560
3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
4.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
5.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ 0808.2/ว
 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556
6.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
7.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
8.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
9.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562
10.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 25
 มกราคม 2563
11.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1358 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563
12.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1545 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
13.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
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โต๊ะหมูบูชา 9 สีทอง จํานวน 13,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโต๊ะหมูบูชา 9 สีทอง จํานวน 1 ชุด เพื่อใช้ใน
งานพิธีตางๆ
(จัดหาทั่วไปและสํารวจราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไมมีตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานัก
งบประมาณ ธันวาคม 2562) 
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาวัสดุเครื่อง
แตงแตงกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560
3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
4.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
5.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ 0808.2/ว
 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556
6.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
7.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
8.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
9.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562
10.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 25
 มกราคม 2563
11.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1358 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563
12.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1545 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
13.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
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พัดลมตั้งพื้นแบบสไลด ขนาด 18 นิ้ว จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อพัดลมตั้งพื้นแบบสไลด ขนาด 18
 นิ้ว จํานวน 2 เครื่องๆละ 3,000บาท/เครื่อง 
(จัดหาทั่วไปและสํารวจราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไมมีตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานัก
งบประมาณ ธันวาคม 2562) 
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาวัสดุเครื่อง
แตงแตงกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560
3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
4.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
5.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ 0808.2/ว
 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556
6.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
7.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
8.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
9.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562
10.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 25
 มกราคม 2563
11.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1358 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563
12.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1545 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
13.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
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ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

เครื่องตัดแตงพุมไม้ จํานวน 11,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องตัดแตงพุมไม้ ขนาด 22 นิ้ว จํานวน 1
 เครื่อง (จัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบ
ประมาณ 1 สํานักงบประมาณธันวาคม 2562)
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
1)เป็นเครื่องตัดแตงพุมไม้ชนิดเครื่องยนต แบบมือถือ
2)ใช้เครื่องยนตเบนซิน 1 สูบ 2 จังหวะ
3)ความจุกระบอกสูบขนาดไมน้อยกวา 21 ซีซี
4)เครื่องยนตขนาดไมน้อยกวา 0.8 แรงม้า
5)ใบมีดตัดขนาดไมน้อยกวา 22 นิ้ว
6)ใบมีดตัดสามารถใช้ได้ 2 ด้าน
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาวัสดุเครื่อง
แตงแตงกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560
3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
4.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
5.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ 0808.2/ว
 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556
6.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
7.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
8.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
9.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562
10.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 25
 มกราคม 2563
11.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว

วันที่พิมพ : 23/7/2563  16:09:40 หน้า : 43/179



 1358 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563
12.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1545 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
13.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
                                                          

เครื่องตัดหญ้า จํานวน 9,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า (แบบข้อแข็ง) จํานวน 1
 เครื่อง (จัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบ
ประมาณ 1 สํานักงบประมาณธันวาคม 2562) 
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
1)เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย
2)เครื่องยนตขนาดไมน้อยกวา 1.4 แรงม้า
3)ปริมาตรกระบอกสูบไมน้อยกวา 30ซีซี
4)พร้อมใบมีด
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาวัสดุเครื่อง
แตงแตงกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560
3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
4.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
5.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ 0808.2/ว
 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556
6.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
7.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
8.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
9.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
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 มีนาคม 2562
10.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 25
 มกราคม 2563
11.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1358 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563
12.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1545 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
13.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง

สายสงน้ําดับเพลิง จํานวน 43,600 บาท
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เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อสายสงน้ําดับเพลิง 
ขนาด 1.5 นิ้ว ยาว 30 เมตร ยางสังเคราะห จํานวน 2 เส้นๆ
ละ 9,800.-บาท เป็นเงิน  19,600.-บาท
ขนาด 2.5 นิ้ว ยาว 20 เมตร ยางสังเคราะห จํานวน 2 เส้นๆ
ละ 12,000.-บาท เป็นเงิน 24,000.-บาท 
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาวัสดุเครื่อง
แตงแตงกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560
3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
4.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
5.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ 0808.2/ว
 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556
6.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
7.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
8.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
9.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562
10.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 25
 มกราคม 2563
11.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1358 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563
12.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1545 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
13.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 4,300 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
-เป็นเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
-มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 1,200x1,200 dpi
-มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม
น้อยกวา 19 หน้าตอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที
-มีความเร็วในการพิมพรางสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมน้อย
กวา 15 หน้าตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที (ipm)
-มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
น้อยกวา 1 ชอง 
-มีถาดใสกระดาษได้ไมน้อยกวา 50 แผน
-สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและ
ระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563
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เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา จํานวน 7,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา (18
 หน้า/นาที) จํานวน 3 เครื่องๆละ 2,600.-บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
-มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 600x600 dpi
-มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา 18 หน้า
ตอนาที (ppm)
-มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมน้อยกวา 8 MB
-มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
น้อยกวา 1 ชอง
-มีถาดใสกระดาษได้ไมน้อยกวา 150 แผน
-สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและ
ระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563
2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
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งบรายจ่ายอื่น รวม 25,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 25,000 บาท
รายจายอื่น

คาจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบตางๆ จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือ
พัฒนาระบบตางๆ ซึ่งมิใชเพื่อการจัดหาหรือปรับปรุง
ครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสร้าง โดยจายเป็นคาจ้างสํารวจความพึง
พอใจของผู้รับบริการที่มีตอคุณภาพการให้บริการขององคการ
บริหารสวนตําบลสระตะเคียน และอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องกับ
รายจายนี้  
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.หนังสือสํานักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว
 141 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2548 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ
การกําหนดปรโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแกข้า
ราชการ พนักงานและลุกจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
2.หนังสือสํานักบริหารการคลังท้องถิ่น (สน.คท.) ที่ มท
 0808.4/1301 ลงวันที่ 29 เมษายน 2548 
3.หนังสือ ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16
 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจายประจําปขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,905,080 บาท
งบบุคลากร รวม 2,182,080 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,182,080 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,402,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานสวนตําบล จํานวน 12
 เดือน ตําแหนงนักบริหารงานกองคลัง  นักวิชาการเงินและ
บัญชี นักวิชาการพัสดุ นักวิชาการจัดเก็บรายได้และหรือตําแหนง
ตามแผนอัตรากําลัง
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดให้เงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นอื่นเป็นราย
จายที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นอาจจายได้ พ.ศ. 2559
2.หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงให้กับพนักงานสวน
ตําบล ตําแหนงผู้อํานวยการกองคลัง อบต.สระ
ตะเคียน จํานวน 12 เดือน
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดให้เงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นอื่นเป็นราย
จายที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นอาจจายได้ พ.ศ. 2559
2.หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

วันที่พิมพ : 23/7/2563  16:09:40 หน้า : 50/179



คาจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 225,480 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างให้กับลูกจ้างประจํา ตําแหนงเจ้าพนักงานการ
เงินและบัญชี อบต.สระตะเคียน จํานวน 12 เดือน
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดให้เงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นอื่นเป็นราย
จายที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นอาจจายได้ พ.ศ. 2559
2.หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 467,280 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 3
 อัตรา  ตําแหนงผู้ชวยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  ตําแหนงผู้ชวย
เจ้าพนักงานธุรการ  ตําแหนงผู้ชวยเจ้าพนักงานพัสดุ และหรือ
ตําแหนงตามแผนอัตรากําลัง อบต.สระตะเคียน จํานวน 12 เดือน
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดให้เงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นอื่นเป็นราย
จายที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นอาจจายได้ พ.ศ. 2559
2.หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 45,120 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน 3 อัตรา ตําแหนงผู้ชวยเจ้าพนักงานจัดเก็บราย
ได้  ตําแหนงผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ  ตําแหนงผู้ชวยเจ้า
พนักงานพัสดุ และหรือตําแหนงตามแผนอัตรากําลัง อบต.สระ
ตะเคียน จํานวน 12 เดือน
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดให้เงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นอื่นเป็นราย
จายที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นอาจจายได้ พ.ศ. 2559
2.หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

งบดําเนินงาน รวม 631,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 227,500 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้กับคณะกรรมการดําเนินการจัดซื้อจัด
จ้าง คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างและผู้ควบคุมงานจ้าง หรือผู้ที่
ได้รับคําสั่งจากนายก อบต.ให้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชนของ อบ
ต.สระตะเคียน
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 27,500 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานสวน
ตําบล และผู้มีสิทธิเบิกได้ตามสิทธิที่ควรจะได้รับ 
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ
. 2562
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาของบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
4.หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559
5.หนังสืกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0408.5/ว 22 ลงวันที่ 12
 มกราคม 2561
6.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9
 สิงหาคม 2559 
7.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9
 สิงหาคม 2559
8.ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องหลักเกณฑและวิธีการเบิกจาย
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนท้อง
ถิ่น ประกาศ ณ วันที่ 12 เมษายน 2542
9.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4188 ลงวันที่ 9
 ธันวาคม 2548
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ค่าใช้สอย รวม 320,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการตางๆ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการตางๆในการจัดทําสิ่งของ คาถาย
เอกสารเข้ารูปเลมเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ฯลฯ
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2.ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายในการบริหารงาน
ของสวนราชการ พ.ศ. 2553
3.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรฎาคม 2556 
4.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 7120 ลง
วันที่ 9 ธันวาคม 2559 

วันที่พิมพ : 23/7/2563  16:09:40 หน้า : 54/179



รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ คาใช้จายอื่น คาของรางวัลหรือ
เงินรางวัล คาพวงมาลัย ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา คาชด
ใช้คาเสียหายและคาสินไหมทดแทน

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เชนคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
พาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผาน
ทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน คาลงทะเบียนใน
การประชุม สัมมนา และการฝึกอบรมหรือการศึกษาอบรม
ตางๆ ตลอดจนคาใช้จายอื่นๆ คาของรางวัลหรือเงินรางวัล คา
พวงมาลัย ชอดอกไม้  กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา คาชดใช้คาเสีย
หายและคาสินไหมทดแทนฯลฯ
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3.ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายในการบริหารงาน
ของสวนราชการ พ.ศ. 2553
4.หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.4/ว 96 ลงวันที่ 16
 กันยายน 2553
5.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0803.3/ว 735 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2561
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โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน จ้างเหมาสํารวจภาคสนามเพื่อเก็บข้อมูลสิ่งปลูกสร้างที่มี
บ้านเลขที่และไมมีบ้านเลขที่ รวมถึงสิ่งปลูกสร้างอื่นๆและพื้นที่
เกษตร พื้นที่วางเปลาที่อยูภายในเขตตําบลสระตะเคียนทั้ง
หมด  โดยนําข้อมูลที่ได้มาลงในโปรแกรมแผนที่ภาษี  เพื่อใช้เป็น
ข้อมูลรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2550 
2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นดวนมาก ที่ มท 0808.3
/ว 462 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ 2551
3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว 67 ลงวันที่ 9
 มกราคม 2555
4.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.3/ว 483
 ลงวันที่ 19 ก.พ.2561 
5.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการดําเนินการตามพระราช
บัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 
6.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.3/ว 0107
 ลงวันที่ 8 มกราคม 2561
7.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 127
 ลําดับที่ 2)
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โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ
รายได้  เชน คาป้าย คาจัดทําแผนพับ ฯลฯ 
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2550 
2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นดวนมาก ที่ มท 0808.3
/ว 462 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ 2551
3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว 67 ลงวันที่ 9
 มกราคม 2555
4.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.3/ว 483
 ลงวันที่ 19 ก.พ.2561 
5.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการดําเนินการตามพระราช
บัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 
6.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.3/ว 0107
 ลงวันที่ 8 มกราคม 2561
7.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หน้า 127
 ลําดับที่ 1)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรง
งาน ให้จายจากคาใช้สอย สวนกรณีที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
เป็นผู้ดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองให้ปฏิบัติดัง
นี้                          
(1) คาจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จายจากคาใช้สอย
(2) คาสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพยสินให้จายจากคา
วัสดุ
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2.ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายในการบริหารงาน
ของสวนราชการ พ.ศ. 2553
3.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรฎาคม 2556 
4.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 1536 ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2561 
5.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558

ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
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วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุคง
ทน  วัสดุสิ้นเปลือง  วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล  เชน
หนังสือ เครื่องคิดเลข  กรรไกร  ตรา
ยาง  ดินสอ  ปากกา  ยางลบ  สมุดประวัติข้าราชการ  สิ่งพิมพที่
ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ  และวัสดุอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องกับราย
จายนี้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาวัสดุเครื่อง
แตงแตงกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560
3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
4.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
5.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ 0808.2/ว
 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556
6.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
7.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
8.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
9.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562
10.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 25
 มกราคม 2563
11.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1358 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563
12.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1545 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
13.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนหรือจานบันทึกข้อมูล เทป
บันทึกข้อมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพ
คอมพิวเตอร ฯลฯ และวัสดุอื่น ๆที่เกี่ยวข้องและเข้าประเภทราย
จายนี้ 
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาวัสดุเครื่อง
แตงแตงกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560
3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
4.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
5.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ 0808.2/ว
 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556
6.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
7.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
8.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
9.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562
10.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 25
 มกราคม 2563
11.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1358 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563
12.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1545 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
13.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 4,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 4,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการไปรษณีย  คาธนาณัติ  คาดวงตรา
ไปรษณียากร  คาเชาตู้ไปรษณีย  คาธรรมเนียมการโอนเงินใน
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส(GFMIS) 
และอื่นๆที่จําเป็นและเกี่ยวข้องกับรายจายนี้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้จายเกี่ยว
กับการปฏิบัติงานราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
2.ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายในการบริหารงาน
ของสวนราชการ พ.ศ. 2553
3.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจายประจําปขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น

งบลงทุน รวม 91,500 บาท
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ค่าครุภัณฑ์ รวม 91,500 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

วันที่พิมพ : 23/7/2563  16:09:40 หน้า : 63/179



เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน (แบบติดผนัง) จํานวน 21,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน ขนาด 18,000 บีที
ยู จํานวน 1 เครื่อง   
(จัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบ
ประมาณ 1 สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2562) 
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาวัสดุเครื่อง
แตงแตงกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560
3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
4.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
5.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ 0808.2/ว
 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556
6.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
7.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
8.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
9.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562
10.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 25
 มกราคม 2563
11.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1358 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563
12.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1545 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
13.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
(ปรากฎตามแผนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565
)  หน้า 140 ลําดับที่ 7) 
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ตู้บานเลื่อนกระจก 5 ฟุต จํานวน 27,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก 5 ฟุต จํานวน 5
 หลัง  เพื่อใช้ในการจัดเก็บเอกสารตางๆ (เพื่อใช้ใจัดหาทั่วไปและ
สํารวจราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบ
ประมาณ ธันวาคม 2562) 
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาวัสดุเครื่อง
แตงแตงกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560
3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
4.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
5.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ 0808.2/ว
 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556
6.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
7.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
8.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
9.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562
10.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 25
 มกราคม 2563
11.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1358 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563
12.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1545 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
13.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
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(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หน้า 140
 ลําดับที่ 9)

พัดลมตั้งพื้นแบบไสด จํานวน 3,000 บาท

วันที่พิมพ : 23/7/2563  16:09:40 หน้า : 66/179



เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อพัดลมตั้งพื้นแบบสไลด ขนาด 18
 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง
(จัดหาทั่วไปและสํารวจราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไมมีตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานัก
งบประมาณ ธันวาคม 2562) 
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาวัสดุเครื่อง
แตงแตงกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560
3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
4.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
5.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ 0808.2/ว
 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556
6.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
7.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
8.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
9.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562
10.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 25
 มกราคม 2563
11.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1358 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563
12.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1545 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
13.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

ครุภัณฑคอมพิวเตอร
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คอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาด
ไมน้อยกวา 19 นิ้ว)

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 1
 เครื่อง
โดยคุณลักษณะที่จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรมีดังนี้
-มีหนวยประมวลผลกลาง(CPU) ไมน้อยกวา 6 แกน
หลัก ( 6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อย
กวา 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่
ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย
-หนวยประมวลผลกลาง(CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level)  เดียวกันขนาดไม
ร้อยกวา 12 MB
-มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ  โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
  1)เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวย
ความจําขนาดไมน้อยกวา 2 GB  หรือ
  2)มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 2 GB  หรือ
3)มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 2 GB
-มีหนวยความจําหลัก (RAM)  ชนิด DDR4  หรือดีกวา มีขนาดไม
น้อยกวา 8 GB
-มีหนวยจัดเก็บข้อมูลชนิด  SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมน้อย
กวา 2 TB หรือชนิด Solid State Drive  ขนาดความจุไม
น้อย  กวา 480 GB  จํานวน 1 หนวย
-มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
-มีชองตอระบบเครือขาย (Network Interface)  
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง
-มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวาไมน้อย
กวา 3 ชอง
-มีแป้นพิมพและเมาส
-มีจอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
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เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและ
ระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563
2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ (รายจายเพื่อซอมแซมบํารุง
รักษาโครงสร้างของครุภัณฑขนาดใหญซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุงตาม
ปกติหรือคาซอมกลาง)

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ (รายจายเพื่อซอม
แซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑขนาดใหญซึ่งไมรวมถึงคา
ซอมบํารุงบํารุงตามปกติหรือคาซอมกลาง) 

วันที่พิมพ : 23/7/2563  16:09:40 หน้า : 69/179



แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 255,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 255,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 255,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดตั้งศูนยอํานวยความปลอดภัยทางถนน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการจัดตั้งศูนยอํานวยความ
ปลอดภัยทางถนน ในการดําเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในชวงเทศกาลสําคัญ เชน เทศกาลปใหม หรือเทศกาล
สงกรานต โดยจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับการจัดการ
จราจร เชน คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม ให้กับอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) พนักงานสวนตําบล ตลอดจนผู้
ปฏิบัติงานอื่นที่เข้ารวมปฏิบัติงานประจําศูนยฯ คาวัสดุอุปกรณที่
จําเป็น คาจัดสถานที่ คาป้ายรณรงคตางๆ ฯลฯ ตลอดจนคาใช้
จายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องกับรายจายนี้ 
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557 
3.หนังสือกรมสงสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4
/ว 4202 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561 
4.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3892 ลง28
 มิถุนายน 2562 
5.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว 1123 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563
6.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) หน้า 133
 ลําดับที่ 3)
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โครงการชุมนุมสวนสนามและบําเพ็ญประโยชนเนื่องในวัน อปพร. จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการชุมนุมสวนสนามและบําเพ็ญ
ประโยชนเนื่องในวัน อปพร. ในการจัดให้สมาชิก อปพร. ชุมนุม
สวนสนาม ทบทวนภารกิจ บําเพ็ญประโยชน เพื่อให้มีความ
พร้อม ความรักสมัครสมานสามัคคีกันในหมูคณะ ตลอดจนเตรียม
ความพร้อมในการบริการประชาชน 
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2. พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยกิจการอาสาสมัครฝ่ายพล
เรือน พ.ศ. 2553
4. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0803.3/ว 735 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2561
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 134
 ลําดับที่ 5)
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โครงการบ้านเมืองนาอยูและปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลและสง
เสริมสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันทของคนในชาติ

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการบ้านเมืองนาอยูและปฏิบัติ
ตามนโยบายของรัฐบาลและสงเสริมสนับสนุนการสร้างความ
ปรองดองและสมานฉันทของคนในชาติ เชน การป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด ทั้งในสวนที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ดําเนินการเอง หรือ สนับสนุนให้หนวยงานที่เกี่ยวข้องรวมดําเนิน
การในลักษณะบูรณาการ โดยเฉพาะอยางยิ่งการป้องกันกลุม
เสี่ยง เชน เด็กและเยาวชนในโรงเรียนสถานศึกษาไมให้เข้าไป
เกี่ยวข้องกับยาเสพติด  กิจกรรมบําบัดฟนฟูผู้ติด/ผู้เสพเสพ
ติด และการปฏิบัติการพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติดอยาง
ยั่งยืน ทั้งนี้ให้รวมถึงการจัดกิจกรรมกีฬา นันทนาการ เพื่อสร้าง
ความรู้รักสามัคคีของประชาชนในชุมชนการจัดกิจกรรมอันเป็น
การพิทักษรักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย อันเป็นที่ยึด
เหนี่ยวและเป็นศูนยรวมจิตใจของประชาชนชาวไทยทั้งชาติการ
จัดฝึกอบรม ประชุม ชี้แจงทําความเข้าใจ เพื่อสร้างทัศนคติและ
จิตสํานึกที่ดีงามในการอยูนวมกันอยางสมานฉันท โดยเน้นการมี
สวนรวมของประชาชนในชุมชน การจัดกิจกรรมและโครงการใน
การปกป้องสถาบันสําคัญของชาติและให้ประชาชนได้มีสวนรวม
ในกิจกรรมดังกลาวด้วย ฯลฯ
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0816.5/ว 2726 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560
2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 1463
 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561
3.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว 3334 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2561
4.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.6/ว 3188 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2562
5.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 133
 ลําดับที่ 2)
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โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด ทั้งในสวนที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นดําเนินการเองหรืออุด
หนุนให้หนวยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการในลักษณะบูรณาการ โดย
เฉพาะอยางยิ่ง การสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชน
นอกสถานศึกษา การจัดอบรม จัดกิจกรรมรณรงค การบําบัด
ฟนฟู โดยคํานึงถึงสถานะทางการคลัง ตลอดจนคาใช้จายอื่นๆ ที่
จําเป็นและเกี่ยวข้องกับรายจายนี้ 
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0816.5/ว 2726 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560
2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 1463
 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561
3.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว 3334 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2561
4.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.6/ว 3188 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2562 
5.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0816.3/ว
 1331 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563
6.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 133
 ลําดับที่ 1)
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โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จํานวน 4 รุน เพื่อเตรียมความพร้อม
เพิ่มทักษะ และมีความรู้ให้แกอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อป
พร.) ให้มีความพร้อมอยูเสมอในการที่จะให้ความชวยเหลือ
ประชาชน โดยจายเป็นคาใช้จาย เชน เชน คาอาหาร อาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณที่จําเป็น คาจัดสถานที่ คาป้าย
รณรงคตางๆ ฯลฯ ตลอดจนคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง
กับรายจายนี้ 
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยกิจการอาสาสมัครฝ่ายพล
เรือน พ.ศ. 2553
3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
4.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0803.3/ว 735 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2561
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) หน้า 135
 ลําดับที่ 7)           
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 5,350,580 บาท

งบบุคลากร รวม 4,369,580 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,369,580 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,139,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานสวนตําบล ตําแหนง ผู้
อํานวยการกองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม ,นักวิชาการ
ศึกษาปฏิบัติการ/ชํานาญการ องคการบริหารสวนตําบลสระ
ตะเคียน และหรือตําแหนงตามแผนอัตรากําลังสาม
ป จํานวน 581,640บาท
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นอํานาจใน
การนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดให้เงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นอื่นเป็นราย
จายที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นอาจจายได้ พ.ศ. 2559
2.หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานสวนตําบล ตําแหนง
ครู  องคการบริหารสวนตําบลสระตะเคียน และหรือตําแหนงตาม
แผนอัตรากําลังสามป  จํานวน 1,557,360บาท
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นอํานาจใน
การนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดให้เงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นอื่นเป็นราย
จายที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นอาจจายได้ พ.ศ. 2559
2.หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 134,000 บาท

-คาตอบแทนรายเดือน  จํานวน  134,400บาท
เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มให้กับตําแหนงครูวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ
เป็นบุคลากรทางการศึกษา องคการบริหารสวนตําบลสระ
ตะเคียน เป็นไปตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ  ดังนี้
1.หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0406.4/ว479  ลงวันที่ 22
 ธันวาคม 2552 เรื่องระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการเบิก
จายเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและ
ลูกจ้างประจําของสวนราชการ (ฉบับที่ 3)พ.ศ.2552 

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มประจําตําแหนงให้กับพนักงานสวน
ตําบล ตําแหนง ผู้อํานวยการกองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม องคการบริหารสวนตําบลสระตะเคียน และหรือ
ตําแหนงตามแผนอัตรากําลังสามป         
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นอํานาจใน
การนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดให้เงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นอื่นเป็นราย
จายที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นอาจจายได้ พ.ศ. 2559
2.หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
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เงินวิทยฐานะ จํานวน 344,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตําแหนง ครูวิทยฐานะชํานาญการ, ตําแหนง
ครูวิทยฐานะชํานาญการพิเศษให้กับพนักงานสวนตําบลและเป็น
บุคลากรทางการศึกษา องคการบริหารสวนตําบลสระตะเคียน 
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นอํานาจใน
การนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.9/ว7 ลง
วันที่ 16 มิถุนายน 2559 เรื่อง การกําหนดสายงาน ตําแหนง และ
ระดับตําแหนงข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาท้องถิ่น

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,605,480 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหนงผู้ชวย
นักวิชาการศึกษา ,ผู้ชวยครูผู้ดูแลเด็ก ,ผู้ชวยเจ้าพนักงาน
ธุรการ และพนักงานจ้างทั่วไป องคการบริหารสวนตําบลสระ
ตะเคียน และหรือตําแหนงตามแผนอัตรากําลังสามป         
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นอํานาจใน
การนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดให้เงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นอื่นเป็นราย
จายที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นอาจจายได้ พ.ศ. 2559
2.หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 104,700 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวให้กับ ตําแหนงผู้ชวยเจ้า
พนักงานธุรการ ตําแหนง ผู้ชวยครูผู้ดูแลเด็กและพนักงานจ้างทั่ว
ไป องคการบริหารสวนตําบลสระตะเคียน และหรือ ตําแหนงตาม
แผนอัตรากําลังสามป         
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นอํานาจใน
การนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดให้เงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นอื่นเป็นราย
จายที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นอาจจายได้ พ.ศ. 2559
2.หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน

งบดําเนินงาน รวม 981,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 65,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

คาตอบแทนคณะกรรมการประเมินผลงานครูและบุคลากรทาง
การศึกษาสําหรับวิทยฐานะชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ  เชี่ยว
ชาญ  และเชี่ยวชาญพิเศษ  
เพื่อจายเป็นคาตอบแทนคณะกรรมการประเมินผลงานครูและ
บุคลากรทางการศึกษาสําหรับวิทยฐานะชํานาญการ ชํานาญการ
พิเศษ  เชี่ยวชาญ  และเชี่ยวชาญพิเศษ  เป็นไปตามบทบัญญัติ
ของกฎหมาย  ระเบียบ  หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจใน
การนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายการคัดเลือก
พนักงานและลูกจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2555
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายการคัดเลือก
พนักงานและลูกจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2558
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 45,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงานสวนตําบล
และผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบองคการบริหารสวนตําบลสระ
ตะเคียน และหรือ ตําแหนงตามแผนอัตรากําลังสามป         
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นอํานาจใน
การนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ
. 2562
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาของบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
4.หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559
5.หนังสืกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0408.5/ว 22 ลงวันที่ 12
 มกราคม 2561
6.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9
 สิงหาคม 2559 
7.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9
 สิงหาคม 2559
8.ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องหลักเกณฑและวิธีการเบิกจาย
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนท้อง
ถิ่น ประกาศ ณ วันที่ 12 เมษายน 2542
9.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4188 ลงวันที่ 9
 ธันวาคม 2548
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ค่าใช้สอย รวม 786,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ  ผู้ประกอบอาหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 450,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการผู้ประกอบอาหารศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบลสระตะเคียน ทั้ง 5 แหง
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2.ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายในการบริหารงาน
ของสวนราชการ พ.ศ. 2553
3.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําป
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
4.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 7120 ลง
วันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจ้าง
เหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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คาจ้างเหมาบริการ พนักงานทําความสะอาด (ภารโรง) ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก

จํานวน 156,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการพนักงานทําความ
สะอาด (ภารโรง) ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวน
ตําบลสระตะเคียน  ทั้ง 5 แหง 
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2.ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายในการบริหารงาน
ของสวนราชการ พ.ศ. 2553
3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ 2562 เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – 
รายจายงบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น
4.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 7120 ลง
วันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจ้าง
เหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
5.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1859 ลงวันที่ 13
 กันยายน 2560 เรื่อง การเชาและการจ้างเหมาบริการที่มีความจํา
เป็นตอเนื่อง
6.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0803.3/ว 1916 ลงวันที่ 19
 กันยายน 2560 เรื่อง การอนุมัติยกเว้นให้การเชาหรือการจ้างที่
ต้องกระทําตอเนื่องในปงบประมาณใหม แตไมอาจลงนามใน
สัญญาได้ทัน มีผลย้อนหลัง
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการคาใช้จายอื่น คาของรางวัลหรือ
เงินรางวัล คาพวงมาลัย ชอดอกไม้กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา คาชด
ใช้คาเสียหายและคาสินไหมทดแทน

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน คาลงทะเบียนในการ
ประชุม สัมมนา และการฝึกอบรมหรือการศึกษาอบรม
ตางๆ ตลอดจนคาใช้จายอื่นๆ คาของรางวัลหรือเงินรางวัล คา
พวงมาลัย ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา คาชดใช้คาเสีย
หายและคาสินไหมทดแทนฯลฯ 
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรง
งาน ให้จายจากคาใช้สอย สวนกรณีที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
เป็นผู้ดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองให้ปฏิบัติดัง
นี้                          
(1) คาจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จายจากคาใช้สอย
(2) คาสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพยสินให้จายจากคา
วัสดุ
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2.ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายในการบริหารงาน
ของสวนราชการ พ.ศ. 2553
3.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําป
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
4.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 1536 ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคา
ใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 130,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าของศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหาร
สวนตําบลสระตะเคียน ทั้ง 5 แหง
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นอํานาจใน
การนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน การเบิกจาย
เงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและตรวจเงินขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่เติม (ฉบับที่ 4) พ
.ศ. 2561
2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1003
 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2562 
3.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
4.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
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คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ําประปา คาน้ําบาดาลที่ใช้ในกิจกรรมของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลสระตะเคียน ทั้ง 5 แหง
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน การเบิกจาย
เงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและตรวจเงินขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่เติม (ฉบับที่ 4) พ
.ศ. 2561
2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1003
 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2562 
3.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
4.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคมเกี่ยวกับการ
บริการระบบอินเทอรเน็ตและคาสื่อสารอื่นๆ ตลอดจนเพื่อดําเนิน
การตามโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสาร และ
อื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องกับรายจายนี้  
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจานคาใช้จายเกี่ยว
กับการปฏิบัติงานราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
2.ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายในการบริหารงาน
ของสวนราชการ พ.ศ. 2553
3.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจายประจําปขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 7,742,536 บาท
งบดําเนินงาน รวม 3,900,536 บาท

ค่าใช้สอย รวม 1,548,850 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการกิจกรรมวันเด็กแหงชาติประจําป 2564 จํานวน 85,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการกิจกรรมวันเด็กแหง
ชาติ ประจําป 2564  เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสําคัญของ
เด็กซึ่งเป็นกําลังสําคัญของชาติ โดยจายเป็นคารางวัลการ
แสดง คาจัดเตรียมสถานที่ และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยว
ข้อง
 เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐาน
อํานาจในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0803.3/ว 735 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2561
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 111
 ลําดับที่ 4)

โครงการนิทรรศการผลงานของหนู จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการนิทรรศการผลงาน
ของหนู เพื่อสรุปผลการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ผู้ปกครองทราบและ
สงตอการพัฒนาเด็กให้แกสถานศึกษาในระดับที่สูงขึ้น โดยจาย
เป็น คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาเอกสาร คาจัด
เตรียมสถานที่ และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0803.3/ว 735 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2561
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 110
 ลําดับที่ 3)
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โครงการประเมินพัฒนาการองครวมศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการประเมินพัฒนาการ
องครวมศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เพื่อเป็นการประเมินผลการจัด
ประสบการณการเรียนรู้ภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ประเมิน
พัฒนาการเด็กผู้มารับบริการศูนยพัฒนาเด็กเล็กอยางรอบ
ด้าน  โดยจายเป็นคาเชาชุดการแสดง คาถ้วยรางวัล คาเหรียญ
รางวัล รางวัลการแสดง คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คา
จ้างเหมาบริการรถ คาจัดเตรียมสถานที่  คาตอบแทนกรรมการผู้
ประเมิน  และคาใช้จายอื่นๆ  ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง 
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0803.3/ว 735 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2561
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 110
 ลําดับที่ 1)

โครงการสงเสริมพัฒนาการผานสื่อธรรมชาติศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมพัฒนาการ
ผานสื่อธรรมชาติสําหรับเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เพื่อให้เด็กได้
เรียนรู้ผานประสบการณตรงจากสื่อธรรมชาติ โดยจายเป็นคาจ้าง
เหมาบริการรถ คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คาตอบแทน
วิทยากร คาธรรมเนียมและคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง  
 เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐาน
อํานาจในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0803.3/ว 735 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2561
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 110
 ลําดับที่ 2)

โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการบริหารสถานศึกษา จํานวน 1,343,850 บาท

เพื่อเบิกหักผลักสงให้สถานศึกษาในสังกัด ดังนี้ 
(1)ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสันติสุข จํานวน 289,860บาท
โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษาศพด.สันติสุข
เพื่อเบิกหักผลักสงอาหารกลางวัน ศพด. จํานวน 160,000บาท 
เบิกหักผลักสงวัสดุการศึกษาจากเงินอุดหนุน จํานวน 68,000
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บาท 
คาหนังสือเรียน อัตราคนละ 200/ป จํานวน 4,400บาท 
คาอุปกรณการเรียน อัตราคนละ 200/ป  จํานวน 4,400บาท 
คาเครื่องแบบนักเรียน  อัตราคนละ 300/ป จํานวน 6,600บาท 
คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430/ป จํานวน 9,460บาท 
เบิกหักผลักสง วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000บาท 
เบิกหักผลักสง โครงการสวนผักหนูน้อย จํานวน 3,000บาท 
เบิกหักผลักสง โครงการสายใยรัก แมและลูกจํานวน  4,000บาท 
เบิกหักผลักสง โครงการนิทานปู่ ยา ตา ยายสายใยชุมชน 
 จํานวน 3,000บาท 
เบิกหักผลักสง โครงการศึกษาเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
จํานวน 3,000บาท 
เบิกหักผลักสง โครงการประชุมปฐมนิเทศผู้ปกครองเด็กที่มารับ
บริการ จํานวน 4,000บาท

(2)ศูนยพัฒนาเด็กเล็กหนองใหญ จํานวน  221,820บาท
โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษาศพด.หนอง
ใหญเพื่อเบิกหักผลักสงอาหารกลางวัน  ศพด. จํานวน 120,000
บาท 
เบิกหักผลักสงวัสดุการศึกษาจากเงินอุดหนุน จํานวน 51,000
บาท 
คาหนังสือเรียน อัตราคนละ 200/ป จํานวน 2,800บาท 
คาอุปกรณการเรียน อัตราคนละ  200/ปจํานวน  2,800บาท 
คาเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300/ป จํานวน 4,200บาท 
คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430/ป จํานวน 6,020บาท 
เบิกหักผลักสงวัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน  20,000บาท 
เบิกหักผลักสงโครงการสวนผักหนูน้อย จํานวน 3,000บาท 
เบิกหักผลักสงโครงการสายใยรัก แมและลูก จํานวน 3,000บาท 
เบิกหักผลักสงโครงการนิทานปู่ ยา ตา ยายสายใยชุมชน 
 จํานวน 3,000บาท 
เบิกหักผลักสงโครงการศึกษาเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
จํานวน 3,000บาท 
เบิกหักผลักสงโครงการประชุมปฐมนิเทศผู้ปกครองเด็กที่มารับ
บริการ จํานวน 3,000บาท
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(3)ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสระตะเคียน–บ้านใหม 
จํานวน 438,870บาท
โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา ศพด.สระ
ตะเคียน-บ้านใหม
เพื่อเบิกหักผลักสงอาหารกลางวัน ศพด. จํานวน 248,000บาท 
เบิกหักผลักสงวัสดุการศึกษาจากเงินอุดหนุน จํานวน 105,400
บาท 
คาหนังสือเรียน อัตราคนละ 200/ป จํานวน 7,800บาท 
คาอุปกรณการเรียน อัตราคนละ 200/ป  จํานวน 7,800บาท 
คาเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300/ป จํานวน 11,700บาท 
คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ430/ป จํานวน 16,770บาท 
เบิกหักผลักสง วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000บาท 
เบิกหักผลักสง โครงการสวนผักหนูน้อย จํานวน 3,000บาท 
เบิกหักผลักสง โครงการสายใยรัก แมและลูก จํานวน 6,200บาท 
เบิกหักผลักสง โครงการนิทานปู่ ยา ตา ยายสายใยชุมชน 
จํานวน 3,000บาท 
เบิกหักผลักสง โครงการศึกษาเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
จํานวน 3,000บาท 
เบิกหักผลักสง โครงการประชุมปฐมนิเทศผู้ปกครองเด็กที่มารับ
บริการ จํานวน 6,200บาท

(3)ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโคกสูง – บุงิ้ว จํานวน 227,720บาท
โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา 
ศพด.โคกสูง-บุงิ้ว 
เพื่อเบิกหักผลักสงอาหารกลางวัน ศพด. จํานวน 124,000บาท 
เบิกหักผลักสงวัสดุการศึกษาจากเงินอุดหนุน จํานวน 52,700
บาท 
คาหนังสือเรียน อัตราคนละ 200/ป จํานวน 2,800บาท 
คาอุปกรณการเรียน อัตราคนละ 200/ป  จํานวน 2,800บาท 
คาเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300/ป จํานวน 4,200บาท
คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430/ป จํานวน 6,020บาท 
เบิกหักผลักสง วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000บาท
เบิกหักผลักสง โครงการสวนผักหนูน้อย จํานวน 3,000บาท 
เบิกหักผลักสง โครงการสายใยรัก แมและลูก จํานวน 3,100บาท
เบิกหักผลักสง โครงการนิทานปู่ ยา ตา ยายสายใยชุมชน 
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จํานวน 3,000บาท
เบิกหักผลักสง โครงการศึกษาเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
จํานวน 3,000บาท 
เบิกหักผลักสง โครงการประชุมปฐมนิเทศผู้ปกครองเด็กที่มารับ
บริการ จํานวน 3,100บาท

(5)ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโคกไม้งาม-โคกวัวนอน 
จํานวน 165,580บาท
โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา 
ศพด.โคกไม้งาม-โคกวัวนอน 
เพื่อเบิกหักผลักสงอาหารกลางวัน ศพด. จํานวน 88,000บาท 
เบิกหักผลักสงวัสดุการศึกษา จากเงินอุดหนุน
จํานวน 37,400บาท 
คาหนังสือเรียน อัตราคนละ 200/ป จํานวน 1,200บาท 
คาอุปกรณการเรียน อัตราคนละ 200/ป  จํานวน 1,200บาท 
คาเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ  300/ป จํานวน 1,800บาท
คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430/ป จํานวน 2,580 บาท
เบิกหักผลักสง วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000บาท
เบิกหักผลักสง โครงการสวนผักหนูน้อย จํานวน 3,000บาท 
เบิกหักผลักสง โครงการสายใยรัก แมและลูก จํานวน 2,200บาท
เบิกหักผลักสง โครงการนิทานปู่ ยา ตา ยายสายใยชุมชน
จํานวน 3,000บาท
เบิกหักผลักสง โครงการศึกษาเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
จํานวน 3,000.บาท 
เบิกหักผลักสง โครงการประชุมปฐมนิเทศผู้ปกครองเด็กที่มารับ
บริการ จํานวน 2,200บาท
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 111-
114)

ค่าวัสดุ รวม 2,351,686 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ประกอบด้วย วัสดุคงทน  วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน แบบ
พิมพ หนังสือ ตรายาง เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก สิ่งพิมพที่ได้จาก
การซื้อหรือจ้างพิมพ สมุดประวัติ กระดาษ ปากกา นาฬิกาติด
ผนัง  และวัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและเข้าประเภทรายจาย
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาวัสดุเครื่อง
แตงแตงกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560
3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
4.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
5.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ 0808.2/ว
 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556
6.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
7.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
8.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
9.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562
10.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 25
 มกราคม 2563
11.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1358 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563
12.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1545 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
13.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
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คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 2,246,686 บาท

-ประเภทคาอาหารเสริม (นม)  จํานวน 376,142บาท  
-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้ออาหารเสริม (นม)  ให้กับเด็ก
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบลสระตะเคียน   
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า114
 ลําดับที่ 8)
  
-ประเภทคาอาหารเสริม (นม)  จํานวน 1,870,544บาท  
เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้ออาหารเสริม (นม)  ให้กับเด็ก
นักเรียนภายในเขตตําบลสระตะเคียน 
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 114
 ลําดับที่ 7)
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 55,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  เชน แผนหรือจานบันทึก
ข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร หมึกพิมพ ฯลฯ  และวัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและเข้า
ประเภทรายจายนี้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาวัสดุเครื่อง
แตงแตงกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560
3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
4.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
5.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ 0808.2/ว
 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556
6.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
7.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
8.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
9.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562
10.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 25
 มกราคม 2563
11.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1358 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563
12.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1545 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
13.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

วันที่พิมพ : 23/7/2563  16:09:40 หน้า : 93/179



งบลงทุน รวม 162,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 162,000 บาท
ครุภัณฑการศึกษา

เครื่องเลนสนาม จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องเลนสนาม  จํานวน 3 ชุด  สําหรับใช้
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กสันติสุข,ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโคกสูง-บุงิ้ว,ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กโคกไม้งาม-โคกวัวนอน  
(จัดหาทั่วไปและสํารวจราคาตามท้องตลาด  เนื่องจากไมมีตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานัก
งบประมาณ ธันวาคม 2562) 
 เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐาน
อํานาจในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาวัสดุเครื่อง
แตงแตงกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560
3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
4.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
5.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ 0808.2/ว
 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556
6.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
7.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
8.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
9.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562
10.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 25
 มกราคม 2563
11.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1358 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563
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12.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1545 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
13.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 142
 ลําดับที่ 16)

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องปริ้นชนิดสี จํานวน 6,000 บาท
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เพื่อจัดซื้อเครื่องปริ้นชนิดสี  จํานวน 1  เครื่อง  สําหรับติดตั้ง
ใน  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโคกไม้งาม-โคกวัวนอน องคการบริหาร
สวนตําบลสระตะเคียน  
(จัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบ
ประมาณ 1 สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2562)  
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาวัสดุเครื่อง
แตงแตงกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560
3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
4.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
5.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ 0808.2/ว
 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556
6.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
7.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
8.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
9.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562
10.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 25
 มกราคม 2563
11.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1358 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563
12.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1545 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
13.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 141
 ลําดับที่ 5)
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ครุภัณฑอื่น

ศาลพระภูมิ จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจัดซื้อศาลพระภูมิ  จํานวน 1  ชุด สําหรับตั้งศาลพระภูมิ
ใน  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโคกไม้งาม-โคกวัวนอน  เพื่อเคารพ
บูชา  ศรัทธา  ตามแบบพระพุทธศาสนา  
(จัดหาทั่วไปและสํารวจราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไมมีตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานัก
งบประมาณธันวาคม 2562)
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาวัสดุเครื่อง
แตงแตงกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560
3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
4.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
5.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ 0808.2/ว
 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556
6.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
7.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
8.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
9.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562
10.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 25
 มกราคม 2563
11.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1358 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563
12.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1545 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
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13.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 142
 ลําดับที่ 11)

งบเงินอุดหนุน รวม 3,680,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 3,680,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อาหารกลางวันสําหรับนักเรียน จํานวน 3,680,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับกลุมสถานศึกษาภายในเขตตําบล
สระตะเคียน  ตามโครงการอาหารกลางวันสําหรับนักเรียน  เพื่อ
ให้นักเรียนในเขตพื้นที่ตําบลสระตะเคียน  มีภาวะโภชนาการที่
ดี  มีพัฒนาการด้านตางๆ  เหมาะสมตามวัย 
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.รายงานเงินอุหนุนทั่วไปประจําปงบประมาณรายจาย พ.ศ
. 2564
2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274
 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2786
 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562
4.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2174
 ลงวันที่ 13 เมษายน 2563
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 114
 ลําดับที่ 9)

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 15,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 15,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 5,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการสงเสริมศูนยการเรียนรู้ตําบลสระตะเคียน จํานวน 5,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการสงเสริมศูนยการเรียนรู้ตําบล
สระตะเคียน เพื่อจัดหาหนังสือ และสิ่งพิมพ สําหรับให้บริการแก
เด็กและยาวชน ณ ศูนยการเรียนรู้ตําบลสระตะเคียน  
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 111
 ลําดับที่ 5)
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ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อหนังสือพิมพ สิ่งพิมพ และ
วารสารตางๆ การจัดทําบอรดประชาสัมพันธแผนป้ายและอื่นๆ ที่
เข้าประเภทรายจายนี้ 
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาวัสดุเครื่อง
แตงแตงกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560
3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
4.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
5.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ 0808.2/ว
 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556
6.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
7.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
8.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
9.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562
10.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 25
 มกราคม 2563
11.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1358 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563
12.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1545 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
13.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 3,073,088 บาท

งบบุคลากร รวม 1,017,588 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,017,588 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 588,060 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานสวน
ตําบล จํานวน 12 เดือน ตําแหนงนักบริหารงานสาธารณสุข และ
นักวิชาการสุขาภิบาล

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงให้กับพนักงานสวน
ตําบล ตําแหนงผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต
.สระตะเคียน จํานวน 12 เดือน

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 363,528 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างให้กับพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน 2 อัตรา ตําแหนง ผู้ชวยนักวิชาการสุขาภิบาลและ
ตําแหนงผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ อบต.สระ
ตะเคียน จํานวน 12 เดือน

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ ตําแหนงผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ อบต.สระ
ตะเคียน จํานวน 12 เดือน
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งบดําเนินงาน รวม 1,639,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 164,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 144,000 บาท

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ ตําแหนงอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
จํานวน 144,000.- บาท
เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ให้กับอาสาสมัครบริบาลท้อง
ถิ่น จํานวน 2 คน จํานวน 12 เดือนๆละ 6,000 บาท ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นและการเบิกคาใช้จาย พ.ศ. 2562 
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0819.2/ว 6290 ลงวันที่ 18
 ตุลาคม 2562
4.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0819.2/ว 0803 ลงวันที่ 6
 กุมภาพันธ 2563

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง อบต.สระตะเคียน ที่ได้อนุมัติให้
ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานสวน
ตําบล และผู้มีสิทธิเบิกได้ตามสิทธิที่ควรจะได้รับ 
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ค่าใช้สอย รวม 1,340,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ  คาเบี้ยประกันภัย
รถยนต หรือจัดทําเอกสารรูปเลมอื่นใด ฯลฯ

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ  คา
เบี้ยประกันภัยรถยนต หรือจัดทําเอกสารรูปเลมอื่นใด ฯลฯ ที่
เกี่ยวกับการดําเนินงานตามภารกิจและอํานาจหน้าที่ขององคการ
บริหารสวนตําบลสระตะเคียน    

โครงการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตวตามโครงการ
สัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิฐาน
ศาสตราจารย ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย 
ราชนารี

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการสํารวจสุนัขและแมว บันทึกข้อมูล
ในระบบ  ทั้งที่มีเจ้าของและไมมีเจ้าของ โดยทําสํารวจปละ 2
 ครั้ง (ครั้งแรกภายในเดือนธันวาคม และครั้งที่ 2 ภายในเดือน
มิถุนายน) 
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดสวัส
ดิภาพสัตวขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561 
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 120
 ลําดับที่ 3)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักรของพนักงานสวนตําบล พนักงาน
จ้าง ตลอดจนผู้ได้รับคําสั่งจากนายกองคการบริหารสวนตําบลสระ
ตะเคียนให้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชนขององคการบริหารสวน
ตําบล โดยจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่
พัก และคาใช้จายอื่น ๆที่จําเป็นและเกี่ยวข้องเพื่อจายเป็นคา
ธรรมเนียมและคาลงทะเบียน ในการฝึกอบรมบุคลากรท้อง
ถิ่น เพื่อพัฒนาองคความรู้ให้แกพนักงานสวนตําบล และพนักงาน
จ้างของ อบต.สระตะเคียน เข้ารับการฝึกอบรม ประชุม สัมมนาฯ
ลฯ

โครงการกําจัดของเสียอันตรายจากชุมชน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการกําจัดของเสียอันตรายจาก
ชุมชน เพื่อดําเนินการบริหารจัดการขยะตั้งแตต้นทาง โดยจาย
เป็นคาใช้จายในการขนขยะมีพิษ คากําจัดขยะมีพิษ คาประชา
สัมพันธ คาจัดซื้อถังขยะ คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คา
อาหารวางและเครื่องดื่มและคาใช้จายอื่น ๆที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณดังนี้
1.พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบ
ร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
2.ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดการมูลฝอย พ.ศ
. 2560 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560
3.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว 627 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561
4.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว 485 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2562
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 125
 ลําดับที่ 13)
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โครงการชุมชนต้นแบบการจัดการขยะ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการชุมชนต้นแบบการจัดการ
ขยะ เพื่อดําเนินการจัดการลดปริมาณขยะในชุมชนตั้งแตระดับ
ครัวเรือน และเป็นชุมชนต้นแบบการจัดการขยะในพื้นที่ตําบลสระ
ตะเคียน โดยจายเป็นคาใช้จายในการฝึกอบรม ศึกษาดูงานชุมชน
ต้นแบบ คาจัดซื้อถังหอม คาสมนาคุณวิทยากร ป้ายโครงการ ป้าย
ประชาสัมพันธ คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่มและคาใช้
จาย อื่น ๆที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณดังนี้
1.พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบ
ร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
2.ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดการมูลฝอย พ.ศ
. 2560 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560
3.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว 627 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561
4.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว 485 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2562
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 125
 ลําดับที่ 14)
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โครงการบริการการแพทยฉุกเฉิน จํานวน 800,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการหนวยบริการการแพทยฉุก
เฉิน (EMS)  บริการประชาชนที่เจ็บป่วยฉุกเฉิน อุบัติเหตุ ลดการ
บาดเจ็บและเสียชีวิต ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง โดยเป็นคาใช้
จายตางๆ ดังนี้
1) คาจ้างเหมาผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทยฉุกเฉินที่ปฏิบัติงาน
ประจําในชุดปฏิบัติการฉุกเฉินของ อบต. สระตะเคียน เพื่อให้
บริการตลอด 24 ชั่วโมง
2) คาฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทยฉุก
เฉิน
3) คาจัดซื้อวัสดุ เครื่องแตงกายสําหรับผู้ปฏิบัติการในระบบการ
แพทยฉุกเฉิน
4) คาใช้จายประชาสัมพันธชุดปฏิบัติการฉุกเฉินประจําตําบล
5) คาวัสดุการแพทยที่จําเป็นและเวชภัณฑ สําหรับการบริการ
ประชาชน
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณดังนี้
1.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.3/ว 2826 ลงวันที่ 17
 กันยายน 2553
2.ประกาศคณะกรรมการการแพทยฉุกเฉินฯลงวันที่ 16
 ตุลาคม 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2 )พ.ศ. 2561
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 119
 ลําดับที่ 1)
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โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้
เลือดออก  เพื่อเป็นการป้องกันไมให้เกิดการระบาดของโรคไข้
เลือดออก และเป็นการควบคุมโรคไข้เลือดออกหากเกิดการ
ระบาด เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน โดยจายเป็นคาวัสดุ
อุปกรณ คาเวชภัณฑ เคมีภัณฑ เชนคาน้ํายาพนหมอกควันกําจัด
ยุงลาย คาทรายเทมีฟอส 1 % คาน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับพนหมอก
ควัน คาจ้างเหมาคนพนหมอกควัน และคาใช้จายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณดังนี้
1.พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไข
เพิ่มเติม มาตรา 67
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 119
 ลําดับที่ 2)
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โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการ เพื่อเป็นการสัตวปลอด
โรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วร
ขัตติย ราชนารี ในตําบลสระตะเคียน  โดยจายเป็นคาวัสดุ
อุปกรณในการฉีด  คาวัคซีน คาป้ายประชาสัมพันธ ป้าย
โครงการ คาจัดการอบรมให้ความรู้ผู้ปฏิบัติงาน คาวิทยากร คา
อาหารกลางวันและอาหารวาง คาจ้างเหมาคนฉีดวัคซีน  และคา
ใช้จายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดสวัส
ดิภาพสัตวขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561 
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 120
 ลําดับที่ 4)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุง/ซอมแซม รักษาวัสดุ ครุภัณฑ ทรัพยสิน
อื่น ๆที่อยูในความดูแลของ องคการบริหารสวนตําบล เพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ เชน  เครื่องคอมพิวเตอร เครื่อง
พิมพ เครื่องพนหมอกควัน ตลอดจนคาซอมแซมและบํารุงรักษา
ทรัพยสินอื่น ๆที่อยูในรายจายประเภทนี้

ค่าวัสดุ รวม 135,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

พื่อจายเป็นวัสดุสํานักงาน ประกอบด้วย วัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน แบบ
พิมพ หนังสือ ตรายาง เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก สิ่งพิมพที่ได้จาก
การซื้อหรือจ้างพิมพ สมุดประวัติพนักงาน ฯลฯ และวัสดุอื่น ๆที่
เกี่ยวข้องและเข้าประเภทรายจายนี้
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วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทยเกี่ยวกับการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โรคติดตอ เชน ไวรัสโคโร
นา COVID 19 และโรคอื่นๆเชน คายา เวชภัณฑ เคมี
ภัณฑ วัคซีน น้ํายาฆาเชื่อโรค น้ํายาที่ใช้ในการป้องกันและกําจัด
ยุงและแมลงวัน น้ํายาตรวจปัสสาวะ และอื่น ๆที่เข้าประเภทราย
จายนี้

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ประชาสัมพันธความรู้
ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เชนป้ายประชาสัมพันธ จัดบอรด
ประชาสัมพันธ แผนพับ วารสาร และวัสดุอื่น ๆที่เกี่ยวข้องและเข้า
ประเภทรายจายนี้ 

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 45,000 บาท

เพื่อจายเป็นวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนหรือจานบันทึกข้อมูล เทป
บันทึกข้อมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพ
คอมพิวเตอร ฯลฯ และวัสดุอื่น ๆที่เกี่ยวข้องและเข้าประเภทราย
จายนี้ 
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งบลงทุน รวม 116,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 116,500 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน จํานวน 29,900 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน จํานวน 1
 เครื่อง เพื่อใช้ในห้องปฏิบัติงานพนักงานกู้ชีพ กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม  
โดยมีลักษณะดังนี้
1) ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดไมต่ํากวา 18,000 บีทียู
2) ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมคาติดตั้ง
3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็น ขนาด
ไมเกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร 5
4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนวย
สงความเย็นและหนวยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
5) มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร
6) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
- แบบแยกสวน ประกอบด้วยอุปกรณ ดังนี้  สวิตช 1 ตัว ทอทอง
แดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไมเกิน 15 เมตร

โต๊ะทํางานเหล็กขนาด 5 ฟุต จํานวน 9,300 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโต๊ะทํางานเหล็กขนาด 5 ฟุต  จํานวน 1 ตู้ 
(จัดหาทั่วไปและสํารวจราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไมมีตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานัก
งบประมาณธันวาคม 2562) 

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

ตู้ทําน้ําเย็น น้ําร้อน จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้ทําน้ําเย็น น้ําร้อน  2 เครื่อง     
(จัดหาทั่วไปและสํารวจราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไมมีตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานัก
งบประมาณ ธันวาคม 2562) 
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอร ALL In One สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 17,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร ALL In One สําหรับงาน
สํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง     
คุณลักษณะพื้นฐาน
-มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 2 แกน
หลัก (2 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พื้นฐานไมน้อย
กวา 202 GHz จํานวน 1 หนวย
-หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม
น้อยกวา 3 MB
-มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
น้อยกวา 4 GB
-มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมน้อย
กวา 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมน้อย
กวา 120 GB จํานวน 1 หนวย
-มี DVD-RW หรือดีกวา แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภาย
นอก (External) จํานวน 1 หนวย
-มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวาจํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง
-มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง
-มีแป้นพิมพและเมาส
-มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไมน้อยกวา 21 นิ้ว ความ
ละเอียดแบบ FHD (1920x1080)
-สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11 b,g,n,ac) และ Bluetooth
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เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 4,300 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 1 เครื่อง     
มีคุณลักษณะพื้นฐาน
-เป็นเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต 
-มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 1,200x1,200 dpi 
-มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําหรือกระดาษขนาด A4 ไมน้อย
กวา 20 หน้าตอนาที (ppm)หรือ 8.8 ภาพตอนาที (ipm)
-มีความเร็วในการพิมพรางสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมน้อย
กวา 10 หน้าตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที (ipm)
-มีชองเชื่อมตอ (Interface)แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
น้อยกวา 1 ชอง
-มีถาดใสกระดาษได้ไมน้อยกวา 50 แผน
-สามารถใช้ได้กับ A4 , Letter,Legal และ Custom

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาซอมแซมบํารุงรักษายานพาหนะ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุง/ซอมแซม รักษารถยนต อยูในความดูแล
ของ องคการบริหารสวนตําบล เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ เชน รถยนต  ตลอดจนคาซอมแซมและบํารุงรักษาทรัพยสิน
อื่น ๆที่อยูในรายจายประเภทนี้
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งบเงินอุดหนุน รวม 300,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 300,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข

จํานวน 300,000 บาท

เพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข ในกิจกรรม
ตางๆให้มีความเหมาะสมกับปัญหาและบริบทของพื้นที่ อุดหนุน
หมูบ้านละ 20,000 บาท จํานวน 15 หมูบ้าน
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว 1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,041,040 บาท

งบบุคลากร รวม 801,040 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 801,040 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 581,760 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานสวนตําบล ตําแหนงนัก
บริหารงานสวัสดิการสังคม, นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติ
การ  จํานวน 12 เดือน เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือ
สั่งการที่เป็นฐานอํานาจในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดให้เงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นอื่นเป็นราย
จายที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นอาจจายได้ พ.ศ. 2559
2.หนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก อบต. ที่มท. 0809.2/ว138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 3842 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2563
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 8,280 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มเพี่อการสู้รบ (พ.ส.ร.) ให้กับพนักงานสวน
ตําบล  ตําแหนงนักบริหารงานสวัสดิการสังคม  จํานวน 12
 เดือน เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐาน
อํานาจในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.ระเบียบสํานักงบนายกรัฐมนตรีวาด้วยบําเหน็จความชอบ คาทด
แทน และการชวยเหลือ เจ้าหน้าที่และประชาชนผู้ปฏิบัติหน้าที่
ราชการหรือชวยเหลือราชการ เนื่องในการป้องกันอธิปไตยและ
รักษาความสงบภายเรียบร้อยของประเทศ พ.ศ. 2521
 (ระเบียบ บ.ท.ช. ข้อ 10.5 วรรคแรก)
2.หนังสือรับรองคุณสมบัติผู้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ยาน
อันตราย(ตามระเบียบ บ.ท.ช. ข้อ 105 ) (แบบ บ.ท.ช. 2/ย.)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงให้กับพนักงานสวน
ตําบล  ตําแหนงนักบริหารงานสวัสดิการสังคม จํานวน 12 เดือน
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดให้เงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นอื่นเป็นราย
จายที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นอาจจายได้ พ.ศ. 2559
2.หนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก อบต. ที่มท. 0809.2/ว138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 3842 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2563
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 159,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหนง ผู้ชวย
เจ้าพนักงานธุรการและหรือตําแหนงตามแผนอัตรากําลังสามป
จํานวน 12 เดือน เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่ง
การที่เป็นอํานาจในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดให้เงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นอื่นเป็นราย
จายที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นอาจจายได้ พ.ศ. 2559
2.หนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก อบต. ที่มท. 0809.2/ว138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 3842 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2563

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ ตําแหนงผู้ชวยธุรการและหรือตําแหนงอื่นตามแผนอัตรา
กําลังสามป 
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดให้เงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นอื่นเป็นราย
จายที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นอาจจายได้ พ.ศ. 2559
2.หนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก อบต. ที่มท. 0809.2/ว138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 3842 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2563
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งบดําเนินงาน รวม 240,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 15,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนแกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่มีความจําเป็นต้อง
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้กับพนักงานสวนตําบล/ลูกจ้าง
ประจํา/พนักงานจ้าง อบต.สระตะเคียน ที่ได้อนุมัติให้ปฏิบัติ
หน้าที่นอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ โดยลักษณะงานสวน
ใหญต้องปฏิบัติงานในที่ตั้งสํานักงานและได้ปฏิบัติงานงานนั้นนอก
เวลาราชการในที่ตั้งสํานักงานหรือโดยลักษณะงานสวนใหญต้อง
ปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสํานักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลา
ราชการนอกที่ตั้งสํานักงาน หรือโดยลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติ
งานในลักษณะเป็นผลัดหรือกะ และได้ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัด
หรือนอกกะของตน และให้หมายความรวมถึงเงินคาตอบแทนวา
ด้วยสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบลด้วย ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินคาตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
 เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐาน
อํานาจในการนํามาตั้งงบประมาณดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2559
2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2
/ว2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่องระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวน
ตําบล  ตําแหนง นักบริหารงานสวัสดิการสังคม/นักพัฒนาชุมชน
ปฏิบัติการและผู้มีสิทธิที่เบิกได้ตามระเบียบฯ เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นอํานาจในการนํามาตั้ง
งบประมาณ ดังนี้
1.พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ
. 2562
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยวกับ
ปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาของบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2549
4.หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน2559
5.หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่กค 0408.5/ว22 ลงวันที่ 12
 มกราคม 2561
6.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9
 สิงหาคม 2559
7.ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องหลักเกณฑและวิธีการเบิกจาย
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนท้อง
ถิ่น ประกาศ ณ วันที่ 12 เมษายน 2542
8. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0809.3/ว4188 ลงวันที่ 9
 ธันวาคม 2548
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ค่าใช้สอย รวม 185,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการตางๆ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการตางๆในการจัดทําสิ่งของ คาถาย
เอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ คาซักฟอก คากําจัดสิ่ง
ปฏิกูล คาระวางรถบรรทุก คาเชาทรัพยสิน คาเชาโฆษณาและเผย
แพร คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกันภัย คาใช้จายในการ
ดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาใช้จายตางๆในการติดตั้ง
โทรศัพท(ยกเว้น คาตู้สาขา คาเครื่องโทรศัพทพวงภายใน และ
เครื่องโทรศัพทภายใน) คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ ฯลฯ
  เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยวกับ
ปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2.ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายในการบริหารงาน
ของสวนราชการ พ.ศ. 2553
3.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่องรูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ –รายจายงบประมาณรายจายประจําป
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
4.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมากที่ มท 0808 .2/ว7120 ลง
วันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจ้าง
เหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ คาใช้จายอื่นคาของรางวัลหรือ
เงินรางวัล คาพวงมาลัย  ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้  พวงมาลา  คา
ชดใช้คาเสียหายและคาสินไหมทดแทน

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  คาลงทะเบียนในการ
ประชุม สัมมนา และการฝึกอบรมหรือการศึกษาอบรม
ตางๆ  ตลอดจนคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นอํานาจในการนํามาตั้ง
งบประมาณ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3. ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายในการบริหาร
งานของสวนราชการ พ.ศ. 2553
4. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406 .4/ ว96 ลงวันที่ 16
 กันยายน 2553
5. หนังสือกรมสงเสริมการปกครอง ดวนที่สุด ที่ มท 0803 .3 /ว
 735 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2561
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โครงการผู้สูงอายุสุขภาพดีด้วยสมุนไพร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการผู้สูงอายุสุขภาพดีด้วย
สมุนไพร เพื่อสงเสริมให้ผู้สูงอายุใช้เวลาวางให้เกิดประโยชน โดย
จายเป็นคาใช้จายในคาอาหาร  อาหารวางและเครื่องดื่ม  คา
วิทยากร  คาวัสดุอุปกรณ  คาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง
กับประเภทรายจายนี้ เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือ
สั่งการที่เป็นฐานอํานาจในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0803.3/ว735 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2561 
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 115
 ลําดับที่ 3)

โครงการฝึกอบรมสงเสริมอาชีพตําบลสระตะเคียน (อาชีพระยะสั้น) จํานวน 20,000 บาท

เพื่อสงเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในตําบลสระตะเคียน ที่
สนใจมีอาชีพเสริม สร้างรายได้เพิ่มและเพียงพอตอการดํารงชีวิต
และสามารถพึ่งตนเองได้อยางยั่งยืน  รวมทั้งเป็นการน้อมนําแนว
ทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององคพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู
หัวมาปฏิบัติในชีวิตประจําวัน  ตลอดจนเพื่อเป็นการสร้างสาย
ใย  สร้างความสัมพันธในครอบครัว  เนื่องจากในการอบรมครั้งนี้
ผู้เข้าอบรมสามารถนําทักษะจากการฝึกอบรมมาใช้ปฏิบัติภายใน
ครอบครัวได้  โดยจายเป็นคาใช้จาย  เชน  คาอาหาร  อาหารวาง
และเครื่องดื่ม  คาวิทยากร  คาวัสดุอุปกรณ  คาใช้จายอื่น ๆ ที่จํา
เป็นและเกี่ยวข้องกับประเภทรายจายนี้ 
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที2่) พ.ศ. 2561
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการสงเคราะหผู้ป่วยที่ยากไร้
ขององคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2560
3.ระเบียบกระทรวงมหาไทยวาด้วยรายจายเกี่ยวกับทุนการ
ศึกษา และการให้ความชวยเหลือนักเรียนขององคกรปกครองสวน
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ท้องถิ่น พ.ศ. 2561
4.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว1235 ลง
วันที่ 7 มีนาคม 2560
5.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0810.7/ว6768 ลง
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 
6.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว7508 ลง
วันที่ 20 ธันวาคม 2561
7.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว0935 ลง
วันที่ 10 กุมภาพันธ 2562
8. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.7/ว1687 ลงวันที่ 26 เมษายน 2562
9.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0810.6/ว 3526 ลง
วันที่ 13 มิถุนายน 2562
10. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0810.4/ว 1792
 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563
 11.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0810.6/ว 2073
 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563
12.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0810.2/ว 2207
 ลงวันที่ 14 เมษายน 2563
13.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0810.2/ว 1715
 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2563
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 115
 ลําดับที่ 2)

โครงการพัฒนาผู้นํากิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน จํานวน 35,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการพัฒนาผู้นําสภาเด็กและ
เยาวชน เพื่อพัฒนาผู้นํากิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน โดยจัดการ
ประชุม สัมมนา ทัศนศึกษาดูงานและอบรมให้ความรู้แกคณะ
กรรมการบริหารสภาเด็กและเยาวชน โดยจายเป็นคาจ้างหมา
รถ คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คาที่
พัก คาวัสดุอุปกรณตางๆและคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยว
ข้องเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐาน
อํานาจในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.หนังสือกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 116
 ลําดับที่ 7)

โครงการสงเสริมสนับสนุนการแขงขันกีฬาและสงทีมเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาตางๆ

จํานวน 30,000 บาท

ตามโครงการสงเสริมและสนับสนุนการแขงขันกีฬาและสงทีมเข้า
รวมการแขงขันกีฬาตางๆ เพื่อเป็นการสนับสนุนเยาวชนตําบลสระ
ตะเคียนให้ได้มีการออกกําลังกายและเป็นการสงเสริมให้เยาวชน
ได้แขงขันกีฬาในระดับตางๆ เพื่อเป็นการสนับสนุนการเลนกีฬา
หรืออกกําลังกายให้มีสุขภาพแข็งแรง และเป็นการสงเสริมการ
แขงขันกีฬาในระดับตางๆ เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือ
หนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการ
จัดงาน การแขงขันกีฬา และสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬา
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 117
 ลําดับที่ 11)

โครงการอบรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตําบลสระ
ตะเคียน

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการอบรมสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตําบลสระตะเคียน เพื่อสนับสนุนและสงเสริม
ด้านคุณธรรมจริยธรรมของผู้สูงอายุ โดยจายเป็นคาใช้จายในคา
อาหาร  อาหารวางและเครื่องดื่ม  คาวิทยากร  คาวัสดุ
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อุปกรณ  คาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องกับประเภทราย
จายนี้ เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐาน
อํานาจในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที2่) พ.ศ. 2561
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการสงเคราะหผู้ป่วยที่ยากไร้
ขององคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2560
3.ระเบียบกระทรวงมหาไทยวาด้วยรายจายเกี่ยวกับทุนการ
ศึกษา และการให้ความชวยเหลือนักเรียนขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2561
4.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว1235 ลง
วันที่ 7 มีนาคม 2560
5.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0810.7/ว6768 ลง
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 
6.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว7508 ลง
วันที่ 20 ธันวาคม 2561
7.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว0935 ลง
วันที่ 10 กุมภาพันธ 2562
8.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.7/ว1687 ลงวันที่ 26 เมษายน 2562
9.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0810.6/ว 3526 ลง
วันที่ 13 มิถุนายน 2562
10.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0810.4/ว 1792
 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563
11.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0810.6/ว 2073
 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563
12.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0810.2/ว 2207
 ลงวันที่ 14 เมษายน 2563
13.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0810.2/ว 1715
 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2563
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 115
 ลําดับที่ 4)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาบํารุง/ซอมแซมทรัพยสินให้ใช้งานได้ตาม
ปกติ ประกอบด้วย คาบํารุงรักษา หรือซอมแซม
วัสดุ ครุภัณฑ เชนเครื่องคอมพิวเตอร เครื่องพิมพ เครื่องปรับ
อากาศ ตลอดจนคาซอมแซมและบํารุงรักษาทรัพยสินอื่นๆที่อยูใน
รายจายประเภทนี้ เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่ง
การที่เป็นฐานอํานาจในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยวกับ
ปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2.ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายในการบริหารงาน
ของสวนราชการ พ.ศ. 2553
3.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่องรูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ –รายจายงบประมาณรายจายประจําป
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
4.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 1536 ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคา
ใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
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ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ประกอบด้วย วัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน แบบ
พิมพ หนังสือ ตรายาง และวัสดุอื่นๆที่เกี่ยวข้องและเข้าประเภท
รายจายนี้ เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็น
ฐานอํานาจในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยวกับ
ปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2.ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายในการบริหารงาน
ของสวนราชการ พ.ศ. 2553
3.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่องรูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ –รายจายงบประมาณรายจายประจําป
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
4.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556
5.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
6.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
7.หนังสือกระทรวงมหาดไทย มท 0808.2/ว0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
8.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว2061 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562
9.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว254 ลงวันที่ 25
 มกราคม  2563
10.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว1358 ลงวันที่ 7พฤษภาคม 2563
11.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว1545 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธความรู้ด้าน
สวัสดิการสังคมตาง ๆเชนการจัดบอรดประชาสัมพันธ แผน
ป้าย ประกาศ วารสาร แผนพับ และอื่น ๆที่เข้าประเภทรายจาย
นี้ เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐาน
อํานาจในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยวกับ
ปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2.ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายในการบริหารงาน
ของสวนราชการ พ.ศ. 2553
3.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่องรูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ –รายจายงบประมาณรายจายประจําป
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
4.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
5.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอรเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุคงทน  วัสดุ
สิ้นเปลือง  วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล  เชน  แผนหรือจาน
บันทึกข้อมูล  อุปกรณบันทึก
ข้อมูล (Diskette, Floppy Disk, Flash Drive ฯลฯ)  ตลับผง
หมึกสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร  ตลับผงหมึกสําหรับเครื่อง
พิมพแบบเลเซอร  กระดาษตอเนื่อง  สายเคเบิล  แผงแป้นอักขระ
หรือแป้นพิมพ (Key Board)  เมนบอรด (Main Board)  และ
วัสดุอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องกับรายจายนี้  เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจในการนํา
มาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยวกับ
ปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2.ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายในการบริหารงาน
ของสวนราชการ พ.ศ. 2553
3.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่องรูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ –รายจายงบประมาณรายจายประจําป
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
4.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
5.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 3,270,211 บาท

งบบุคลากร รวม 1,620,211 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,620,211 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 846,480 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานสวนตําบล ตําแหนง ผู้อํานวย
การกองชาง และนายชางโยธา ปฏิบัติงาน/ชํานาญการ 2 อัตรา
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดให้เงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นอื่นเป็นราย
จายที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นอาจจายได้ พ.ศ. 2559
2.หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานสวน
ตําบล ตําแหนงนายชางโยธา 2 อัตรา
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดให้เงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นอื่นเป็นราย
จายที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นอาจจายได้ พ.ศ. 2559
2.หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐาน
อํานาจในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดให้เงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นอื่นเป็นราย
จายที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นอาจจายได้ พ.ศ. 2559
2.หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
จายเป็นเงินคาประจํา ตําแหนง  ผู้อํานวยการกองชาง

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 622,411 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาจ้างชั่วคราวให้กับพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  ตําแหนงผู้ชวยนายชางโยธา ตําแหนงผู้ชวยเจ้าพนักงาน
ธุรการ และพนักงานจ้างทั่วไป ตําแหนงคนงานทั่วไป จํานวน 3
 อัตรา
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดให้เงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นอื่นเป็นราย
จายที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นอาจจายได้ พ.ศ. 2559
2.หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 73,320 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ ตําแหนง  ผู้ชวยนายชางโยธา และตําแหนงผู้ชวยเจ้า
หน้าที่ธุรการ พนักงานจ้างทั่วไป ตําแหนงคนงานทั่วไป 3 อัตรา
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดให้เงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นอื่นเป็นราย
จายที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นอาจจายได้ พ.ศ. 2559
2.หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
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งบดําเนินงาน รวม 1,030,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานสวน
ตําบล  ตําแหนง ผู้อํานวยการกองชาง และ นายชางโยธา
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ
. 2562
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาของบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
4.หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559
5.หนังสืกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0408.5/ว 22 ลงวันที่ 12
 มกราคม 2561
6.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9
 สิงหาคม 2559 
7.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9
 สิงหาคม 2559
8.ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องหลักเกณฑและวิธีการเบิกจาย
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนท้อง
ถิ่น ประกาศ ณ วันที่ 12 เมษายน 2542
9.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4188 ลงวันที่ 9
 ธันวาคม 2548
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ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ คาเบี้ยประกันภัย
รถยนต หรือจัดทําเอกสารรูปเลมอื่นใดฯลฯ ที่เกี่ยวกับการดําเนิน
งานตามภารกิจและอํานาจหน้าที่ขององคการบริหารสวนตําบลสระ
ตะเคียน

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ คา
เบี้ยประกันภัยรถยนต หรือจัดทําเอกสารรูปเลมอื่นใดฯลฯ ที่เกี่ยว
กับการดําเนินงานตามภารกิจและอํานาจหน้าที่ขององคการ
บริหารสวนตําบลสระตะเคียน 
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นอํานาจใน
การนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําป
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 7120 ลง
วันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจ้าง
เหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
3.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0803.3/ว 735 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2561
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ  คาใช้จายอื่น คาของรางวัลหรือ
เงินรางวัล  คาพวงมาลัย  ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้  พวงมาลา  คา
ชดใช้คาเสียหายและคาสินไหมทดแทน

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน คาลงทะเบียนในการ
ประชุม สัมมนา และการฝึกอบรมหรือการศึกษาอบรม
ตางๆ ตลอดจนคาใช้จายอื่นๆ คาของรางวัลหรือเงินรางวัล คา
พวงมาลัย ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา คาชดใช้คาเสีย
หายและคาสินไหมทดแทนฯลฯ 
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3.ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายในการบริหารงาน
ของสวนราชการ พ.ศ. 2553
4.หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.4/ว 96 ลงวันที่ 16
 กันยายน 2553
5.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0803.3/ว 735 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2561
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ เชนรถยนต รถอี
แต๋น จักรยานยนต เครื่องเจาะคอนกรีต เครื่อง
คอมพิวเตอร เครื่องปริ้นเตอร ป้ายจราจร ไฟสัญญาณ
จราจร ตลอดจนคาซอมแซมและบํารุงรักษาประเภทอื่นๆ  อยูใน
ประเภทนี้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2.ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายในการบริหารงาน
ของสวนราชการ พ.ศ. 2553
3.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําป
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
4.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 1536 ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคา
ใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค

ค่าวัสดุ รวม 940,000 บาท
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วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุคง
ทน  วัสดุสิ้นเปลือง  วัสดุอุปกรณประกอบและ
อะไหล  เชน  หนังสือ  เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก  กรรไกร  ตรา
ยาง  ดินสอปากกา  ยางลบ  สมุดประวัติข้าราชการ  สิ่งพิมพที่ได้
จากการซื้อหรือจ้างพิมพ  และวัสดุอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง
กับรายจายนี้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาวัสดุเครื่อง
แตงแตงกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560
3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
4.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
5.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ 0808.2/ว
 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556
6.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
7.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
8.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
9.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562
10.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 25
 มกราคม 2563
11.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1358 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563
12.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1545 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
13.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาฟวส  ปลั๊กไฟ  สวิตซไฟ  หลอดไฟ  สายไฟ  และ
อื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจายนี้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาวัสดุเครื่อง
แตงแตงกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560
3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
4.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
5.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ 0808.2/ว
 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556
6.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
7.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
8.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
9.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562
10.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 25
 มกราคม 2563
11.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1358 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563
12.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1545 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
13.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
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วัสดุกอสร้าง จํานวน 650,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อสิ่งของ  เครื่องใช้
ตางๆ  เชน  สี  ไม้  ทินเนอร  ทราย  ปูน  อิฐ  หิน  และอื่นๆ  ที่
เข้าประเภทรายจายนี้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาวัสดุเครื่อง
แตงแตงกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560
3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
4.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
5.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ 0808.2/ว
 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556
6.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
7.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
8.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
9.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562
10.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 25
 มกราคม 2563
11.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1358 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563
12.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1545 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
13.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จาย เชน แบ็ตเตอรี่ ยางใน ยางนอก ตลอดจน
วัสดุอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจายนี้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาวัสดุเครื่อง
แตงแตงกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560
3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
4.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
5.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ 0808.2/ว
 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556
6.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
7.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
8.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
9.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562
10.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 25
 มกราคม 2563
11.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1358 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563
12.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1545 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
13.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอรเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุคงทน  วัสดุ
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สิ้นเปลือง  วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล  เชน  แผนหรือจาน
บันทึกข้อมูล  อุปกรณบันทึก
ข้อมูล (Diskette, Floppy Disk,  Flash Drive ฯลฯ)  ตลับผง
หมึกสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร  ตลับผงหมึกสําหรับเครื่อง
พิมพแบบเลเซอร  กระดาษตอเนื่อง  สายเคเบิล  แผงแป้นอักขระ
หรือแป้นพิมพ (Key Board)  เมนบอรด (Main  Board)  และ
วัสดุอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องกับรายจายนี้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาวัสดุเครื่อง
แตงแตงกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560
3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
4.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
5.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ 0808.2/ว
 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556
6.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
7.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
8.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
9.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562
10.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 25
 มกราคม 2563
11.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1358 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563
12.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1545 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
13.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
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งบลงทุน รวม 620,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 620,000 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

คาเงินชดเชย คางานกอสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ คา (K ) จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเงินชดเชยคางานกอสร้างตามสัญญาแบบปรับราคา
ได้ คา (K ) 
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 21147 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2561
2.หนังสือสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ดวนมาก ที่ ตผ
 0017/4627 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560
3.หนังสือสํานักงบประมาณ ดวนที่สุด ที่ นร 0407/ว 150 ลงวัน
ที่ 24 สิงหาคม 2544
4.หนังสือสํานักงบประมาณ ดวนที่สุด ที่ นร 0407/ว 85 ลงวัน
ที่ 13 กรกฎาคม 2541

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง (ราย
จายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการปรับปรุงที่ดินหรือสิ่งกอสร้างซึ่งมิใชเป็น
การซอมแซมตามปกติ) เชน คาปรับปรับงระบบระบายน้ํา ฯลฯ
 และบํารุงรักษาประเภทอื่นๆ  อยูในประเภทนี้ 
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้แกเอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภาย
นอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งกอสร้าง

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้แกเอกชน นิติบุคคล ภายนอก 
เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งกอสร้าง

จํานวน 100,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้แก
เอกชน นิติบุคคล
เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งกอสร้าง
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1657
 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558

งานไฟฟ้าถนน รวม 9,222,000 บาท
งบลงทุน รวม 9,022,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 9,022,000 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายข้างที่ทําการ อบต
.สระตะเคียน)

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้าง โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (สายข้างที่ทําการ อบต.สระตะเคียน) รายละเอียดดังนี้ 
ถนนกว้าง 2.40 เมตร ยาว 65 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
คอนกรีตไมน้อยกวา 156.00 ตร.ม.และวางทอระบายน้ํา/บอ
พัก ขนาด 0.60 เมตร จํานวน 60 ทอน พร้อมป้าย
โครงการ จํานวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบที่ อบต.สระ
ตะเคียน กําหนด 
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2561 -
 2565) หน้า  22 ลําดับที่ 48)
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคลองศรีสุข หมูที่ 9    
                 
(จากบ้านนายสวน ณีรวรรณ – บ้านนายณรงค โสมกูล)

จํานวน 492,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้าง โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านคลองศรีสุข หมูที่ 9 (จากบ้านนายสวน ณีรวรรณ –
บ้านนายณรงค โสมกูล) รายละเอียดดังนี้ 
ถนนกว้าง 5.00 เมตร ยาว 180 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่คอนกรีตไมน้อยกวา  900 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ 1
 ป้าย รายละเอียดตามแบบที่ อบต.สระตะเคียน กําหนด  
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 70
 ลําดับที่ 99 )

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกไม้ตาย หมูที่ 4  
(เส้นทางโคกไม้ตาย – หนองหลักศิลา)

จํานวน 492,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้าง โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านโคกไม้ตาย หมูที่ 4 (เส้นทางโคกไม้ตาย – หนองหลัก
ศิลา) รายละเอียดดังนี้ 
ถนนกว้าง 5 เมตร ยาว 180 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
คอนกรีตไมน้อยกวา 900 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จํานวน 1
 ป้าย รายละเอียดตามแบบที่ อบต.สระตะเคียน กําหนด 
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) (หน้า 55
 ลําดับที่ 47)

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกวัวนอน หมูที่ 6    

(จากถนนหลัก – สระน้ํา)

จํานวน 499,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้าง โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านโคกวัวนอน หมูที่ 6 (จากถนนหลัก – สระน้ํา) ราย
ละเอียดดังนี้ 
ถนนกว้าง 5 เมตร ยาว 190 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
คอนกรีตไมน้อยกวา 950 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จํานวน 1
 ป้าย รายละเอียดตามแบบที่ อบต.สระตะเคียน กําหนด 
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) (หน้า 60
 ลําดับที่ 65)
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุงิ้ว หมูที่ 7      
(จากหน้าศาลาประชาคม – ทางเข้าโรงเรียนสามัคคีประชาสรรค)

จํานวน 492,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้าง โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านบุงิ้ว หมูที่ 7 (จากหน้าศาลาประชาคม – ทางเข้า
โรงเรียนสามัคคีประชาสรรค) รายละเอียดดังนี้ 
ถนนกว้าง 5 เมตร ยาว 180 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
คอนกรีตไมน้อยกวา 900 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จํานวน 1
 ป้าย รายละเอียดตามแบบที่ อบต.สระตะเคียน กําหนด 
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า  64
 ลําดับที่ 76)

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระตะเคียน หมูที่ 1  
   
(จากบ้านนางลําเพย – บ้านนายเล็ก  ซึมกระโทก)

จํานวน 329,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้าง โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านสระตะเคียน หมูที่ 1 (จากบ้านนางลําเพย – บ้านนาย
เล็ก  ซึมกระโทก) รายละเอียดดังนี้ 
ถนนกว้าง 5 เมตร ยาว 123 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
คอนกรีตไมน้อยกวา 615.00 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จํานวน 1
 ป้าย รายละเอียดตามแบบที่ อบต.สระตะเคียน กําหนด 
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) (หน้า 43
 ลําดับที่ 6)

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหิน หมูที่ 2     
(จากบ้านนางติ๋ม – บ้านนายเนตร)

จํานวน 249,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้าง โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหนองหิน หมูที่ 2 (จากบ้านนางติ๋ม – บ้านนาย
เนตร) รายละเอียดดังนี้ 
ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
คอนกรีตไมน้อยกวา 480.00 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จํานวน 1
 ป้าย รายละเอียดตามแบบที่ อบต.สระตะเคียน กําหนด 
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 47
 ลําดับที่ 20)
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม  หมูที่ 8           
            
(ซอยสายรุ้ง)

จํานวน 229,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้าง โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านใหม หมูที่ 8 (ซอยสายรุ้ง) รายละเอียดดังนี้ 
ถนนกว้าง 3.50 เมตร ยาว 129 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่คอนกรีตไมน้อยกวา 451.50 ตร.ม. พร้อมป้าย
โครงการ จํานวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบที่ อบต.สระ
ตะเคียน กําหนด 
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) (หน้า 67
 ลําดับที่ 89)

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม หมูที่ 8  
(จากซอยบ้านป้าตุ๋ย – บ้านป้าสมศรี)

จํานวน 233,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างโครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านใหม หมูที่ 8 (จากซอยบ้านป้าตุ๋ย – บ้านป้าสมศรี) ราย
ละเอียดดังนี้ 
ถนนกว้าง 3.50 เมตร ยาว 131 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่คอนกรีตไมน้อยกวา 458.50 ตร.ม. พร้อมป้าย
โครงการ จํานวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบที่ อบต.สระ
ตะเคียน กําหนด 
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) (หน้า 67
 ลําดับที่ 88)

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหมคูเมือง หมูที่ 15   
  
(จากบ้านนางณัฐวิกา  เกษีสังข – บ้านนางทองเลี่ยม  แหลกระโทก)

จํานวน 254,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้าง โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านใหมคูเมือง หมูที่ 15 (จากบ้านนางณัฐวิกา เกษีสังข – 
บ้านนางทองเลี่ยม แหลกระโทก) รายละเอียดดังนี้ 
ถนนกว้าง 5.00 เมตร ยาว 93 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
คอนกรีตไมน้อยกวา 465 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จํานวน 1
 ป้าย รายละเอียดตามแบบที่ อบต.สระตะเคียน กําหนด 
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2561 -
 2565) หน้า 49 ลําดับที่ 5)
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โครงการกอสร้างถนนหินคลุก บ้านโคกสูง หมูที่ 3      
(จากบ้านโคกสูง – บ้านโนนสําราญ)

จํานวน 220,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้าง โครงการกอสร้างถนนหินคลุก บ้านโคก
สูง หมูที่ 3 (จากบ้านโคกสูง – บ้านโนนสําราญ) รายละเอียดดังนี้ 
ถนนกว้าง 3.00 เมตร ยาว 590 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่กอสร้างถนนหินคลุกไมน้อยกวา  1,770 ตร.ม. และทําการ
เกรดปรับแตงบดอัดแนนพื้นผิวทางจนเรียบร้อย พร้อมป้าย
โครงการ 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบที่ อบต.สระ
ตะเคียน กําหนด 
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2561 -
 2565) หน้า 10 ลําดับที่ 12)

โครงการกอสร้างถนนหินคลุก บ้านบุงิ้ว หมูที่ 7     
(จากสามแยกบ้านนายสุด – ซอย 2)

จํานวน 877,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้าง โครงการกอสร้างถนนหินคลุก บ้านบุ
งิ้ว หมูที่ 7 (จากสามแยกบ้านนายสุด – ซอย 2) รายละเอียดดังนี้ 
ถนนกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,400 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่กอสร้างถนนหินคลุกไมน้อยกวา  7,000 ตร.ม. และทําการ
เกรดปรับแตงบดอัดแนนพื้นผิวทางจนเรียบร้อย พร้อมป้าย
โครงการ 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบที่ อบต.สระ
ตะเคียน กําหนด 
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 64
 ลําดับที่ 77)

โครงการกอสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองไขน้ํา หมูที่ 5  
เลียบคลองลํามาศ (จากบ้านนางมะลิซ้อน ยะกระโทก)

จํานวน 221,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้าง โครงการกอสร้างถนนหินคลุก บ้านหนอง
ไขน้ํา หมูที่ 5 เลียบคลองลํามาศ (จากบ้านนางมะลิซ้อน ยะกระ
โทก) รายละเอียดดังนี้ 
ถนนกว้าง 3.50 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่กอสร้างถนนหินคลุกไมน้อยกวา  1,750 ตร.ม. และทําการ
เกรดปรับแตงบดอัดแนนพื้นผิวทางจนเรียบร้อย พร้อมป้าย
โครงการ 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบที่ อบต.สระ
ตะเคียน กําหนด 
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 59
 ลําดับที่ 61)
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โครงการกอสร้างถนนหินคลุก บ้านใหม หมูที่ 8 เลียบคลองลํามาศ จํานวน 641,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้าง โครงการกอสร้างถนนหินคลุก บ้าน
ใหม หมูที่ 8 เลียบคลองลํามาศรายละเอียดดังนี้ 
ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,280 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่กอสร้างถนนหินคลุกไมน้อยกวา  5,120 ตร.ม. และทําการ
เกรดปรับแตงบดอัดแนนพื้นผิวทางจนเรียบร้อย พร้อมป้าย
โครงการ 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบที่ อบต.สระ
ตะเคียน กําหนด
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 67
 ลําดับที่ 90)

โครงการกอสร้างทางจักรยานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก         
(สายจากบ้านสระตะเคียน หมูที่ 1 – บ้านโคกไม้ตาย หมูที่ 4)

จํานวน 989,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้าง โครงการกอสร้างทางจักรยานถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (สายจากบ้านสระตะเคียน หมูที่ 1 – บ้าน
โคกไม้ตาย หมูที่ 4) รายละเอียดดังนี้ 
ถนนกว้าง 3 เมตร ยาว 610 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
คอนกรีตไมน้อยกวา 1,830 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จํานวน 1
 ป้าย รายละเอียดตามแบบที่ อบต.สระตะเคียน กําหนด 
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2561 -
 2565) หน้า 23 ลําดับที่ 54)

โครงการกอสร้างปรับปรุงอาคารสถานที่ได้มาตรฐานการดําเนินงาน  
  (ศพด.สระตะเคียน – บ้านใหม)

จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้าง โครงการกอสร้างปรับปรุงอาคารสถานที่
ได้มาตรฐานการดําเนินงาน (ศพด.สระตะเคียน – บ้านใหม) ราย
ละเอียดดังนี้ 
กอสร้างพื้น คสล.หนา 7 เซนติเมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมน้อย
กวา 315.06 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย ราย
ละเอียดตามแบบที่ อบต.สระตะเคียน กําหนด 
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 86
 ลําดับที่ 156)
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โครงการซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหิน หมูที่ 2     
  
(จากบ้านนายบุญนาค – ถนนดําทางเข้าหมูบ้าน)

จํานวน 434,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้าง โครงการซอมแซมถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหนองหิน หมูที่ 2 (จากบ้านนายบุญนาค – ถนนดําทาง
เข้าหมูบ้าน) รายละเอียดดังนี้ 
ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 212 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
คอนกรีตไมน้อยกวา 848 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จํานวน 1
 ป้าย รายละเอียดตามแบบที่ อบต.สระตะเคียน กําหนด 
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า  47
 ลําดับที่ 18)

โครงการซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหิน หมูที่ 2     

(จากบ้านนายบุญนาค – บ้านนางบัวลอย)

จํานวน 229,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้าง โครงการซอมแซมถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหนองหิน หมูที่ 2 (จากบ้านนายบุญนาค – บ้านนางบัว
ลอย) รายละเอียดดังนี้ 
ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 113 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
คอนกรีตไมน้อยกวา 452 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จํานวน 1
 ป้าย รายละเอียดตามแบบที่ อบต.สระตะเคียน กําหนด 
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 47
 ลําดับที่ 19)

โครงการซอมแซมถนนลูกรัง บ้านบุงิ้ว  หมูที่ 7                           
 
(จากเส้นประปา – ไร อ.สิริ)

จํานวน 232,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้าง โครงการซอมแซมถนนลูกรัง บ้านบุ
งิ้ว  หมูที่ 7 (จากเส้นประปา – ไร อ.สิริ) รายละเอียดดังนี้ 
ถนนกว้าง 3.50 เมตร ยาว 1,350 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่รวมไมน้อยกวา  4,725 ตร.ม. และทําการเกรดปรับแตงบด
อัดแนนพื้นผิวทางจนเรียบร้อย พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ราย
ละเอียดตามแบบที่ อบต.สระตะเคียน กําหนด 
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 94
 ลําดับที่ 12)
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โครงการซอมแซมถนนลูกรัง บ้านใหมคูเมือง หมูที่ 15                 
(จากบ้านนายสมร – บ้านนางพลอย)

จํานวน 19,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้าง โครงการซอมแซมถนนลูกรัง บ้านใหมคู
เมือง หมูที่ 15 (จากบ้านนายสมร – บ้านนางพลอย) รายละเอียด
ดังนี้ 
ถนนกว้าง 3.00 เมตร ยาว 130 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่รวมไมน้อยกวา  390 ตร.ม. และทําการเกรดปรับแตงบดอัด
แนนพื้นผิวทางจนเรียบร้อย รายละเอียดตามแบบที่ อบต.สระ
ตะเคียน กําหนด (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -
 2565) หน้า 48 ลําดับที่ 4)

โครงการซอมแซมถนนลูกรัง บ้านใหมคูเมือง หมูที่ 15                 
(จากวัดบ้านใหม – หนองก้านเหลือง)

จํานวน 196,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้าง โครงการซอมแซมถนนลูกรัง บ้านใหมคู
เมือง หมูที่ 15 (จากวัดบ้านใหม – หนองก้านเหลือง) รายละเอียด
ดังนี้ 
ถนนกว้าง 3.50 เมตร ยาว 1,140 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่รวมไมน้อยกวา  3,990 ตร.ม. และทําการเกรดปรับแตงบด
อัดแนนพื้นผิวทางจนเรียบร้อย พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ราย
ละเอียดตามแบบที่ อบต.สระตะเคียน กําหนด 
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2561 -
 2565) หน้า 47 ลําดับที่ 3)

โครงการซอมแซมถนนหินคลุก บ้านคลองศรีสุข หมูที่ 9    
(จากวัดคลองศรีสุข – คลองสงน้ําสะพาน)

จํานวน 496,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้าง โครงการซอมแซมถนนหินคลุก บ้านคลอง
ศรีสุข หมูที่ 9 (จากวัดคลองศรีสุข – คลองสงน้ําสะพาน) ราย
ละเอียดดังนี้ 
ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 990 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ซอมแซมถนนหินคลุกไมน้อยกวา  3,960 ตร.ม. และทําการ
เกรดปรับแตงบดอัดแนนพื้นผิวทางจนเรียบร้อย พร้อมป้าย
โครงการ 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบที่ อบต.สระ
ตะเคียน กําหนด 
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 70
 ลําดับที่ 100)

วันที่พิมพ : 23/7/2563  16:09:41 หน้า : 149/179



โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าถนน              
(บริเวณสี่แยกวัดโคกไม้ตาย) จํานวน 12 ต้น

จํานวน 473,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าถนน 
(บริเวณสี่แยกวัดโคกไม้ตาย) จํานวน 12 ต้น พร้อมป้าย
โครงการ 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบที่ อบต.สระ
ตะเคียน กําหนด เพื่อเพิ่มแสงสวางให้ประชาชนสัญจรไปมาใน
เวลากลางคืน (อนึ่งที่ไมได้งบประมาณพร้อมติดตั้งหม้อแปลง
ไฟฟ้าเนื่องจากการไฟฟ้าแจ้งขอความรวมมือสงเสริมหรือสนับ
สนุนการจ้างบริการเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าตามกฎกระทรวง กําหนด
พัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการสงเสริมหรือสนับ
สนุน ป พ.ศ. 2563 หมวด 6ข้อ 23 (3) เป็นการสงเสริมหรือสนับ
สนุนการจ้างบริการเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า 
พร้อมนี้จึงขอแยกการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าให้เป็น แผนงานเคหะ
และชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบเงินอุดหนุน หมวดเงินอุด
หนุน ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน เป็นอีกรายการหนึ่ง ประกอบ
กับหนังสือ ที่ กค (กวจ) 0405.2/028035 ลงวันที่ 30
 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ข้อหารือแนวทางการดําเนินงาน 
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ. 2560 โดยอ้างถึง กําหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
พัสดุที่รัฐต้องการสงเสริมหรือสนับสนุน ป พ.ศ. 2560 หมวด 7
 ข้อ 25 (3) ข้อ 26 (3) และป พ.ศ. 2563 หมวด 6 ข้อ 23 (3)  
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2561 -
 2565) หน้า 23 ลําดับที่ 51)

โครงการวางทอระบายน้ําพร้อมบอพัก บ้านสระตะเคียน  หมูที่ 1     
 
(จากยาโม – ลํามาศ)

จํานวน 418,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้าง โครงการวางทอระบายน้ําพร้อมบอ
พัก บ้านสระตะเคียน  หมูที่ 1 (จากยาโม – ลํามาศ) รายละเอียด
ดังนี้ 
ขนาดทอระบายน้ํา 0.60 เมตร จํานวน 248 ทอน พร้อมบอ
พัก จํานวน 10 บอ พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย รายละเอียดตาม
แบบที่ อบต.สระตะเคียน กําหนด 
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 44
 ลําดับที่ 9)
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งบเงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอเสิงสาง (คาติดตั้งหม้อแปลง
ไฟฟ้า)

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า รายละเอียดดังนี้ 
ติดตั้งหมอแปลงไฟฟ้า ขนาด  30 KVA จํานวน 1 ตัว พร้อม
อุปกรณครบชุด เพื่อเพิ่มแสงสวางให้ประชาชนสัญจรไปมาในเวลา
กลางคืน ประกอบกับหนังสือ ที่ กค (กวจ) 0405.2/028035 ลง
วันที่ 30 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ข้อหารือแนวทางการดําเนิน
งาน ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยอ้างถึง กําหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัด
จ้างพัสดุที่รัฐต้องการสงเสริมหรือสนับสนุน ป พ.ศ. 2560
 หมวด 7 ข้อ 25 (3) ข้อ 26 (3) และป พ.ศ. 2563 หมวด 6
 ข้อ 23 (3)  
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2561 -
 2565) หน้า 23 ลําดับที่ 51)
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 10,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการ อบต.สระตะเคียน พบปะประชาชน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการ อบต.สระตะเคียน พบปะ
ประชาชน เพื่อพบปะเยี่ยมเยือน สร้างความเข้าใจอันดีและความ
รู้สึกที่ดีระหวาง อบต. กับประชาชน  ประชาสัมพันธหนวย
งาน อบต. และนโยบายของรัฐบาล รับทราบข้อมูลปัญหาความ
ต้องการของประชาชน ตลอดจนเพื่อการอํานวยความสะดวกให้
แกประชาชนที่อยูหางไกลได้รับการบริการจาก อบต. โดยจายเป็น
คาใช้จาย เชน คาจ้างเหมาบริการ คาอาหาร อาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาของขวัญ คาวัสดุอุปกรณ ตลอดจนคาใช้จายอื่นๆ ที่
จําเป็นและเกี่ยวข้องกับรายจายนี้  
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0803.3/ว 735 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2561
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 131
 ลําดับที่ 1)
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 600,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 600,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 500,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการกีฬาสามัคคี “สระตะเคียนเกมส” ครั้งที่ 23 จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการแขงขันกีฬาสามัคคี “สระ
ตะเคียนเกมส” ครั้งที่ 23  เพื่อให้เยาวชน ประชาชน รู้รัก
สามัคคี รู้จักกติกา มารยาท มีทักษะในการเลนกีฬาที่ถูกต้อง มี
น้ําใจนักกีฬา มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง และใช้เวลาวางให้เกิด
ประโยชนมีพฤติกรรมหางไกลยาเสพติด โดยจายเป็นคาชุดนัก
กีฬา  คาจ้างเหมาเครื่องเสียง คากรรมการผู้ตัดสิน  อาหารวาง
และเครื่องดื่มฯลฯ และคาใช้จายอื่นๆที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง  
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใชจายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0803.3/ว 735 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2561
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2561-
2565) หน้า 51 ลําดับที่ 1)

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
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วัสดุกีฬา จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุและอุปกรณกีฬามีไว้ประจําที่ศูนยกีฬา
ตําบลสระตะเคียนและให้หมูบ้านยืมภายในตําบลสระ
ตะเคียน และตลอดจนเพื่อสนับสนุนการเลนกีฬาและกิจกรรม
นันทนาการในหมูบ้านให้มีอุปกรณกีฬาในการเลนกีฬา และการ
แขงขันกีฬาของศูนยกีฬาประจําตําบลสระตะเคียน 
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาวัสดุเครื่อง
แตงแตงกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560
3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
4.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
5.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ 0808.2/ว
 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556
6.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
7.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
8.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
9.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562
10.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 25
 มกราคม 2563
11.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1358 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563
12.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1545 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
13.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 55,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 55,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 55,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการประเพณีสงกรานต  สืบสานวัฒนธรรม จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการประเพณีสงกรานต สืบสาน
วัฒนธรรม เพื่อเป็นการอนุรักษประเพณีวัฒนธรรมของท้อง
ถิ่น โดยจายเป็นคาจัดสถานที่ คาจ้างเหมาเครื่องเสียง คา
อาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คารางวัลการแสดง  และคาใช้
จายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง  
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0803.3/ว 735 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2561
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 118
 ลําดับที่ 4)
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โครงการพระธรรมทูตสงเสริมจริยธรรมสูชุมชน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการพระธรรมทูตสงเสริมจริยธรรม
สูชุมชน เพื่อสงเสริมและเผยแพรพระธรรม คําสอนแก
เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป โดยจายเป็นคาตอบแทน
วิทยากร คาจ้างเหมาบริการรถ คาจัดทําเอกสารการบรรยาย
ธรรม และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง 
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0803.3/ว 735 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2561    
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 118
 ลําดับที่ 5)

โครงการสงเสริมสัปดาหพระพุทธศาสนาและพัฒนาจริยธรรม
เยาวชน

จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการสงเสริมสัปดาหพระพุทธ
ศาสนาและพัฒนาจริยธรรมเยาวชน เพื่อนําเด็กและ
เยาวชน ประชาชนทั่วไป รวมกิจกรรมสงเสริมสัปดาหพระพุทธ
ศาสนา  โดยจายเป็นคาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คาตอบ
แทนวิทยากร  คาจ้างเหมารถ และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นและ
เกี่ยวข้อง
 เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐาน
อํานาจในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0803.3/ว 735 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2561
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 118
 ลําดับที่ 6)
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โครงการสดุดีวีรกรรมทานท้าวสุรนารี  ประจําป  2564 จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการสดุดีวีรกรรมทานท้าวสุ
รนารี ประจําป 2564  ในการจัดสงขบวนสดุดีวีรกรรมทานท้าวสุ
รนารีเข้ารวมกิจกรรมของอําเภอเสิงสาง โดยจายเป็นคาจัดทํา
ป้าย คาแตงตัวผู้เข้ารวมขบวน  คาเหมาบริการในการจัดแหลง
เรียนรู้ทางวัฒนธรรม คาจ้างในการจัดทําขบวน คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม และคาใช้จายอื่นๆ  ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0803.3/ว 735 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2561
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 118
 ลําดับที่  3 )

โครงการสืบสานประเพณีเข้าพรรษา จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการสืบสานประเพณีเข้า
พรรษา เพื่อเป็นการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น โดย
จายเป็นคาจัดสถานที่  คาจ้างเหมาบริการตางๆ คาตอบแทน
กรรมการ เงินรางวัล และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง 
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0803.3/ว 735 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2561
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 118
 ลําดับที่ 2)
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 1,400,680 บาท

งบบุคลากร รวม 1,135,680 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,135,680 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 575,280 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานสวนตําบล ตําแหนง ผู้อํานวย
การกองสงเสริมการเกษตร  และตําแหนงนักวิชาการ
เกษตร ปฏิบัติการ/ชํานาญการ  องคการบริหารสวนตําบลสระ
ตะเคียน  และหรือตําแหนงตามแผนอัตรากําลังสามป      
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดให้เงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นอื่นเป็นราย
จายที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นอาจจายได้ พ.ศ. 2559
2.หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงิน ประจําตําแหนงพนักงานสวนตําบล ตําแหนง ผู้
อํานวยการกองสงเสริมการเกษตรเป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจในการนํา
มาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดให้เงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นอื่นเป็นราย
จายที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นอาจจายได้ พ.ศ. 2559
2.หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 482,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหนง  ผู้ชวย
เจ้าพนักงานธุรการ  และพนักงานจ้าง ตําแหนง คนงานทั่ว
ไป  องคการบริหารสวนตําบลสระตะเคียน และหรือตําแหนงตาม
แผนอัตรากําลังสามป         
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นอํานาจใน
การนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดให้เงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นอื่นเป็นราย
จายที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นอาจจายได้ พ.ศ. 2559
2.หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ ตําแหนง  ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ และพนักงาน
จ้าง ตําแหนงคนงานทั่วไปและหรือตําแหนงตามแผนอัตรากําลัง
สสามป    
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นอํานาจใน
การนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดให้เงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นอื่นเป็นราย
จายที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นอาจจายได้ พ.ศ. 2559
2.หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
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งบดําเนินงาน รวม 265,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานสวน
ตําบล ตําแหนง ผู้อํานวยการกองสงเสริมการเกษตร และ
หรือ ตําแหนงตามแผนอัตรากําลังสามป         
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ
. 2562
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาของบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
4.หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559
5.หนังสืกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0408.5/ว 22 ลงวันที่ 12
 มกราคม 2561
6.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9
 สิงหาคม 2559 
7.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9
 สิงหาคม 2559
8.ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องหลักเกณฑและวิธีการเบิกจาย
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนท้อง
ถิ่น ประกาศ ณ วันที่ 12 เมษายน 2542
9.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4188 ลงวันที่ 9
 ธันวาคม 2548
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ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ  คาใช้จายอื่นคาของรางวัลหรือ
เงินรางวัล  คาพวงมาลัย  ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้  พวงมาลา  คา
ชดใช้คาเสียหายและคาสินไหมทดแทน

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน คาลงทะเบียนในการ
ประชุม สัมมนา และการฝึกอบรมหรือการศึกษาอบรมตาง ๆ
  ตลอดจนคาใช้จายอื่นๆ คาของรางวัลหรือเงินรางวัล คาพวง
มาลัย ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา คาชดใช้คาเสียหาย
และคาสินไหมทดแทน ฯลฯ 
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3.ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายในการบริหารงาน
ของสวนราชการ พ.ศ. 2553
4.หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.4/ว 96 ลงวันที่ 16
 กันยายน 2553
5.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0803.3/ว 735 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2561
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โครงการ "รักน้ํา รักป่า  รักษาแผนดิน" จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรี
สินทรมหาชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยูหัว รัชกาลที๑่๐ เพื่อ
เป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและสร้างป่าชุมชนเพื่อเป็นแหลงอาหารให้
กับประชาชนตําบลสระตะเคียนได้ใช้ประโยชนรวมกัน  โดยจาย
เป็นคาใช้จาย  เชน   คาวัสดุ อุปกรณ คาอาหาร อาหารวางพร้อม
เครื่องดื่ม และรายจายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง  
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด  ที่ มท
 0801.6/ว1060  ลงวันที่  31  พฤษภาคม 2559  เรื่อง
โครงการ “รักน้ํา รักป่า รักษาแผนดิน”
3.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด  ที่ มท
 0801.6/ว1070  ลงวันที่  1  มิถุนายน 2559  เรื่องโครงการ “
รักน้ํา รักป่า รักษาแผนดิน”
(ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) หน้า 106
 ลําดับที่ 9)

โครงการดูแลและบํารุงรักษาแปลงปลูกต้นไม้ บริเวณพื้นที่สาธารณะ 
ดงดาน หมูที่๑ ตําบลสระตะเคียน

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อดูแลและบํารุงรักษาแปลงปลูกต้นไม้ที่ปลูกตามกิจกรรมตางๆ
ในทุกปงบประมาณที่ผานมาบริเวณพื้นที่สาธารณะดงดาน หมู
ที่ ๑  ตําบลสระตะเคียน เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและเป็นแหลงอาหาร
ให้กับประชาชน โดยจายเป็นคาใช้จาย เชน คาวัสดุ อุปกรณ และ
รายจายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง                
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) หน้า 109
  ลําดับที่ 16)
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โครงการทําแปลงขยายพันธุหญ้าแฝกเพื่อสงเสริมการใช้ประโยชน
จากหญ้าแฝก  ศูนยบริการถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจํา
ตําบลสระตะเคียน

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจัดทําแปลงขยายพันธุหญ้าแฝกเพื่อให้เกษตรกรได้นําหญ้า
แฝกไปใช้ประโยชนในด้านตางๆ โดยจายเป็นคาใช้จาย เชน คา
วัสดุ อุปกรณ และรายจายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยว
ข้อง                
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) หน้า 105
 ลําดับที่ 7) 
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โครงการสนับสนุนการดําเนินการโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการสนับสนุนการดําเนินการโครงการ
อนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสนองพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐา
ธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ตามกิจกรรมของการดําเนินการโครงการอนุรักษพันธุกรรม
พืช โดยจายเป็นคาใช้จาย เชน คาตอบแทนวิทยากร  คา
วัสดุ อุปกรณ และรายจายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง 
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว1470
  ลงวันที่ 24 กรกฎาคม  2560
3.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว1424  ลงวันที่ 4 เมษายน 2562
(ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) หน้า 108
  ลําดับที่ 15)
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โครงการอบรมเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเพื่อลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต 
ปลอดภัย ปลอดจากโรค

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการอบรมเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเพื่อลด
ต้นทุน เพิ่มผลผลิต ปลอดภัย ปลอดจากโรค ให้เกษตรกร มีความ
รู้ในการลดต้นทุน เพิ่มผลิต การใช้จุลินทรียในการป้องกันกําจัด
โรคข้าว   เชน คาวัสดุ อุปกรณ คาอาหาร อาหารวางและเครื่อง
ดื่ม  คาตอบแทนวิทยากร  และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยว
ข้อง  
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2.พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไข
เพิ่มเติม มาตรา 68
(ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 1 หน้า 39 ลําดับที่ 2 )

โครงการอบรมสงเสริมการเลี้ยงผึ้งโพรง ตําบลสระตะเคียน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตาม โครงการอบรมสงเสริมการเลี้ยงผึ้ง
โพรง ตําบลสระตะเคียน เพื่อให้ความรู้ การเลี้ยงผึ้งโพรงกับ
เกษตรกร และสาธิตวิธีการเลี้ยงผึ้งโพรง  เชน คาวัสดุ อุปกรณ คา
อาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม  คาตอบแทนวิทยากร  และคาใช้
จายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง                
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2.พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไข
เพิ่มเติม มาตรา 68
(ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) เพิ่ม
เติม  ฉบับที่ 1 หน้า 39 ลําดับที่ 1)
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โครงการอบรมสงเสริมอาชีพด้านปศุสัตว ศูนยบริการถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลสระตะเคียน

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการอบรมสงเสริมอาชีพด้านปศุ
สัตว ศูนยบริการถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลสระ
ตะเคียน เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้และทักษะในการเลี้ยงสัตว
เศรษฐกิจในแตละชนิด เชน คาวัสดุ อุปกรณ คาอาหาร อาหาร
วางและเครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร และคาใช้จายอื่นๆ ที่จํา
เป็นและเกี่ยวข้อง 
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นอํานาจใน
การนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2.พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไข
เพิ่มเติม มาตรา 68
(ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) หน้า 103
 ลําดับที่ 1)

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการเกษตร  ศูนยบริการถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลสระตะเคียน

จํานวน 20,000 บาท

 เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการอบรมโครงการอบรมให้ความรู้
ด้านการเกษตร ศูนยบริการถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจํา
ตําบลสระตะเคียน เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้และทักษะในการ
เลี้ยงสัตวเศรษฐกิจในแตละชนิด  เชน คาวัสดุ อุปกรณ คา
อาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม  คาตอบแทนวิทยากร  และคาใช้
จายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง                
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นอํานาจใน
การนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2.พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไข
เพิ่มเติม มาตรา 68
(ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) หน้า 108
 ลําดับที่ 13 )
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษา วัสดุ ครุภัณฑ เชน รถฟารม
แทรกเตอร รถจักรยานยนต  เครื่องตัดหญ้า  เครื่องพนยา เครื่อง
คอมพิวเตอร เครื่องพิมพ ตลอดจนคาซอมแซมและบํารุงรักษา
ทรัพยสินอื่น ๆ ที่อยูในประเภทนี้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2.ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายในการบริหารงาน
ของสวนราชการ พ.ศ. 2553
3.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําป
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
4.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 1536 ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคา
ใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
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ค่าวัสดุ รวม 55,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธความรู้
ด้านการเกษตรตาง ๆเชนการจัดบอรดประชาสัมพันธ แผน
ป้าย ประกาศ วารสาร แผนพับ และอื่น ๆที่เข้าประเภทรายจายนี้
 เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐาน
อํานาจในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาวัสดุเครื่อง
แตงแตงกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560
3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
4.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
5.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ 0808.2/ว
 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556
6.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
7.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
8.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
9.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562
10.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 25
 มกราคม 2563
11.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1358 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563
12.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1545 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
13.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จาย เชน แบตเตอรี่ ยางใน ยางนอก  น้ํามัน
เบรก  และวัสดุอื่น ๆ  ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องกับประเภทรายจาย
นี้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาวัสดุเครื่อง
แตงแตงกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560
3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
4.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
5.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ 0808.2/ว
 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556
6.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
7.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
8.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
9.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562
10.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 25
 มกราคม 2563
11.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1358 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563
12.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1545 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
13.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
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วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณทางการ
เกษตร เชน  ต้นไม้ ปุ๋ย พันธุไม้ ยาป้องกันกําจัดศัตรูพืช วัสดุ
ตรวจวินิจฉัยดินและน้ํา และอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจายประเภทนี้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาวัสดุเครื่อง
แตงแตงกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560
3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
4.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
5.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ 0808.2/ว
 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556
6.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
7.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
8.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
9.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562
10.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 25
 มกราคม 2563
11.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1358 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563
12.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1545 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
13.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธความรู้ด้าน
การเกษตรตาง ๆ เชนการจัดบอรดประชาสัมพันธ แผน
ป้าย ประกาศ วารสาร แผนพับ และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจาย
นี้ 
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาวัสดุเครื่อง
แตงแตงกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560
3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
4.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
5.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ 0808.2/ว
 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556
6.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
7.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
8.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
9.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562
10.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 25
 มกราคม 2563
11.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1358 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563
12.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1545 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
13.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  เชน แผนหรือจานบันทึก
ข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร หมึกพิมพ ฯลฯ  และวัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและเข้า
ประเภทรายจายนี้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาวัสดุเครื่อง
แตงแตงกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560
3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
4.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
5.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ 0808.2/ว
 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556
6.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
7.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
8.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561
9.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562
10.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 25
 มกราคม 2563
11.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1358 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563
12.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1545 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
13.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 17,333,245 บาท

งบกลาง รวม 17,333,245 บาท
งบกลาง รวม 17,333,245 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 220,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมสําหรับ ในอัตราร้อย
ละห้าของคาจ้างพร้อมกับหักคาจ้างของพนักงานจ้าง สงเป็นเงิน
สมทบในอัตราเดียวกันด้วย รวมทั้งการสงเงินสมทบกองทุนเงินทด
แทน กรณีลูกจ้างประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหายให้
กับ สํานักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา 
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
2.พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
3.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561
4.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1620
 ลงวันที่ 22 เมษายน 2562
5.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 15,000 บาท

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 12,331,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการให้แกผู้สูงอายุที่มี
อายุ 60 ปบริบูรณขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูง
อายุขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 และได้ขึ้น
ทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไว้กับองคกรปกครองสวนท้องถิ่น
แล้ว  โดยจายอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันได โดยผู้สูง
อายุ 60 -69  ป จะได้รับ 600 บาท อายุ 70-79 ป จะได้รับ 700
 บาท อายุ 80-89 ป จะได้รับ 800 บาท และอายุ 90 ปขึ้นไปจะ
ได้รับ 1000 บาท เว้นแตในสวนของเงินเพิ่มที่องคกรปกครองสวน
ท้องถิ่นดําเนินการตามข้อ 18 (2) แหงระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกร
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ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548  ที่ได้ดําเนินการกับรายรายเดิม
มากอน ใช้ฐานข้อมูลจํานวนผู้สูงอายุตามประกาศบัญชีรายชื่อผู้มี
สิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564
 โดยคํานวณจากอัตราเฉลี่ยการเพิ่มขึ้น 3ป ย้อนหลัง และข้อมูล
จํานวนผู้สูงอายุที่ได้บันทึกในระบบสารสนเทศการจัดการฐาน
ข้อมูลเบี้ยยังชีพขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น จากประกาศ
บัญชีรายชื่อฯ (จํานวน 1,563) เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือ
หนังสือสั่งการที่เป็นอํานาจในการนํามาตั้งงบประมาณดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559
3.พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ
.ศ.2542  มาตรา 16
4.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3886
  ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบ
ประมาณรายจายประจําป 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุน
สําหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แกผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคม และโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แกผู้สูงอายุ
5.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
6.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ย
ความพิการให้คนพิการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2553  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
7.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว 484 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ 2563 
8.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว 651 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2563
9.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว 2032 ลงวันที่ 3 เมษายน 2563
10.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว 1174 ลงวันที่ 14 เมษายน 2563
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้า 121
 ลําดบที่ 2)
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เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 3,664,800 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการให้แกคนพิการให้แก
คนพิการ ให้แกคนพิการที่สิทธิตามหลักเกณฑที่กําหนดที่ได้แสดง
ความจํานงโดยการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการไว้
กับองคกรปกครองสวนท้องถิ่นแล้ว โดยคนพิการมีอายุ 18 ปขึ้น
ไปได้รับเบี้ยความพิการคนละ 800 บาทตอเดือน (ตามมติคณะ
รัฐมนตรี เมื่อวันที 25 พฤศจิกายน 2557) และคนพิการที่มีอายุต่ํา
กวา 18 ป คนละ 1,000 บาทตอเดือน (ตามมติคณะ
รัฐมนตรี  เมื่อวันที 28 เมษายน 2563) เว้นแตในสวนของเงินเพิ่ม
ที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นดําเนินการตามข้อ 18(2) แหง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการ
ยังชีพขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ได้ดําเนินการ
ให้กับรายเดิมมากอน ใช้ฐานข้อมูลจํานวนคนพิการตามประกาศ
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจําปงบประมาณ พ
.ศ. 2564 โดยคํานวณจากอัตราเฉลี่ยการเพิ่มขึ้น 3 ปย้อน
หลัง และข้อมูลจํานวนคนพิการที่ได้บันทึกในระบบสารสนเทศ
การจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
จากประกาศรายชื่อ จํานวน 374 ราย
เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นอํานาจใน
การนํามาตั้งงบประมาณดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559
3.พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ
.ศ.2542 มาตรา 16
4.หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3886 ลง
วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณ
รายจายประจําป 2563 ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
5.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 2927 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2562
  เรื่องการซักซ้อมแนวทางการจัดตั้งงบประมาณประจําป พ.ศ
. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับโครงการเสริมสร้าง
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สวัสดิการทางสังคมให้แกผู้ด้อยโอกาสางสังคม และโครงการสร้าง
หลักประกันด้านรายได้แกผู้สูงอายุ 
6.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ย
ความพิการให้คนพิการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2553 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
7.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว 484 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ 2563 
8.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว 651 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2563
9. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว 2032 ลงวันที่ 3 เมษายน 2563
10.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว 1174 ลงวันที่ 14 เมษายน 2563
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้า 121
 ลําดับที่ 2)

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงิน เพื่อรองรับการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส ให้แกผู้ป่วยเอดสที่แพทยได้รับรองและทําการวินิจฉัย
แล้ว และมีความเป็นอยูยากจน หรือถูกทอดทิ้ง ขาดผู้อุปการะ
ดูแล ไมสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองได้ โดยผู้ป่วยเอดสที่มี
สิทธิจะได้รับเบี้ยยังชีพคนละ 500บาท/เดือน ใช้ฐานข้อมูลจํานวน
ผู้ป่วยเอดส โดยคํานวณจากอัตราการเฉลี่ยการเพิ่มขึ้น 3 ป ย้อน
หลัง และข้อมูลผู้ป่วยเอดสที่ได้บันทึกในระบบสารสนเทศการ
จัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น (จํานวน 18 ราย)
เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นอํานาจใน
การนํามาตั้งงบประมาณดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559
3. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจฯ พ.ศ.2542  มาตรา 16
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4.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3886
  ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบ
ประมาณรายจายประจําป 2563 ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
5.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 2927 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2562
  เรื่องการซักซ้อมแนวทางการจัดตั้งงบประมาณประจําป พ.ศ
. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับโครงการเสริมสร้าง
สวัสดิการทางสังคมให้แกผู้ด้อยโอกาสางสังคม  และโครงการ
สร้างหลักประกันด้านรายได้แกผู้สูงอายุ 
6.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ย
ความพิการให้คนพิการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2553 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
7.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว 484 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ 2563 
8.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว 651 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2563
9.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว 2032 ลงวันที่ 3 เมษายน 2563
10.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว 1174 ลงวันที่ 14 เมษายน 2563
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้า 121
 ลําดับที่ 2)

สํารองจาย จํานวน 357,245 บาท
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เพื่อจายเป็นคาใช้จายในกรณีที่ไมสามารถคาดการณได้ลวงหน้า
ในกรณีจําเป็นเรงดวนหรือเพียงพอตอการเผชิญเหตุ สาธารณภัย
ตลอดป และให้นําเงินสํารองจายในงบกลาง ไปใช้จายเพื่อกรณี
ฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือกรณีการป้องกันและยับยั้ง
กอนเกิดสาธารณภัยหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัยหรือกรณีฉุก
เฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นสวนรวม
ได้ เชน การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ําป่าไหล
หลาก แผนดินถลม ภัยแล้ง ภัยหนาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟป่าและ
หมอกควัน เป็นต้น
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1179 ลงวันที่ 15 เมษายน 2563
2.หนังสือกระทรวงมหาดไทยวาด้วย ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลง
วันที่ 6 มิถุนายน 2545
3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0684
 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ 2560
4.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0684
 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ 2560
5.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 6768
 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
6.หนังสือกระมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว 4014 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2561
7.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว 4967 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2562
8.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว 1022 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563
9.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว 1656 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2563
10.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0820.3/ว 4930 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2562
11.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
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รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
องคการบริหารสวนตําบลสระตะเคียน

จํานวน 300,000 บาท

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
องคการบริหารสวนตําบลสระตะเคียน 
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการตั้งงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ. 2561 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 295,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น (กบท.) ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2500 โดยคํานวณจากประมาณการรายรับทุก
ประเภท ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําป ยกเว้นประเภทประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศ
ให้/เงินบริจาค และเงินอุดหนุน ไมต้องนํามารวมคํานวณ หากมี
รายการค้างสงหรือสงขาดเงินสมทบ กบท. ในปงบประมาณที่ผาน
มา ให้ตั้งงบประมาณเพื่อสงเงินสมทบให้ครบถ้วนทุกรายการ โดย
ตั้งจายในงบกลางเป็นรายการเพิ่มเติมนอกเหนือจากเงินที่ต้องสง
เงินสมทบ กบท. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เป็นฐานอํานาจ
ในการนํามาตั้งงบประมาณ ดังนี้
1.หนังสือกรมสงเสริมหารปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0819.2/ว 1212
 ลงวันที่ 20 เมษายน 2563
2.หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จข้าราชการสวนท้องถิ่น กรมสง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 34 ลงวันที่ 30
 กันยายน 2562
3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
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