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เทศบาลตำบลโคกสูง 
เขต/อำเภอ โคกสูง    จังหวัดสระแก้ว 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

233 หมู่ที่ 8   ซอย-  ถนนธนะวิถี  แขวง/ตำบล - 
  เขต/อำเภอ โคกสูง  จังหวัดสระแก้ว  27120 

      
   

พื้นที่ 65.00 ตารางกิโลเมตร 
   

ประชากรทั้งหมด 7,181 คน 

ชาย 3,562 คน 

หญิง 3,619 คน 
   

   

 

ข้อมูล ณ วันที่ 2  สิงหาคม 2562 
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ส่วนที่ 1 

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ของ 

เทศบาลตำบลโคกสูง 

อำเภอโคกสูง  จังหวัดสระแก้ว 
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คำแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

           
ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโคกสูง      

              บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลโคกสูง จะได้เสนอร่างเทศบญัญตัิ งบประมาณรายจ่ายประจำปตี่อสภาเทศบาล
ตำบลโคกสูงอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลโคกสูงจึงขอช้ีแจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึง
สถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี ้ 

1. สถานะการคลัง 
  

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป    
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันท่ี 2 สิงหาคม พ.ศ.2562 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี ้   
1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 24,760,160.05 บาท    
1.1.2 เงินสะสม จำนวน 11,682,227.21 บาท    
1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 4,185,691.20 บาท    
1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหน้ีผูกพันและยังไมไ่ด้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท    
1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 2 โครงการ รวม 54,165.00 บาท   

1.2 เงินกู้คงค้าง จำนวน 0.00 บาท  
2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2562   

(1) รายรับจริง จำนวน 36,077,382.65 บาท ประกอบด้วย    
หมวดภาษีอากร จำนวน 309,480.54 บาท    
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จำนวน 376,635.50 บาท    
หมวดรายได้จากทรัพยส์ิน จำนวน 143,186.96 บาท    
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จำนวน 295,380.00 บาท    
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จำนวน 26,070.00 บาท    
หมวดรายได้จากทุน จำนวน 0.00 บาท    
หมวดภาษีจดัสรร จำนวน 16,300,806.65 บาท    
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 18,625,823.00 บาท   

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 67,200.00 บาท   
(3) รายจ่ายจริง จำนวน 26,344,297.49 บาท ประกอบด้วย    

งบกลาง จำนวน 8,959,163.59 บาท    
งบบุคลากร จำนวน 7,229,206.00 บาท    
งบดำเนินงาน จำนวน 5,316,001.06 บาท    
งบลงทุน จำนวน 2,286,290.84 บาท    
งบรายจ่ายอื่น จำนวน 0.00 บาท    
งบเงินอุดหนุน จำนวน 2,553,636.00 บาท   

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 27,200.00 บาท   
(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท   
(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท   
(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท 
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  คำแถลงงบประมาณ     

  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563     

เทศบาลตำบลโคกสูง 
อำเภอโคกสูง  จังหวัดสระแก้ว 

        
        

  รายรับจริง ปี  2561 ประมาณการ ปี 2562 ประมาณการ ปี 2563 

รายได้จัดเก็บเอง       

  หมวดภาษีอากร 403,015.42 404,000.00 404,500.00 

  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 156,649.35 179,600.00 328,500.00 

  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 234,985.86 220,000.00 235,000.00 

  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 299,483.00 350,000.00 359,000.00 

  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 13,710.00 25,000.00 27,000.00 

รวมรายได้จัดเก็บเอง 1,107,843.63 1,178,600.00 1,354,000.00 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       

  หมวดภาษีจัดสรร 18,883,193.81 18,105,000.00 20,000,000.00 

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 18,883,193.81 18,105,000.00 20,000,000.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       

  หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 18,872,699.00 20,800,400.00 19,650,000.00 

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 18,872,699.00 20,800,400.00 19,650,000.00 

รวม 38,863,736.44 40,084,000.00 41,004,000.00 
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คำแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

รายจ่าย รายจ่ายจริงปี 2561 ประมาณการ ปี 2562 ประมาณการ ปี 2563 

จ่ายจากงบประมาณ       

  งบกลาง 10,437,608.22 11,203,200.00 12,908,546.00 

  งบบุคลากร 9,039,613.00 12,043,736.00 10,731,220.00 

  งบดำเนินงาน 5,923,128.65 8,472,064.00 9,051,234.00 

  งบลงทุน 2,327,388.92 5,426,000.00 5,466,000.00 

  งบเงินอุดหนุน 2,648,000.00 2,939,000.00 2,847,000.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 30,375,738.79 40,084,000.00 41,004,000.00 

รวม 30,375,738.79 40,084,000.00 41,004,000.00 
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ส่วนที่ 2 

เทศบัญญัติ 

  เรื่อง     

งบประมาณรายจ่าย 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

  ของ     

เทศบาลตำบลโคกสูง 

อำเภอโคกสูง  จังหวัดสระแก้ว 
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  บันทึกหลักการและเหตุผล     

ประกอบร่างเทศบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ของ เทศบาลตำบลโคกสูง 
อำเภอโคกสูง  จังหวัดสระแก้ว 

        

ด้าน ยอดรวม 

ด้านบริหารทั่วไป   

  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 10,972,040 

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,998,900 

ด้านบริการชุมชนและสังคม   

  แผนงานการศึกษา 5,062,954 

  แผนงานสาธารณสุข 1,157,140 

  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 229,660 

  แผนงานเคหะและชุมชน 2,515,140 

  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 150,000 

  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 935,060 

ด้านการเศรษฐกิจ   

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 4,220,000 

  แผนงานการเกษตร 20,000 

  แผนงานการพาณิชย์ 834,560 

ด้านการดำเนินงานอื่น   

  แผนงานงบกลาง 12,908,546 

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 41,004,000 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย  
เทศบาลตำบลโคกสูง 

อำเภอโคกสูง  จังหวัดสระแก้ว 

           

แผนงานบริหารงานท่ัวไป               

    งาน   

งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง รวม 

  

งบ       

        

          

งบบุคลากร 5,054,280 1,118,380 6,172,660 
  

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,624,640 0 2,624,640 
  

    เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 2,429,640 1,118,380 3,548,020 
  

งบดำเนินงาน 2,167,100 1,547,280 3,714,380 
  

    ค่าตอบแทน 575,000 40,000 615,000 
  

    ค่าใช้สอย 1,302,100 383,000 1,685,100 
  

    ค่าวัสด ุ 290,000 620,000 910,000 
  

    ค่าสาธารณูปโภค 0 504,280 504,280 
  

งบลงทุน 0 970,000 970,000 
  

    ค่าครุภัณฑ์ 0 970,000 970,000 
  

งบเงินอุดหนุน 115,000 0 115,000 
  

    เงินอุดหนุน 115,000 0 115,000 
  

                                             รวม 7,336,380 3,635,660 10,972,040 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
          

    งาน   
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ

รักษาความสงบภายใน 
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ

ระงับอัคคีภัย 
รวม 

  

งบ       

        

          

งบบุคลากร 768,040 141,360 909,400 
  

    เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 768,040 141,360 909,400 
  

งบดำเนินงาน 280,000 670,000 950,000 
  

    ค่าตอบแทน 20,000 0 20,000 
  

    ค่าใช้สอย 260,000 630,000 890,000 
  

    ค่าวัสด ุ 0 40,000 40,000 
  

งบลงทุน 0 89,500 89,500 
  

    ค่าครุภัณฑ์ 0 89,500 89,500 
  

งบเงินอุดหนุน 50,000 0 50,000 
  

    เงินอุดหนุน 50,000 0 50,000 
  

                                             รวม 1,098,040 900,860 1,998,900 
  

แผนงานการศึกษา               

    งาน   
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

การศึกษา 
งานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา 
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ รวม 

 

งบ      
       

         
งบบุคลากร 1,002,500 0 0 1,002,500 

 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 1,002,500 0 0 1,002,500 

 
งบดำเนินงาน 60,000 1,620,354 0 1,680,354 

 
    ค่าตอบแทน 30,000 0 0 30,000 
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    ค่าใช้สอย 30,000 643,850 0 673,850 
 

    ค่าวัสด ุ 0 976,504 0 976,504 
 

งบลงทุน 11,000 27,100 0 38,100 
 

    ค่าครุภัณฑ์ 11,000 27,100 0 38,100 
 

งบเงินอุดหนุน 0 2,008,000 334,000 2,342,000 
 

    เงินอุดหนุน 0 2,008,000 334,000 2,342,000 
 

                                             รวม 1,073,500 3,655,454 334,000 5,062,954 
 

แผนงานสาธารณสุข               

    งาน   
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

สาธารณสุข 
งานบริการสาธารณสุขและงาน

สาธารณสุขอื่น 
รวม 

  

งบ       

        

          

งบบุคลากร 657,140 0 657,140 
  

    เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 657,140 0 657,140 
  

งบดำเนินงาน 262,000 0 262,000 
  

    ค่าตอบแทน 20,000 0 20,000 
  

    ค่าใช้สอย 242,000 0 242,000 
  

งบลงทุน 18,000 0 18,000 
  

    ค่าครุภัณฑ์ 18,000 0 18,000 
  

งบเงินอุดหนุน 0 220,000 220,000 
  

    เงินอุดหนุน  0 220,000 220,000 
  

                                             รวม 937,140 220,000 1,157,140 
  

 
แผนงานสังคมสงเคราะห์               
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งบ 
  งาน   งานสวัสดิการสังคมและสังคม

สงเคราะห์ 
รวม 

   

         

           

งบบุคลากร 202,560 202,560 
   

    เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 202,560 202,560 
   

งบลงทุน 27,100 27,100 
   

    ค่าครุภัณฑ์ 27,100 27,100 
   

                                             รวม 229,660 229,660 
   

แผนงานเคหะและชุมชน               

    งาน   
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ

และชุมชน 
งานไฟฟ้าถนน งานสวนสาธารณะ 

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล 

รวม งบ     

      

        

งบบุคลากร 1,284,760 0 0 151,080 1,435,840 

    เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 1,284,760 0 0 151,080 1,435,840 

งบดำเนินงาน 328,000 108,000 108,000 432,000 976,000 

    ค่าตอบแทน 30,000 0 0 0 30,000 

    ค่าใช้สอย 148,000 108,000 108,000 432,000 796,000 

    ค่าวัสด ุ 150,000 0 0 0 150,000 

งบลงทุน 103,300 0 0 0 103,300 

    ค่าครุภัณฑ์ 103,300 0 0 0 103,300 

                                             รวม 1,716,060 108,000 108,000 583,080 2,515,140 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน               

    งาน   งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน 

รวม 
   

งบ        
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งบดำเนินงาน 150,000 150,000 
   

    ค่าใช้สอย 150,000 150,000 
   

                                             รวม 150,000 150,000 
   

 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ               

    งาน   

งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 

  

งบ       

        

          

งบบุคลากร 202,560 0 202,560 
  

    เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 202,560 0 202,560 
  

งบดำเนินงาน 282,500 350,000 632,500 
  

    ค่าใช้สอย 200,000 350,000 550,000 
  

    ค่าวัสด ุ 82,500 0 82,500 
  

งบเงินอุดหนุน 0 100,000 100,000 
  

    เงินอุดหนุน 0 100,000 100,000 
  

                                             รวม 485,060 450,000 935,060 
  

 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา               

    งาน   

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 
   

งบ        

         

           

งบลงทุน 4,220,000 4,220,000 
   

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 4,220,000 4,220,000 
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                                             รวม 4,220,000 4,220,000 
   

แผนงานการเกษตร               

    งาน   

งานส่งเสริมการเกษตร รวม 

   

งบ        

         

           

งบเงินอุดหนุน 20,000 20,000 
   

    เงินอุดหนุน 20,000 20,000 
   

                                             รวม 20,000 20,000 
   

แผนงานการพาณิชย์               

    งาน   

งานกิจการประปา รวม 

   

งบ        

         

           

งบบุคลากร 148,560 148,560 
   

    เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 148,560 148,560 
   

งบดำเนินงาน 686,000 686,000 
   

    ค่าใช้สอย 216,000 216,000 
   

    ค่าวัสด ุ 200,000 200,000 
   

    ค่าสาธารณูปโภค 270,000 270,000 
   

                                             รวม 834,560 834,560 
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แผนงานงบกลาง 
          

    งาน   

งบกลาง รวม 
   

งบ        

         

           

งบกลาง 12,908,546 12,908,546 
   

    งบกลาง 12,908,546 12,908,546 
   

                                             รวม 12,908,546 12,908,546 
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รายงานประมาณการรายรับ 
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

เทศบาลตำบลโคกสูง 
อำเภอ โคกสูง  จังหวัดสระแก้ว 

        

  รายรับจริง ประมาณการ 

  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563 

หมวดภาษีอากร               

     ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 500.00 

     ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 141,733.56 204,619.54 201,566.27 205,000.00 0.00 % 205,000.00 

     ภาษีบำรุงท้องท่ี 37,666.55 48,924.60 51,043.15 49,000.00 0.00 % 49,000.00 

     ภาษีป้าย 21,757.00 70,768.00 150,406.00 150,000.00 0.00 % 150,000.00 

รวมหมวดภาษีอากร 201,157.11 324,312.14 403,015.42 404,000.00     404,500.00 

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต               

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา 1,940.00 1,784.80 1,726.60 1,800.00 55.56 % 2,800.00 

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 0.00 89.00 40.00 100.00 400.00 % 500.00 

     ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 111,144.00 118,800.00 116,260.00 120,000.00 12.50 % 135,000.00 

     ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานท่ีจำหน่ายอาหาร
หรือสะสมอาหาร 

0.00 1,500.00 0.00 1,500.00 0.00 % 1,500.00 

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ 2,820.00 2,110.00 2,820.00 2,500.00 0.00 % 2,500.00 

     ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 340.00 1,018.00 604.00 1,000.00 170.00 % 2,700.00 

     ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก 11,120.00 9,250.00 6,400.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00 

     ค่าปรับการผิดสัญญา 20,368.00 38,350.00 24,123.75 38,000.00 334.21 % 165,000.00 
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     ค่าปรับอื่น ๆ 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00 

     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 2,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 200.00 % 3,000.00 

     ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจำหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารใน
ครัว หรือพื้นท่ีใด ซ่ึงมีพ้ืนท่ีเกิน 200 ตารางเมตร 

2,000.00 1,500.00 2,000.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00 

     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 0.00 40.00 430.00 200.00 150.00 % 500.00 

     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง 415.00 650.00 1,245.00 1,000.00 150.00 % 2,500.00 

     ค่าใบอนุญาตอื่นๆ 1,052.00 0.00 0.00 500.00 0.00 % 500.00 

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 153,199.00 176,291.80 156,649.35 179,600.00     328,500.00 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน               

     ค่าเช่าหรือบริการสถานท่ี 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 20.00 % 120,000.00 

     ดอกเบี้ย 72,071.71 118,598.85 134,985.86 120,000.00 -4.17 % 115,000.00 

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 172,071.71 218,598.85 234,985.86 220,000.00     235,000.00 

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์               

     รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 367,139.00 346,090.00 299,483.00 350,000.00 2.57 % 359,000.00 

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 367,139.00 346,090.00 299,483.00 350,000.00     359,000.00 

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด               

     เงินท่ีมีผู้อุทิศให้ 0.00 1,150.92 34.00 0.00 0.00 % 0.00 

     ค่าขายแบบแปลน 112,000.00 42,000.00 0.00 10,000.00 20.00 % 12,000.00 

     ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร 20.00 0.00 5.00 0.00 0.00 % 0.00 

     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 31,875.00 8,140.00 13,671.00 15,000.00 0.00 % 15,000.00 

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 143,895.00 51,290.92 13,710.00 25,000.00     27,000.00 

หมวดภาษีจัดสรร               

     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน 444,347.46 388,269.72 506,818.89 420,000.00 22.62 % 515,000.00 



หน้า 18 
 

     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ 7,891,405.23 8,302,161.67 9,119,058.53 8,300,000.00 10.24 % 9,150,000.00 

     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 2,796,328.22 2,821,209.06 3,106,092.26 2,800,000.00 41.07 % 3,950,000.00 

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 100,058.59 100,614.09 88,904.72 100,000.00 20.00 % 120,000.00 

     ภาษีสุรา 1,412,955.99 1,436,411.27 0.00 1,436,000.00 -100.00 % 0.00 

     ภาษีสรรพสามิต 3,039,279.96 3,461,582.13 5,621,344.72 4,500,000.00 26.67 % 5,700,000.00 

     ค่าภาคหลวงแร่ 45,159.62 53,657.99 44,976.32 54,000.00 7.41 % 58,000.00 

     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 48,204.82 44,755.47 43,714.37 45,000.00 26.67 % 57,000.00 

     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายท่ีดิน 236,771.00 449,960.00 352,279.00 450,000.00 0.00 % 450,000.00 

     ภาษีจัดสรรอื่นๆ 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 % 0.00 

รวมหมวดภาษีจัดสรร 16,014,510.89 17,058,621.40 18,883,193.81 18,105,000.00     20,000,000.00 

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป               

     เงินอุดหนุนท่ัวไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าท่ีและภารกิจถ่าย
โอนเลือกทำ 

8,706,896.00 18,161,742.00 18,872,699.00 20,800,400.00 -5.53 % 19,650,000.00 

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 8,706,896.00 18,161,742.00 18,872,699.00 20,800,400.00     19,650,000.00 

รวมทุกหมวด 25,758,868.71 36,336,947.11 38,863,736.44 40,084,000.00     41,004,000.00 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563     
เทศบาลตำบลโคกสูง 

อำเภอโคกสูง  จังหวัดสระแก้ว 
        

ประมาณการรายรับรวมท้ังสิ้น  41,004,000   บาท  แยกเป็น   

รายได้จัดเก็บเอง 
 หมวดภาษีอากร รวม 404,500 บาท 

  ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 500 บาท 

  ภาษีโรงเรือนและทีด่ิน จำนวน 205,000 บาท 

    ประมาณการไว้ใกลเ้คียงกับรายรบัจริงของปีท่ีผ่านมา   

  ภาษีบำรุงท้องที ่ จำนวน 49,000 บาท 

    ประมาณการไว้ใกลเ้คียงกับรายรบัจริงของปีท่ีผ่านมา   

  ภาษีป้าย จำนวน 150,000 บาท 

    ประมาณการไว้ใกลเ้คียงกับรายรบัจริงของปีท่ีผ่านมา   

 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 328,500 บาท 

  ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสรุา จำนวน 2,800 บาท 

    ประมาณการไว้ใกลเ้คียงกับรายรบัจริงของปีท่ีผ่านมา   

  ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จำนวน 500 บาท 

    ประมาณการไว้ใกลเ้คียงกับรายรบัจริงของปีท่ีผ่านมา   

  ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จำนวน 135,000 บาท 

    ประมาณการไว้ใกลเ้คียงกับรายรบัจริงของปีท่ีผ่านมา   

  
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรบัรองการแจ้งสถานท่ีจำหน่ายอาหารหรือ
สะสมอาหาร 

จำนวน 1,500 บาท 

    ประมาณการไว้ใกลเ้คียงกับรายรบัจริงของปีท่ีผ่านมา   

  ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบยีนพาณิชย ์ จำนวน 2,500 บาท 

    ประมาณการไว้ใกลเ้คียงกับรายรบัจริงของปีท่ีผ่านมา   

  ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ จำนวน 2,700 บาท 

    ประมาณการไว้ใกลเ้คียงกับรายรบัจริงของปีท่ีผ่านมา   

  ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก  จำนวน 10,000 บาท 
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    ประมาณการไว้ใกลเ้คียงกับรายรบัจริงของปีท่ีผ่านมา   

  ค่าปรับการผิดสัญญา จำนวน 165,000 บาท 

    ประมาณการไว้ใกลเ้คียงกับรายรบัจริงของปีท่ีผ่านมา   

  ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จำนวน 3,000 บาท 

    ประมาณการไว้ใกลเ้คียงกับรายรบัจริงของปีท่ีผ่านมา   

  
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจำหนา่ยอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารในครัว 
หรือพ้ืนท่ีใด ซึ่งมีพื้นท่ีเกิน 200 ตารางเมตร 

จำนวน 2,000 บาท 

    ประมาณการไว้ใกลเ้คียงกับรายรบัจริงของปีท่ีผ่านมา   

  ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคมุอาคาร จำนวน 500 บาท 

    ประมาณการไว้ใกลเ้คียงกับรายรบัจริงของปีท่ีผ่านมา   

  ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง จำนวน 2,500 บาท 

    ประมาณการไว้ใกลเ้คียงกับรายรบัจริงของปีท่ีผ่านมา   

  ค่าใบอนุญาตอื่นๆ จำนวน 500 บาท 

    ประมาณการไว้ใกลเ้คียงกับรายรบัจริงของปีท่ีผ่านมา   

 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 235,000 บาท 

  ค่าเช่าหรือบริการสถานท่ี จำนวน 120,000 บาท 

  ดอกเบี้ย จำนวน 115,000 บาท 

 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ รวม 359,000 บาท 

  รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย ์ จำนวน 359,000 บาท 

 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 27,000 บาท 

  ค่าขายแบบแปลน จำนวน 12,000 บาท 

  รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ จำนวน 15,000 บาท 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 หมวดภาษีจัดสรร รวม 20,000,000 บาท 

  ภาษีและคา่ธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน จำนวน 515,000 บาท 

    ประมาณการไว้ใกลเ้คียงกับรายรบัจริงของปีท่ีผ่านมา   

  ภาษีมูลคา่เพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ จำนวน 9,150,000 บาท 

    ประมาณการไว้ใกลเ้คียงกับรายรบัจริงของปีท่ีผ่านมา   

  ภาษีมูลคา่เพิ่มตาม พ.ร.บ. จดัสรรรายได้ฯ จำนวน 3,950,000 บาท 
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    ประมาณการไว้ใกลเ้คียงกับรายรบัจริงของปีท่ีผ่านมา   

  ภาษีธุรกิจเฉพาะ จำนวน 120,000 บาท 

    ประมาณการไว้ใกลเ้คียงกับรายรบัจริงของปีท่ีผ่านมา   

  ภาษีสรรพสามิต จำนวน 5,700,000 บาท 

    ประมาณการไว้ใกลเ้คียงกับรายรบัจริงของปีท่ีผ่านมา   

  ค่าภาคหลวงแร ่ จำนวน 58,000 บาท 

    ประมาณการไว้ใกลเ้คียงกับรายรบัจริงของปีท่ีผ่านมา   

  ค่าภาคหลวงปิโตรเลยีม จำนวน 57,000 บาท 

    ประมาณการไว้ใกลเ้คียงกับรายรบัจริงของปีท่ีผ่านมา   

  ค่าธรรมเนียมจดทะเบยีนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดนิ จำนวน 450,000 บาท 

    ประมาณการไว้ใกลเ้คียงกับรายรบัจริงของปีท่ีผ่านมา   

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 19,650,000 บาท 

  
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน
เลือกทำ 

จำนวน 19,650,000 บาท 
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รายงานประมาณการรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เทศบาลตำบลโคกสูง 
อำเภอโคกสูง    จังหวัดสระแก้ว 

  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป               

งานบริหารทั่วไป               

  งบบุคลากร               

  เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)               

    เงินเดือนนายก/รองนายก 695,520.00 695,520.00 695,520.00 695,520.00 0 % 695,520 

    เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 0 % 120,000 

    เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 0 % 120,000 

    
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบล 

198,720.00 198,720.00 198,720.00 198,720.00 0 % 198,720 

    เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1,490,400.00 1,490,400.00 1,403,460.00 1,490,400.00 0 % 1,490,400 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,624,640.00 2,624,640.00 2,537,700.00 2,624,640.00     2,624,640 

  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)               

    เงินเดอืนพนักงาน 1,948,467.00 1,497,104.33 1,224,069.00 1,811,200.00 -29.27 % 1,281,060 

    เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 70,110.00 85,260.00 84,000.00 84,000.00 0 % 84,000 

    เงินประจำตำแหน่ง 173,500.00 161,150.00 144,049.00 204,000.00 -8.82 % 186,000 

    ค่าจ้างลูกจ้างประจำ 218,900.00 223,620.00 234,780.00 248,160.00 2.78 % 255,060 

    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,723,860.00 333,820.00 525,310.00 576,440.00 -4.32 % 551,520 
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    เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 180,000.00 48,000.00 70,010.00 102,000.00 -29.41 % 72,000 

    เงินอื่นๆ 30,600.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 4,345,437.00 2,348,954.33 2,282,218.00 3,025,800.00     2,429,640 

รวมงบบุคลากร 6,970,077.00 4,973,594.33 4,819,918.00 5,650,440.00     5,054,280 

  งบดำเนินงาน               

  ค่าตอบแทน               

    ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0.00 0.00 10,300.00 500,000.00 0 % 500,000 

    ค่าเบี้ยประชุม 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000 

    ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000 

    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 18,168.00 16,450.00 23,865.00 20,000.00 125 % 45,000 

    เงินช่วยเหลือบุตร 4,770.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

รวมค่าตอบแทน 22,938.00 16,450.00 34,165.00 550,000.00     575,000 

  ค่าใช้สอย               

    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 379,461.00 615,048.00 343,844.00 0.00 0 % 0 

      รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 0.00 0.00 0.00 590,000.00 -100 % 0 

      ค่าจ้างเหมาบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 540,000 

      ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่  ประชาสัมพันธ์ และอื่นๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 60,000 

    รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0.00 52,734.00 97,975.00 50,000.00 0 % 50,000 

    รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ               

      ค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีประชาคมเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาตำบล 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000 

      ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 61,466.00 88,528.00 40,808.00 80,000.00 25 % 100,000 

      ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนาและทัศนะศึกษาดูงาน 0.00 0.00 180.00 0.00 0 % 0 
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      ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและพัฒนา 0.00 0.00 0.00 10,500.00 15.24 % 12,100 

      ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 0.00 0.00 0.00 150,000.00 233.33 % 500,000 

      ค่าใช่จ่ายในการออกหน่วยบริการเคลื่อนท่ี 0.00 7,975.00 1,400.00 0.00 0 % 0 

      ค่าใช้จ่ายในการออกหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนท่ี 33,580.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

      ค่าพวงมาลัย ค่าพวงมาลา ค่ากระเช้าดอกไม้ 5,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

      ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา 0.00 0.00 6,800.00 0.00 0 % 0 

      ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา 0.00 4,760.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000 

      
โครงการเทศบาลตำบลโคกสูงเคล่ือนท่ี บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้าง
รอยยิ้มให้ประชาชน 

0.00 0.00 39,343.00 0.00 0 % 0 

      
โครงการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE               
และรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี           

0.00 0.00 50,000.00 0.00 0 % 0 

      โครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ 0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0 

    ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 0.00 77,390.00 30,000.00 -100 % 0 

รวมค่าใช้สอย 480,007.00 769,045.00 657,740.00 1,000,500.00     1,302,100 

  ค่าวัสดุ               

    วัสดุสำนักงาน 231,274.00 97,546.00 118,510.00 195,000.00 2.56 % 200,000 

    วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 15,166.00 148,402.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000 

    วัสดุงานบ้านงานครัว 48,827.00 19,985.00 30,000.00 25,000.00 -20 % 20,000 

    วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 0.00 160,000.00 -68.75 % 50,000 

    วัสดุเครื่องดับเพลิง 3,390.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

รวมค่าวัสดุ 298,657.00 265,933.00 148,510.00 400,000.00     290,000 

  ค่าสาธารณูปโภค               

    ค่าไฟฟ้า 280,508.66 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
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    ค่าบริการโทรศัพท์ 12,818.16 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

    ค่าบริการไปรษณีย์ 1,150.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

    ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 62,717.25 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

รวมค่าสาธารณูปโภค 357,194.07 0.00 0.00 0.00     0 

รวมงบดำเนินงาน 1,158,796.07 1,051,428.00 840,415.00 1,950,500.00     2,167,100 

  งบลงทุน               

  ค่าครุภัณฑ์               

    ครุภัณฑ์สำนักงาน               

      เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว/ดำและสี) จำนวน 1 เครื่อง 0.00 0.00 0.00 120,000.00 -100 % 0 

      โครงการจัดต้ังซุ้มพระบรมฉายาลักษณ์ 0.00 0.00 0.00 198,000.00 -100 % 0 

      ตู้กระจกบานเลื่อน  0.00 0.00 0.00 16,800.00 -100 % 0 

    ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว               

      ตู้เย็น 0.00 0.00 0.00 6,500.00 -100 % 0 

    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์               

      คอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 0.00 22,000.00 -100 % 0 

      เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ 0.00 0.00 0.00 2,600.00 -100 % 0 

      เครื่องสำรองไฟฟ้า 800 VA 0.00 0.00 0.00 12,500.00 -100 % 0 

      อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0 

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 388,400.00     0 

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 388,400.00     0 

  งบเงินอุดหนุน               

  เงินอุดหนุน               
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    เงินอุดหนุนส่วนราชการ 50,000.00 30,000.00 130,000.00 0.00 0 % 0 

      
โครงการจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมล
ลักษณ์ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 
มิถุนายน 2562 

0.00 0.00 0.00 25,000.00 -100 % 0 

      อุดหนุนท่ีทำการปกครองอำเภอโคกสูง  จังหวัดสระแก้ว 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 115,000 

      อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว 0.00 0.00 0.00 139,000.00 -100 % 0 

      อุดหนุนสำนักงานจังหวัดสระแก้ว 0.00 0.00 0.00 40,000.00 -100 % 0 

รวมเงินอุดหนุน 50,000.00 30,000.00 130,000.00 204,000.00     115,000 

รวมงบเงินอุดหนุน 50,000.00 30,000.00 130,000.00 204,000.00     115,000 

รวมงานบริหารทั่วไป 8,178,873.07 6,055,022.33 5,790,333.00 8,193,340.00     7,336,380 

งานบริหารงานคลัง               

  งบบุคลากร               

  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)               

    เงินเดือนพนักงาน 744,616.00 753,210.00 600,860.00 797,600.00 -3.95 % 766,060 

    เงินประจำตำแหน่ง 55,500.00 55,500.00 42,000.00 60,000.00 0 % 60,000 

    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 45,845.00 94,000.00 225,600.00 234,720.00 4.09 % 244,320 

    เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 6,968.00 20,000.00 48,000.00 48,000.00 0 % 48,000 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 852,929.00 922,710.00 916,460.00 1,140,320.00     1,118,380 

รวมงบบุคลากร 852,929.00 922,710.00 916,460.00 1,140,320.00     1,118,380 

  งบดำเนินงาน               

  ค่าตอบแทน               

    ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000 

    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 3,740.00 3,320.00 2,900.00 20,000.00 0 % 20,000 
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รวมค่าตอบแทน 3,740.00 3,320.00 2,900.00 40,000.00     40,000 

  ค่าใช้สอย               

    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 7,600.00 130,800.00 99,000.00 0.00 0 % 0 

      รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 0.00 0.00 0.00 158,000.00 -100 % 0 

      ค่าจ้างเหมาบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 108,000 

    รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ               

      
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดทำหรือปรับปรุงข้อมูลแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

0.00 0.00 0.00 20,000.00 150 % 50,000 

      ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 32,538.00 67,844.00 35,940.00 30,000.00 0 % 30,000 

      ค่าใช้จ่ายในการออกหน่วยบริการเคลื่อนท่ี 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0 % 15,000 

      แผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 0.00 0.00 47,799.00 0.00 0 % 0 

    ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 531,181.40 961,531.55 235,215.78 340,000.00 -61.76 % 180,000 

รวมค่าใช้สอย 571,319.40 1,160,175.55 417,954.78 563,000.00     383,000 

  ค่าวัสดุ               

    วัสดุสำนักงาน 0.00 174,448.00 33,604.00 60,000.00 -16.67 % 50,000 

    วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 91,388.00 12,340.00 40,000.00 -50 % 20,000 

    วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 10,400.00 75,300.00 100,000.00 0 % 100,000 

    วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 598,447.00 618,740.00 420,630.00 380,000.00 -21.05 % 300,000 

    วัสดุคอมพิวเตอร์ 181,022.00 184,420.00 148,900.00 150,000.00 0 % 150,000 

รวมค่าวัสดุ 779,469.00 1,079,396.00 690,774.00 730,000.00     620,000 

  ค่าสาธารณูปโภค               

    ค่าไฟฟ้า 0.00 294,343.30 305,023.82 360,000.00 6.74 % 384,280 

    ค่าบริการโทรศัพท์ 0.00 29,273.17 14,077.94 30,000.00 0 % 30,000 
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    ค่าบริการไปรษณีย์ 0.00 4,848.00 9,791.00 20,000.00 -50 % 10,000 

    ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0.00 84,952.51 79,704.92 100,000.00 -20 % 80,000 

รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00 413,416.98 408,597.68 510,000.00     504,280 

รวมงบดำเนินงาน 1,354,528.40 2,656,308.53 1,520,226.46 1,843,000.00     1,547,280 

  งบลงทุน               

  ค่าครุภัณฑ์               

    ครุภัณฑ์สำนักงาน               

      เก้าอี้ห้องประชุม 0.00 0.00 32,500.00 0.00 0 % 0 

      เครื่องปรับอากาศ 0.00 31,000.00 0.00 0.00 100 % 31,000 

      
โครงการจัดซ้ือโต๊ะทำงานโครงเหล็กกระจกผิวเรียบ พร้อมเก้าอี้ 
จำนวน 1 ชุด 

7,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

      ตู้เก็บเอกสารโครงเหล็ก ชนิด 2 บาน 0.00 8,400.00 0.00 0.00 100 % 12,600 

      ตู้สาขาโทรศัพย์ 0.00 0.00 19,060.00 0.00 0 % 0 

      ตู้เอกสารเหล็กบานเลื่อนกระจก 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 8,400 

      โต๊ะทำงานโครงเหล็กผิวกระจก 0.00 7,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

      โต๊ะประชุม 0.00 0.00 43,000.00 0.00 0 % 0 

      โต๊ะวางของชนิดโครงเหล็กขาพับ 0.00 52,500.00 0.00 0.00 0 % 0 

      โต๊ะหมู่บูชา 0.00 4,850.00 0.00 0.00 0 % 0 

    ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง               

      รถจักรยานยนต์ขนาด 100 ซีซี. 0.00 38,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

      รถยนต์ส่วนกลาง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 868,000 

    ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่               

      กล้องถ่ายภาพน่ิง ระบบดิจิตอล 0.00 24,000.00 0.00 0.00 0 % 0 
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      เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 0.00 24,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

      จัดซ้ือกล้องถ่ายภาพน่ิงระบบดิจิตอล 25,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์               

      ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 160,400.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

      เครื่องพิมพ์ชนิดเลเชอร์หรือชนิด LED ขาวดำ 0.00 0.00 0.00 2,600.00 -100 % 0 

      เครื่องสำรองไฟฟ้า 800 VA 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0 

      จัดซ้ือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง 21,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

    ครุภัณฑ์อื่น               

      แคร่โครงเหล็กขนาด 150 x 200 x 60 เซนติเมตร 0.00 0.00 70,000.00 0.00 0 % 0 

      โครงการจัดซ้ือเต็นท์ พร้อมโครงเหล็กทรงโค้ง 2 หลัง 0.00 60,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

      แผ่นฟลอร์ขนาด 120 x 240 เซนติเมตร 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0 % 0 

    ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 0.00 112,328.92 0.00 0 % 0 

      ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 200,000.00 -75 % 50,000 

รวมค่าครุภัณฑ์ 213,900.00 249,750.00 376,888.92 212,600.00     970,000 

รวมงบลงทุน 213,900.00 249,750.00 376,888.92 212,600.00     970,000 

รวมงานบริหารงานคลัง 2,421,357.40 3,828,768.53 2,813,575.38 3,195,920.00     3,635,660 

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 10,600,230.47 9,883,790.86 8,603,908.38 11,389,260.00     10,972,040 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน               

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน               

  งบบุคลากร               

  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)               

    เงินเดือนพนักงาน 0.00 628,628.00 553,720.00 782,160.00 -8.83 % 713,080 
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    เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 0.00 30,000.00 30,000.00 36,960.00 0 % 36,960 

    เงินประจำตำแหน่ง 0.00 18,000.00 12,850.00 18,000.00 0 % 18,000 

    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 0.00 0.00 117,360.00 -100 % 0 

    เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 0.00 0.00 24,000.00 -100 % 0 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 0.00 676,628.00 596,570.00 978,480.00     768,040 

รวมงบบุคลากร 0.00 676,628.00 596,570.00 978,480.00     768,040 

  งบดำเนินงาน               

  ค่าตอบแทน               

    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 0.00 2,410.00 20,000.00 0 % 20,000 

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 2,410.00 20,000.00     20,000 

  ค่าใช้สอย               

    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 0.00 522,000.00 519,000.00 0.00 0 % 0 

      รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 0.00 0.00 0.00 432,000.00 -100 % 0 

    รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ               

      ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 95,653.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

      ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 5,400.00 14,272.00 30,000.00 0 % 30,000 

      ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 16,000.00 0.00 0.00 50,000.00 0 % 50,000 

      ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 0.00 151,495.00 68,970.00 68,210.00 46.61 % 100,000 

      ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/ฝึกทบทวน อป.พร. 0.00 0.00 0.00 183,670.00 -56.44 % 80,000 

      ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหรือฝึกทบทวน อป.พร. 196,380.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

รวมค่าใช้สอย 308,033.00 678,895.00 602,242.00 763,880.00     260,000 

รวมงบดำเนินงาน 308,033.00 678,895.00 604,652.00 783,880.00     280,000 
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  งบเงินอุดหนุน               

  เงินอุดหนุน               

    เงินอุดหนุนส่วนราชการ 172,000.00 180,000.00 200,000.00 0.00 0 % 0 

      
โครงการอบรมผู้ประสานพลังแผ่นดิน (25 ตาสับปะรด) เฝ้าระวังยา
เสพติด 

0.00 0.00 0.00 52,000.00 -100 % 0 

      
อุดหนุนท่ีทำการปกครองจังหวัดสระแก้ว "ศูนย์อำนวยการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสระแก้ว 

0.00 0.00 0.00 100,000.00 -50 % 50,000 

      
อุดหนุนสถานีตำรวจภูธรโคกสูง โครงการป้องกันและปราบปรามยา
เสพติด 

0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0 

รวมเงินอุดหนุน 172,000.00 180,000.00 200,000.00 202,000.00     50,000 

รวมงบเงินอุดหนุน 172,000.00 180,000.00 200,000.00 202,000.00     50,000 

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 480,033.00 1,535,523.00 1,401,222.00 1,964,360.00     1,098,040 

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย               

  งบบุคลากร               

  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)               

    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 75,200.00 5,056.00 0.00 100 % 117,360 

    เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 16,000.00 1,040.00 0.00 100 % 24,000 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 0.00 91,200.00 6,096.00 0.00     141,360 

รวมงบบุคลากร 0.00 91,200.00 6,096.00 0.00     141,360 

  งบดำเนินงาน               

  ค่าใช้สอย               

    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ               

      ค่าจ้างเหมาบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 540,000 
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    รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ               

      ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน 0.00 47,780.00 0.00 36,000.00 38.89 % 50,000 

      ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเยาวชนในการป้องกันอัคคีภัยในโรงเรียน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 40,000 

รวมค่าใช้สอย 0.00 47,780.00 0.00 36,000.00     630,000 

  ค่าวัสดุ               

    วัสดุเครื่องแต่งกาย 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000 

    วัสดุเครื่องดับเพลิง 0.00 66,000.00 0.00 50,000.00 -60 % 20,000 

รวมค่าวัสดุ 0.00 66,000.00 0.00 50,000.00     40,000 

รวมงบดำเนินงาน 0.00 113,780.00 0.00 86,000.00     670,000 

  งบลงทุน               

  ค่าครุภัณฑ์               

    ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง               

      ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง 0.00 97,070.00 0.00 27,600.00 81.16 % 50,000 

    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์               

      เครื่องคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 22,000 

      เครื่องพิมพ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 15,000 

      เครื่องสำรองไฟฟ้า 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 2,500 

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 97,070.00 0.00 27,600.00     89,500 

รวมงบลงทุน 0.00 97,070.00 0.00 27,600.00     89,500 

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 0.00 302,050.00 6,096.00 113,600.00     900,860 

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 480,033.00 1,837,573.00 1,407,318.00 2,077,960.00     1,998,900 

แผนงานการศึกษา               
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งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา               

  งบบุคลากร               

  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)               

    เงินเดือนพนักงาน 4,620.00 209,880.00 412,260.00 434,780.00 50.87 % 655,940 

    เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 18,000 

    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 249,117.00 443,400.00 287,515.00 315,720.00 4.07 % 328,560 

    เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 44,054.98 34,788.00 11,400.00 3,180.00 -100 % 0 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 297,791.98 688,068.00 711,175.00 753,680.00     1,002,500 

รวมงบบุคลากร 297,791.98 688,068.00 711,175.00 753,680.00     1,002,500 

  งบดำเนินงาน               

  ค่าตอบแทน               

    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 2,900.00 2,900.00 20,000.00 50 % 30,000 

รวมค่าตอบแทน 0.00 2,900.00 2,900.00 20,000.00     30,000 

  ค่าใช้สอย               

    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 4,800.00 37,614.81 0.00 0.00 0 % 0 

      รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 0.00 0.00 0.00 108,000.00 -100 % 0 

    รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ               

      ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 0.00 0.00 0.00 36,600.00 -100 % 0 

      ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 25,088.00 23,052.00 37,097.00 80,000.00 -62.5 % 30,000 

      
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก) 

0.00 0.00 0.00 395,914.00 -100 % 0 

รวมค่าใช้สอย 29,888.00 60,666.81 37,097.00 620,514.00     30,000 

  ค่าวัสดุ               
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    ค่าอาหารเสริม (นม) 0.00 0.00 0.00 1,090,880.00 -100 % 0 

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 0.00 1,090,880.00     0 

รวมงบดำเนินงาน 29,888.00 63,566.81 39,997.00 1,731,394.00     60,000 

  งบลงทุน               

  ค่าครุภัณฑ์               

    ครุภัณฑ์สำนักงาน               

      
1. ตู้กระจกบานเลื่อน ขนาด 4 ฟุต 
2. โต๊ะทำงานโครงเหล็กผิวกระจก ขนาด 4 ฟุต 

0.00 8,400.00 0.00 0.00 0 % 0 

      ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 4,200 

      ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 4,200 

    ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่               

      ชุดเครื่องเสียง 0.00 10,900.00 0.00 0.00 0 % 0 

    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์               

      เครื่องพิมพ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 2,600 

      เครื่องสำรองไฟฟ้า 800  VA 0.00 0.00 0.00 2,500.00 -100 % 0 

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 19,300.00 0.00 2,500.00     11,000 

รวมงบลงทุน 0.00 19,300.00 0.00 2,500.00     11,000 

  งบเงินอุดหนุน               

  เงินอุดหนุน               

    เงินอุดหนุนส่วนราชการ               

      อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกสูง สำหรับจัดซ้ือ/จัดจ้างค่าอาหารกลางวัน 0.00 0.00 0.00 456,000.00 -100 % 0 

      อุดหนุนโรงเรียนบ้านละลมติม สำหรับจัดซ้ือ/จัดจ้างค่าอาหารกลางวัน 0.00 0.00 0.00 952,000.00 -100 % 0 
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อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองเสม็ด สำหรับจัดซ้ือ/จัดจ้างค่าอาหาร
กลางวัน 

0.00 0.00 0.00 752,000.00 -100 % 0 

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 2,160,000.00     0 

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 2,160,000.00     0 

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 327,679.98 770,934.81 751,172.00 4,647,574.00     1,073,500 

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา               

  งบดำเนินงาน               

  ค่าใช้สอย               

    รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ               

      ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 30,000.00 40,000.00 11,200.00 0.00 100 % 36,000 

      โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 206,400.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก) 

0.00 280,600.00 198,000.00 0.00 100 % 607,850 

รวมค่าใช้สอย 236,400.00 320,600.00 209,200.00 0.00     643,850 

  ค่าวัสดุ               

    ค่าอาหารเสริม (นม) 1,235,835.24 949,829.48 807,748.80 0.00 100 % 976,504 

รวมค่าวัสดุ 1,235,835.24 949,829.48 807,748.80 0.00     976,504 

รวมงบดำเนินงาน 1,472,235.24 1,270,429.48 1,016,948.80 0.00     1,620,354 

  งบลงทุน               

  ค่าครุภัณฑ์               

    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์               

      เครื่องคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 22,000 

      เครื่องพิมพ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 2,600 
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      เครื่องสำรองไฟ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 2,500 

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 0.00     27,100 

  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง               

    ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ               

      ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 0.00 0.00 0.00 100,000.00 -100 % 0 

รวมค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 100,000.00     0 

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 100,000.00     27,100 

  งบเงินอุดหนุน               

  เงินอุดหนุน               

    เงินอุดหนุนส่วนราชการ 2,232,000.00 2,204,000.00 2,208,000.00 0.00 0 % 0 

      อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกสูง  สำหรับจัดซ้ือ/จัดจ้างค่าอาหารกลางวัน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 392,000 

      
อุดหนุนโรงเรียนบ้านละลมติม  สำหรับจัดซ้ือ/จัดจ้างค่าอาหาร
กลางวัน 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 908,000 

      
อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองเสม็ด  สำหรับจัดซ้ือ/จัดจ้างค่าอาหาร
กลางวัน 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 708,000 

รวมเงินอุดหนุน 2,232,000.00 2,204,000.00 2,208,000.00 0.00     2,008,000 

รวมงบเงินอุดหนุน 2,232,000.00 2,204,000.00 2,208,000.00 0.00     2,008,000 

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 3,704,235.24 3,474,429.48 3,224,948.80 100,000.00     3,655,454 

งานศึกษาไม่กำหนดระดับ               

  งบเงินอุดหนุน               

  เงินอุดหนุน               

    เงินอุดหนุนส่วนราชการ 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

      โรงเรียนบ้านละลมติม 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 64,000 
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      อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกสูง 0.00 0.00 0.00 60,000.00 266.67 % 170,000 

      อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองเสม็ด 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000 

รวมเงินอุดหนุน 50,000.00 0.00 0.00 60,000.00     334,000 

รวมงบเงินอุดหนุน 50,000.00 0.00 0.00 60,000.00     334,000 

รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ 50,000.00 0.00 0.00 60,000.00     334,000 

รวมแผนงานการศึกษา 4,081,915.22 4,245,364.29 3,976,120.80 4,807,574.00     5,062,954 

แผนงานสาธารณสุข               

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข               

  งบบุคลากร               

  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)               

    เงินเดือนพนักงาน 0.00 0.00 159,639.00 269,996.00 65.65 % 447,260 

    เงินประจำตำแหน่ง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 60,000 

    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,131,770.00 315,800.00 343,780.00 361,680.00 -65.2 % 125,880 

    เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 152,060.00 68,000.00 72,000.00 72,000.00 -66.67 % 24,000 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 1,283,830.00 383,800.00 575,419.00 703,676.00     657,140 

รวมงบบุคลากร 1,283,830.00 383,800.00 575,419.00 703,676.00     657,140 

  งบดำเนินงาน               

  ค่าตอบแทน               

    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 0.00 2,756.00 6,000.00 233.33 % 20,000 

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 2,756.00 6,000.00     20,000 

  ค่าใช้สอย               

    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 0.00 690,600.00 716,364.00 0.00 0 % 0 
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      ค่าจ้างเหมาบริการ 0.00 0.00 0.00 698,000.00 -100 % 0 

    รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ               

      ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 12,120.00 30,000.00 0 % 30,000 

      ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000 

      ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนักบ้า 0.00 0.00 0.00 62,000.00 -100 % 0 

      ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000 

      ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะมูลฝอย 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 12,000 

รวมค่าใช้สอย 0.00 690,600.00 728,484.00 790,000.00     242,000 

  ค่าวัสดุ               

    วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0.00 0.00 0.00 200,000.00 -100 % 0 

    วัสดุเครื่องแต่งกาย 0.00 8,740.00 0.00 20,000.00 -100 % 0 

    วัสดุอื่น 0.00 0.00 12,612.00 0.00 0 % 0 

รวมค่าวัสดุ 0.00 8,740.00 12,612.00 220,000.00     0 

  ค่าสาธารณูปโภค               

    ค่าไฟฟ้า 0.00 0.00 0.00 360,000.00 -100 % 0 

รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00 0.00 0.00 360,000.00     0 

รวมงบดำเนินงาน 0.00 699,340.00 743,852.00 1,376,000.00     262,000 

  งบลงทุน               

  ค่าครุภัณฑ์               

    ครุภัณฑ์สำนักงาน               

      ตู้เก็บอุปกรณ์ปฐมพยาบาล 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000 

    ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์               
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      ตู้เย็นเก็บวัคซีน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 8,000 

    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์               

      เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน 0.00 0.00 0.00 22,000.00 -100 % 0 

      เครื่องสำรองไฟฟ้า 800 VA 0.00 0.00 0.00 2,500.00 -100 % 0 

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 24,500.00     18,000 

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 24,500.00     18,000 

  งบเงินอุดหนุน               

  เงินอุดหนุน               

    เงินอุดหนุนส่วนราชการ               

      
โครงการจัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมเบ้ืองบูรพาและงานกาชาด
จังหวัดสระแก้ว 

0.00 0.00 0.00 45,000.00 -100 % 0 

      
โครงการสนับสนุนการออกหน่วยรับบริจากโลหิต เพื่อถวายเป็นพระ
ราชกุศลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี 9 

0.00 0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0 

    เงินอุดหนุนกิจการท่ีเป็นสาธารณประโยชน์               

      
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการพระราชดำริด้าน
สาธารณสุข 

0.00 0.00 0.00 220,000.00 -100 % 0 

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 270,000.00     0 

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 270,000.00     0 

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 1,283,830.00 1,083,140.00 1,319,271.00 2,374,176.00     937,140 

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น               

  งบเงินอุดหนุน               

  เงินอุดหนุน               
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    เงินอุดหนุนส่วนราชการ 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

    เงินอุดหนุนกิจการท่ีเป็นสาธารณประโยชน์ 0.00 165,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการพระราชดำริด้าน
สาธารณสุข 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 220,000 

รวมเงินอุดหนุน 5,000.00 165,000.00 0.00 0.00     220,000 

รวมงบเงินอุดหนุน 5,000.00 165,000.00 0.00 0.00     220,000 

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 5,000.00 165,000.00 0.00 0.00     220,000 

รวมแผนงานสาธารณสุข 1,288,830.00 1,248,140.00 1,319,271.00 2,374,176.00     1,157,140 

แผนงานสังคมสงเคราะห์               

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์               

  งบบุคลากร               

  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)               

    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 120,000.00 187,200.00 194,760.00 4 % 202,560 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 0.00 120,000.00 187,200.00 194,760.00     202,560 

รวมงบบุคลากร 0.00 120,000.00 187,200.00 194,760.00     202,560 

  งบลงทุน               

  ค่าครุภัณฑ์               

    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์               

      เครื่องคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 22,000 

      เครื่องพิมพ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 2,600 

      เครื่องสำรองไฟฟ้า 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 2,500 

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 0.00     27,100 

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 0.00     27,100 



 

                                                                             หน้า 41 
 

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 0.00 120,000.00 187,200.00 194,760.00     229,660 

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 0.00 120,000.00 187,200.00 194,760.00     229,660 

แผนงานเคหะและชุมชน               

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน               

  งบบุคลากร               

  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)               

    เงินเดือนพนักงาน 579,020.00 595,320.00 631,320.00 704,700.00 11.51 % 785,800 

    เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 6,960.00 6,960.00 6,960.00 0.00 0 % 0 

    เงินประจำตำแหน่ง 42,000.00 42,000.00 42,000.00 60,000.00 0 % 60,000 

    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 430,170.00 244,400.00 298,290.00 357,120.00 2.76 % 366,960 

    เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 69,380.00 52,000.00 61,005.00 72,000.00 0 % 72,000 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 1,127,530.00 940,680.00 1,039,575.00 1,193,820.00     1,284,760 

รวมงบบุคลากร 1,127,530.00 940,680.00 1,039,575.00 1,193,820.00     1,284,760 

  งบดำเนินงาน               

  ค่าตอบแทน               

    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 11,454.00 3,114.00 5,610.00 30,000.00 0 % 30,000 

รวมค่าตอบแทน 11,454.00 3,114.00 5,610.00 30,000.00     30,000 

  ค่าใช้สอย               

    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 0.00 234,000.00 99,000.00 0.00 0 % 0 

      ค่าจ้างเหมาบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 108,000 

      รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ (ค่าจ้างเหมาบริการ) 0.00 0.00 0.00 216,000.00 -100 % 0 

    รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ               
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      ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 57,410.00 26,900.00 22,888.00 40,000.00 0 % 40,000 

    ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 53,000.00 103,056.00 0.00 0 % 0 

รวมค่าใช้สอย 57,410.00 313,900.00 224,944.00 256,000.00     148,000 

  ค่าวัสดุ               

    วัสดุสำนักงาน 0.00 31,512.00 16,860.00 30,000.00 66.67 % 50,000 

    วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 38,175.00 0.00 163,702.00 100,000.00 -50 % 50,000 

    วัสดุก่อสร้าง 0.00 69,969.00 45,876.00 50,000.00 0 % 50,000 

    วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 33,460.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

    วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0 

รวมค่าวัสดุ 71,635.00 101,481.00 226,438.00 210,000.00     150,000 

รวมงบดำเนินงาน 140,499.00 418,495.00 456,992.00 496,000.00     328,000 

  งบลงทุน               

  ค่าครุภัณฑ์               

    ครุภัณฑ์สำนักงาน               

      ตู้กระจกบานเลื่อน 0.00 0.00 0.00 4,200.00 0 % 4,200 

    ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง               

      ดัดแปลง ปรับปรุงรถบรรทุกขยะ 6 ล้อ เป็นรถกระเช้าไฟฟ้า 0.00 450,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

    ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ               

      ค่าจัดซ้ือกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง 0.00 0.00 0.00 100,000.00 -100 % 0 

    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์               

      คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล 0.00 0.00 0.00 22,000.00 0 % 22,000 

      เครื่องพิมพ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 2,600 
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      เครื่องพิมพ์ ขนาด A3 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 54,000 

      เครื่องสแกน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 18,000 

      เครื่องสำรองไฟฟ้า 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 2,500 

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 450,000.00 0.00 126,200.00     103,300 

รวมงบลงทุน 0.00 450,000.00 0.00 126,200.00     103,300 

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 1,268,029.00 1,809,175.00 1,496,567.00 1,816,020.00     1,716,060 

งานไฟฟ้าถนน               

  งบดำเนินงาน               

  ค่าใช้สอย               

    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ               

      ค่าจ้างเหมาบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 108,000 

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 0.00     108,000 

รวมงบดำเนินงาน 0.00 0.00 0.00 0.00     108,000 

รวมงานไฟฟ้าถนน 0.00 0.00 0.00 0.00     108,000 

งานสวนสาธารณะ               

  งบดำเนินงาน               

  ค่าใช้สอย               

    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ               

      ค่าจ้างเหมาบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 108,000 

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 0.00     108,000 

รวมงบดำเนินงาน 0.00 0.00 0.00 0.00     108,000 

รวมงานสวนสาธารณะ 0.00 0.00 0.00 0.00     108,000 



 

                                                                             หน้า 44 
 

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล               

  งบบุคลากร               

  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)               

    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 127,080 

    เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 24,000 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 0.00 0.00 0.00 0.00     151,080 

รวมงบบุคลากร 0.00 0.00 0.00 0.00     151,080 

  งบดำเนินงาน               

  ค่าใช้สอย               

    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ               

      ค่าจ้างเหมาบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 432,000 

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 0.00     432,000 

  ค่าวัสดุ               

    วัสดุอืน่ 0.00 101,400.00 0.00 100,000.00 -100 % 0 

รวมค่าวัสดุ 0.00 101,400.00 0.00 100,000.00     0 

รวมงบดำเนินงาน 0.00 101,400.00 0.00 100,000.00     432,000 

  งบลงทุน               

  ค่าครุภัณฑ์               

    ครุภัณฑ์อื่น               

      กรงตาข่ายคัดแยกขยะรีไซเคิล 0.00 0.00 18,000.00 0.00 0 % 0 

      ตู้เก็บขยะชุมชนอันตราย 0.00 0.00 12,000.00 0.00 0 % 0 

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 30,000.00 0.00     0 
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  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง               

    ค่าถมดิน               

      ขุดดินฝังกลบบ่อขยะ 0.00 290,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

    ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค               

      โครงการปรับปรุงบ่อขยะแบบฝังกลบ 0.00 0.00 0.00 100,000.00 -100 % 0 

รวมค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 290,000.00 0.00 100,000.00     0 

รวมงบลงทุน 0.00 290,000.00 30,000.00 100,000.00     0 

รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 0.00 391,400.00 30,000.00 200,000.00     583,080 

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 1,268,029.00 2,200,575.00 1,526,567.00 2,016,020.00     2,515,140 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน               

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน               

  งบดำเนินงาน               

  ค่าใช้สอย               

    รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ               

      
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความ
ปรองดอง 

0.00 49,215.00 7,693.00 0.00 0 % 0 

      
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความ
ปรองดองและสมานฉันท์ เพื่อสร้างทัศนคติและจิตสำนึกที่ดีงามในการ
อยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000 

      
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมและโครงการในการปกป้องสถานบันสำคัญ
แห่งชาติ 

0.00 29,985.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมและโครงการในการปกป้องสถาบันสำคัญ
แห่งชาติ 

0.00 0.00 0.00 50,000.00 0 % 50,000 

      ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ 432.00 0.00 50,000.00 0.00 0 % 0 
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      ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมกลุ่มสตรีแม่บ้าน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000 

รวมค่าใช้สอย 432.00 79,200.00 57,693.00 50,000.00     150,000 

รวมงบดำเนินงาน 432.00 79,200.00 57,693.00 50,000.00     150,000 

  งบเงินอุดหนุน               

  เงินอุดหนุน               

    เงินอุดหนุนส่วนราชการ               

      อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกสูง 0.00 0.00 0.00 45,000.00 -100 % 0 

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 45,000.00     0 

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 45,000.00     0 

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 432.00 79,200.00 57,693.00 95,000.00     150,000 

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 432.00 79,200.00 57,693.00 95,000.00     150,000 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ               

งานกีฬาและนันทนาการ               

  งบบุคลากร               

  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)               

    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 120,000.00 187,200.00 194,760.00 4 % 202,560 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 0.00 120,000.00 187,200.00 194,760.00     202,560 

รวมงบบุคลากร 0.00 120,000.00 187,200.00 194,760.00     202,560 

  งบดำเนินงาน               

  ค่าใช้สอย               

    รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ               

      ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา 89,921.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
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      ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาและนันทนาการ 0.00 300,303.00 78,100.00 187,790.00 6.5 % 200,000 

รวมค่าใช้สอย 89,921.00 300,303.00 78,100.00 187,790.00     200,000 

  ค่าวัสดุ               

    วัสดุกีฬา 0.00 0.00 0.00 82,500.00 0 % 82,500 

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 0.00 82,500.00     82,500 

รวมงบดำเนินงาน 89,921.00 300,303.00 78,100.00 270,290.00     282,500 

  งบเงินอุดหนุน               

  เงินอุดหนุน               

    เงินอุดหนุนส่วนราชการ 40,000.00 60,000.00 60,000.00 0.00 0 % 0 

      อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกสูง (กลุ่มทัพบดินทร์) 0.00 0.00 0.00 80,000.00 -100 % 0 

รวมเงินอุดหนุน 40,000.00 60,000.00 60,000.00 80,000.00     0 

รวมงบเงินอุดหนุน 40,000.00 60,000.00 60,000.00 80,000.00     0 

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 129,921.00 480,303.00 325,300.00 545,050.00     485,060 

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น               

  งบดำเนินงาน               

  ค่าใช้สอย               

    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ               

      ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา 0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0 

    รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 361,030.00 329,888.00 197,906.00 0.00 100 % 350,000 

    รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ               

      โครงการประเพณีถวายเทียนเข้าพรรษา 0.00 0.00 0.00 53,280.00 -100 % 0 

      โครงการส่งเสริมกิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์ 0.00 0.00 0.00 100,000.00 -100 % 0 
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รวมค่าใช้สอย 361,030.00 329,888.00 197,906.00 203,280.00     350,000 

รวมงบดำเนินงาน 361,030.00 329,888.00 197,906.00 203,280.00     350,000 

  งบเงินอุดหนุน               

  เงินอุดหนุน               

    เงินอุดหนุนส่วนราชการ 200,000.00 85,000.00 50,000.00 0.00 0 % 0 

      อุดหนุนท่ีทำการปกครองอำเภอโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000 

รวมเงินอุดหนุน 200,000.00 85,000.00 50,000.00 0.00     100,000 

รวมงบเงินอุดหนุน 200,000.00 85,000.00 50,000.00 0.00     100,000 

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 561,030.00 414,888.00 247,906.00 203,280.00     450,000 

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว               

  งบเงินอุดหนุน               

  เงินอุดหนุน               

    เงินอุดหนุนส่วนราชการ 35,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

รวมเงินอุดหนุน 35,000.00 0.00 0.00 0.00     0 

รวมงบเงินอุดหนุน 35,000.00 0.00 0.00 0.00     0 

รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 35,000.00 0.00 0.00 0.00     0 

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 725,951.00 895,191.00 573,206.00 748,330.00     935,060 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา               

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน               

  งบลงทุน               

  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง               

    ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก               
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      ค่าก่อสร้างต่อเติมศาลาประชาคมเอนกประสงค์ หมู่ท่ี 9 420,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
โครงการก่อสร้างทางลาดคอนกรีตสำหรับผู้พิการบริเวณหน้าสำนักงาน
เทศบาลตำบลโคกสูง 

0.00 54,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

    ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ               

      โครงการก่อสร้างศาลาประชาคม หมู่ท่ี 4  0.00 0.00 500,000.00 0.00 0 % 0 

      
โครงการก่อสร้างศาลาประชาคมแบบหลังคาโค้ง หมู่ท่ี 2 บ้านดอนไร่
ฝ้าย 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 400,000 

      ต่อเติมอาคารสำนักงาน  ห้องสำนักปลัด 0.00 0.00 0.00 470,000.00 -100 % 0 

      ปรับปรุงหอกระจายข่าว หมู่ 10 83,315.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

    ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค               

      ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 3 บ้านหนองเสม็ด 396,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

      ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 6 บ้านดอนหลุม 498,800.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

      ค่าก่อสร้างถนนดิน หมู่ท่ี 10 81,212.75 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

      ค่าก่อสร้างถนนดิน หมู่ท่ี 4 400,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

      ค่าก่อสร้างถนนดิน หมู่ท่ี 8 296,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

      ค่าก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ท่ี 2 499,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

      ค่าก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ท่ี 7 358,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
(สายทางเส้นขอบสระดอนไร่ฝ้าย ถึง บ้านน้าริน)  หมู่ท่ี 2 บ้านดอนไร่
ฝ้าย  

0.00 0.00 0.00 427,000.00 -100 % 0 

      
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง หมู่ท่ี 3 บ้านหนอง
เสม็ด      

0.00 0.00 0.00 389,000.00 -100 % 0 

      โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 10 บ้านหนองสิม 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 400,000 
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 3 บ้านหนองเสม็ด
(สายทางที1่) 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 170,000 

      
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 3 บ้านหนองเสม็ด
(สายทางที2่) 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 150,000 

      โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 6 บ้านดอนหลุม 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 400,000 

      โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 7 บ้านน้อย 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 400,000 

      
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทาง  หมู่ท่ี 8  บ้านโคกไม้งาม 

0.00 0.00 0.00 490,000.00 -100 % 0 

      
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทาง หมู่ท่ี 6 บ้านดอนหลุม 

0.00 0.00 0.00 297,000.00 -100 % 0 

      
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางข้างร้าน ป.เกษตร 
หมู่ท่ี 8       บ้านโคกไม้งาม 

0.00 0.00 0.00 382,000.00 -100 % 0 

      
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางจากบ้านยายส่งถึง
สระน้ำ          หมู่ท่ี ๑๐  บ้านหนองสิม 

0.00 0.00 0.00 392,000.00 -100 % 0 

      โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับ หมู่ท่ี 7 0.00 0.00 400,500.00 0.00 0 % 0 

      โครงการก่อสร้างรางระบาย คสล. หมู่ท่ี 4 บ้านละลมติม 0.00 0.00 0.00 392,000.00 -100 % 0 

      
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ  คสล.  หมู่ท่ี 7  บ้านน้อย  ถึง  หมู่ท่ี 
11  บ้านร่มไทร 

0.00 0.00 0.00 785,000.00 -100 % 0 

      โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ท่ี 11 บ้านร่มไทร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 400,000 

      โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ท่ี 4  บ้านละลมติม 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 400,000 

      
โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กตลาดนัดชุมชนหมู่บ้าน หมู่ท่ี 
2 

0.00 195,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

      โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายประปา หมู่ท่ี 8 0.00 0.00 350,000.00 0.00 0 % 0 

      โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน/วางท่อใหม่ หมู่ท่ี 3 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0 % 0 
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      โครงการขุดบ่อน้ำขนาดเล็ก (ธนาคารน้ำใต้ดิน) 0.00 0.00 0.00 7,800.00 -100 % 0 

      โครงการขุดเปิดทางระบายน้ำเข้าสระประปา เทศบาลตำบลโคกสูง 0.00 0.00 0.00 14,600.00 -100 % 0 

      โครงการขุดวางท่อระบายน้ำคอนกรีตปากลิ้นราง หมู่ท่ี 9 0.00 0.00 470,000.00 0.00 0 % 0 

      โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ภายในตำบลโคกสูง 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 6 ขนาดผิวจราจร 4.00 x 1,100 x 
0.15 เมตร 

0.00 200,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 7ขนาดผิวจราจร 4.00 x 1,100 x 
0.15 เมตร 

0.00 200,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 9 ขนาดผิวจราจร 4.00 x 1,100 x 
0.15 เมตร 

0.00 200,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

      โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ท่ี 5 บ้านหาดสำราญ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 300,000 

      
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมูท่ี 8 ถึงหมู่ท่ี 11  (บ้านโคกไม้งามถึง
บ้านร่มไทร)   ด้านหลังเทศบาล 

0.00 0.00 0.00 100,000.00 -100 % 0 

      โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ท่ี 8 บ้านโคกไม้งาม 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 400,000 

      โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ท่ี 9 บ้านหนองหญ้าแก้ว 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 400,000 

      โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังหมู่ท่ี 1 บ้านโคกสูง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 400,000 

      
โครงการถนนลูกรัง หมู่ท่ี 5 ขนาดผิวจราจร 4.00 x 1,100 x 0.15 
เมตร 

0.00 200,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

      โครงการปรับปรุงถนนดิน หมู่ท่ี 1 บ้านโคกสูง 0.00 0.00 0.00 100,000.00 -100 % 0 

      
โครงการปรับปรุงถนนดินยกระดับ หมู่ 11 ขนาดผิวจราจร 4.00 x 
7.00 x 1.00เมตร 

0.00 200,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง  สายทาง หมู่ท่ี 1 บ้านโคกสูง ถึง  หมู่ท่ี 9 
บ้านหนองหญ้าแก้ว 

0.00 0.00 0.00 392,000.00 -100 % 0 
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โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายทางจากสะพานขาว – เขต อบต.โนน
หมากมุ่น หมู่ท่ี 5 บ้านหาดสำราญ 

0.00 0.00 0.00 391,000.00 -100 % 0 

      โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ท่ี 5 0.00 0.00 200,000.00 0.00 0 % 0 

      โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก หมู่ท่ี 6 บ้านดอนหลุม 0.00 95,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

      จ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด dia 6.00 น้ิว ฯ 293,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

    ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง               

      ค่าซ่อมแซมและปรับปรุงห้องน้ำ 98,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

รวมค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 3,423,827.75 1,644,000.00 1,920,500.00 5,029,400.00     4,220,000 

รวมงบลงทุน 3,423,827.75 1,644,000.00 1,920,500.00 5,029,400.00     4,220,000 

รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 3,423,827.75 1,644,000.00 1,920,500.00 5,029,400.00     4,220,000 

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3,423,827.75 1,644,000.00 1,920,500.00 5,029,400.00     4,220,000 

แผนงานการเกษตร               

งานส่งเสริมการเกษตร               

  งบเงินอุดหนุน               

  เงินอุดหนุน               

    เงินอุดหนุนกิจการท่ีเป็นสาธารณประโยชน์               

      
อุดหนุนศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
โคกสูง 

0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000 

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 20,000.00     20,000 

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 20,000.00     20,000 

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 0.00 0.00 0.00 20,000.00     20,000 

งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้               

  งบดำเนินงาน               
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  ค่าใช้สอย               

    รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ               

      ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชเสาวนีย์ 8,920.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

      รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน 0.00 0.00 2,432.00 0.00 0 % 0 

รวมค่าใช้สอย 8,920.00 0.00 2,432.00 0.00     0 

รวมงบดำเนินงาน 8,920.00 0.00 2,432.00 0.00     0 

รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ 8,920.00 0.00 2,432.00 0.00     0 

รวมแผนงานการเกษตร 8,920.00 0.00 2,432.00 20,000.00     20,000 

แผนงานการพาณิชย์               

งานกิจการประปา               

  งบบุคลากร               

  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)               

    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 124,560 

    เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 24,000 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 0.00 0.00 0.00 0.00     148,560 

รวมงบบุคลากร 0.00 0.00 0.00 0.00     148,560 

  งบดำเนินงาน               

  ค่าใช้สอย               

    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ               

      ค่าจ้างเหมาบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 216,000 

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 0.00     216,000 

  ค่าวัสดุ               



 

                                                                             หน้า 54 
 

    วัสดุก่อสร้าง 91,513.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

    วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 95,600.00 110,000.00 139,170.00 0.00 100 % 200,000 

รวมค่าวัสดุ 187,113.00 110,000.00 139,170.00 0.00     200,000 

  ค่าสาธารณูปโภค               

    ค่าไฟฟ้า 215,456.97 205,666.46 224,744.39 0.00 100 % 270,000 

รวมค่าสาธารณูปโภค 215,456.97 205,666.46 224,744.39 0.00     270,000 

รวมงบดำเนินงาน 402,569.97 315,666.46 363,914.39 0.00     686,000 

  งบลงทุน               

  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง               

    ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ               

      ขยายเขตระบบบริการประปา หมู่ 8 47,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

รวมค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 47,000.00 0.00 0.00 0.00     0 

รวมงบลงทุน 47,000.00 0.00 0.00 0.00     0 

รวมงานกิจการประปา 449,569.97 315,666.46 363,914.39 0.00     834,560 

รวมแผนงานการพาณิชย์ 449,569.97 315,666.46 363,914.39 0.00     834,560 

แผนงานงบกลาง               

งบกลาง               

  งบกลาง               

  งบกลาง               

    เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 192,285.00 88,962.00 116,221.00 125,320.00 -4.59 % 119,570 

    เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 0.00 0.00 0.00 5,800.00 -15.07 % 4,926 

    เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 0.00 6,892,100.00 7,210,900.00 7,930,800.00 16.96 % 9,276,000 
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    เบี้ยยังชีพคนพิการ 0.00 2,164,800.00 2,204,300.00 2,218,000.00 8.21 % 2,400,000 

    เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 108,000.00 108,000.00 120,000.00 132,000.00 18.18 % 156,000 

    สำรองจ่าย 1,163,200.00 1,426,169.00 253,295.00 312,520.00 -4.01 % 300,000 

    รายจ่ายตามข้อผูกพัน 260,209.79 188,752.96 189,562.22 0.00 0 % 0 

      ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) 0.00 0.00 0.00 30,353.00 10.01 % 33,390 

      เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโคกสูง 0.00 0.00 0.00 161,055.00 0.33 % 161,580 

    เงินช่วยพิเศษ 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000 

    เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) 300,928.00 332,409.00 343,330.00 385,672.00 10.74 % 427,080 

รวมงบกลาง 2,024,622.79 11,201,192.96 10,437,608.22 11,331,520.00     12,908,546 

รวมงบกลาง 2,024,622.79 11,201,192.96 10,437,608.22 11,331,520.00     12,908,546 

รวมงบกลาง 2,024,622.79 11,201,192.96 10,437,608.22 11,331,520.00     12,908,546 

รวมแผนงานงบกลาง 2,024,622.79 11,201,192.96 10,437,608.22 11,331,520.00     12,908,546 

รวมทุกแผนงาน 24,352,361.20 33,670,693.57 30,375,738.79 40,084,000.00     41,004,000 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563     

เทศบาลตำบลโคกสูง 
อำเภอ โคกสูง   จังหวัดสระแก้ว 

        
ประมาณการรายจ่ายรวมท้ังสิ้น 41,004,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยก
เป็น  

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 งานบริหารทั่วไป รวม 7,336,380 บาท 

  งบบุคลากร รวม 5,054,280 บาท 

   เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,624,640 บาท 

   เงินเดือนนายก/รองนายก จำนวน 695,520 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี ตามบัญชีอัตรา
เงินเดือนและค่าตอบแทนฯ ดังนี ้
1.นายกเทศมนตรี เงินเดือน 27,600 บาท จำนวน 12 เดือน 
   เป็นเงิน 331,200 บาท 
2.รองนายกเทศมนตรี เงินเดือน 15180 บาท จำนวน 12 เดือน 
    จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 364,620 บาท 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและ
ประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการ
นายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
สภาเทศบาล พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2)พ.ศ. 2557 ข้อ 6  
และข้อ 8 และพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที ่14) พ.ศ. 2562 มาตรา 48 จตุวีสต ิ

      

   เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก จำนวน 120,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง ตามบญัชีอัตราเงินเดือนและ
ค่าตอบแทนฯ  ดังนี ้
1.นายกเทศมนตรี จำนวน 4,000 บาท  จำนวน 12 เดือน  
   เป็นเงิน 48,000 บาท 
2.รองนายกเทศมนตรี จำนวน 3,000 บาท จำนวน 12 เดือน 
   จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 72,000 บาท 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและ
ประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี
ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการ
นายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ย ประชุมกรรมการ
สภาเทศบาล พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2)พ.ศ. 2557ข้อ6และ
ข้อ 8   
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   เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จำนวน 120,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษ ตามบัญชีอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนฯ
ดังนี ้
1.นายกเทศมนตรี จำนวน 4,000 บาท  จำนวน 12 เดือน  
   เป็นเงิน 48,000 บาท 
2.รองนายกเทศมนตรี จำนวน 3,000 บาท จำนวน 12 เดือน 
    จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 72,000 บาท 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและ
ประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี
ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการ
นายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ย ประชุมกรรมการ
สภาเทศบาล พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2)พ.ศ. 2557 ข้อ 6 และ
ข้อ 8   

      

   เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 198,720 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่เลขานุการนายกเทศมนตรีและที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี  ดังนี ้
1. เลขานุการนายกเทศมนตรี จำนวน 9,660 บาท จำนวน 12 เดือน  
    เป็นเงิน 115,920 บาท 
2. ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จำนวน 6,990 บาท จำนวน 12 เดือน 
    เป็นเงิน 82,800 บาท 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและ
ประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี
ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการ
นายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ย  
 ประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบับท่ี 2)
พ.ศ. 2557 ข้อ 6 และข้อ 8   

      

   เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 1,490,400 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่สมาชิกสภาเทศบาล  ดงันี ้
1. ประธานสภาเทศบาล  จำนวน  15,180 บาท   
จำนวน  12  เดือน  เป็นเงิน 182,160  บาท   
2. รองประธานสภาเทศบาล  จำนวน  12,420 บาท   
จำนวน  12  เดือน เป็นเงิน 149,040  บาท  
3. สมาชิกสภาเทศบาล  จำนวน 9,660 บาท  จำนวน  12  เดือน   
จำนวน 10 อัตรา เป็นเงิน 1,159,200  บาท     
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและ
ประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี
ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการ
นายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ย ประชุมกรรมการ
สภาเทศบาล พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2)  
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พ.ศ. 2557 ข้อ 6 และข้อ 8  และพระราชบัญญัตเิทศบาล พ.ศ.2496 
และที่แก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบับท่ี 14) พ.ศ.2562  มาตรา 68   

   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 2,429,640 บาท 

   เงินเดือนพนักงาน จำนวน 1,281,060 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาล จำนวน 7 อัตรา 
ตามบัญชีอัตราเงินเดือน ดังนี ้ปลดัเทศบาล / รองปลัดเทศบาล / หวัหน้าสำนัก
ปลัด / หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ / นักจัดการงานท่ัวไป / นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน / เจ้าพนักงานธุรการ 
-เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
สระแก้ว เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธจี่าย
เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอืน่ (ฉบับท่ี 7) พ.ศ.2559 ลง
วันท่ี 2 พฤษภาคม 2559 และหนงัสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต.
ที ่มท 0809.2/ว 138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบรหิารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

      

   เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จำนวน 84,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินตามที่กำหนดให้ขา้ราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น ระดับ 8 ขึ้นไป ได้รับเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงิน
ประจำตำแหน่งท่ีไดร้ับ 
-เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสระแก้ว  
เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกีย่วกับอัตราเงินเดือนและวิธีจ่ายเงินเดือนและ
ประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับท่ี 7) พ.ศ.2559 ลงวันท่ี 2 พฤษภาคม 2559 
-หนังสือสำนักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.3/ว28 ลง
วันท่ี 16 กุมภาพันธ ์ 2548  เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจา่ยเงิน
ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน 

      

   เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 186,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินตามที่กำหนดให้จา่ยในลักษณะเงินเพิ่มอื่นๆที่จ่ายควบกับ
เงินเดือนสำหรับพนักงานเทศบาล 
-เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
สระแก้ว เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธจี่าย
เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอืน่ (ฉบับท่ี 7) พ.ศ.2559 ลง
วันท่ี 2 พฤษภาคม 2559 

      

   ค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 255,060 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งประจำปี ในการปฏิบัติงานท่ีมลีักษณะประจำ สำหรับ
ลูกจ้างประจำ ตามบญัชีกำหนดอตัราค่าจา้งขั้นต่ำ-ขั้นสูง ลูกจ้างประจำของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
-เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสระแก้ว  
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เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกีย่วกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างของเทศบาล
ได้รับค่าจ้าง (ฉบับท่ี 4) ลงวันท่ี 21 ธันวาคม 2558 

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 551,520 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสำหรับการทำงานปกติ ให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  จำนวน 5 อัตรา ระยะเวลา 12  เดือน ดังนี ้ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์
นโยบายและแผน / ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน / ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ / ผู้ช่วย
เจ้าพนักงานพัสดุ และพนักงานขับรถยนต ์
-เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสระแก้ว  
เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกีย่วกับพนักงานจ้าง ลงวันท่ี 28 กรกฎาคม 2547
และที่แก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบับท่ี 6) ลงวันท่ี 9 ธันวาคม 2559 

      

   เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จำนวน 72,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินตามที่กำหนดให้จา่ยในลักษณะเงินเพิ่มอื่นๆ ที่จ่ายควบกับ
เงินเดือน สำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน  5  อัตรา ระยะเวลา  
12 เดือน  
-เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสระแก้ว เรื่อง
หลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาล ได้รับ
เงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 23 กรกฎาคม 2558  

      

  งบดำเนินงาน รวม 2,167,100 บาท 

   ค่าตอบแทน รวม 575,000 บาท 

   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการอันเปน็ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 500,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสำหรับผูท้ี่มาปฏิบัตริาชการอันเป็นประโยชน์ให้แก่
เทศบาลตำบลโคกสูง เช่น ประชาคมที่ปฏิบัติหนา้ที่กรรมการตรวจการจ้าง
, เจ้าหน้าท่ีในการเลือกตั้ง, วิทยากร, ข้าราชการหน่วยงานอ่ืน หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่นที่ขอยืมตัวมาช่วยปฏิบัติราชการ และเพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมลีักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี (โบนัส) สำหรับ
พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจำ  และพนักงานจ้างของเทศบาล และเพื่อจ่าย
เป็นค่าป่วยการให้แก่อาสาสมัครปอ้งกันภัยฝ่ายพลเรือน(อป.พร.) หรอืค่าใช่จ่าย
ในลักษณะเดียวกันกับค่าตอบแทนหรือค่าป่วยการให้กับผู้ปฏบิัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่เทศบาล  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมลีักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วน
ท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- พระราชบัญญตัิป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 

      

   ค่าเบี้ยประชุม จำนวน 10,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประเภทค่าเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการใน
คณะกรรมการสามัญ คณะกรรมการวิสามญั และคณะกรรมการสามญัประจำ
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สภาเทศบาล 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน 
และประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตร ี
 ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล  
 เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรกึษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ย  
 ประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบับท่ี 2)     
พ.ศ. 2557 ข้อ 5  

   ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ จำนวน 20,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏบิัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนกังาน
เทศบาล  ลูกจ้างประจำ  และพนกังานจ้าง ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการในเวลาทำการ หรือ การปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ   
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจา่ยเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.4/ว 4562 ลง
วันท่ี 15 พฤษภาคม 2550 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร จำนวน 45,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลผู้มีสทิธิ   
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกบัการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบบัท่ี 3)   
พ.ศ. 2549  และหนังสือกรมบัญชกีลาง ด่วนท่ีสุด ที ่กค 0422.3/ว 57 
ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอตัราเงินบำรุงการศกึษาและ 
ค่าเล่าเรียน 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0809.3/ว4522 ลงวันท่ี 9 สิงหาคม 2559   
เรื่อง ประเภทและอตัราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน 

      

   ค่าใช้สอย รวม 1,302,100 บาท 

   รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ       

    ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 540,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาบริการเอกชนหรือบุคคลธรรมดา กรณีทีม่ีความ
จำเป็นต้องจ้างในการดำเนินโครงการ หรือเพื่อเสริมการปฏิบตัิงานตามหน้าท่ี
ปกติ และไม่มตีำแหน่งพนักงานเทศบาล ลูกจา้งหรือพนักงานจ้างปฏบิัติงาน 
โดยพิจารณาจากความรู้และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับลักษณะงาน  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 7120 
ลงวันท่ี 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- พระราชบัญญตัิการจดัซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560 
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 
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    ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่  ประชาสัมพันธ์ และอื่นๆ จำนวน 60,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเยบ็หนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าซกัฟอก  ค่า
กำจัดสิ่งปฏิกลู  ค่าระวางบรรทุก  ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น  ค่าเช่าบ้าน)  ค่า
โฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทาง
วิทยุ  กระจายเสียง  โทรทัศน ์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ) ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ  ค่าเบี้ยประกัน  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา  ค่าจ้างเหมา
บริการ หรือคา่จ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี ้ ค่าติดตั้ง
ไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปาฯ ค่าตดิตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสญัญาณต่างๆ  
ฯลฯ  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 7120 
ลงวันท่ี 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- พระราชบัญญตํิการจดัซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560 
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 

      

   รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพธิีการ จำนวน 50,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรับรองและพิธีการ  ดังนี ้ 
1. ค่ารับรอง 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการต้อนรบับุคคลหรือคณะบุคคล ที่มาเยี่ยมชมกิจการ
ของเทศบาล หรือคณะที่มาตรวจแนะนำ / ตรวจประเมินประสิทธิภาพการ
ทำงาน  หรือทัศนศึกษาดูงาน  ตามอัตราที่กำหนดและตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
จริง  อาทิ เช่น ค่าอาหาร  อาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าเอกสาร  
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการรับรอง รวมทั้งค่าบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นซึ่ง
จำเป็นต้องจ่าย  เป็นเงิน 10,000 บาท   
2. ค่าเลี้ยงรับรอง 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลีย้งรับรองในการประชุมสภาเทศบาลหรือการ
ประชุมของคณะกรรมการที่สภาเทศบาลตั้งข้ึนในกิจการของสภาเทศบาล การ
ประชุมของ / คณะอนุกรรมการ ที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย ระเบยีบหรือ
หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองคก์รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน   
อาทิ เช่น ค่าอาหาร  อาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นซึ่งจำเป็นต้อง
จ่ายในการเลี้ยงรับรอง  เป็นเงิน 10,000 บาท 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท  0808.4/ว 2381  ลงวันท่ี   
28  กรกฎาคม  2548  เรื่อง  การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่ารับรอง
หรือค่าเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3. ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมหรือการดำเนินการเกี่ยวกับงานรัฐพิธี
ต่างๆ งานราชพิธ ีงานรับเสด็จ งานโครงการเฉลิมพระเกยีรติ งานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ ตามนโยบายหรือคำสั่งของรัฐบาล กระทรวง จังหวัด  
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อำเภอ  เป็นเงิน 30,000 บาท 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกีย่วกับการ
ปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจดังาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ       

    ค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาตำบล จำนวน 30,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการจดัเวทีประชาคมเพื่อนำขอ้มูลมา
จัดทำเป็นแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลโคกสูง  โดยจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การใช้และการตกแต่งสถานท่ี  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปดิ  ค่าวัสดุ  เครื่อง
เขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนยีบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและ
สิ่งพิมพ์  ค่าหนังสือ  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณต์่างๆ ค่า
กระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจเุอกสาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าอาหาร  ค่า
ป้ายโครงการ  และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจำเป็นในการจดัทำโครงการ   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจดัทำแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที ่3)  
พ.ศ. 2561 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0891.4/ว 856  ลงวันท่ี  12  มีนาคม   
2553  เรื่อง  การสนับสนุนการขบัเคลื่อนแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นและ
จังหวัดแบบบูรณาการ   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561–2565 หน้า 77 ลำดับที ่8 

      

    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 100,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อฝึกอบรม การอบรม  
การประชุมทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ การสมัมนาทางวิชาการ การบรรยาย
พิเศษ  การฝึกศึกษา การดูงาน การฝึกงาน หรือท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืน เพื่อการ
พัฒนาบุคคลหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน สำหรับนายกเทศมนตรี  
รองนายกเทศมนตรี  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี  
ประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง  
และพนักงานจ้าง  หรือบุคคล / คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมตัิให้
เดินทางไปราชการเพื่อประชุม  ฝกึอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปตดิต่อ
ราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าชดเชยพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก  ค่าบริการจอด
รถ ณ ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน   
ค่าลงทะเบียนต่างๆ  และค่าใช้จ่ายอืน่ท่ีจำเป็นในการเดินทางไปราชการ  
 - เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที ่3) 
พ.ศ. 2559 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคา่ใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

      

    ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมส่งเสรมิคณุธรรม จริยธรรมและพัฒนา จำนวน 12,100 บาท 
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เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนนิโครงการเสรมิสร้างคุณธรรมจริยธรรมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  
ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง  โดยมีคา่ใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
ใช้และการตกแต่งสถานท่ีอบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม  ค่า
วัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนยีบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์
เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่าหนังสือสำหรับผูเ้ข้ารับการฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในการ
ติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณต์่างๆ ในการฝึกอบรม  ค่ากระเป๋าหรอืสิ่งท่ีใช้
บรรจุเอกสารสำหรับผูเ้ข้ารับการฝกึอบรม  ค่าของสมนาคณุในการดงูาน  
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าชดเชย
ยานพาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจำเป็นในการจัดงาน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ 
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจดังาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561–2565 หน้า 77 ลำดับที ่9 

      

    ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง จำนวน 500,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนนิการเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา
เทศบาล และนายกเทศมนตรี กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนตำแหน่งที่
ว่าง และกรณคีณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ และกรณีอื่นๆ
ตามที่กฎหมายกำหนด และเป็นคา่ใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ การณรงค์หรือ
การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหนา้ที่และการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองในการเลือกตั้งสภาผูแ้ทนราษฎรและหรือสมาชิกวุฒิสภา ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการจดัสถานท่ี  ค่าวัสดุและอุปกรณ์  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพมิพ์เอกสาร
และสิ่งพิมพ์  ค่าหนังสือ  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์
ต่างๆ  ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร   ค่าอาหารว่างและเครือ่งดื่ม  
ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าป้ายประชาสัมพันธ ์  
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในการ
ดำเนินการ   
- เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  
และพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารทอ้งถิ่น  
พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  หน้า 75 ลำดับที ่2 

      

    ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา จำนวน 10,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อพวงมาลยั  ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา  ใน
การดำเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมวนัสำคัญต่างๆ และใช้ในโอกาสงานพิธีทาง
สังคม เช่น งานวันสถาปนา งานวันคล้ายวันท่ีระลึก เป็นต้น   
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- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0407/ว 1284 ลง
วันท่ี 10  พฤศจิกายน  2530  เรื่อง  การเบิกจ่ายค่าดอกไม้เพื่อมอบให้บุคคล
ต่างๆ ค่าพวงมาลา และพานประดับพุ่มดอกไม้   และหนังสือสำนัก
งบประมาณ ที ่นร 0704/ว 37 ลงวันท่ี 6 มกราคม 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภณัฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ 

   ค่าวัสดุ รวม 290,000 บาท 

   วัสดุสำนักงาน จำนวน 200,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดสุำนักงาน  ดังนี ้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  เช่น  หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะ
กระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก  กรรไกร เก้าอี้
พลาสติก แปรงลบกระดานดำ ตรายาง ขาตั้ง (กระดานดำ) ที่ถูพื้น ตะแกรงวาง
เอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตดักระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน  
แผนที ่พระบรมยาลักษณ์ แผงปดิประกาศ แผ่นป้านช่ือสำนักงาน หรือ
หน่วยงาน แผ่นป้ายจาราจรหรือแผ่นป้ายต่างๆ มู่ลี่ มา่นปรับแสง (ต่อผื่น)  
พรม (ต่อผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูปจำลอง กระเป่า ตาช่ังขนาด
เล็ก ฯลฯ  
(2) ข. ประเภทวัสดสุิ้นเปลือง  เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ำนา
ลบคำผดิ เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับผง
หมึก น้ำหมึกปรินท์ เทป พี วี ซี แบบใส  น้ำยาลบกระดาษไข ไม้
บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษไข แฟ้ม สมดุบัญชี สมดุ
ประวัติข้าราชการ แบบพิมพ ์ผ้าสำลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ หรือจ้าง
พิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ น้ำมัน ไข ขี้ผึ้ง น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชน
ในสำนักงาน ฯลฯ    
  รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้   
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวสัดุ   
2. รายจ่ายเพื่อจดัหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สนิให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ    
3.  รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับคา่วัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภณัฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1536 ลง
วันท่ี 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
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พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะคา่ใช้สอย วัสดุ และ
ค่าสาธารณูปโภค 

      
  

       

   วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ จำนวน 20,000 บาท 

      

  
เเพื่อจ่ายเป็นคา่วัสดไุฟฟ้าและวิทยุ  ดังนี ้ (1) ก. ประเภทวัสดุ
คงทน  เช่น ไมโครโฟน  ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า เครื่องวัด
กระแสไฟฟ้า มาตรวัดตา่ง หรืออุปกรณ์อื่นๆทีเ่กี่ยวข้อง(2) ข. ประเภทวัสดุ
สิ้นเปลือง  เช่น ฟิวส์ สายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลัก๊ไฟฟ้า  
สวิตช์ไฟฟ้า เบรกเกอร์ หรืออุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้   
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวสัดุ   
2. รายจ่ายเพื่อจดัหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สนิให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ    
3.  รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับคา่วัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น- หนังสือกรมส่งเสรมิ
การปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน  
2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภณัฑ์ตามหลักการ
จำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1536 ลงวันท่ี 19 มีนาคม  
2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณ
รายจ่ายประจำปีท่ีเบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วสัดุ และค่าสาธารณูปโภค 

      

   วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 20,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุงานบ้านงานครัว  ดังนี ้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน   
-  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกตมิีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน หรือเมื่อนำไปใช้งานแล้วเกิดความชำรุดเสียหาย ไมส่ามารถซ่อมแซมให้ใช้
งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไมคุ่้มค่า  ดังนี ้ หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว  
กรอบรูป มีด ถัง ถาด แก้วน้ำ จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระจกเงา โอ่งน้ำ ที่
นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ำมนั เตารีด เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไข่ไฟฟ้า  
เครื่องปิ้งขนมปัง กระทะไฟฟ้า รวมถึง หม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระตดิน้ำร้อน กระตดิ
น้ำแข็ง ถังแก๊ส เตา และวัสดุอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  
(2) ข. ประเภทวัสดสุิ้นเปลือง   
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมลีักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปร
สภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี ้  
ผงซักฟอก สบู ่น้ำยาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ่าปุท่ีนอน ปลอก
หมอน หมอน ผ้าหม่ ผ้าปูโต๊ะ น้ำจืดที่ซื้อจากเอกชน และวสัดุอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
   รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี ้
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1. รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวสัดุ   
2. รายจ่ายเพื่อจดัหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สนิให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ    
3. รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหนังสอืกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภณัฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

   วัสดุคอมพิวเตอร ์ จำนวน 50,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุคอมพิวเตอร์  ดังนี ้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน   
-  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกตมิีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน หรือเมื่อนำไปใช้งานแล้วเกิดความชำรุดเสียหาย ไมส่ามารถซ่อมแซมให้ใช้
งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไมคุ่้มค่า  ดังนี ้ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ  
(2) ข. ประเภทวัสดสุิ้นเปลือง   
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมลีักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปร
สภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี ้ อุปกรณ์
บันทึกข้อมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, 
 Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล (ReelMagnetic Tape,  
Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือเทปพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์
สำหรับคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษ
ต่อเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ   
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่  
- ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซม
บำรุงรักษาทรัพยส์ินให้คืนสภาพดงัเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบำรงุปกติหรือ
ค่าซ่อมกลาง ดังนี ้ แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ ์(Key board) เมนบอร์ด  
(Main Board) เมมโมรี่ชิป (MeMory Chip) เช่น Ram คัตซีทฟิดเดอร์  
(Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse)  พรินเตอร์สวิตช่ิงบ๊อกซ์ (Printer  
Switching Box) เครื่องกระจายสญัญาณ (Hub) แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์  
(Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Card) เป็น
ต้น เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แบบดิสเกตต์ (Diskette) แบบ
ฮารด์ดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดรีอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical)  
เป็นต้น ฯลฯ 
   รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี ้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่  ดัดแปลง   ต่อเตมิ  หรือปรับปรุงวัสด ุ
2. รายจ่ายเพื่อจดัหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มรีาคาต่อหน่วยหรือตอ่ชุดไม่
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เกิน  10,000  บาท   
3. รายจ่ายเพื่อจดัหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สนิให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ    
4. รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหนังสอืกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภณัฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

      
  

       

  งบเงินอุดหนุน รวม 115,000 บาท 

   เงินอุดหนุน รวม 115,000 บาท 

   เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

    อุดหนุนท่ีทำการปกครองอำเภอโคกสูง  จังหวัดสระแก้ว จำนวน 115,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนท่ีทำการปกครองอำเภอโคกสูง  ตามโครงการ ดังนี ้
1. โครงการจัดกจิกรรมวันเฉลมิพระเกีรติพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรสีินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว   
28 กรกฎาคม 2563  ประจำปี 2563  เป็นเงิน  10,000 บาท  
2. โครงการจัดพิธีเฉลิมพระเกยีรตสิมเด็จพระนางเจ้าสริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  
พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลมิพระชนมพรรษา 88 พรรษา 
12 สิงหาคม 2563  ประจำปี 2563   เป็นเงิน  10,000 บาท  
3. โครงการจัดกจิกรรมเนื่องในวันปิยมหาราช  ประจำปี 2563 เป็นเงิน   
5,000 บาท 
4. โครงการวันท่ีระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาเจา้  
และวันข้าราชการพลเรือน  ประจำปี 2563   เป็นเงิน  5,000 บาท 
5. โครงการจัดพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และที่
ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2563   เป็นเงิน  5,000 บาท 
6. โครงการจัดพิธีวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรม 
ชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร ประจำปี 2563   เป็นเงิน   
10,000 บาท 
7. โครงการจัดพิธีวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเดจ็พระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภมูิพลอดลุเดช  บรมนาถบพิตร ประจำปี 2563   เป็น
เงิน  10,000 บาท 
8. โครงการจัดพิธีเฉลิม  พระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมล
ลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลมิพระชนมพรรษา 3 มถิุนายน
2563 ประจำปี 2563   เป็นเงิน  10,000 บาท 
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9.ตามโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบตัิการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน อำเภอโคก
สูง  เป็นเงิน  50,000 บาท 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559   
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4427 ลงวันท่ี 7 สิงหาคม  
2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณและการเบิกจา่ยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565   หน้า 76 - 79  ลำดับ
ที ่5 , 10 - 17 

      
  

       

 งานบริหารงานคลัง รวม 3,635,660 บาท 

  งบบุคลากร รวม 1,118,380 บาท 

   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 1,118,380 บาท 

   เงินเดือนพนักงาน จำนวน 766,060 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาล จำนวน 5 อัตรา 
ตามบัญชีอัตราเงินเดือน ดังนี ้ผู้อำนวยการกองคลัง / หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน
คลัง / นักวิชาการการเงินและบญัชี / เจ้าพนักงานพัสดุ / เจา้พนักงานจัดเก็บ
รายได ้
-เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
สระแก้ว เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธจี่าย
เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอืน่ (ฉบับท่ี 7) พ.ศ.2559 ลง
วันท่ี 2 พฤษภาคม 2559 และหนงัสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต.
ที ่มท 0809.2/ว 138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบรหิารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

      

   เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 60,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินตามที่กำหนดให้จา่ยในลักษณะเงินเพิ่มอื่นๆ ที่จ่ายควบกับ 
เงินเดือนสำหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง 
-เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
สระแก้ว เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธจี่าย
เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอืน่ (ฉบับท่ี 7) พ.ศ.2559 ลง
วันท่ี 2 พฤษภาคม 2559 

      

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 244,320 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสำหรับการทำงานปกติ ให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  จำนวน 2 อัตรา ระยะเวลา 12  เดือน ดังนี ้ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงิน
และบัญช ี/ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้     
-เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
สระแก้ว เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลง
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วันท่ี 28 กรกฎาคม 2547และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 6) ลง
วันท่ี 9 ธันวาคม 2559 

   เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จำนวน 48,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินตามที่กำหนดให้จา่ยในลักษณะเงินเพิ่มอื่นๆ ที่จ่ายควบกับ
เงินเดือน สำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน  3  อัตรา ระยะเวลา 
12 เดือน  
-เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสระแก้ว เรื่อง
หลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาล ได้รับ
เงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 23 กรกฎาคม 2558  

      

  งบดำเนินงาน รวม 1,547,280 บาท 

   ค่าตอบแทน รวม 40,000 บาท 

   ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ จำนวน 20,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏบิัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนกังาน
เทศบาล  ลูกจ้างประจำ  และพนกังานจ้าง ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการในเวลาทำการ หรือ การปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ   
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจา่ยเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.4/ว 4562 ลง
วันท่ี 15 พฤษภาคม 2550 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร จำนวน 20,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลผู้มีสทิธิ   
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกบัการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบบั
ที ่3)  พ.ศ. 2549  และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสดุ ที ่กค 0422.3/
ว 257 ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรงุการศึกษา
และค่าเล่าเรียน 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0809.3/ว4522 ลง
วันท่ี 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอตัราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่า
เรียน  

      

   ค่าใช้สอย รวม 383,000 บาท 

   รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ       

    ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 108,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาบริการเอกชนหรือบุคคลธรรมดา กรณีทีม่ีความ
จำเป็นต้องจ้างในการดำเนินโครงการ หรือเพื่อเสริมการปฏิบตัิงานตามหน้าท่ี
ปกติ และไม่มตีำแหน่งพนักงานเทศบาล ลูกจา้งหรือพนักงานจ้างปฏบิัติงาน 
โดยพิจารณาจากความรู้และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับลักษณะงาน  
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- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 7120 
ลงวันท่ี 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- พระราชบัญญตํิการจดัซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560 
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0313.4/ว1452 ลง
วันท่ี 27 พฤษภาคม 2541 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ       

    ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดทำหรือปรับปรุงข้อมูลแผนทีภ่าษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

จำนวน 50,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการปรับปรุงระบบแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพยส์ิน โดยการจดัทำหรือปรับปรุงข้อมลูแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน  และการจัดทำฐานข้อมลูในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรา้ง
ตามที่กฎหมายกำหนด โดยจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และ
อุปกรณ์  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าคดัสำเนา  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่า
หนังสือ  ค่าเช่าอุปกรณต์่างๆ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจเุอกสาร  ค่าจ้าง
สำรวจพ้ืนท่ีและจัดเก็บข้อมูล  ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจำเป็นสำหรับการจดัทำ
โครงการ  เพื่อนำไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้  โดย
คำนึงถึงความประหยดัและความคุ้มค่าในการลงทุน  ตามระเบียบ  และหนังสือ
สั่งการ  ดังนี ้  
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2550       
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.3/ว 67  ลง
วันท่ี  9  มกราคม  2555 
3)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง  ด่วนมาก  ที ่มท 0808.3/ว 462  ลง
วันท่ี  29 กุมภาพันธ ์2551  เรื่อง  การจัดทำแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  หน้า 76  ลำดับที ่7 

      

    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 30,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อฝึกอบรม การอบรม  
การประชุมทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ การสมัมนาทางวิชาการ การบรรยาย
พิเศษ  การฝึกศึกษา การดูงาน การฝึกงาน หรือท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืน เพื่อการ
พัฒนาบุคคลหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน สำหรับ  พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมตัิให้เดินทางไป
ราชการเพื่อประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดตอ่
ราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าชดเชยพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก  ค่าบริการจอด
รถ ณ ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใช้
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สนามบิน  ค่าลงทะเบียนตา่งๆ  และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจำเป็นในการเดนิทางไป
ราชการ  
 - เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที ่4) 
พ.ศ. 2561 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคา่ใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

    ค่าใช้จ่ายในการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ จำนวน 15,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานท่ี  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด  ค่า
วัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนยีบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์
เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่าหนังสือ  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์
ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจเุอกสาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม   
ค่าอาหาร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจำเป็นสำหรับการจัดทำโครงการ   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกีย่วกับการ
ปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบกิค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจดัการแข่งขัน
กีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561–2565 หน้า 75 ลำดับที ่3 

      

   ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 180,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อใหส้ามารถใช้งานได้
ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทัง้ค่าสิ่งของและค่าแรงงาน  ให้จ่ายจากค่าใช้
สอย  ส่วนกรณีที่องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการซ่อมแซม
บำรุงรักษาทรัพยส์ินเองให้ปฏิบัติ  ดังนี ้                           
(1)  ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย 
(2)  ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบำรุงรักษาทรัพย์สินใหจ้่ายจากคา่วัสดุ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที ่มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0746 ลงวันท่ี 1 กุมภาพันธ์  
2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณ
รายจ่ายประจำปีท่ีเบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วสัดุ และค่าสาธารณูปโภค  

      

   ค่าวัสดุ รวม 620,000 บาท 

   วัสดุสำนักงาน จำนวน 50,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดสุำนักงาน  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมด
ไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี ้  
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวสัดุ   
2. รายจ่ายเพื่อจดัหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สนิให้สามารถ
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ใช้งานได้ตามปกติ    
3.  รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับคา่วัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกันภัย 
ค่าติดตั้ง  เป็นต้น 
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดสุำนักงาน ดังนี ้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน   
-  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกตมิีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน หรือเมื่อนำไปใช้งานแล้วเกิดความชำรุดเสียหาย ไมส่ามารถซ่อมแซมให้ใช้
งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไมคุ่้มค่า  ดังนี ้ หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทดัเหล็ก   
กรรไกร เก้าอี้พลาสติก แปรงลบกระดานดำ ตรายาง ขาตั้ง(กระดานดำ)ที่ถูพื้น 
ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ  
กุญแจ ภาพเขียน แผนท่ี พระบรมยาลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผ่นปา้นช่ือ
สำนักงาน หรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจาราจรหรือแผ่นป้ายต่างๆ มูล่ี่ ม่านปรับ
แสง (ต่อผื่น) พรม (ต่อผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูปจำลอง กระเป๋า  
ตาชั่งขนาดเล็ก ฯลฯ  
(2) ข. ประเภทวัสดสุิ้นเปลือง   
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมลีักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปร
สภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพ
เดิม ดังนี ้กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ำนาลบคำผดิ เทปกาว ลวด
เย็บกระดาษ กาว ชอล์ค สมดุ ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ำหมึกปรนิท์ เทป  
พี วี ซี แบบใส  น้ำยาลบกระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษ
คาร์บอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบญัช ีสมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ ์ 
ผ้าสำลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ หรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ  
น้ำมัน ไข ขี้ผึ้ง น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน ฯลฯ      
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภณัฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1536 ลง
วันท่ี 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะคา่ใช้สอย วัสดุ และ 
ค่าสาธารณูปโภค 

      
  

       
   วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 20,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุงานบ้านงานครัว  รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง   
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หมดไป  หรือเปลีย่นสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจ่ายดงัต่อไปนี ้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวสัดุ   
2. รายจ่ายเพื่อจดัหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สนิให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ    
3. รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกันภัย 
ค่าติดตั้ง  เป็นต้น 
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  ดังนี ้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน   
-  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกตมิีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน หรือเมื่อนำไปใช้งานแล้วเกิดความชำรุดเสียหาย ไมส่ามารถซ่อมแซมให้ใช้
งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่
คุ้มค่า  ดังนี ้ หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แก้วน้ำ จาน
รอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระจกเงา โอ่งน้ำ ที่นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ำมัน  
เตารดี เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไข่ไฟฟ้า เครื่องปิ้งขนมปัง กระทะไฟฟ้ารวมถึง  
หม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระตดิน้ำร้อน กระตดิน้ำแข็ง ถังแก๊ส เตา ฯลฯ  
(2) ข. ประเภทวัสดสุิ้นเปลือง   
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมลีักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปร
สภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพ
เดิม ดังนี ้ ผงซักฟอก สบู ่น้ำยาดบักลิ่น แปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ่าปุท่ี
นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าหม่ ผ้าปูโตะ๊ น้ำจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวนัท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุและครภุัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

      
  

       
   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 100,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุยานพาหนะและขนส่ง  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยนื
นาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึง
รายจ่ายดังต่อไปนี ้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวสัดุ   
2. รายจ่ายเพื่อจดัหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สนิให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ    
3. รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น 
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  ดังนี ้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน   
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-  ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกตมิีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน หรือเมื่อนำไปใช้งานแล้วเกิดความชำรุดเสียหาย ไมส่ามารถซ่อมแซมให้ใช้
งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไมคุ่้มค่า  ดังนี ้ ไขขวง  ประแจ แม่แรง กุญแจ
ปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร์ ล็อคคลดัซ์ กระจกโค้งมน ล็อค
พวงมาลัย สญัญาณไฟกระพริบ สญัญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจาจร ฯลฯ  
(2) ข. ประเภทวัสดสุิ้นเปลือง   
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมลีักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปร
สภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี ้ยาง
รถยนต์ น้ำมันเบรก น๊อตและสกร ูสายไมล์ เพลา ฟิล์มกรองแสง ฯลฯ      
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่  
- ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซม
บำรุงรักษาทรัพยส์ินให้คืนสภาพดงัเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบำรงุปกติหรือ
ค่าซ่อมกลาง ดังนี ้ เบาะรถยนต์ เครื่องยนต ์(อะไหล่) ชุดเกียร์
รถยนต์ เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หม้อน้ำ แบตเตอร์รี่ จาน
จ่าย ล้อ ถังน้ำมัน ไฟเบรก อาจาจกัรยาน ตลบัลูกปืน กระจกมอง
ข้าง รถยนต์ กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที ่27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภณัฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1536 ลงวันท่ี 19 มีนาคม  
2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณ
รายจ่ายประจำปีท่ีเบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วสัดุ และค่าสาธารณูปโภค 

      
  

       
   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 300,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น  รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซึ่งสิง่ของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยนืนาน   
สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถงึรายจ่าย
ดังต่อไปนี ้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวสัดุ   
2. รายจ่ายเพื่อจดัหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สนิให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ    
3. รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกันภัย   
ค่าติดตั้ง  เป็นต้น 
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น  ดังนี ้  
(1) ข. ประเภทวัสดสุิ้นเปลือง   
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมลีักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปร
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สภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี ้ แก๊สหุง
ต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล นำ้มันก๊าด น้ำมันเบนซิน น้ำมันเตา น้ำมันจาร
บี น้ำมันเครื่อง ถ่าน ก๊าซ ฯลฯ      
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภณัฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1536 ลง
วันท่ี 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะคา่ใช้สอย วัสดุ และ
ค่าสาธารณูปโภค 

   วัสดุคอมพิวเตอร ์ จำนวน 150,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สนิให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกต ิ
- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์    ดังนี ้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 20,000  บาท   
 แผ่นหรือจานบันทึกข้อมลู , อุปกรณ์บันทึกข้อมลู (Diskette, Floppy Disk, 
 Removable Disk, Compact Disc, Digital Video Disc, Flash Drive) เทป
บันทึกข้อมูล (ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape)  
หัวพิมพ์หรือเทปพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์สำหรับคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก
สำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล   แผงแป้นอักขระ
หรือแป้นพิมพ ์(Key board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่ชิป (MeMory  
Chip) เช่น Ram คัตซีทฟิดเดอร์ (Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse)   
พรินเตอรส์วิตช่ิงบ๊อกซ์ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสญัญาณ  
(Hub)แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) Ethernet Card, Lan Card, 
 Antivirus Card, Sound Card)  เครื่องอ่านและบันทึกข้อมลูแบบต่างๆ  
เช่น แบบดิสเกตต์ (Diskette) แบบฮารด์ดสิต์ (Hard Disk) แบบซีดรีอม (CD  
ROM) แบบออพติคอล (Optical) และอื่นๆที่จำเป็น     
- เป็นไปตามหนังสือสำนักงบประมาณ ที ่นร 0704/ว 37 ลง
วันท่ี 6 มกราคม 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวสัดุและ
ครุภณัฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภณัฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0746 ลงวันท่ี 1 กุมภาพันธ ์ 
2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณ
รายจ่ายประจำปีท่ีเบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วสัดุ และค่าสาธารณูปโภค 
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   ค่าสาธารณูปโภค รวม 504,280 บาท 

   ค่าไฟฟ้า จำนวน 384,280 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในสำนักงาน/ในที่สาธารณะ  หรือ  อาคารสถานท่ีที่อยู่ใน
ความดูแลรับผิดชอบของเทศบาล  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภณัฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1536 ลงวันท่ี 19 มีนาคม  
2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณ
รายจ่ายประจำปีท่ีเบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วสัดุ และ 
ค่าสาธารณูปโภค 

      

   ค่าบริการโทรศัพท ์ จำนวน 30,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พ้ืนฐาน  ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที ่ฯลฯ  และให้หมายความ
รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกดิขึ้นเกีย่วกับการใช้
บริการ  เช่น  ค่าเช่าเครื่อง  ค่าเชา่หมายเลขโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย  ฯลฯ  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภณัฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1536 ลงวันท่ี 19 มีนาคม  
2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณ
รายจ่ายประจำปีท่ีเบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอยวสัดุ  และค่าสาธารณูปโภค 

      

   ค่าบริการไปรษณีย ์ จำนวน 10,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์  ค่าธนาณัติ  ค่าดวงตราไปรษณียากร  ค่าเช่าตู้
ไปรษณีย์  ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภณัฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1536 ลง
วันท่ี 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
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พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะคา่ใช้สอย วัสดุ และ 
ค่าสาธารณูปโภค 

   ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน 80,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  เช่น  ค่าโทรภาพ (โทรสาร)  ค่า
เทเลกซ์  ค่าวิทยุตดิตามตัว  ค่าวทิยุสื่อสาร  ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม  ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตรวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสือ่สาร
อื่นๆ  เช่น  ค่าเคเบิ้ลทีวี  ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม  เป็นต้น  และให้
หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
เกี่ยวกับการใช้บริการ  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภณัฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1536 ลง
วันท่ี 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะคา่ใช้สอย วัสดุ และ 
ค่าสาธารณูปโภค 

      

  งบลงทุน รวม 970,000 บาท 

   ค่าครุภัณฑ์ รวม 970,000 บาท 

   ครุภณัฑ์สำนักงาน       

    เครื่องปรับอากาศ จำนวน 31,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ)
ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 1 ชุด ราคา 28,000.-บาท ค่าแรงติดตั้ง 3,000.-
บาท รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 31,000.-บาท โดยมีคณุลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี ้
-ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลติภัณฑ์อุตสาหกรรมและฉลากประหยัดไฟฟ้า
เบอร์ 5 
-ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศท่ีประกอบสำเร็จรูปทั้งชุดจากโรงงานเดยีวกัน ระบบ
ฟอกอากาศสามารถดักจับฝุ่นละอองและสามารถถอดล้างทำความสะอาดได้ 
-มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์  
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคามาตรฐานครุภณัฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ สำนัก
งบประมาณ  เดือน ธันวาคม 2561 

      

    ตู้เก็บเอกสารโครงเหล็ก ชนิด 2 บาน จำนวน 12,600 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อตูเ้ก็บเอกสารโครงเหล็กชนิด 2 บาน  จำนวน 3 ตู้  
โดยมีคณุลักษณะพอสังเขป ดังนี ้
1) มีมือจับชนิดบิด 
2) มีแผ่นช้ันปรับระดับได้ไม่น้อยกว่า 3 ช้ิน 
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3) สามารถเก็บแฟ้มเอกสาร  และเอกสารอื่นๆได ้
- เป็นไปตามบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ1 สำนัก
งบประมาณ  เดือน ธันวาคม  2561 

    ตู้เอกสารเหล็กบานเลื่อนกระจก จำนวน 8,400 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อตูเ้หล็กบานเลื่อนกระจก  จำนวน  2  ตู้ 

โดยมีคณุลักษณะพอสังเขป ดังนี ้

1) เป็นตู้เอกสารเหล็กบานเลื่อนกระจก แบบ 2 ช้ัน 

2) ผลิตจากแผ่นเหล็ก 

3) บานเลื่อนกระจก 2 ประตู มือจับอะลูมเินียมแบบฝัง พร้อมกุญแจล็อค 

4) แผ่นชั้นวางปรับระดับได ้

5) สามารถเก็บแฟ้มเอกสาร  และเอกสารอื่นๆได ้

- เป็นไปตามบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ สำนัก

งบประมาณ  เดือน ธันวาคม  2561 
 

      

   ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง       

    รถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 868,000 บาท 

      

  
เพื่อจัดซื้อรถยนต์ ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ  จำนวน 1 คัน 
โดยมีคณุลักษณะเฉพาะสังเขป  ดงันี ้
1. เป็นรถยนต์ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงดเีซล 
2. เป็นกระบะสำเร็จรูป 
3. ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแคบ็ (4 ประตู) 
4. เป็นราคารวมเครื่องปรบัอากาศ 
5. ราคารวมภาษีสรรพสามิต 
6. ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซ ีหรือกำลังเครื่องยนตส์งูสุดไมต่่ำ
กว่า 110 กิโลวัตต์ 
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคามาตรฐานครุภณัฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนัก
งบประมาณ  เดือน ธันวาคม 2561 

      

   ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครภุัณฑ์       

    ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครภุัณฑ์ จำนวน 50,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์เพื่อใหส้ามารถใช้งานได้
ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทัง้ค่าสิ่งของและค่าแรงงาน  ให้จ่ายจากค่าใช้
สอย  ส่วนกรณีที่องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการบำรุงรกัษาและ
ปรับปรุงครภุัณฑ์เองให้ปฏิบัติ  ดังนี ้                           
(1)  ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย 
(2)  ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบำรุงรักษาทรัพย์สินใหจ้่ายจากคา่ครภุัณฑ์ 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลง
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วันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภณัฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 1,098,040 บาท 

  งบบุคลากร รวม 768,040 บาท 

   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 768,040 บาท 

   เงินเดือนพนักงาน จำนวน 713,080 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนประจำปี ให้แก่พนักงานเทศบาล ตามบญัชีอัตรา
เงินเดือน จำนวน 3 อัตรา   หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ / นัก
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย / เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
-เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
สระแก้ว เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธจี่าย
เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอืน่ (ฉบับท่ี 7) พ.ศ.2559 ลง
วันท่ี 2 พฤษภาคม 2559 และหนงัสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต.
ที ่มท 0809.2/ว 138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบรหิารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

      

   เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จำนวน 36,960 บาท 

      

  
 เพื่อจ่ายเป็นเงินตามที่กำหนดใหจ้่ายในลักษณะเงินเพิ่มอื่นๆ ที่จ่ายควบกับ
เงินเดือนสำหรับพนักงานเทศบาล  
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวดัสระแกว้ เรื่อง  
หลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาล 
ได้รับเงินเพื่มการครองชีพช่ัวคราว (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 23 กรกฎาคม 2558 
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0809.3/ว 91 ลงวันท่ี 10 ก.ค.2550  
เรื่องการให้พนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มพเิศษสำหรับการสู้รบ(พ.ส.ร.) 

      

   เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 18,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินตามที่กำหนดให้จา่ยในลักษณะเงินเพิ่มอื่นๆที่จ่ายควบกับ 
เงินเดือนสำหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง 
-เป็นไปตาม ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวดัสระแกว้  
เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกีย่วกับอัตราเงินเดือนและวิธีจ่ายเงินเดือนและ
ประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับท่ี 7) พ.ศ.2559 ลงวันท่ี 2 พฤษภาคม 2559 

      

  งบดำเนินงาน รวม 280,000 บาท 

   ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท 

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร จำนวน 20,000 บาท 
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เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลผู้มีสทิธิ   
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกบัการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541  และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที ่3)  
พ.ศ. 2549  และหนังสือกรมบัญชกีลาง ด่วนท่ีสุด ที ่กค 0422.3/ว 257 ลง
วันท่ี 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่า
เรียน 

      

   ค่าใช้สอย รวม 260,000 บาท 

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ       

    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 30,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อฝึกอบรม การอบรม  
การประชุมทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ การสมัมนาทางวิชาการ การบรรยาย
พิเศษ  การฝึกศึกษา การดูงาน การฝึกงาน หรือท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืน เพื่อการ
พัฒนาบุคคลหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน สำหรับท่ีได้รับอนุญาตหรือ
อนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน   
หรือไปตดิต่อราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าชดเชยพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก  
ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมใน
การใช้สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่างๆ  และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจำเป็นในการเดินทาง
ไปราชการ  
 - เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที ่4) 
พ.ศ. 2561 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคา่ใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

      

    ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ จำนวน 50,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนนิโครงการอบรมและรณรงค์ป้องกนั
ปราบปรามยาเสพติด  การสร้างภมูิคุ้มกันยาเสพตดิในเด็กและเยาวชนนอก
สถานศึกษา ตามแผนประชารัฐร่วมใจ ปลอดภยัยาเสพติด   โดยมีคา่ใช้จ่าย
ประกอบด้วย  ค่าใช้จ่ายเกีย่วกับการใช้และการตกแต่งสถานท่ีอบรม  ค่าใช้จ่าย
ในพิธีเปิดและปดิการฝึกอบรม  คา่วัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  ค่า
ประกาศนียบตัร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่าหนังสือ
สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์
ต่างๆ ในการฝึกอบรม  ค่ากระเป๋าหรือสิ่งท่ีใช้บรรจุเอกสารสำหรับผูเ้ข้ารับการ
ฝึกอบรม  ค่าของสมนาคุณในการดูงาน  ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่  ค่า
สมนาคณุวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอื่นท่ี
จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอำนาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที ่มท 0816.5 / ว 2726  ลงวันท่ี 4 ธันวาคม 2560  เรื่อง  การขับเคลื่อน
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การสร้างภูมิคุม้กันยาเสพติดในเดก็และเยาวชนนอกสถานศึกษา- เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565   หน้า 60ลำดับที่ 1 

    ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและลดอุบตัิเหตุทางถนน จำนวน 100,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนนิงานตามมาตราการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ อาท ิเช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวสัดุ
อุปกรณ์ (ตู้ไฟหยุดตรวจ  แผงกั้นจราจร เสื้อสะท้อนแสง  กรวยยาง  กระบอง
ไฟ และ  อื่นๆ) ค่าอาหาร / ของว่าง/เครื่องดื่ม คา่ตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจำจดุ
ตรวจ / ปฏบิัติการเฝ้าระวังและตรวจตราตามถนนหนทางภายในพ้ืนท่ี 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกคา่ใช้จ่ายให้แก่
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 
-หนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0804.5/ว 1634 ลง
วันท่ี 22 กันยายน 2557 เรื่องมาตรการในการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว 
-หนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0810.4/ว 661 ลง
วันท่ี 9 มีนาคม 2561 เรื่อง การดำเนินการป้องกันและลดอุบตัิเหตทุางถนน 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565   หน้า 60 
ลำดับที ่2 

      

    ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/ฝึกทบทวน อป.พร. จำนวน 80,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน  (อปพร.)  โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่ง
สถานท่ีฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปดิการฝึกอบรม  ค่าวัสดุ  เครื่อง
เขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนยีบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและ
สิ่งพิมพ์  ค่าหนังสือสำหรับผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในการ
ติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณต์่างๆ  ในการฝึกอบรม  ค่ากระเป๋าหรอืสิ่งท่ีใช้
บรรจุเอกสารสำหรับผูเ้ข้ารับการฝกึอบรม  ค่าของสมนาคณุในการดู
งาน  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคณุวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่า
ยานพาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจำเป็นในการฝึกอบรมสำหรับการ
จัดทำโครงการ   
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2557  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกคา่ใช้จ่ายให้แก่
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  หน้า 61 
ลำดับท่ี 3 

      

  งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท 

   เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท 

   เงินอุดหนุนส่วนราชการ       
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    อุดหนุนท่ีทำการปกครองจังหวัดสระแก้ว "ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพตดิจังหวัดสระแก้ว 

จำนวน 50,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนท่ีทำการปกครองจังหวัดสระแก้ว ในการดำเนินการ  
บริการจดัการ " ศูนย์อำนวยการปอ้งกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด
สระแก้ว "  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4427 ลง
วันท่ี 7 สิงหาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ การตั้งงบประมาณในการ
เปิกจ่ายเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565   หน้า 61 
ลำดับที ่6 

      

 งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 900,860 บาท 

  งบบุคลากร รวม 141,360 บาท 

   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 141,360 บาท 

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 117,360 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสำหรับการทำงานปกติให้แก่พนักงานจ้างตามภารกจิ 
ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบาจำนวน 1 อัตรา
ระยะเวลา 12 เดือน 
-เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสระแก้ว 
เรื่อง ประกาศหลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันท่ี 28  
กรกฎาคม 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 6) ลงวันท่ี 9 ธันวาคม 2559 

      

   เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จำนวน 24,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินตามที่กำหนดให้จา่ยในลักษณะเงินเพิ่มอื่นๆที่จ่ายควบกับ
เงินเดือนสำหรับพนักงานจ้าง 
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวดัสระแกว้ 
เรื่อง หลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
เทศบาล ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว (ฉบับท่ี 2)  ลงวันท่ี  23 
กรกฎาคม 2558 

      

  งบดำเนินงาน รวม 670,000 บาท 

   ค่าใช้สอย รวม 630,000 บาท 

   รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ       

    ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 540,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาบริการเอกชนหรือบุคคลธรรมดา กรณีทีม่ีความ
จำเป็นต้องจ้างในการดำเนินโครงการ หรือเพื่อเสริมการปฏิบตัิงานตามหน้าท่ี
ปกติ และไม่มตีำแหน่งพนักงานเทศบาล ลูกจา้งหรือพนักงานจ้างปฏบิัติงาน 
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โดยพิจารณาจากความรู้และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับลักษณะงาน  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 7120 
ลงวันท่ี 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- พระราชบัญญตัิการจดัซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560 
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ       

    ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแกไ้ขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จำนวน 50,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปญัหาไฟป่าและหมอกควัน    ทั้ง
ในส่วนท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเองหรืออุดหนุนหนว่ยงานท่ี
เกี่ยวข้องในลักษณะบรูณาการ   โดยคำนึงถึงสถานการณ์คลัง  โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย  ค่าใช้จ่ายเกีย่วกับการใช้และการตกแต่งสถานท่ีอบรม  ค่าใช้จ่าย
ในพิธีเปิดและปดิการฝึกอบรม  คา่วัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  ค่า
ประกาศนียบตัร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่าหนังสือ
สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์
ต่างๆ ในการฝึกอบรม  ค่ากระเป๋าหรือสิ่งท่ีใช้บรรจุเอกสารสำหรับผูเ้ข้ารับการ
ฝึกอบรม  ค่าของสมนาคุณในการดูงาน  ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่  ค่า
สมนาคณุวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอื่นท่ี
จำเป็นในการอบรมสำหรับการจัดทำโครงการ   
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0891.4/ว 2360 ลง
วันท่ี 2 พฤศจิกายน 2558 เรื่อง การเตรียมความพร้อมเพื่อจัดการปญัหาไฟป่า
และหมอกควัน 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 70 ลำดับที ่1 

      

    ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเยาวชนในการป้องกันอัคคีภัยในโรงเรียน จำนวน 40,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเยาวชนในการป้องกันอัคคีภัยใน
โรงเรียน  ทั้งในส่วนท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเองหรอือุดหนุน
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในลักษณะบรูณาการ   โดยคำนึงถึงสถานการณ์คลัง  โดย
มีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานท่ี
อบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และ
อุปกรณ์  ค่าประกาศนียบตัร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่า
หนังสือสำหรับผู้เขา้รับการฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่า
อุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม  คา่กระเป๋าหรือสิ่งท่ีใช้บรรจเุอกสารสำหรับผู้เข้า
รับการฝึกอบรม  ค่าของสมนาคุณในการดูงาน  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่า
สมนาคณุวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอื่นท่ี
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จำเป็นในการอบรมสำหรับการจัดทำโครงการ   
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 61 ลำดับที ่8 

   ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท 

   วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 20,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายให้กับเจ้าหน้าท่ีเทศบาล หรือ
สมาชิก อปพร. 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภณัฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว0746 ลง
วันท่ี 1 กุมภาพันธ ์2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะคา่ใช้สอย วัสดุ และ
ค่าสาธารณูปโภค 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0307/ว384 ลง
วันท่ี 16 กุมภาพันธ ์2536 เรื่องการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของ
เจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ.2560 

      

   วัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 20,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการดับเพลิง เช่น ขวาน พลั่ว ไฟ
ฉาย เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแหง้ (Dry ChemicalFire Extinguisher)  
ขนาด 15 ปอนด์ เครื่องดับเพลิงชนิดสารเหลวระเหย (Halotron Non-
C.F.C) และอื่นๆ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภณัฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1536 ลง
วันท่ี 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะคา่ใช้สอย วัสดุ และ 
ค่าสาธารณูปโภค 
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  งบลงทุน รวม 89,500 บาท 

   ค่าครุภัณฑ์ รวม 89,500 บาท 

   ครุภณัฑ์เครื่องดับเพลิง       

    ครุภณัฑ์เครื่องดับเพลิง จำนวน 50,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้ออุปกรณ์ดับเพลิง เช่น สายส่งน้ำดับเพลิง (Fire Hose)  
(Coopling) หัวฉีดดับเพลิง (Nozzle) เป็นต้น 
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที ่27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภณัฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
- พระราชบัญญตัิป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.2542 
- พระราชบัญญตัิป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2560 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า  87 ลำดับที ่3   

      

   ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์       

    เครื่องคอมพิวเตอร ์ จำนวน 22,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล  (จอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน  1  เครื่อง 
โดยมีคณุลักษณะพื้นฐานพอสังเขป ดังนี ้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกา 
พื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพิม่สญัญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่
ต้องใช้ความสำมารถในการประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย 
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่นอ้ยกว่า 8 MB 
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคณุลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ
ดีกว่า ดังนี ้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักท่ีมีหน่วยความจำ ขนาด
ไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics 
Processing Unit ที่สำมารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 2 GB หรือ 
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพท่ีมีความสำมารถในการใช้หน่วยความจำ
หลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมลู ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB  
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หรือชนิด Solid StateDrive ขนาดความจไุม่น้อยกว่า120 GBจำนวน 1 หน่วย 
- ม ีDVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000  
Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส ์
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย 
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์
ประจำปี พ.ศ. 2562 ลงวันท่ี 15 มีนาคม 2562 ของประกาศกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภณัฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว0746 ลงวันท่ี 1 กุมภาพันธ ์ 
2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณ
รายจ่ายประจำปีท่ีเบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วสัดุ และค่าสาธารณูปโภค 

      
  

       
    เครื่องพิมพ์ จำนวน 15,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อ
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ส ี จำนวน  1  เครื่อง 
โดยมีคณุลักษณะพื้นฐานพอสังเขป ดังนี ้
1. เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier และ Scanner ภายใน
เครื่องเดียวกัน 
2. มีความละเอียดในการพมิพ์ไม่นอ้ยกว่า 600x600 dpi 
3. มีความเร็วในการพมิพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อ
นาที (ppm) 
4. มีความเร็วในการพมิพ์สสีำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อ
นาที (ppm) 
5. มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB 
6. สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ และ สี) ได ้
7. มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
8. มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมตัิ (Auto Document Feed) 
9. สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทัง้สีและขาวดำ 
10. สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่นอ้ยกว่า 99 สำเนา 
11. สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 
12. มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อย
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กว่า 1 ช่อง 
13. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-
T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครอืข่าย 
ไรส้าย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได ้
14. มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น 
15. สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์
ประจำปี พ.ศ. 2562 ลงวันท่ี 15 มีนาคม 2562 ของประกาศกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภณัฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

      
  

       

    เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 2,500 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน  1  เครื่อง 
โดยมีคณุลักษณะพื้นฐานพอสังเขป ดังนี ้
1. มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) 
2. สามารถสำรองไฟฟ้าไดไ้ม่น้อยกว่า 15 นาที 
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์
ประจำปี พ.ศ. 2562 ลงวันท่ี 15 มีนาคม 2562 ของประกาศกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภณัฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

      

แผนงานการศึกษา 

 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,073,500 บาท 

  งบบุคลากร รวม 1,002,500 บาท 

   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 1,002,500 บาท 

   เงินเดือนพนักงาน จำนวน 655,940 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาล จำนวน 3 อัตรา 
ตามบัญชีอัตราเงินเดือน ดังนี ้ผู้อำนวยการกองการศึกษา / หัวหน้าฝ่าย
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บริหารงานการศึกษา / นักวิชาการศึกษา / ครผูู้ดูแลเด็ก 
-เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
สระแก้ว เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธจี่าย
เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอืน่ (ฉบับท่ี 7) พ.ศ.2559 ลง
วันท่ี 2 พฤษภาคม 2559 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดใหเ้งินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน
เป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ.2559 
-หนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0809.4/ว 2674 ลง
วันท่ี 9 กรกฎาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กและหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต.ที ่มท 0809.2/ว 138 ลงวันท่ี 
30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระคา่ใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จำนวน 18,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินตามที่กำหนดให้จา่ยในลักษณะเงินเพิ่มอื่นๆ ที่จ่ายควบกับ
เงินเดือนสำหรับพนักงานเทศบาล  
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวดัสระแกว้ เรื่อง  
หลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาล 
ได้รับเงินเพื่มการครองชีพช่ัวคราว (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 23 กรกฎาคม 2558 

      

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 328,560 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสำหรับการทำงานปกติ ให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (สำหรับผู้มีทักษะ) จำนวน 2 อัตรา ระยะเวลา  
12  เดือน  
-เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสระแก้ว  
เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกีย่วกับพนักงานจ้าง ลงวันท่ี 28 กรกฎาคม 2547
และที่แก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบับท่ี 6) ลงวันท่ี 9 ธันวาคม 2559 และหนังสอืกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0809.4/ว 2674 ลงวันท่ี 9 กรกฎาคม  
2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปงีบประมาณ  
พ.ศ.2563 เงินอุดหนุนสำหรับสนบัสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

      

  งบดำเนินงาน รวม 60,000 บาท 

   ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท 

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร จำนวน 30,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลผู้มีสทิธิ   
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกบัการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบบั
ที ่3)  พ.ศ. 2549  และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสดุ ที ่กค 0422.3/ว
257 ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษา
และค่าเล่าเรียน 
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   ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท 

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ       

    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 30,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อฝึกอบรม การอบรม  
การประชุมทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ การสมัมนาทางวิชาการ การบรรยาย
พิเศษ  การฝึกศึกษา การดูงาน การฝึกงาน หรือท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืน เพื่อการ
พัฒนาบุคคลหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน สำหรับ  พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมตัิให้เดินทางไป
ราชการเพื่อประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดตอ่
ราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าชดเชยพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก  ค่าบริการจอด
รถ ณ ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน  ค่าลงทะเบียนตา่งๆ  และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจำเป็นในการเดนิทางไป
ราชการ  
 - เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที ่4) 
พ.ศ. 2561 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคา่ใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

      

  งบลงทุน รวม 11,000 บาท 

   ค่าครุภัณฑ์ รวม 11,000 บาท 

   ครุภณัฑ์สำนักงาน       

    ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน จำนวน 4,200 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อตูเ้หล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน  จำนวน  1  ตู้ 
โดยมีคณุลักษณะ ดังนี ้
1) มีมือจับชนิดบิด 
2) ผลิตจากแผ่นเหล็ก 
3) มีแผ่นชั้นวางปรับระดับไดไ้ม่นอ้ยกว่า 3 ช้ิน 
5) สามารถเก็บแฟ้มเอกสาร และเอกสารอื่นๆได ้
- เป็นไปตามหนังสือสำนักงบประมาณ ที ่นร 0731.1/ว24 ลง
วันท่ี 13 ธันวาคม 2561 เรื่อง บัญชีราคามาตรฐานครุภณัฑ ์
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภณัฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

      

    ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก จำนวน 4,200 บาท 
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เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อตูเ้หล็กบานเลื่อนกระจก  จำนวน  1  ตู้ 
โดยมีคณุลักษณะ ดังนี ้
1) เป็นตู้เอกสารเหล็กบานเลื่อนกระจก แบบ 2 ช้ัน 
2) ผลิตจากแผ่นเหล็ก 
3) บานเลื่อนกระจก 2 ประตู มือจับแบบฝัง พร้อมกุญแจล็อค 
4) แผ่นชั้นวางปรับระดับได้  
5) สามารถเก็บแฟ้มเอกสาร และเอกสารอื่นๆได ้
- เป็นไปตามหนังสือสำนักงบประมาณ ที ่นร 0731.1/ว24 ลง
วันท่ี 13 ธันวาคม 2561 เรื่อง บัญชีราคามาตรฐานครุภณัฑ ์
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภณัฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

      

   ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์       

    เครื่องพิมพ์ จำนวน 2,600 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)  
โดยมีคณุลักษณะพื้นฐานพอสังเขป ดังนี ้
1. มีความละเอียดในการพมิพ์ไม่นอ้ยกว่า 600x600 dpi 
2. มีความเร็วในการพมิพ์สำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าตอ่
นาที (ppm) 
3. มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB 
4. มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไมน่้อย
กว่า 1 ช่อง 
5. มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น 
6. สามารถใช้ได้กบั A4, Letter, Legal และ Custom 
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์
ประจำปี พ.ศ. 2562 ลงวันท่ี 15 มีนาคม 2562 ของประกาศกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภณัฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

      

 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 3,655,454 บาท 

  งบดำเนินงาน รวม 1,620,354 บาท 
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   ค่าใช้สอย รวม 643,850 บาท 

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ       

    ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ จำนวน 36,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนนิโครงการวันเด็กแห่งชาติ โดยมีคา่ใช้จ่าย
ประกอบด้วย  ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา  ค่ารับรองผู้ที่เชิญมาร่วมงานและผู้
มาร่วมประกอบกิจกรรมตามวัตถปุระสงค์  ได้แก่ ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม  ค่าอาหารและเครื่องดื่มไมม่ีแอลกอฮอล์  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานท่ี
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง  ได้แก่ ค่าสถานท่ีจัดงาน เช่น ค่าเช่า
หรือค่าบำรุง ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดงาน รวมค่า
ติดตั้งและค่ารื้อถอน เช่น เครื่องโปรเจคเตอร์ เครื่องเสียง เต้นท ์เวท ี ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย เช่น ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยหรือ
อื่นๆ ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานที ่ค่า
สาธารณูปโภคต่างๆ เช่น กระแสไฟฟ้า น้ำประปา โทรทัศน์ รวมถึงค่าติดตั้ง ค่า
เช่าอุปกรณ์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ค่าเช่าหรือค่าบริการรถสุขา ตลอดระยะเวลา
ที่จัดงาน ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน ได้แก่ ค่าตอบแทนกรรมการ
ตัดสิน ค่าโล่ หรือถ้วยรางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการประกวดหรือการแข่งขันเป็นการ
ประกาศเกยีรตคิุณ เงินหรือของรางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการประกวดหรือ
แข่งขัน ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่ามหรสพ การแสดง และค่าใช้จา่ยในการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์งาน เช่น ค่าโฆษณาทางวิทยุ โทรทัศน์ และสือ่ประเภท
สิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการออกอากาศทางวิทยุ โทรทัศน์ ค่าจ้างเหมาทำป้าย
โฆษณาหรือสิ่งพิมพ์  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน      
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกฬีาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 –2565 หน้า 62 ลำดับที ่1 

      

    โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) จำนวน 607,850 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) รายละเอียด  ดังนี ้
1. ค่าอาหารกลางวัน จำนวนเด็กเล็ก 45 คน x  20 บาท x  245 วัน 
     เป็นเงิน 220,500 บาท 
2. ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหวั) อัตราคนละ 1,700 บาทต่อป ี 
    เป็นเงิน 76,500 บาท 
3. ค่าจัดซื้อสื่อวัสดุอุปกรณ์ เป็นเงนิ 9,000 บาท 
4. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  เป็นเงิน  19,350 บาท 
5. โครงการก่อสร้างเสาธงชาติศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นเงิน 30,000 บาท 
6. ค่าจัดซื้อโตะ๊นั่งรับประทานอาหารสำหรับเด็กนักเรยีน เป็นเงิน 30,000 บาท 
7. ค่าเครื่องแบบนักเรียน  เป็นเงิน 13,500 บาท 
8. ค่าจัดซื้อแบบเรยีน  เป็นเงิน  9,000 บาท 
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9. ค่าจัดซื้อเครื่องเล่นเด็ก สนามพลาสติกขนาดกลาง  เป็นเงิน 200,000 บาท 
-หนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0809.4/ว2674 ลง
วันท่ี 9 กรกฎาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561– 2565 หน้า 62 ลำดับที ่2 

   ค่าวัสดุ รวม 976,504 บาท 

   ค่าอาหารเสรมิ (นม) จำนวน 976,504 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาบริการจดัส่งอาหารเสรมิ (นม) ให้กับเด็กนักเรียน 
ระดับประถมศึกษาในโรงเรยีน(สพฐ.) จำนวน 3 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จำนวน 2 แห่ง  ดังนี ้
1. จำนวนเด็กนักเรยีน(สพฐฺ)   502 คน X 260 วัน 
2. จำนวนเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  45 คน X 260 วัน 
ราคานมพาสเจอรไ์รส์ ชนิดถุง ราคา 6.58 บาท/ นมยูเอชท ีชนิด
กล่อง ราคา 7.82 บาท 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0816.2/ว1021 ลง
วันท่ี 30 เมษายน 2562  เรื่อง ประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพือ่เด็กและ
เยาวชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสรมิ(นม)
โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2562  ลงวันท่ี 19 เมษายน 2562 

      

  งบลงทุน รวม 27,100 บาท 

   ค่าครุภัณฑ์ รวม 27,100 บาท 

   ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์       

    เครื่องคอมพิวเตอร ์ จำนวน 22,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล  (จอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน  1  เครื่อง 
โดยมีคณุลักษณะพื้นฐานพอสังเขป ดังนี ้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกา 
พื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพิม่สญัญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่
ต้องใช้ความสำมารถใน 
การประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย 
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน 
ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB 
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคณุลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ
ดีกว่า ดังนี ้

      



 

                                 หน้า 93 
 

1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักท่ีมีหน่วยความจำ ขนาด
ไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics 
Processing Unit ที่สำมารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 2 GB หรือ 
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพท่ีมีความสำมารถในการใช้หน่วยความจำ
หลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมลู ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจไุม่น้อย
กว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย 
- ม ีDVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบ
เครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส ์
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย 
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์
ประจำปี พ.ศ. 2562 ลงวันท่ี 15 มีนาคม 2562 ของประกาศกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภณัฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

      
  

       
    เครื่องพิมพ์ จำนวน 2,600 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)  
โดยมีคณุลักษณะพื้นฐานพอสังเขป ดังนี ้
1. มีความละเอียดในการพมิพ์ไม่นอ้ยกว่า 600x600 dpi 
2. มีความเร็วในการพมิพ์สำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าตอ่
นาที (ppm) 
3. มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB 
4. มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไมน่้อย
กว่า 1 ช่อง 
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5. มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น 
6. สามารถใช้ได้กบั A4, Letter, Legal และ Custom 

    เครื่องสำรองไฟ จำนวน 2,500 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน  1  เครื่อง 
โดยมีคณุลักษณะพื้นฐานพอสังเขป ดังนี ้
1. มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) 
2. สามารถสำรองไฟฟ้าไดไ้ม่น้อยกว่า 15 นาที 
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์
ประจำปี พ.ศ. 2562 ลงวันท่ี 15 มีนาคม 2562 ของประกาศกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภณัฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

      

  งบเงินอุดหนุน รวม 2,008,000 บาท 

   เงินอุดหนุน รวม 2,008,000 บาท 

   เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

    อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกสูง  สำหรับจัดซื้อ/จัดจ้างค่าอาหารกลางวัน จำนวน 392,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านโคก
สูง  อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา (สพฐ.)  จำนวน 98  คน อัตรามื้อละ  20  บาทต่อ
คน  จำนวน  200 วัน   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  หน้า 62 ลำดับที ่4 

      

    อุดหนุนโรงเรียนบ้านละลมตมิ  สำหรับจัดซื้อ/จัดจ้างค่าอาหารกลางวัน จำนวน 908,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านละ
ลมตมิ  อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา (สพฐ.)  จำนวน 227  คน อัตรามื้อละ  20  บาทต่อ
คน  จำนวน  200 วัน   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565   หน้า 62 ลำดับที ่4 

      

    อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองเสม็ด  สำหรับจัดซื้อ/จัดจ้างค่าอาหารกลางวัน จำนวน 708,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้าน
หนองเสม็ด  อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา (สพฐ.)  จำนวน 177  คน อัตรามื้อละ  20  บาทต่อ
คน  จำนวน  200 วัน   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565   หน้า 62 ลำดับที ่4 
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 งานศึกษาไม่กำหนดระดับ รวม 334,000 บาท 

  งบเงินอุดหนุน รวม 334,000 บาท 

   เงินอุดหนุน รวม 334,000 บาท 

   เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

    โรงเรียนบ้านละลมติม จำนวน 64,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบา้นละลมตมิ สำหรับสนับสนุนโครงการจัดซื้อ
อุปกรณ์เครื่องเด็กเล่น   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4427 ลง
วันท่ี 7 สิงหาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณและการ
เบิกจ่ายเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565   หน้า 63 ลำดับที ่10 

      

    อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกสูง จำนวน 170,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบา้นโคกสูง สำหรับสนับสนุน
โครงการ ดังนี1้. โครงการเยาวชนโคกสูงอนุรักษ์ดนตรไีทยพ้ืนบ้าน เป็น
เงิน  30,000  บาท 
2. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในพระราชดำริสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดา
ฯ  เป็นเงิน  25,000  บาท 
3. โครงการป้องกันการจมนำ้ของเด็กนักเรียน  เป็นเงิน 55,000  บาท 
4. โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนประถมศึกษาอำเภอโคกสูง  เป็น
เงิน  60,000  บาท 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4427 ลง
วันท่ี 7 สิงหาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณและการ
เบิกจ่ายเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565   หน้า 63 ลำดับที ่7 

      

    อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองเสม็ด จำนวน 100,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบา้นหนองเสม็ด สำหรับสนับสนุนโครงการ
จัดซื้อเครื่องเสียง    
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4427 ลง
วันท่ี 7 สิงหาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณและการ
เบิกจ่ายเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565   หน้า 63 ลำดับที ่8 

      

แผนงานสาธารณสุข 
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 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 937,140 บาท 

  งบบุคลากร รวม 657,140 บาท 

   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 657,140 บาท 

   เงินเดือนพนักงาน จำนวน 447,260 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาล จำนวน 3 อัตรา 
ตามบัญชีอัตราเงินเดือน ดังนี ้ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ / หัวหน้าฝ่าย
บริหารงานสาธารณสุขฯ / นักวิชาการสาธารณสุขฯ 
-เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
สระแก้ว เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธจี่าย
เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอืน่ (ฉบับท่ี 7) พ.ศ.2559 ลง
วันท่ี 2 พฤษภาคม 2559 และหนงัสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต.
ที ่มท 0809.2/ว 138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบรหิารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

      

   เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 60,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินตามที่กำหนดให้จา่ยในลักษณะเงินเพิ่มอื่นๆที่จ่ายควบกับ 
เงินเดือนสำหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง 
-เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
สระแก้ว เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธจี่าย
เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอืน่ (ฉบับท่ี 7) พ.ศ.2559 ลง
วันท่ี 2 พฤษภาคม 2559 

      

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 125,880 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสำหรับการทำงานปกติ ให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  จำนวน 3 อัตรา ระยะเวลา 12  เดือน ดังนี ้พนักงานขับรถ
ขยะ /      ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา / ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
-เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
สระแก้ว เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลง
วันท่ี 28 กรกฎาคม 2547 
และที่แก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบับท่ี 6) ลงวันท่ี 9 ธันวาคม 2559 

      

   เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จำนวน 24,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินตามที่กำหนดให้จา่ยในลักษณะเงินเพิ่มอื่นๆ ที่จ่ายควบกับ
เงินเดือน สำหรับพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จำนวน  3  อัตรา ระยะเวลา 12 เดือน  
-เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสระแก้ว เรื่อง
หลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาล ได้รับ
เงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 23 กรกฎาคม 2558  

      

  งบดำเนินงาน รวม 262,000 บาท 
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   ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท 

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร จำนวน 20,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลผู้มีสทิธิ   
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกบัการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบบั
ที ่3)  พ.ศ. 2549  และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสดุ ที ่กค 0422.3/ว 57 
ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอตัราเงินบำรุงการศกึษาและ 
ค่าเล่าเรียน 

      

   ค่าใช้สอย รวม 242,000 บาท 

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ       

    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 30,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อฝึกอบรม การอบรม  
การประชุมทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ การสมัมนาทางวิชาการ การบรรยาย
พิเศษ  การฝึกศึกษา การดูงาน การฝึกงาน หรือท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืน เพื่อการ
พัฒนาบุคคลหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน สำหรับ  พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมตัิให้เดินทางไป
ราชการเพื่อประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดตอ่
ราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าชดเชยพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก  ค่าบริการจอด
รถ ณ ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน  ค่าลงทะเบียนตา่งๆ  และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจำเป็นในการเดนิทางไป
ราชการ  
 - เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม )ฉบับที ่3) 
พ.ศ. 2559 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคา่ใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

      

    ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและควบคมุไข้เลือดออก จำนวน 100,000 บาท 

      

  
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและควบคมุไข้เลือดออก เช่น ค่า
ดำเนินการ ค่าเชื้อเพลิง ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าวัสดุ อุปกรณ์อื่นๆทีเ่กี่ยวข้อง 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0819.3/
ว1272 ลงวันท่ี 25 มีนาคม 2562 เรื่อง ขอความร่วมมือในการเตรยีมความ
พร้อม ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลือดออก และโรคไข้หวัดใหญ่ ปี 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565   หน้า 64 
ลำดับที ่4 

      

    ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและควบคมุโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 100,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและควบคมุโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการ
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลกูเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี เพื่อจ่ายเป็นค่าสำรวจจำนวนสุนัขและแมว  ค่าจัดซื้อวัคชีนพร้อมวัสดุ
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อุปกรณ์ในการฉดี และคา่ใช้จ่ายในการดำเนินการผา่ตัดทำหมันสุนขัและแมว 
- พระราชบัญญตัิโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.2535 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565   หน้า 64 ลำดับที ่3 

    ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์และส่งเสรมิการลดปรมิาณขยะมลูฝอย จำนวน 12,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะมูลฝอย ตาม
โครงการรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะมูลฝอย ด้วยหลัก 3 R 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสดุ ที ่มท 0810.5/ว7725  ลง
วันท่ี 28 ธันวาคม  2561  เรื่อง แผนปฏิบัติการจดัการขยะมูลฝอย
ชุมชน "จังหวัดสะอาด" ประจำปี พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565   หน้า 71 ลำดับที ่1 

      

  งบลงทุน รวม 18,000 บาท 
   ค่าครุภัณฑ์ รวม 18,000 บาท 
   ครุภณัฑ์สำนักงาน       
    ตู้เก็บอุปกรณ์ปฐมพยาบาล จำนวน 10,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อตูเ้ก็บอุปกรณ์ปฐมพยาบาล จำนวน  1  ตู้ 
โดยมีคณุลักษณะพื้นฐานพอสังเขป ดังนี ้
1. เป็นตู้เหล็กแบบติดผนังได้ ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 30 ซม. ยาวไมน่้อย
กว่า 45 ซม. ลึกไม่น้อยกว่า  12 ซม. 
2. บานประตูแบบกระจกสามารถเปิด-ปิดได ้
3. มีชั้นวางอย่างน้อย 3 ช้ัน 
4. พร้อมยาสามัญประจำบ้าน  1 ชุด 

      

   ครุภณัฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์       

    ตู้เย็นเก็บวัคซีน จำนวน 8,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อตูเ้ย็นเก็บวัคซีน จำนวน  1  เครื่อง 
โดยมีคณุลักษณะพื้นฐานพอสังเขป ดังนี ้
1. เป็นตู้ชนิดฝาทึบและมี 2 ประต ูแยกช่องแช่แข็งและช่องแช่เย็น 
2. มีความจุไม่น้อยกว่า 5 คิว 
3. สามารถปรับระดับอุณหภูมไิด้ 

      

 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 220,000 บาท 

  งบเงินอุดหนุน รวม 220,000 บาท 

   เงินอุดหนุน รวม 220,000 บาท 

   เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน ์       

    อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการพระราชดำรดิ้านสาธารณสุข จำนวน 220,000 บาท 
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เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้นตามโครงการพระราชดำริด้าน
สาธารณสุข 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559   
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4427 ลง
วันท่ี 7 สิงหาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณและการ
เบิกจ่ายเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565   หน้า 64 ลำดับที ่5 

      

แผนงานสังคมสงเคราะห ์
 งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 229,660 บาท 

  งบบุคลากร รวม 202,560 บาท 

   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 202,560 บาท 

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 202,560 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสำหรับการทำงานปกติ ให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชนจำนวน 1 อัตรา ระยะเวลา 12  เดือน  
-เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสระแก้ว  
เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกีย่วกับพนักงานจ้าง ลงวันท่ี 28 กรกฎาคม 2547
และที่แก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบับท่ี 6) ลงวันท่ี 9 ธันวาคม 2559 

      

  งบลงทุน รวม 27,100 บาท 

   ค่าครุภัณฑ์ รวม 27,100 บาท 

   ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์       

    เครื่องคอมพิวเตอร ์ จำนวน 22,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล  (จอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน  1  เครื่อง 
โดยมีคณุลักษณะพื้นฐานพอสังเขป ดังนี ้
1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.8 GHz และมเีทคโนโลยีเพิม่
สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง  
จำนวน 1 หน่วย 
2. หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวม
ในระดับ (Level) เดยีวกันขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB 
3. มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคณุลักษณะอยา่งใดอย่างหนึ่ง หรือ
ดีกว่า ดังนี ้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักท่ีมีหน่วยความจำ ขนาด
ไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ GraphicsProcessing Unit ทีส่ำมารถใช้หน่วยความจำหลักในการ
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แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพท่ีมีความสำมารถในการใช้หน่วยความจำ
หลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
4. มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่นอ้ย
กว่า 4 GB 
5. มีหน่วยจัดเก็บข้อมลู ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB 
หรือชนิด Solid StateDrive ขนาดความจไุม่น้อยกว่า 120 GB  
จำนวน 1 หน่วย 
6. มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย 
7. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 
 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
8. มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
9. มีแป้นพิมพ์และเมาส ์
10. มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย 
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์
ประจำปี พ.ศ. 2562 ลงวันท่ี 15 มีนาคม 2562 ของประกาศกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภณัฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

      
  

       
    เครื่องพิมพ์ จำนวน 2,600 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)  
โดยมีคณุลักษณะพื้นฐานพอสังเขป ดังนี ้
1. มีความละเอียดในการพมิพ์ไม่นอ้ยกว่า 600x600 dpi 
2. มีความเร็วในการพมิพ์สำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าตอ่
นาที (ppm) 
3. มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB 
4. มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไมน่้อย
กว่า 1 ช่อง 
5. มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น 
6. สามารถใช้ได้กบั A4, Letter, Legal และ Custom 
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์
ประจำปี พ.ศ. 2562 ลงวันท่ี 15 มีนาคม 2562 ของประกาศกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลง
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วันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภณัฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

    เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 2,500 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน  1  เครื่อง 
โดยมีคณุลักษณะพื้นฐานพอสังเขป ดังนี ้
1. มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) 
2. สามารถสำรองไฟฟ้าไดไ้ม่น้อยกว่า 15 นาที 
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์
ประจำปี พ.ศ. 2562 ลงวันท่ี 15 มีนาคม 2562 ของประกาศกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภณัฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

      

แผนงานเคหะและชมุชน 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชมุชน รวม 1,716,060 บาท 

  งบบุคลากร รวม 1,284,760 บาท 

   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 1,284,760 บาท 

   เงินเดือนพนักงาน จำนวน 785,800 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาล จำนวน 3 อัตรา 
ตามบัญชีอัตราเงินเดือน ดังนี ้ผู้อำนวยการกองช่าง /  หัวหน้าฝ่ายแบบแผน
และก่อสร้าง / นายช่างโยธา    
-เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
สระแก้ว เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธจี่าย
เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอืน่ (ฉบับท่ี 7) พ.ศ.2559 ลง
วันท่ี 2 พฤษภาคม  

      

   เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 60,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินตามที่กำหนดให้จา่ยในลักษณะเงินเพิ่มอื่นๆที่จ่ายควบกับ 
เงินเดือนสำหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง 
-เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
สระแก้ว เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธจี่าย
เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอืน่ (ฉบับท่ี 7) พ.ศ.2559 ลง
วันท่ี 2 พฤษภาคม 2559 
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   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 366,960 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสำหรับการทำงานปกติ ให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  จำนวน 3 อัตรา ระยะเวลา 12  เดือน ดังนี ้  ผู้ช่วยนายช่างโยธา /  
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ / ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ 
-เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสระแก้ว  
เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกีย่วกับพนักงานจ้าง ลงวันท่ี 28 กรกฎาคม  
2547 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบับท่ี 6) ลงวันท่ี 9 ธันวาคม 2559 

      

   เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จำนวน 72,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินตามที่กำหนดให้จา่ยในลักษณะเงินเพิ่มอื่นๆ ที่จ่ายควบกับ
เงินเดือน สำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน  3  อัตรา  
ระยะเวลา 12 เดือน  
-เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสระแก้ว เรื่อง
หลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาล ได้รับ
เงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 23 กรกฎาคม 2558  

      

  งบดำเนินงาน รวม 328,000 บาท 

   ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท 

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร จำนวน 30,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลผู้มีสทิธิ   
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกบัการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบบั
ที ่3)  พ.ศ. 2549  และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสดุ ที ่กค 0422.3/ว 57 
ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอตัราเงินบำรุงการศกึษาและ 
ค่าเล่าเรียน 

      

   ค่าใช้สอย รวม 148,000 บาท 

   รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ       

    ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 108,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาบริการเอกชนหรือบุคคลธรรมดา กรณีทีม่ีความ
จำเป็นต้องจ้างในการดำเนินโครงการ หรือเพื่อเสริมการปฏิบตัิงานตามหน้าท่ี
ปกติ และไม่มตีำแหน่งพนักงานเทศบาล ลูกจา้งหรือพนักงานจ้างปฏบิัติงาน 
โดยพิจารณาจากความรู้และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับลักษณะงาน  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 7120 
ลงวันท่ี 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- พระราชบัญญตํิการจดัซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560 
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 

      

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ       
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    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 40,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อฝึกอบรม การอบรม  
การประชุมทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ การสมัมนาทางวิชาการ การบรรยาย
พิเศษ  การฝึกศึกษา การดูงาน การฝึกงาน หรือท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืน เพื่อการ
พัฒนาบุคคลหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน สำหรับ  พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมตัิให้เดินทางไป
ราชการเพื่อประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดตอ่
ราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าชดเชยพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก  ค่าบริการจอด
รถ ณ ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน  ค่าลงทะเบียนตา่งๆ  และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจำเป็นในการเดนิทางไป
ราชการ  
 - เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม )ฉบับที ่3) 
พ.ศ. 2559 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคา่ใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

      

   ค่าวัสดุ รวม 150,000 บาท 

   วัสดุสำนักงาน จำนวน 50,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดสุำนักงาน   ดังนี ้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  เช่น  หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะ
กระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก  กรรไกร เก้าอี้
พลาสติก แปรงลบกระดานดำ ตรายาง ขาตั้ง (กระดานดำ) ที่ถูพื้น ตะแกรงวาง
เอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตดักระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน  
แผนที ่พระบรมยาลักษณ์ แผงปดิประกาศ แผ่นป้านช่ือสำนักงาน หรือ
หน่วยงาน แผ่นป้ายจราจรหรือแผน่ป้ายต่างๆ มูล่ี่ ม่านปรับแสง (ต่อผื่น)  
พรม (ต่อผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูปจำลอง กระเป่า ตาช่ังขนาด
เล็ก และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
(2) ข. ประเภทวัสดสุิ้นเปลือง  เช่น  กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ำ
นาลบคำผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับผง
หมึก น้ำหมึกปรินท์ เทป พี วี ซี แบบใส  น้ำยาลบกระดาษไข ไม้
บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษไข แฟ้ม สมดุบัญชี สมดุ
ประวัติข้าราชการ แบบพิมพ ์ผ้าสำลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ หรือจ้าง
พิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ น้ำมัน ไข ขี้ผึ้ง น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชน
ในสำนักงาน และอื่นๆที่เกีย่วข้อง 
    รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้   
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวสัดุ   
2. รายจ่ายเพื่อจดัหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สนิให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ    
3.  รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับคา่วัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น 
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- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภณัฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1536 ลง
วันท่ี 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะคา่ใช้สอย วัสดุ และ
ค่าสาธารณูปโภค 

      
  

       

   วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ จำนวน 50,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดไุฟฟ้าและวิทย ุ ดังนี ้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  เช่น ไมโครโฟน  ขาตั้งไมโครโฟน หัวแรง้
ไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า มาตรวัดต่าง หรืออุปกรณ์อื่นๆทีเ่กี่ยวข้อง 
(2) ข. ประเภทวัสดสุิ้นเปลือง  เช่น ฟิวส์ สายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า หลอด
ไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวติช์ไฟฟ้า เบรกเกอร์ หรืออุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวขอ้ง 
 รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้   
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวสัดุ   
2. รายจ่ายเพื่อจดัหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สนิให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ    
3.  รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับคา่วัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกันภัย 
ค่าติดตั้ง  เป็นต้น 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภณัฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว0746 ลง
วันท่ี 1 กุมภาพันธ ์2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะคา่ใช้สอย วัสดุ และ 
ค่าสาธารณูปโภค 

      

   วัสดุก่อสร้าง จำนวน 50,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุก่อสร้าง   ดังนี ้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  เช่น ไม้
ต่างๆ  ค้อน  คีม สว่าน ชะแลง จอบ  สิ่ว  เสียม เลื่อย ขวาน เทปวัดระยะ อ่าง
ล้างมือ หรือวัสดุอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
(2) ข. ประเภทวัสดสุิ้นเปลือง  เช่น น้ำมันทาไม้ ทิน
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เนอร์ ส ีปูนซีเมนต์ หิน ทราย สังกะสี ตะปู เหล็กเส้น หรือวัสดุอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
 รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้   
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวสัดุ   
2. รายจ่ายเพื่อจดัหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สนิให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ    
3.  รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับคา่วัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกันภัย 
ค่าติดตั้ง  เป็นต้น 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภณัฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1536 ลง
วันท่ี 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะคา่ใช้สอย วัสดุ และ
ค่าสาธารณูปโภค 

  งบลงทุน รวม 103,300 บาท 

   ค่าครุภัณฑ์ รวม 103,300 บาท 

   ครุภณัฑ์สำนักงาน       

    ตู้กระจกบานเลื่อน จำนวน 4,200 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อตูเ้หล็กบานเลื่อนกระจก  จำนวน  1  ตู้ 
โดยมีคณุลักษณะพอสังเขป ดังนี ้
1) เป็นตู้เอกสารเหล็กบานเลื่อนกระจก จัดเก็บ 2 ช้ัน 
2) ผลิตจากแผ่นเหล็ก 
3) บานเลื่อนกระจก 2 ประตู มือจับแบบฝัง พร้อมกุญแจล็อค 
4) แผ่นชั้นวางปรับระดับได ้
5) สามารถเก็บแฟ้มเอกสาร และเอกสารอื่นๆได ้
- เป็นไปตามหนังสือสำนักงบประมาณ ที ่นร 0731.1/ว24 ลง
วันท่ี 13 ธันวาคม 2561 เรื่อง บัญชีราคามาตรฐานครุภณัฑ ์
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภณัฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

      

   ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์       

    คอมพิวเตอรส์ำหรับงานประมวลผล จำนวน 22,000 บาท 
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เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล  (จอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน  1  เครื่อง 
โดยมีคณุลักษณะพื้นฐานพอสังเขป ดังนี ้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.8 GHz และมเีทคโนโลยีเพิม่
สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสำมารถในการประมวลผลสูง  
จำนวน 1 หน่วย 
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่นอ้ยกว่า 8 MB 
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคณุลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ
ดีกว่า ดังนี ้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักท่ีมีหน่วยความจำ ขนาด
ไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ GraphicsProcessing Unit ทีส่ำมารถใช้หน่วยความจำหลักในการ
แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพท่ีมีความสำมารถในการใช้หน่วยความจำ
หลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมลู ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB 
หรือชนิด Solid StateDrive ขนาดความจไุม่น้อยกว่า 120 GB  
จำนวน 1 หน่วย 
- ม ีDVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 
Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส ์
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย 
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์
ประจำปี พ.ศ. 2562 ลงวันท่ี 15 มีนาคม 2562 ของประกาศกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภณัฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

      

      
  

       
    เครื่องพิมพ์ จำนวน 2,600 บาท 
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เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)  
โดยมีคณุลักษณะพื้นฐานพอสังเขป ดังนี ้
1. มีความละเอียดในการพมิพ์ไม่นอ้ยกว่า 600x600 dpi 
2. มีความเร็วในการพมิพ์สำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าตอ่
นาที (ppm) 
3. มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB 
4. มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไมน่้อย
กว่า 1 ช่อง 
5. มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น 
6. สามารถใช้ได้กบั A4, Letter, Legal และ Custom 
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์
ประจำปี พ.ศ. 2562 ลงวันท่ี 15 มีนาคม 2562 ของประกาศกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภณัฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

      

    เครื่องพิมพ์ ขนาด A3 จำนวน 54,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network  
สำหรับกระดาษขนาด A3  จำนวน  1 เครื่อง 
โดยมีคณุลักษณะพื้นฐานพอสังเขป ดังนี ้
- มีความละเอียดในการพมิพ์ไม่นอ้ยกว่า 1,200x1,200 dpi  
- มีความเร็วในการพมิพ์สำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 35 หน้าต่อ
นาที (ppm)  
- มีความเร็วในการพมิพ์สำหรับกระดาษ A3 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อ
นาที (ppm)  
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB  
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่นอ้ย
กว่า 1 ช่อง  
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-
T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อย กว่า 1 ช่อง  
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น  
- สามารถใช้ได้กับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom   
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์
ประจำปี พ.ศ. 2562 ลงวันท่ี 15 มีนาคม 2562 ของประกาศกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลง
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วันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภณัฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

    เครื่องสแกน จำนวน 18,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อเครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับ
ศูนย์บริการ แบบท่ี 1  จำนวน  1  เครื่อง 
โดยมีคณุลักษณะพื้นฐานพอสังเขป ดังนี ้
- เป็นสแกนเนอร์ชนิดป้อนกระดาษขนาด A4 อัตโนมัติ (Auto Document  
Feeder) ได้ไม่น้อยกว่า  50 แผ่น - สามารถสแกนเอกสารได้ 2 หน้าแบบ
อัตโนมัติ   
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสดุ ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi  
- มีความเร็วในการสแกนกระดาษขนาด A4 ไดไ้ม่น้อยกว่า 20 ppm  
- สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษขนาด A4  
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่นอ้ย
กว่า 1 ช่อง 
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์
ประจำปี พ.ศ. 2562 ลงวันท่ี 15 มีนาคม 2562 ของประกาศกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภณัฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

      

    เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 2,500 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน  1  เครื่อง 
โดยมีคณุลักษณะพื้นฐานพอสังเขป ดังนี ้
1. มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) 
2. สามารถสำรองไฟฟ้าไดไ้ม่น้อยกว่า 15 นาที 
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์
ประจำปี พ.ศ. 2562 ลงวันท่ี 15 มีนาคม 2562 ของประกาศกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลง
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วันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภณัฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

 งานไฟฟ้าถนน รวม 108,000 บาท 

  งบดำเนินงาน รวม 108,000 บาท 

   ค่าใช้สอย รวม 108,000 บาท 

   รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ       

    ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 108,000 บาท 

      

  
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเอกชนหรือบุคคลธรรมดา กรณีทีม่ีความ
จำเป็นต้องจ้างในการดำเนินโครงการ หรือเพื่อเสริมการปฏิบตัิงานตามหน้าท่ี
ปกติ และไม่มตีำแหน่งพนักงานเทศบาล ลูกจา้งหรือพนักงานจ้างปฏบิัติงาน 
โดยพิจารณาจากความรู้และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับลักษณะงาน  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 7120 
ลงวันท่ี 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- พระราชบัญญตัิการจดัซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560 
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 

      

 งานสวนสาธารณะ รวม 108,000 บาท 

  งบดำเนินงาน รวม 108,000 บาท 

   ค่าใช้สอย รวม 108,000 บาท 

   รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ       

    ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 108,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาบริการเอกชนหรือบุคคลธรรมดา กรณีทีม่ีความ
จำเป็นต้องจ้างในการดำเนินโครงการ หรือเพื่อเสริมการปฏิบตัิงานตามหน้าท่ี
ปกติ และไม่มตีำแหน่งพนักงานเทศบาล ลูกจา้งหรือพนักงานจ้างปฏบิัติงานโดย
พิจารณาจากความรู้และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับลักษณะงาน - เป็นไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 7120ลง
วันท่ี 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น- พระราชบัญญตัิการจดัซื้อจัดจา้งและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือ้จัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

      

 งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏกิูล รวม 583,080 บาท 

  งบบุคลากร รวม 151,080 บาท 

   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 151,080 บาท 

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 127,080 บาท 
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เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสำหรับการทำงานปกติ ให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ ตำแหน่งพนักงานขับรถขยะ  จำนวน 1 อัตรา ระยะเวลา 12  เดือน  
-เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสระแก้ว  
เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกีย่วกับพนักงานจ้าง ลงวันท่ี 28 กรกฎาคม 2547
และที่แก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบับท่ี 6) ลงวันท่ี 9 ธันวาคม 2559 

      

   เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จำนวน 24,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินตามที่กำหนดให้จา่ยในลักษณะเงินเพิ่มอื่นๆ ที่จ่ายควบกับ
เงินเดือน สำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน  1  อัตรา ระยะเวลา  
12 เดือน  
-เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสระแก้ว เรื่อง
หลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาล ได้รับ
เงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 23 กรกฎาคม 2558  

      

  งบดำเนินงาน รวม 432,000 บาท 

   ค่าใช้สอย รวม 432,000 บาท 

   รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ       

    ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 432,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาบริการเอกชนหรือบุคคลธรรมดา กรณีทีม่ีความ
จำเป็นต้องจ้างในการดำเนินโครงการ หรือเพื่อเสริมการปฏิบตัิงานตามหน้าท่ี
ปกติ และไม่มตีำแหน่งพนักงานเทศบาล ลูกจา้งหรือพนักงานจ้างปฏบิัติงาน 
โดยพิจารณาจากความรู้และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับลักษณะงาน  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 7120 
ลงวันท่ี 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- พระราชบัญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560 
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 

      

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 งานส่งเสริมและสนับสนนุความเข้มแข็งชุมชน รวม 150,000 บาท 

  งบดำเนินงาน รวม 150,000 บาท 

   ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท 

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ       

    
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสรมิและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและ
สมานฉันท์ เพื่อสร้างทัศนคติและจิตสำนึกท่ีดีงามในการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ 

จำนวน 50,000 บาท 

      

  
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและสนบัสนุนการสรา้ง
ความปรองดองและสมานฉันท์ เพือ่สร้างทัศนคติและจติสำนึกท่ีดีงามในการอยู่
ร่วมกันอย่างสมานฉันท์(เช่น ค่าเช่าท่ีพัก ค่าอาหารเครื่องดืม่ ค่าจ้างเหมา
ยานพาหนะและอื่นๆ )  
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- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ 
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจดังาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565   หน้า 65 ลำดับที ่1 

    ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมและโครงการในการปกป้องสถาบันสำคญัแห่งชาติ จำนวน 50,000 บาท 

      

  
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ  (เช่น ค่า
เช่าท่ีพัก ค่าอาหารเครื่องดืม่ ค่าจา้งเหมายานพาหนะและอื่นๆ ) เพื่อความ
สามัคคีและการมสี่วนร่วมในกิจกรรมของประชาชน  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ 
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจดังาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565   หน้า 65 ลำดับที ่2 

      

    ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมกลุม่สตรแีม่บ้าน จำนวน 50,000 บาท 

      

  
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการฝึกอบรมและทัศนะศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูน
ความรู้ ทักษะและประสบการณ์ เป็นการพัฒนาศักยภาพและคณุภาพชีวิตให้แก่
กลุ่มสตรีแม่บ้าน เช่น ค่าสมนาคณุวิทยากร ค่าเช่าท่ีพัก ค่าอาหาร
เครื่องดื่ม ค่าจา้งเหมายานพาหนะและอื่นๆ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ 
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจดังาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565   หน้า 67 ลำดับที ่1 

      

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 
 งานกีฬาและนันทนาการ รวม 485,060 บาท 

  งบบุคลากร รวม 202,560 บาท 

   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 202,560 บาท 

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 202,560 บาท 



 

                                 หน้า 112 
 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสำหรับการทำงานปกติ ให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  จำนวน 1 อัตรา ระยะเวลา 12  เดือน ได้แก่   ผู้ช่วยนักสนัทนาการ 
-เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
สระแก้ว เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลง
วันท่ี 28 กรกฎาคม 2547และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 6) ลง
วันท่ี 9 ธันวาคม 2559 

      

  งบดำเนินงาน รวม 282,500 บาท 

   ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท 

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ       

    ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาและนันทนาการ จำนวน 200,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจัดทำโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเช่ือมความสัมพันธ์
ระหว่างชุมชน  โดยมีคา่ใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าชุดกีฬา ค่าอาหารวา่งและ
เครื่องดื่ม  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มไมม่ีแอลกอฮอลล์ ค่าใช้จ่ายอืน่ ได้แก่ ค่า
เช่าหรือค่าเตรียมสนามแข่งขัน ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจำ
สนาม ค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ีจดัการแข่งขันกีฬา ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน  
ค่าจัดทำป้ายชื่อหรือทีมผู้เข้าร่วมแข่งขันและหรือค่าจดัทำเกียรติบตัรหรือ
ประกาศเกยีรตคิุณ  ค่าโล่หรือถ้วยรางวัลที่มอบใหผู้้ชนะการแข่งขัน เพื่อเป็น
การประกาศเกียรติคณุ เงินหรือของรางวัลเพื่อมอบให้ผู้ชนะการแข่งขัน  
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  เช่น การจัดพิธีเปดิ-ปิดการแข่งขันกีฬา ริ้วขบวน กฬีาสาธิต ค่า
เวชภัณฑ์และอุปกรณ์เวชภณัฑ์   ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที ่ได้แก่ คา่สถานท่ีจัด
งาน เช่น ค่าเช่าหรือค่าบำรุง ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการ
จัดงาน รวมค่าติดตั้งและค่ารื้อถอน เช่น เครื่องโปรเจคเตอร์ เครื่องเสียง เต้นท์  
เวท ี ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย เช่น ค่าจ้างเหมารกัษาความ
ปลอดภัยหรืออ่ืนๆ ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัด
สถานท่ี ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ เชน่ กระแสไฟฟ้า น้ำประปา โทรทัศน ์รวมถึง
ค่าติดตั้ง ค่าเช่าอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกีย่วข้อง ค่าเช่าหรือ
ค่าบริการรถสุขา ตลอดระยะเวลาที่จัดงาน   
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565   หน้า 72 ลำดับที ่1 

      

   ค่าวัสดุ รวม 82,500 บาท 

   วัสดุกีฬา จำนวน 82,500 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุกีฬา  สนับสนนุให้ศูนย์กีฬาประจำหมู่บ้าน ตามภารกิจถ่าย
โอนของการกีฬาแห่งประเทศไทยจำนวน 11 หมู่บ้าน   
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- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภณัฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว0746 ลงวันท่ี 1 กุมภาพันธ ์ 
2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณ
รายจ่ายประจำปีท่ีเบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วสัดุ และค่าสาธารณูปโภค 

 งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 450,000 บาท 

  งบดำเนินงาน รวม 350,000 บาท 

   ค่าใช้สอย รวม 350,000 บาท 

   รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพธิีการ จำนวน 350,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรับรองและพิธีการ ดังนี ้
1.ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนนิงานจัดกิจกรรมเกี่ยวกับพิธีทางศาสนา ตัก
บาตรทำบุญในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น วันธรรมมะสวนะ วันวิสาขบู
ชา วันเข้าพรรษา วันออกพรรษาตักบาตรเทโวโรหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง  เป็นเงิน  50,000 บาท 
2.ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณ ี
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนนิงานโครงการประเพณีต่างๆ  โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย  ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา  ค่ารับรองผู้ที่เชิญมาร่วมงานและผูม้า 
ร่วมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์  ได้แก่ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม   
ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานท่ีและ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง  ได้แก่ ค่าสถานท่ีจัดงาน เช่น ค่าเช่าหรือ
ค่าบำรุง ค่าเช่าหรือคา่บริการวัสดอุุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดงาน รวมค่าติดตั้ง
และค่ารื้อถอน เช่น เครื่องโปรเจคเตอร์ เครื่องเสียง เต้นท ์เวท ี ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย เช่น ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยหรือ
อื่นๆ ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานที ่ค่า
สาธารณูปโภคต่างๆ เช่น กระแสไฟฟ้า น้ำประปา โทรทัศน์ รวมถึงค่าติดตั้ง ค่า
เช่าอุปกรณ์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ค่าเช่าหรือค่าบริการรถสุขา ตลอดระยะเวลา
ที่จัดงาน ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน ได้แก่ ค่าตอบแทนกรรมการ
ตัดสิน ค่าโล่ หรือถ้วยรางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการประกวดหรือการแข่งขันเป็นการ
ประกาศเกยีรตคิุณ เงินหรือของรางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการประกวดหรือแข่งขัน  
ค่าจ้างเหมาจดันิทรรศการ ค่ามหรสพ การแสดง และค่าใช้จ่ายในการโฆษณา
ประชาสมัพันธ์งาน เช่น ค่าโฆษณาทางวิทยุ โทรทัศน ์และสื่อประเภทสิ่งพิมพ์
ต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการออกอากาศทางวิทยุ โทรทัศน ์ค่าจ้างเหมาทำป้ายโฆษณา
หรือสิ่งพิมพ์  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจดังาน  เป็น
เงิน  300,000 บาท 
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- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกีย่วกับการ
ปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

  งบเงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท 

   เงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท 

   เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

    อุดหนุนท่ีทำการปกครองอำเภอโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว จำนวน 100,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนท่ีทำการปกครองอำเภอโคกสูง  ตามโครงการ ดังนี ้
- โครงการกิจกรรมงานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบรูพาและงานกาชาดจังหวัด
สระแก้ว ประจำปี 2563  เป็นเงิน  100,000 บาท  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559   
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4427 ลงวันท่ี 7 สิงหาคม  
2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณและการเบิกจา่ยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565   หน้า 73  ลำดับที ่9 

      

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน รวม 4,220,000 บาท 

  งบลงทุน รวม 4,220,000 บาท 

   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 4,220,000 บาท 

   ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ       

    โครงการก่อสร้างศาลาประชาคมแบบหลังคาโค้ง หมู่ที่ 2 บ้านดอนไร่ฝ้าย จำนวน 400,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาก่อสร้างศาลาประชาคมแบบหลังคาโค้ง ในพื้นที่หมู่ท่ี 2 
บ้านดอนไรฝ่้าย  บรเิวณขอบสระประปาศาลาประชาคมขนาดกว้าง 9.00 เมตร  
ยาว 25.00 เมตร 
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ  
(ฉบับท่ี 14) พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  หน้าท่ี 40  ลำดับที่ 10  

      

   ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค       

    โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านหนองสิม จำนวน 400,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ในพื้นที่หมู่ที ่10  
บ้านหนองสิม  สายทางจากบ้านนายวิน พรมวิไลถึงบ้าน นายสาม อุ่นช่ืน ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 165 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง  
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ข้างละ 0.50 เมตร หรือพ้ืนท่ีคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 660 ตารางเมตร 
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ  
(ฉบับท่ี 14) พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  หน้าท่ี 54  ลำดับที ่67  

    โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านหนองเสมด็(สายทางที่1) จำนวน 170,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ในพื้นทีห่มู่ที ่3 บ้าน
หนองเสม็ด สายทางจากบ้านกำนนัสุทิน ถึงบ้านยายแหวง ขนาดผิวจราจรขนาด
กว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 90 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมเทลูกรงัปิดขอบ  
หรือพ้ืนท่ีคอนกรีตเสรมิเหล็กไม่นอ้ยกว่า 270 ตารางเมตร 
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ  
(ฉบับท่ี 14) พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  หน้าท่ี 42 ลำดับที ่17  

      

    โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านหนองเสมด็(สายทางที่2) จำนวน 150,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ในพื้นทีห่มู่ที ่3 บ้าน
หนองเสม็ด สายทางจากบ้านนางสมบัติ ถึงบ้านนางหลมิ ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 60 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรงัข้าง
ละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสรมิเหล็กไม่น้อยกว่า  240 ตารางเมตร 
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ  
(ฉบับท่ี 14) พ.ศ. 25562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  หน้าท่ี 43 ลำดับที ่21  

      

    โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านดอนหลมุ จำนวน 400,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ในพื้นทีห่มู่ที ่6 บ้าน
ดอนหลุม  สายทางจากซอยแยกลาดยางเข้าประปาหมูบ่้านถึงบ้านลกูนาย
ยาว ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 220 เมตร  หนา 0.15 เมตร พร้อมลง
ลูกรังปิดขอบ หรือพ้ืนท่ีคอนกรตีเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า  660  ตารางเมตร 
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ  
(ฉบับท่ี 14) พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  หน้าท่ี 47 ลำดับที ่38  

      

    โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านน้อย จำนวน 400,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ในพื้นทีห่มู่ที ่7 บ้าน
น้อย  บริเวณหลังโรงเรียนละลมตมิ ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร  
ระยะทาง 165 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังปิดขอบ หรือพ้ืนท่ี
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า  660  ตารางเมตร 
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ  
(ฉบับท่ี 14) พ.ศ. 25562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  หน้าท่ี 49 ลำดับที ่44  

      

    โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 11 บ้านร่มไทร จำนวน 400,000 บาท 
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เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสรมิเหล็ก ในพื้นที่หมู่
ที ่11 บ้านร่มไทร  สายทางจากบา้นผู้ใหญ่ ถึง บ้านตาอ้วน ขนาด
กว้าง 0.30 เมตร ยาว 130 เมตร ลึก 0.40 เมตร พร้อมฝาปิด 
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ  
(ฉบับท่ี 14) พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  หน้าท่ี 56 ลำดับที ่73 

      

    โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 4  บ้านละลมติม จำนวน 400,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสรมิเหล็ก ในพื้นที่หมู่
ที ่4 บ้านละลมติม  สายทางจากสามแยกร้านคา้ ถึง บ้านตาไหว ขนาด
กว้าง 0.30 เมตร ยาว 130 เมตรลึก 0.40 เมตร พร้อมฝาปิด 
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ  
(ฉบับท่ี 14) พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าท่ี  44  ลำดับที ่25  

      

    โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที ่5 บ้านหาดสำราญ จำนวน 300,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง ในพื้นที ่หมู่ที่ 5 บ้านหาด
สำราญ  จากแยกถนนลูกรัง อบจ.สระแก้ว ถึงโคกหนองรัง  ขนาดผวิจราจร
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,700 เมตร หนาเฉลีย่ 0.10 เมตร หรือปริมาณลูกรังไม่
น้อยกว่า  1,350  ลูกบาศก์เมตร 
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบับ
ที ่14) พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  หน้าท่ี 46 ลำดับที ่32 

      

    โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที ่8 บ้านโคกไม้งาม จำนวน 400,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรงั  ในพื้นที่หมู่ท่ี 8 บ้านโคกไม้งาม  สายทาง
จากธนะวิถ ีถึงรพ.สต.ละลมตมิขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมต 
ระยะทาง 2,500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร พร้อมวางท่อลอดกลม dia.  
0.40 เมตร จำนวน 5 แห่งๆละ 7 ท่อน หรือปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า   
1,875  ลูกบาศก์เมตร 
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบับ
ที ่14) พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  หน้าท่ี 50 ลำดับที ่51 

      

    โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที ่9 บ้านหนองหญ้าแก้ว จำนวน 400,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง ในพื้นที่หมู่ท่ี 9 บ้านหนองหญ้า
แก้ว สายทางจากนานายดำ(ซอยต้นโพธ์ิ)ถึงถนนศรีเพ็ญ  ขนาดผิวจราจร
กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 3,000 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร พร้อมวางท่อ
ลอดกลม dia 0.40 เมตร จำนวน 5 แห่งๆละ 7 ท่อน หรือปริมาณลกูรังไม่น้อย
กว่า  1,500  ลูกบาศก์เมตร 
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบับ
ที ่14) พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  หน้าท่ี 53 ลำดับที ่60  
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    โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังหมู่ที่ 1 บ้านโคกสูง จำนวน 400,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมลูกรัง  ในพื้นที่หมู่ท่ี 1 บ้านโคกสูง  ถนนสายจากแยก
คันค ูถึงนาตาอ๋อ ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 2,000 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมวางท่อลอดกลมคอนกรีต ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง   
0.40  เมตร จำนวน  14 ท่อน  และขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  0.60  เมตร  
จำนวน  21 ท่อน  หรือปริมาณลกูรังไม่น้อยกว่า  1,500  ลูกบาศก์เมตร 
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ  
(ฉบับท่ี 14) พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  หน้าท่ี 38 ลำดับที ่ 2 

      

แผนงานการเกษตร 
 งานส่งเสริมการเกษตร รวม 20,000 บาท 

  งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท 

   เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท 

   เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน ์       

    อุดหนุนศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลโคกสูง จำนวน 20,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลโคกสูง ตามภารกิจถ่ายโอน 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0890.3 / ว 1153 ลง
วันท่ี 5 เมษายน 2550 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิน่ พ.ศ. 2559   
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4427 ลงวันท่ี 7 สิงหาคม  
2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณและการเบิกจา่ยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 68 ลำดับที ่1 

      

แผนงานการพาณิชย์ 
 งานกิจการประปา รวม 834,560 บาท 

  งบบุคลากร รวม 148,560 บาท 

   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 148,560 บาท 

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 124,560 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสำหรับการทำงานปกติ ให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีป่ระปา จำนวน 1 อัตรา ระยะเวลา  
12  เดือน    
-เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสระแก้ว  
เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกีย่วกับพนักงานจ้าง ลงวันท่ี 28 กรกฎาคม 2547 
และที่แก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบับท่ี 6) ลงวันท่ี 9 ธันวาคม 2559 

      

   เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จำนวน 24,000 บาท 
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เพื่อจ่ายเป็นเงินตามที่กำหนดให้จา่ยในลักษณะเงินเพิ่มอื่นๆ ที่จ่ายควบกับ
เงินเดือน สำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน  1  อัตรา ระยะเวลา  
12 เดือน  
-เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสระแก้ว เรื่อง
หลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาล ได้รับ
เงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 23 กรกฎาคม 2558  

      

  งบดำเนินงาน รวม 686,000 บาท 

   ค่าใช้สอย รวม 216,000 บาท 

   รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ       

    ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 216,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาบริการเอกชนหรือบุคคลธรรมดา กรณีทีม่ีความ
จำเป็นต้องจ้างในการดำเนินโครงการ หรือเพื่อเสริมการปฏิบตัิงานตามหน้าท่ี
ปกติ และไม่มตีำแหน่งพนักงานเทศบาล ลูกจา้งหรือพนักงานจ้างปฏบิัติงาน 
โดยพิจารณาจากความรู้และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับลักษณะงาน  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 7120 
ลงวันท่ี 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- พระราชบัญญตํิการจดัซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560 
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 

      

   ค่าวัสดุ รวม 200,000 บาท 

   วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์ จำนวน 200,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  ดังนี ้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  เช่น  ที่วางกรวยแก้ว กระบอกตวง เครือ่งวัด
น้ำฝน ถังเก็บเชื้อเพลิง หรืออวัสดอุื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
(2) ข. ประเภทวัสดสุิ้นเปลือง  เช่น เคมีภณัฑ์ ออกซิเจน สายยาง นำ้ยาต่างๆ  
กระดาษกรอง ถุงมือ หรือวัสดุอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  
  รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้   
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวสัดุ   
2. รายจ่ายเพื่อจดัหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สนิให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ    
3.  รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับคา่วัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น   
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
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ครุภณัฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1536 ลง
วันท่ี 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะคา่ใช้สอย วัสดุ และ
ค่าสาธารณูปโภค 

   ค่าสาธารณูปโภค รวม 270,000 บาท 

   ค่าไฟฟ้า จำนวน 270,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในสำนักงาน/ในที่สาธารณะ  หรือ  อาคารสถานท่ีที่อยู่ใน
ความดูแลรับผิดชอบของเทศบาล  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที ่27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภณัฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1536 ลง
วันท่ี 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีท่ีเบิกจ่ายในลักษณะคา่ใช้สอย วัสดุ และ 
ค่าสาธารณูปโภค 

      

แผนงานงบกลาง 
 งบกลาง รวม 12,908,546 บาท 

  งบกลาง รวม 12,908,546 บาท 

   งบกลาง รวม 12,908,546 บาท 

   เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จำนวน 119,570 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้างในอัตราร้อย
ละ  5  ของค่าจ้าง เพื่อส่งเป็นเงินค่าเบี้ยประกันสังคมของพนักงานจ้าง 
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิประกนัสังคม  พ.ศ. 2533  และที่แก้ไข
เพิ่มเตมิ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2558 หมวด 2 เงินสมทบ มาตรา 33 และมาตรา 46 
- หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนท่ีสุด  ที ่มท 0809.5/ว 9  ลง
วันท่ี  22  มกราคม 2557  เรื่อง การจ่ายเบีย้ประกันสังคมของพนักงานจ้าง  
- หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนท่ีสุดที่ มท 0809.5/ว 81  
ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม 2557 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.  
เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกีย่วกับพนักงานจ้าง (ฉบับท่ี 3)  

      

   เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จำนวน 4,926 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนในอัตราร้อยละ 0.2 ของค่าจ้าง
โดยประมาณทั้งปี  ภายในวันท่ี 31 มกราคม ของทุกป ี
-ตามพระราชบัญญตัิเงินทดแทน พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบับ
ที ่2 ) พ.ศ.2561 
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-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ.2561 
-ประกาศหลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของพนักงานจ้าง
เทศบาล (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2562 

   เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ จำนวน 9,276,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้แก่ผู้สูงอายุท่ีมีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
เป็นผู้มสีิทธิรับเงินเบีย้ยังชีพ มีคุณสมบัติครบถ้วน และได้ขึ้นทะเบียนขอรับเงิน
เบี้ยยังชีพกับเทศบาลตำบลโคกสูงไว้แล้ว โดยจ่ายอัตราเบีย้ยังชีพรายเดือนแบบ
ขั้นบันได 
 - พระราชบัญญตัิกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542     
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2562 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0808.2/ว3886 ลง
วันท่ี 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565   หน้า 66 ลำดับที ่1 

      

   เบี้ยยังชีพคนพิการ จำนวน 2,400,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเบี้ยยังชีพคนพิการให้แก่ผู้พิการทีม่ีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่
กำหนดและตามประกาศรายชื่อบญัชีรายชื่อผู้มสีิทธิรับเงินความพิการ โดยจ่าย
อัตราเบี้ยความพิการรายเดือนรายละ 800 บาท  
- พระราชบัญญตัิกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542     
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยหลักเกณฑ์การจ่ายเบีย้ความพกิารให้คน
พิการของ อปท. พ.ศ.2553 แก้ไขเพิ่มเตมิถึง(ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2562 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0808.2/ว3886 ลง
วันท่ี 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565   หน้า 66  
ลำดับที ่2 

      

   เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ จำนวน 156,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจา่ยเงินสงเคราะห์เพื่อการ
ยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548   
- พระราชบัญญตัิกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542     
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0808.2/ว3886 ลง
วันท่ี 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย
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ประจำปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565   หน้า 66  
ลำดับที ่3 

   สำรองจ่าย จำนวน 300,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินสำรองจ่าย  เป็นรายจ่ายที่ตั้งไวเ้พื่อใช้จ่ายกรณีฉุกเฉนิท่ีมีสา
ธารณภัยหรือภัยพิบัตเิกิดขึ้น  หรอืดำเนินการให้ความช่วยเหลือบรรเทาปัญหา
ความเดือนร้อนของประชาชนผู้ประสบภยัเป็นส่วนรวม  และให้การช่วยเหลือ
หรือสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นและจังหวัดที่ประสบสาธารณ
ภัย  เช่น อุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก แผ่นดินถลม่ วาตภัย อัคคภีัย ภัยแล้ง ภัย
หนาว โรคระบาด และไฟป่า เป็นต้น 
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั พ.ศ. 2560 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตาม
อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2561 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก  ที ่ มท  0313. 4 /ว 667    
ลงวันท่ี  12  มีนาคม   2545  เรื่อง  การช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณ
ภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว  3215  ลง
วันท่ี  6  มิถุนายน 2559   เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อ
ช่วยเหลือประชาชนกรณีเกดิสาธารณภยัขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 0684 ลง
วันท่ี 8 กุมภาพันธ ์2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบตัิสำหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นและจังหวัด
ที่ประสบสาธารณภัยตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย พ.ศ. 2560 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0810.4/ว 526 ลง
วันท่ี 8 มีนาคม 2560 

      

   รายจ่ายตามข้อผูกพัน       

    ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) จำนวน 33,390 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย  โดยคำนวณจากยอด
รายรับจริงในปีท่ีผ่านมา ยกเว้น เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินอุดหนุนทุก
ประเภท  โดยกำหนดว่าสมาชิกตอ้งชำระค่าบำรุงให้แก่สมาคมสันนบิาตเป็นราย
ปีตามเกณฑ์ที่ท่ีประชุมใหญ่เป็นผูก้ำหนด  โดยพิจารณาจากรายรับจริงประจำปี
ที่ผ่านมาของเทศบาล ในอัตราไมน่้อยกว่าร้อยละเศษหนึ่งส่วนหกของ
งบประมาณรายรับ (0.00167) รายรับจริง
ปี 2561= 19,992,501 x 0.00167 = 33,387.47  เพื่อป้องกันผลตา่งจากการ
คำนวณ จึงตั้งประมาณการไว้ = 33,390  บาท 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครอง
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ส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าบำรุงสมาคม  พ.ศ. 2555 และข้อบังคับสมาคมสันนิบาต
เทศบาลแห่งประเทศไทย  พ.ศ. 2556 

    เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโคกสูง จำนวน 161,580 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลกัประกันสุขภาพตำบลโคกสูง  โดยสมทบไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50  ของงบประมาณที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
จัดสรรให้ตามรายหัวประชากร อัตราคนละ 45 บาท 
(จำนวนประชากร 7,181 คน = 7,181 x 45 = 323,145 x 0.5  
= 161,572.5 บาท) เพื่อป้องกันผลต่างจากการคำนวน จึงตั้งประมาณการ
ไว ้= 161,580 บาท 
-เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การ
กําหนดหลักเกณฑเ์พื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินงานและ
บริหารจดัการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี  
พ.ศ. 2561  
-พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพ พ.ศ.2545 

      

   เงินช่วยพิเศษ จำนวน 30,000 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษในกรณทีี่พนักงาน  ลูกจ้าง พนักงานจ้างของเทศบาล
ถึงแก่ความตายในระหว่างรับราชการ  เช่น เงินช่วยเหลือค่าปลงศพ ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการจดัการศพ และอื่นๆ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0013.4/ว 1765  ลงวันท่ี   
3  มิถุนายน  2537 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0312/ว 1095 ลงวันท่ี 27 กันยายน  
2525 เรื่อง การจ่ายเงินเดือนและเงินช่วย  พิเศษในกรณีพนักงานเทศบาลถึงแก่
ความตาย และตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสระแก้ว  
เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขการจา่ยเงินช่วยพิเศษ กรณีพนักงานเทศบาล ผูร้ับ
บำนาญ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างถึงแก่ความตาย พ.ศ. 2561 

      

   เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จำนวน 427,080 บาท 

      

  
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิน่(ก.บ.ท.)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในอัตราร้อยละ 2  ของประมาณการรายรับ
ตามเทศบญัญัติงบประมาณรายจา่ยประจำปี โดยไม่นำรายรับประเภทพันธบัตร 
เงินกู้ เงินท่ีมีผู้อุทิศให้ และเงินอุดหนุน มารวมคำนวณ(ประมาณการรายรับตาม
เทศบัญญตัิงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563
จำนวน 21,354,000 x 2% = 427,080 บาท ) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2500 
และที่แก้ไขเพิม่เตมิถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ.2548  มาตรา 6 และระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2546  ข้อ 8 
-กฎกระทรวง (ฉบับท่ี 14) พ.ศ.2542 ออกตามความในพระราชบัญญัติบำเหน็จ
บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิถึง (ฉบับท่ี 7) 
พ.ศ.2548  

      

 


