
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะขันธ์

อําเภอ ชะอวด   จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 56,327,500 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 11,519,170 บาท
งบบุคลากร รวม 7,713,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,487,400 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 515,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่นายกองค์การบริหารส่วนตําบลและรอง
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล  
    -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธาน
สภาองค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบลและเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2554/ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบลและ
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล(ฉบับที 2)พ.ศ.2557

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 43,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
และรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
    -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธาน
สภาองค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบลและเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2554/ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบลและ
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล(ฉบับที 2)พ.ศ.2557
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เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 43,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบลและรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  
    -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธาน
สภาองค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบลและเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2554/ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบลและ
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล(ฉบับที 2)พ.ศ.2557

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

    -เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล/ที
ปรึกษายายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
    -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธาน
สภาองค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบลและเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2554/ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบลและ
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล(ฉบับที 2)พ.ศ.2557

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,800,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่ประธานสภา อบต.,รองประธาน
สภา อบต.,สมาชิกสภา อบต.และเลขานุการสภา อบต. 
    -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธาน
สภาองค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบลและเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2554/ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบลและ
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล(ฉบับที 2)พ.ศ.2557
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,226,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,122,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล จํานวน 10
 อัตรา  ประกอบด้วย
    1. ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล  จํานวน  1  ตําแหน่ง
    2. รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 1 ตําแหน่ง
    3. หัวหน้าสํานักปลัด  จํานวน  1  ตําแหน่ง
    4. นักทรัพยากรบุคคล  จํานวน  1  ตําแหน่ง
    5. นักวิชาการศึกษา จํานวน 1 ตําแหน่ง
    6. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  จํานวน  1  ตําแหน่ง
    7. นักจัดการงานทัวไป จํานวน 1 ตําแหน่ง 
    8. นักพัฒนาชุมชน จํานวน 1 ตําแหน่ง
    9. เจ้าพนักงานธุรการ  จํานวน  1  ตําแหน่ง
    10. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  จํานวน  1  ตําแหน่ง
    -เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญ
และเงินอืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535/หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ
ก.อบต. ที มท 0809.2/ว138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558  เรือง ซักซ้อม
แนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน/เป็นไปตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี(พ.ศ.2561-
2563)ขององค์การบริหารส่วนตําบลเกาะขันธ์/พระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ.2542

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 252,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ให้แก่ 
    1. ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล
    2. รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล
    3. หัวหน้าสํานักปลัด 
    -เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญ
และเงินอืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535/หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ
ก.อบต. ที มท 0809.2/ว138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558  เรือง ซักซ้อม
แนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,692,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงาน
จ้างทัวไป สังกัดสํานักงานปลัด ดังนี
    1. พนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ) จํานวน 1
 ตําแหน่ง
    2. พนักงานจ้างตามภารกิจ(พนักงานขับรถยนต์) จํานวน 1 ตําแหน่ง  
    3. พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ) จํานวน 1
ตําแหน่ง  
    4. พนักงานจ้างทัวไป (พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง) จํานวน 1
 ตําแหน่ง
    5. พนักงานจ้างทัวไป (คนงาน) จํานวน  2  ตําแหน่ง
    6.พนักงานจ้างทัวไป (ยาม)  จํานวน 1 ตําแหน่ง
    7. พนักงานจ้างทัวไป (ภารโรง ศพด.บ้านลานนา) จํานวน 1 ตําแหน่ง
    8. พนักงานจ้างทัวไป (พนักงานประจํารถขยะ) จํานวน 3 ตําแหน่ง
    9.พนักงานจ้างทัวไป (ภารโรง) จํานวน 1 ตําแหน่ง
    -เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญ
และเงินอืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535/หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ
ก.อบต. ที มท 0809.2/ว138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558  เรือง ซักซ้อม
แนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 160,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงาน
จ้างทัวไป สังกัดสํานักงานปลัด ดังนี
    1. พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ) จํานวน 1
 ตําแหน่ง
    2. พนักงานจ้างตามภารกิจ (พนักงานขับรถยนต์)  จํานวน 1
 ตําแหน่ง  
    3. พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ) จํานวน 1
ตําแหน่ง  
    4. พนักงานจ้างทัวไป (พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง) จํานวน 1
 ตําแหน่ง
    5. พนักงานจ้างทัวไป (คนงาน)  จํานวน  2  ตําแหน่ง
    6.พนักงานจ้างทัวไป  (ยาม)  จํานวน  1  ตําแหน่ง
    7. พนักงานจ้างทัวไป (ภารโรง ศพด.บ้านลานนา)  จํานวน  1
  ตําแหน่ง
    8. พนักงานจ้างทัวไป (พนักงานประจํารถขยะ)  จํานวน  3  ตําแหน่ง
    9.พนักงานจ้างทัวไป (ภารโรง)  จํานวน  1  ตําแหน่ง
    -เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญ
และเงินอืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535/หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ
ก.อบต. ที มท 0809.2/ว138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558  เรือง ซักซ้อม
แนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
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งบดําเนินงาน รวม 3,391,570 บาท
ค่าตอบแทน รวม 250,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 50,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผลประโยชน์อืนเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัล
ประจําปี)สําหรับพนักงานส่วนท้องถิน
    -เป็นไปตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แก่พนักงานส่วนท้องถินให้จ่ายเป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน พ.ศ.2557

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ทีได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที
นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ  
    -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
. 2559/หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2
/ว 2409 ลงวันที 17 พฤศจิกายน 2559 เรือง ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 120,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบลตามสิทธิทีจะได้รับ    
    -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้า
ราชการส่วนท้องถิน พ.ศ. 2548 /ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่า
เช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2551/ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน (ฉบับ
ที 3) พ.ศ. 2559/หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 5862 ลง
วันที 12 ตุลาคม 2559 เรือง หลักเกณฑ์และวิธีการเกียวกับการเบิกจ่าย
เงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 70,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบลตาม
สิทธิทีควรจะได้รับ  
    -เป็นไปพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตร พ.ศ
. 2523 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 7 พ.ศ. 2554/ระเบียบกระทรวง
การคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตร พ.ศ
. 2560/ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541 /ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วน
ท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2549 /เบิกจ่ายตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที กค
 0422.3/ว257 ลงวันที 28 มิถุนายน 2559
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ค่าใช้สอย รวม 2,073,570 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 892,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่าจ้างแบกหาม จ้างเหมา
เขียนป้าย ค่าถ่ายเอกสาร/เย็บปก/เข้าเล่ม ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและเผย
แพร่ ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทัวไป ค่าติดตังไฟฟ้า ค่าติดตังประปาฯ ค่า
ติดตังโทรศัพท์ ค่าติดตังเครืองรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ  และค่าจ้างอืนๆที
เข้ารายจ่ายประเภทนี
    -เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึนทะเบียนสัตว์
ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี /ตามหนังสือ ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว2072 ลงวันที 5
 กรกฎาคม 2561 
    -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 3523 ลงวันที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้
สอยและค่าสาธารณูปโภค

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 25,000 บาท
รายจ่ายเกียวกับการรับรองและเลียงรับรอง
    -เพือจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับคณะบุคคลหรือคณะบุคคลมา
ตรวจนิเทศงานหรือเยียมชมฯลฯ และเจ้าหน้าทีทีเกียวข้อง ซึงร่วมต้อนรับ
บุคคลหรือคณะบุคคล  ตังไว้ 10,000.-บาท
    -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว2381 ลงวัน
ที 28 กรกฎาคม 2548  

    -เพือจ่ายเป็นค่าเลียงรับรองในการประชุมสภา อบต.หรือคณะ
กรรมการหรือคณะอนุกรรมการต่างๆ ทีได้รับการแต่งตังตามกฏหมาย
หรือตามระเบียบหรือหนังสือสังการของกระทรวงมหาดไทยหรือการ
ประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถินกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
กับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชนฯลฯ ตังไว้ 15,000.-บาท
    -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว2381 ลงวัน
ที 28 กรกฎาคม 2548

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 130,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าธรรมเนียม ค่าลง
ทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ในการเดินทางไปราชการ
หรือ อบรม สัมมนาของผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิน พนักงานส่วน
ตําบล พนักงานจ้างและผู้ปฏิบัติหน้าทีตามคําสังขององค์การบริหารส่วน
ตําบลเกาะขันธ์ 
    -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555/ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้อง
ถิน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2559/ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559
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ค่าใช้จ่ายในการเลือกตัง จํานวน 621,970 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตังผู้บริหารท้องถิน สมาชิกสภาท้อง
ถินหรือเลือกตังซ่อมแทนตําแหน่งทีว่างขององค์การบริหารส่วนตําบลเกาะ
ขันธ์ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าตอบแทน กกต.ค่าตอบแทนนาย
อําเภอ ค่าตอบแทนนายทะเบียนอําเภอ ค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการ ค่า
ตอบแทนพนักงานและเจ้าหน้าที ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าพาหนะขนส่ง
หีบบัตรเลือกตัง ค่าอาหารเครืองดืม ค่าจ้างเหมาเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี ค่าทํา
ความสะอาดสถานที ค่าตอบแทนเจ้าหน้าทีพิมพ์บัญชีรายชือ ค่าใช้จ่าย
อืนๆทีเกียวข้อง
    -เป็นไปตามพระราชบัญญัติการเลือกตังสมาชิกสภาท้องถินหรือผู้
บริหารท้องถิน พ.ศ.2545,ระเบียบคณะกรรมการเลือกตังว่าด้วยการเลือก
ตังสมาชิกสภาท้องถินหรือผู้บริหารท้องถิน พ.ศ.2554 และทีแก้ไขเพิม
เติม,หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว3675 ลง
วันที 6 กรกฎาคม 2561
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) แก้ไข เพิม
เติม เปลียนแปลง ครังที 2 ประจําปี พ.ศ.2561 หน้าที 17 ลําดับที 2

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา จํานวน 5,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ พานดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวง
มาลา
    -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 เรือง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จํานวน 40,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ ค่าจัดซือธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ ค่าจัดซือพานพุ่มเงิน-ทอง ค่า
เช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าเช่าเครืองเสียง และอืนๆที
เกียวข้องกับโครงการ 
    -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) แก้ไข เพิม
เติม เปลียนแปลง ครังที 2 ประจําปี พ.ศ.2561 หน้าที 19 ลําดับที 1

โครงการฝึกอบรมเพิมประสิทธิภาพในการทํางานและทัศนศึกษาดูงาน จํานวน 237,100 บาท
    -เป็นจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน โดยมีค่า
ใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่า
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าวัสดุ เครืองเขียนและอุปกรณ์ใน
การอบรม ค่าจ้างเหมารถ ค่าทีพัก และอืนๆทีเกียวข้องในโครงการฯ 
    -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้าฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557/พระราช
บัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และทีแก้ไช
เพิมเติม ฉบับที 6 พ.ศ.2552หมวด 67 (9)
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564)แก้ไข เพิม
เติม เปลียนแปลง ครังที 2 ประจําปี พ.ศ.2561 หน้าที 21 ลําดับที 5 
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โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกียวกับกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ

จํานวน 22,400 บาท

    -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกียวกับ
กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบ
ด้วย ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม จัดทําเอกสารคู่มือในการอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าล้าง
ภาพ อัดภาพถ่ายกิจกรรมและอืนๆทีเกียวข้องในโครงการ
    -เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
/ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557 
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) แก้ไข เพิม
เติม เปลียนแปลง ครังที 2 ประจําปี พ.ศ.2561 หน้า 20 ลําดับที 4 

โครงการวันแม่แห่งชาติ(12 สิงหาคม) จํานวน 30,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวันแม่แห่งชาติ(12 สิงหาคม) โดย
มีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าจัดซือธง
ชาติ ธงตราสัญลักษณ์ ค่าจัดซือผ้าผูกสีฟ้าและสีขาว ค่าพันธ์ไม้ ค่าอาหาร
และเครืองดืม และอืนๆทีเกียวข้องกับโครงการ 
    -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) หน้า191 ลําดับ
ที 19

โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม จํานวน 20,100 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม โดยมีค่า
ใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าอาหาร ค่าตอบแทน
วิทยากร เอกสารประกอบการอบรม ค่าเช่า เต็นท์ โต๊ะ เก้าอี ค่าป้ายประชา
สัมพันธ์โครงการ และอืนๆทีเกียวข้องในโครงการฯ
    -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้าฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557/พระราช
บัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และทีแก้ไข
เพิมเติม ฉบับที 6 พ.ศ.2552หมวด 67 (9)
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที 207
 ลําดับที 1

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ 
    -เป็นไปตามหนังสือที มท 0808.2/ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558
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ค่าวัสดุ รวม 620,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 150,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน 

ประเภทวัสดุคงทน  
    -  ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้
งานไม่ยืนนาน หรือเมือนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่
สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้ม
ค่า เช่น หนังสือ เครืองคิดเลขขนาดเล็ก เครืองเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที
เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก  กรรไกร เก้าอีพลาสติก แปรงลบ
กระดานดํา ตรายาง ขาตัง (กระดานดํา) ทีถูพืน ตะแกรงวาง
เอกสาร เครืองตัดโฟม เครืองตัดกระดาษ เครืองเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพ
เขียน แผนที พระบรมยาลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผ่นป้ายชือสํานัก
งาน หรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจาราจรหรือแผ่นป้ายต่างๆ มู่ลี ม่านปรับ
แสง (ต่อผืน) พรม (ต่อผืน) นาฬิกาตังหรือแขวน พระพุทธรูป
จําลอง กระเป๋า ตาชังขนาดเล็ก ฯลฯ 

ประเภทวัสดุสินเปลือง  
    - ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสันไม่คงสภาพ
เดิม เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ นํายาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก นําหมึก
ปรินท์ เทป พี วี ซี แบบใส  นํายาลบกระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็ม
หมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้า
ราชการ แบบพิมพ์ ผ้าสําลี ธงชาติ สิงพิมพ์ทีได้จากการซือ หรือจ้าง
พิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ นํามัน ไข ขีผึง นําดืมสําหรับบริการ
ประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ     

    -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน/หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ 
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 30,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  

ประเภทวัสดุคงทน  
    -  ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้
งานไม่ยืนนาน หรือเมือนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่
สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้ม
ค่า เช่น ไมโครโฟน ขาตังไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า เครืองวัดกระแส
ไฟฟ้า เครืองวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า  เครืองประจุ
ไฟ ฯลฯ 

ประเภทวัสดุสินเปลือง  
    - ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสันไม่คงสภาพ
เดิม เช่น  ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอด
ไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลักไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิตเตอร์
และชินส่วนวิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซีสเตอร์ มูฟวิงคอยส์
คอมเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ สายอากาศหรือเสา
อากาศสําหรับวิทยุ เครืองรับโทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ     

ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ 
    - ได้แก่ สิงของทีเป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สําหรับการซ่อมแซม
บํารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมทีมีลักษณะเป็นการซ่อมบํารุงปกติ
หรือค่าซ่อมกลาง เช่น ดอกลําโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรต่างๆ แผง
บังคับทางไฟ ฯลฯ

    -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน/หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ 
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท
    - เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของที
มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  

ประเภทวัสดุคงทน  
    -  ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้
งานไม่ยืนนาน หรือเมือนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่
สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้ม
ค่า  เช่น  หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แก้วนํา จาน
รอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระจกเงา โอ่งนํา ทีนอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตา
นํามัน เตารีด เครืองบดอาหาร เครืองตีไข่ไฟฟ้า เครืองปิงขนมปัง กระทะ
ไฟฟ้า รวมถึง หม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติกนําร้อน กระติกนําแข็ง ถัง
แก๊ส เตา ฯลฯ 

ประเภทวัสดุสินเปลือง  
    - ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสันไม่คงสภาพ
เดิม เช่น  ผงซักฟอก สบู่ นํายาดับกลิน แปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ่าปูที
นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ นําจืดทีซือจากเอกชน ฯลฯ 
  
    -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 70,000 บาท
    - เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิง
ของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  

ประเภทวัสดุคงทน  
    -  ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้
งานไม่ยืนนาน หรือเมือนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่
สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า เช่น ไข
ขวง  ประแจ แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลือน คีมล็อค ล็อคเกียร์ ล็อค
คลัตซ์ กระจกโค้งมน ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุก
เฉิน กรวยจราจร ฯลฯ 

ประเภทวัสดุสินเปลือง  
    - ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสันไม่คงสภาพ
เดิม เช่น ยางรถยนต์ นํามันเบรก น๊อตและสกรู สายไมล์ เพลา ฟิล์มกรอง
แสง ฯลฯ     

ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ 
    - ได้แก่ สิงของทีเป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สําหรับการซ่อมแซม
บํารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมทีมีลักษณะเป็นการซ่อมบํารุงปกติ
หรือค่าซ่อมกลาง เช่น เบาะรถยนต์ เครืองยนต์(อะไหล่)ชุดเกียร์รถ
ยนต์ เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หม้อนํา แบตเตอร์รี จาน
จ่าย   ล้อ    ถังนํามัน ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองข้างรถ
ยนต์     กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ
    -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน/หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
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วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 100,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิง
ของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  

ประเภทวัสดุสินเปลือง  
    - ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสันไม่คงสภาพ
เดิม เช่น     แก๊สหุงต้ม นํามันเชือเพลิง นํามันดีเซล นํามันก๊าด นํามัน
เบนซิน นํามันเตา นํามันจารบี นํามันเครือง ถ่าน ก๊าซ ฯลฯ สําหรับรถ
ยนต์ส่วนกลาง รถจักรยานยนต์ 

    -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน/หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ/หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย
และค่าสาธารณูปโภค

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 150,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิง
ของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  

ประเภทวัสดุคงทน  
    -  ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้
งานไม่ยืนนาน หรือเมือนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่
สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า เช่น ขา
ตังกล่อง ขาตังเขียนภาพ กล่องและระวิงใส่ฟีล์มภาพยนตร์ เครืองกรอ
เทป เลนส์ซูม กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป ฯลฯ 

ประเภทวัสดุสินเปลือง  
    - ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสันไม่คงสภาพ
เดิม เช่น  พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟีล์ม เมมโมรีการ์ด
 ฟีล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์, วีดีโอเทป, แผ่นซี
ดี) รูปสีหรือขาวดําทีได้จากการล้าง อัดขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ    
    - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน/หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
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วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 10,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองแต่งกาย รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิง
ของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่
ยืนนาน สินเปลือง หมดไปหรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน
    ประเภทวัสดุคงทน
    -ได้แก่ รองเท้า ถุงมือ หมวก ฯลฯ

    -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน/หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 60,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  

ประเภทวัสดุคงทน  
    -  ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้
งานไม่ยืนนาน หรือเมือนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่
สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้ม
ค่า เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ 

ประเภทวัสดุสินเปลือง  
    - ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมด
ไป แปรสภาพหรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสันไม่คงสภาพ
เดิม เช่น อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (
Diskette,Floppy Disk,Removable Disk, Compact Disc, Digita
l Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) 
หัวพิมพ์หรือเทปพิมพ์สําหรับเครืองพิมพ์สําหรับคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก
สําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนือง สายเคเบิล ฯลฯ  

ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ 
    - ได้แก่ สิงของทีเป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สําหรับการซ่อมแซม
บํารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมทีมีลักษณะเป็นการซ่อมบํารุงปกติ
หรือค่าซ่อมกลาง เช่น แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key board)     
เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรีชิป (MeMory Chip) เช่น Ram      
คัตซีทฟิดเดอร์ (Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse)  พรินเตอร์สวิ
ตชิงบ๊อกซ์ (Printer Switching Box) เครืองกระจายสัญญาณ (Hub)
แผ่นวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ (
Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Card)
 เป็นต้น  เครืองอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แบบดิส
เกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดี
รอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น ฯลฯ   
    
    -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน/หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
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วัสดุอืน จํานวน 20,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอืนๆ รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะโดย
สภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิน
เปลือง หมดไปหรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน

ประเภทวัสดุคงทน
    ได้แก่ มิเตอร์นํา ไฟฟ้า ตะแกรงกันสวะ หัวเชือมแก๊ส หัววาล์วปิด-เปิด
แก๊ส ฯลฯ
    -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน/หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 448,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 280,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นกระแสไฟฟ้าในสํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะ
ขันธ์และในทีสาธารณะทีองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะขันธ์รับผิดชอบ
    -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 เรือง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 50,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่านําประปา นําบาดาล ทีใช้ในสํานักงานองค์การบริหาร
ส่วนตําบลเกาะขันธ์และในทีสาธารณะทีองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะ
ขันธ์รับผิดชอบ
    -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 เรือง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 55,000 บาท
    - เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พืนฐาน  ค่าโทรศัพท์เคลือนที ฯลฯ  และให้
หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพือให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที
เกิดขึนเกียวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครือง ค่าเช่าหมายเลข
โทรศัพท์ ค่าบํารุงรักษาสาย  ฯลฯ 
    -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 เรือง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
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ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 13,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์  ค่าธนาณัติ  ค่าดวงตรา
ไปรษณียากร  ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์  ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบ
บริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
    -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 เรือง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 50,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม เช่น ค่าโทรภาพ(โทร
สาร)ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสือสาร ค่าสือสารผ่านดาว
เทียม  ค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตรวมถึง อินเทอร์
เน็ตการ์ดและค่าสือสารอืนๆ เช่น ค่าเคเบิลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาว
เทียม  เป็นต้น และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพือให้ได้ใช้บริการดัง
กล่าวและค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนเกียวกับการใช้บริการ 
    -เพือจ่ายเป็นค่าบริการเช่าพืนทีจัดเก็บเว็บไซน์องค์การบริหารส่วน
ตําบลเกาะขันธ์ ค่าต่ออายุโดเมนเนมภายใต้
ชือ WWW.KOHKHAN.GO.TH และอืนๆทีเกียวข้อง
    -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 เรือง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

งบลงทุน รวม 384,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 384,200 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าจัดซือเก้าอีสําหรับนายกองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 6,500 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีสําหรับนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 1 ตัว ราคาตัวละ 6,500.-บาท โดยมีคุณลักษณะพืน
ฐาน ดังนี
    -  เป็นเก้าอีแบบมีโช้ค
    -  ขาเหล็ก มีล้อเลือน
    -  หุ้มด้วยหนังพีวีซี
    -  ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 70 เซนติเมตร  ลึกไม่น้อยกว่า 75
 เซนติเมตร  สูงไม่น้อยกว่า 116 เซนติเมตร
    - ราคาท้องตลาด
    -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559/หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว1134 ลงวันที 9
 มิถุนายน 2558
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564)แก้ไข เพิม
เติม เปลียนแปลง ครังที 2 ประจําปี พ.ศ.2561 หน้าที 40 ลําดับที 5
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ค่าจัดซือเก้าอีสําหรับปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 4,500 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีสําหรับปลัดองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 1 ตัว ราคาตัวละ 4,500.-บาท โดยมีคุณลักษณะพืน
ฐาน ดังนี
    -  เป็นเก้าอีแบบมีโช้ค
    -  ขาเหล็ก มีล้อเลือน
    -  หุ้มด้วยหนังพีวีซี
    -  ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 64 เซนติเมตร  ลึกไม่น้อยกว่า 75
 เซนติเมตร  สูงไม่น้อยกว่า 113 เซนติเมตร
    - ราคาท้องตลาด
    -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559/หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว1134 ลงวันที 9
 มิถุนายน 2558
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564)แก้ไข เพิม
เติม เปลียนแปลง ครังที 2 ประจําปี พ.ศ.2561 หน้าที 40 ลําดับที 5 

ค่าจัดซือเก้าอีสําหรับพนักงานจ้าง จํานวน 2,500 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีสําหรับพนักงานจ้าง จํานวน  1 ตัว ราคาตัว
ละ 2,500.-บาท โดยมีคุณลักษณะพืนฐาน ดังนี
    - เก้าอีหุ้มด้วยหนังพีวีซี มีพนักพิง มีทีเท้าแขนทัง 2 ด้าน
    - ปรับระดับความสูงตําด้วยระบบไฮโดรลิก
    - ขามีล้อเลือน
    - ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร  ลึกไม่น้อยกว่า 54
 เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า 95 เซนติเมตร
    - ราคาท้องตลาด
    -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559/หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว1134 ลงวันที 9
 มิถุนายน 2558
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564)แก้ไข เพิม
เติม เปลียนแปลง ครังที 2 ประจําปี พ.ศ.2561 หน้าที 41 ลําดับที 9

ค่าจัดซือเก้าอีสําหรับพนักงานส่วนตําบล จํานวน 17,500 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีสําหรับพนักงานส่วนตําบล จํานวน 5
 ตัว ราคาตัวละ 3,500.-บาท โดยมีคุณลักษณะพืนฐาน ดังนี
    - เก้าอีหุ้มด้วยหนังพีวีซี มีพนักพิง มีทีเท้าแขนทัง 2 ด้าน
    - ปรับระดับความสูงตําด้วยระบบไฮโดรลิก
    - ขามีล้อเลือน
    - ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 64 เซนติเมตร  ลึกไม่น้อยกว่า 55
 เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า100 เซนติเมตร
    - ราคาท้องตลาด
    -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559/หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว1134 ลงวันที 9
 มิถุนายน 2558
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564)แก้ไข เพิม
เติม เปลียนแปลง ครังที 2 ประจําปี พ.ศ.2561 หน้าที 40 ลําดับที 5 
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ค่าจัดซือเครืองดูดฝุ่น จํานวน 14,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือครุภัณฑ์เครืองดูดฝุ่น จํานวน 1 เครือง ราคา
เครืองละ 14,000.-บาท โดยมีคุณลักษณะพืนฐาน ดังนี
    1. เครืองดูดฝุ่น ขนาดไม่น้อยกว่า 25 ลิตร
    2. สามารถดูดฝุ่นและนําได้
    3. เป็นราคาพร้อมอุปกรณ์
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบ
ประมาณ มกราคม 2561
    -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559/หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว1134 ลงวันที 9
 มิถุนายน 2558
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม ครัง
ที 1 ประจําปี พ.ศ.2561 หน้า 14 ลําดับที 1
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ค่าจัดซือเครืองปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนัง จํานวน 21,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนัง(มี
ระบบฟอกอากาศ)พร้อมติดตัง ขนาด 18,000 บีทียู จํานวน 1
 เครือง ราคาเครืองละ 21,000.-บาท โดยมีคุณลักษณะพืนฐาน ดังนี 
    1.ขนาดทีกําหนดเป็นขนาดไม่ตํากว่า 18,000บีทียู
    2.ราคาทีกําหนดเป็นราคาทีรวมค่าติดตัง
    3.เครืองปรับอากาศทีมีความสามารถในการทําความเย็นขนาดไม่
เกิน 40,000บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
    4.ต้องเป็นเครืองปรับอากาศทีประกอบสําเร็จรูปทังชุดทังหน่วยส่งความ
เย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
    5.เครืองปรับอากาศทีมีระบบฟอกอากาศ เช่น แผ่นฟอก
อากาศ ตะแกรงไฟฟ้า (Electric grids)หรือเครืองผลิตประจุ
ไฟฟ้า(Ionizer) เป็นต้น สามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละอองและอุปกรณ์
สามารถทําความสะอาดได้
 -ชนิดติดผนัง
    6.มีความหน่วงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร์
    7.การจัดซือเครืองปรับอากาศขนาดอืนๆ ให้เป็นไปตามมติคณะ
กรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครังที 3/2539(ครังท5ี7)เมือวันที 14
 มิถุนายน 2539 เกียวกับการประหยัดพลังงาน โดยให้พิจารณาจัดซือ
เครืองปรับอากาศทีมีประสิทธิภาพสูง (EER )นอกเหนือจากการพิจารณา
ด้านราคา โดยใช้หลักเปรียบเทียบคุณสมบัติ คือ 
        -ถ้าจํานวน บีทียู เท่ากัน ให้พิจารณาเปรียบเทียบจํานวนวัตต์ทีน้อย
กว่า
        -ถ้าจํานวน บีทียู ไม่เท่ากัน ให้นําจํานวน บีทียู หารด้วยจํานวน
วัตต์(บีทียูต่อวัตต์)ผลทีได้คือ EER  ถ้าค่าของ EER สูง ถือว่าเครืองปรับ
อากาศมีประสิทธิภาพสูงสามารถประหยัดพลังงานได้ดีกว่า
    8.การติดตังเครืองปรับอากาศ  
        -แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี
            -สวิตซ์ 1 ตัวท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟ
ยาวไม่เกิน 15 เมตร 
    9.ค่าติดตังเครืองปรับอากาศ(กรณีต้องการแสดงค่าติดตังแยกจากราคา
เครืองปรับอากาศ)
        -ชนิดติดผนัง ขนาด 12,000-24,000 บีทียู 3,000.-บาท
    
    -ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานัก
งบประมาณ มกราคม 2561 
   
     -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559/หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0808.2/ว1134  ลงวันที 9 มิถุนายน 2558/หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว0444 ลงวันที 24 มกราคม 2561
/หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว1536 ลงวันที 19
 มีนาคม 2561/ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบ
ประมาณ 1 สํานักงบประมาณ มกราคม 2561 
    
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) แก้ไข เพิม
เติม เปลียนแปลง ครังที
 2 ประจําปี พ.ศ.2561 หน้าที 43 ลําดับที 28
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ค่าจัดซือตู้เก็บเอกสาร จํานวน 4,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เก็บเอกสาร จํานวน 1 ตู้ ราคาตู้ละ 4,000
.-บาท โดยมีคุณลักษณะพืนฐาน ดังนี
    -เป็นตู้ใส่เอกสารขนาด 6 ลินชัก
    -สีครีมเมทัลลิค
    -ขนาดตู้ 37.50x45.7x93.2 เซนติเมตร
    -ตู้ทําจากเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 0.6 มิลลิเมตร
    -หน้าลินชักทําจากเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร
    -ลินชักล็อคด้วยระบบกุญแจและสามารถล็อคอัตโนมัติ
    -ราคาท้องตลาด
    -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559/หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว1134 ลงวันที 9
 มิถุนายน 2558
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564)แก้ไข เพิม
เติม เปลียนแปลง ครังที 2 ประจําปี พ.ศ.2561 หน้าที 41 ลําดับที 13 

ค่าจัดซือตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร จํานวน 14,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร จํานวน 2 ตู้ ราคาตู้
ละ 7,000.-บาท โดยมีคุณลักษณะพืนฐาน ดังนี 
    1. เป็นตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร 4 ชัน ไม่น้อยกว่า 40 ช่อง
    2. ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 92.00x31.10x180.50 ซ.ม.
    3. มีแผ่นกันแฟ้มไม่ล้มทับกัน หยิบแฟ้มได้ 
    4. มีล้อเลือน
    ราคาท้องตลาด
    -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559/หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว1134 ลงวันที 9
 มิถุนายน 2558
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564)แก้ไข เพิม
เติม เปลียนแปลง ครังที 2 ประจําปี พ.ศ.2561 หน้าที 41 ลําดับที 13 

ค่าจัดซือตู้เอนกประสงค์ จํานวน 8,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เอนกประสงค์ จํานวน 4 ตู้ ราคาตู้ละ 2,000
.-บาท โดยมีคุณลักษณะพืนฐานดังนี
    1. เป็นตู้เอนกประสงค์ ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 60 ซ.ม. ลึกไม่น้อย
กว่า 40 ซ.ม.สูงไม่น้อยกว่า 158 ซ.ม. มี 4 ชัน
    2. มีกุญแจล็อคทุกชัน
    -ราคาท้องตลาด
    -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559/หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว1134 ลงวันที 9
 มิถุนายน 2558
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564)แก้ไข เพิม
เติม เปลียนแปลง ครังที 2 ประจําปี พ.ศ.2561 หน้าที 43 ลําดับที 25 
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ค่าจัดซือโต๊ะทํางานสําหรับปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 19,500 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะทํางานสําหรับปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล
เกาะขันธ์ จํานวน 1 ชุด ราคาชุดละ 19,500.-บาท โดยมีคุณลักษณะพืน
ฐาน ดังนี
1. โต๊ะทํางาน   
    - มีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร  ลึกไม่น้อยกว่า  80
 เซนติเมตร  สูงไม่น้อยกว่า 75 เซนติเมตร
    - วัสดุโครงสร้างไม้ผสม Medium Density Fiber Board (MDF) 
ปิดผิว
    - เคลือบสีโต๊ะด้วยโพลียูนิเทน  ทนความร้อนและรอยขูดขีด  ด้าน
หน้า TOP เป็นกระจก
2. ตู้ข้างยาว 
    - ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 120 เซนติเมตร ลึกไม่น้อยกว่า40
 เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า 40 เซนติเมตร
    - วัสดุโครงสร้างไม้ Medium Density Fiber Board (MDF)พ่นสี
เคลือบโพลียูนิเทนกันรอยขูดขีด ส่วนกลางมีรางคีย์บอร์ด มีลินชักและบาน
เปิดสามารถเก็บของได้
    - มีช่องวางคีย์บอร์ดและวาง CPU มีความทนทานในการรับนําหนักได้
ดี
3. ตู้เล็ก
    - มีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 40 เซนติเมตร  ลึกไม่น้อยกว่า 40
 เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า 40 เซนติเมตร
    - วัสดุโครงสร้างไม้ Medium Density Fiber Board (MDF) พ่นสี
เคลือบโพลียูนิเทนกันรอยขูดขีด
    - ตู้มีลินชัก 2 ลินชัก
    - มีกุญแจล็อค สามารถล็อคครังเดียวได้ 2 ลินชัก
    - มีล้อสามารถเคลือนทีได้ตามต้องการ
    - ราคาท้องตลาด 
    -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559/หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว1134 ลงวันที 9
 มิถุนายน 2558
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564)แก้ไข เพิม
เติม เปลียนแปลง ครังที 2 ประจําปี พ.ศ.2561 หน้าที 40 ลําดับที 1 
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ค่าจัดซือโต๊ะทํางานสําหรับผู้บริหารท้องถิน จํานวน 28,000 บาท
    - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะทํางานสําหรับผู้บริหารท้องถิน จํานวน 1
 ชุด ราคาชุดละ 28,000.-บาท โดยมีคุณลักษณะพืนฐาน ดังนี
    1. โต๊ะทํางาน
        1.1 โต๊ะทํางานขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 200 เซนติเมตร ลึกไม่น้อย
กว่า 100 เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า 76 เซนติเมตร มีกระจกวางหน้าโต๊ะ
    2. ตู้ข้างยาว 
        2.1 ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 120 เซนติเมตร ลึกไม่น้อยกว่า 52
 เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า 76เซนติเมตร 
        2.2 วัสดุโครงไม้ MDF TOP เป็นกระจก สามารถถอดประกอบได้
        2.3 ตัวตู้ข้างยาวมีความสูงเท่าตัวโต๊ะทํางาน
        2.4 มีช่องวาง CPU และตัวสํารองไฟ
        2.5 มีลินชัก 2 ช่อง ด้านบนเป็นรางคีย์บอร์ด ด้านซ้ายสุดเป็นหน้า
บานเปิดเก็บเอกสาร
    3.ตู้เล็ก 
        3.1 ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 40 เซนติเมตร ลึกไม่น้อยกว่า 47
 เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า 59เซนติเมตร 
        3.2 วัสดุโครงไม้ MDF TOP พ่นสีเคลือบโพลียูนิเทนกันรอยขูดขีด
        3.3 มีลินชัก 2 ช่อง มีล้อสามารถเคลือนทีได้ตามต้องการ มีกุญแจ
ล็อคได้
    -ราคาท้องตลาด
    -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559/หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0808.2/ว1134  ลงวันที 9 มิถุนายน 2558/หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว0444 ลงวันที 24 มกราคม 2561
/หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว1536 ลงวันที 19
 มีนาคม 2561
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) แก้ไข เพิม
เติม เปลียนแปลง ครังที 2 ประจําปี พ.ศ.2561 หน้า 40 ลําดับที 1

ค่าจัดซือพร้อมติดตังพัดลมติดผนัง จํานวน 23,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือพร้อมติดตังพัดลมติดผนัง จํานวน 10 ตัว ราคา
ตัวละ 2,300.-บาท โดยมีคุณลักษณะพืนฐาน ดังนี
    1. จัดซือพร้อมติดตังพัดลมติดผนัง ใบพัดขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิว
    2. ปรับระดับแรงลมได้ไม่น้อยกว่า 3 ระดับ 
    3. ปรับส่าย ซ้าย-ขวาได้ และสายดึงบังคับส่ายได้ตามต้องการ
    4. ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)
    5. ผลิตภัณฑ์ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
    ราคาท้องตลาด
    -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559/หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว1134 ลงวันที 9
 มิถุนายน 2558
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564)แก้ไข เพิม
เติม เปลียนแปลง ครังที 2 ประจําปี พ.ศ.2561 หน้า 43 ลําดับที 27 
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ค่าจัดซือพัดลมแบบตังพืนสามขา จํานวน 20,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือพัดลมแบบตังพืนสามขา จํานวน 5 ตัวราคาตัว
ละ 4,000.-บาท โดยมีคุณลักษณะพืนฐาน ดังนี
    1. ใบพัดมีขนาดไม่น้อยกว่า 25 นิว 
    2. ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ  ปรับส่ายซ้าย-ขวา และหยุดส่ายได้ตามต้อง
การ
    3. ปรับระดับความสูงได้ตังแต่ 148 - 161 เซนติเมตร
    4. ฐานพัดลมผลิตจากวัสดุคุณภาพสูง แข็งแรง ทนทาน
    5. ผ่านกระบวนการผลิตทีได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานระดับ
โลก ISO 9001
    6. ได้รับมาตรฐานความปลอดภัย มอก.
   -ราคาท้องตลาด
   -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559/หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว1134 ลงวันที 9
 มิถุนายน 2558
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564)แก้ไข เพิม
เติม เปลียนแปลง ครังที 2 ประจําปี พ.ศ.2561 หน้าที 43 ลําดับที 27 

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ค่าจัดซือเครืองตัดหญ้า จํานวน 9,500 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองตัดหญ้า จํานวน 1 เครือง ราคาเครือง
ละ 9,500.-บาท โดยมีคุณลักษณะพืนฐาน ดังนี
    1. เป็นเครืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง
    2. เป็นเครืองตัดหญ้าแบบสะพาย
    3. เครืองยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า
    4. ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี
    5. พร้อมใบมีด
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบ
ประมาณ มกราคม 2561
    -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559/หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว1134 ลงวันที 9
 มิถุนายน 2558
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564)แก้ไข เพิม
เติม เปลียนแปลง ครังที 2 ประจําปี พ.ศ.2561 หน้าทีี 39 ลําดับที 1 
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ค่าจัดซือเตียงนอน จํานวน 47,500 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือครุภัณฑ์เตียงนอนพร้อมผ้าปูทีนอน ปลอก
หมอน หมอนและทีนอน จํานวน 10 ชุด ราคาชุดละ 4,750.-บาท โดย
ใน 1 ชุด มีคุณลักษณะพืนฐาน ดังนี 
    1. เตียงเหล็กมีขนาดไม่น้อยกว่า 3 ฟุต สามารถถอดประกอบได้
    2. ทีนอนปิกนิกยางพารา มีขนาดไม่น้อยกว่า 3 ฟุต
    3. หมอนใยสังเคราะห์อัดสุญญากาศ มีขนาดไม่น้อยกว่า 19x29
 นิว พร้อมปลอกหมอน
    4. ผ้าปูทีนอนมีขนาดไม่น้อยกว่า 3 ฟุต 
    -ราคาท้องตลาด
    -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559/หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว1134 ลงวันที 9
 มิถุนายน 2558
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564)แก้ไข เพิม
เติม เปลียนแปลง ครังที 2 ประจําปี พ.ศ.2561 หน้าที 39 ลําดับที 2
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล(จอ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว) ราคาเครืองละ 30,000 บาท จํานวน 1
 เครือง โดยมีคุณลักษณะพืนฐาน ดังนี
    - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) 
จํานวน 1 หน่วย มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 8 MB โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.8 GHz
    - มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึง หรือดีกว่า ดังนี 
    1) เป็นแผงวงจรเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีมีหน่วยความ
จําขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
    2) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ทีสามารถใช้หน่วยความจา
หลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
    3) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพทีมีความสามารถในการใช้หน่วย
ความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
    - มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่
น้อยกว่า 8 GB 
    - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 240 GB จํานวน 1 หน่วย 
    - มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย 
    - มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
    - มีช่องเชือมต่อ(Interface)แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
 ช่องทาง
    - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
    - มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว จํานวน 1 หน่วย 
   
     -เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2561 ณ วันที 23 พฤษภาคม 2561
    
    -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559/หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว1134 ลงวันที 9
 มิถุนายน 2558/เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2561 ณ วันที 23 พฤษภาคม 2561
   
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564)แก้ไข เพิม
เติม เปลียนแปลง ครังที 2 ประจําปี พ.ศ.2561 หน้าที 42 ลําดับที 17
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ค่าจัดซือเครืองพิมพ์Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จํานวน 7,900 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพM์ultifunction แบบฉีด
หมึก (Inkjet) ราคาเครืองละ 7,900.-บาท จํานวน 1 เครือง โดยมี
คุณลักษณะพืนฐาน ดังนี
    - เป็นอุปกรณ์ทีมีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner 
และ FAX ภายในเครืองเดียวกัน 
    - ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet) 
    - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi 
หรือ 1200x4,800 dpi 
    - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 34 หน้าต่อนาที(ppm) 
หรือ 15 ภาพต่อนาที (ipm) 
    - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที(ppm) 
หรือ 10 ภาพต่อนาที(ipm) 
    - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได้ 
    - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x2,400 dpi 
    - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed) 
    - สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทังสีและขาวดํา 
    - สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สําเนา 
    - สามารถย่อและขยายได้25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
    - มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง 
    - มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
    - สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้ 
    - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น 
    - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
    เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2561 ณ วันที 23 พฤษภาคม 2561
    -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559/หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว1134 ลงวันที 9
 มิถุนายน 2558/เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2561 ณ วันที 23 พฤษภาคม 2561
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564)แก้ไข เพิม
เติม เปลียนแปลง ครังที 2 ประจําปี พ.ศ.2561 หน้าที 43 ลําดับที 23

ค่าจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า จํานวน 11,800 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ราคาเครือง
ละ 5,900.-บาท จํานวน 2 เครือง โดยมีคุณลักษณะพืนฐาน ดังนี
    - มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA (600 Watts) 
    - สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
    เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2561 ณ วันที 23 พฤษภาคม 2561
    -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559/หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว1134 ลงวันที 9
 มิถุนายน 2558
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564)แก้ไข เพิม
เติม เปลียนแปลง ครังที 2 ประจําปี พ.ศ.2561 หน้าที 42 ลําดับที 20 
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ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 95,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาด
ใหญ่ ยานพาหนะ ฯลฯ ซึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงตามปกติหรือค่าซ่อม
กลาง 
    -เป็นไปตามหนังสือที มท 0808.2/ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558

งบรายจ่ายอืน รวม 30,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 30,000 บาท
รายจ่ายอืน
ค่าจ้างทีปรึกษาเพือศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่างๆ จํานวน 30,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าจ้างทีปรึกษาเพือศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนา
ระบบต่างๆ ซึงมิใช่การจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ทีดินและสิงก่อ
สร้าง ค่าจ้างหน้วยงานหรือสถาบันภายนอกดําเนินการสํารวจความพึงพอ
ใจของผู้รับบริการในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติ
ราชการและอืนๆทีเข้ารายจ่ายประเภทนี
    -เป็นไปตามหนังสือ ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว1657 ลงวันที 16 กร
กฏาคม 2556 เรือง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบ
ประมาณรายจ่ายประจําปี

งานบริหารงานคลัง รวม 2,700,700 บาท
งบบุคลากร รวม 2,214,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,214,700 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,591,100 บาท
    -เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล สังกัดกอง
คลัง  จํานวน 5 อัตรา  ประกอบด้วย
    1. ผู้อํานวยการกองคลัง  จํานวน  1  ตําแหน่ง
    2. นักวิชาการเงินและบัญชี จํานวน 1 ตําแหน่ง
    3. นักวิชาการพัสดุ จํานวน  1  ตําแหน่ง
    4.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จํานวน  1  ตําแหน่ง
    5. เจ้าพนักงานธุรการ  จํานวน  1  ตําแหน่ง
    -เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญ
และเงินอืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535/หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ
ก.อบต. ที มท 0809.2/ว138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558  เรือง ซักซ้อม
แนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน/ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี(พ.ศ.2561-2563
)ขององค์การบริหารส่วนตําบลเกาะขันธ์/พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
งานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ.2542

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 10,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆให้พนักงานส่วนตําบลสังกัดกองคลัง
    -เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญ
และเงินอืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535/หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ
ก.อบต. ที มท 0809.2/ว138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558  เรือง ซักซ้อม
แนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ให้แก่ ผู้อํานวยการกองคลัง
    -เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญ
และเงินอืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535/หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ
ก.อบต. ที มท 0809.2/ว138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558  เรือง ซักซ้อม
แนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 545,600 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ สังกัดกอง
คลัง ดังนี
    1.พนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้) จํานวน1
 ตําแหน่ง
    2.พนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและ
บัญชี) จํานวน  1  ตําแหน่ง  
     3.พนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ) จํานวน 1
 ตําแหน่ง  
    -เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญ
และเงินอืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535/หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ
ก.อบต. ที มท 0809.2/ว138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558  เรือง ซักซ้อม
แนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 26,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ สังกัดกอง
คลัง ดังนี
    1.พนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้)จํานวน 1
  ตําแหน่ง
    2.พนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและ
บัญชี) จํานวน  1 ตําแหน่ง  
    3.พนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ) จํานวน 1
 ตําแหน่ง  
    -เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญ
และเงินอืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535/หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ
ก.อบต. ที มท 0809.2/ว138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558  เรือง ซักซ้อม
แนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

งบดําเนินงาน รวม 476,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 210,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 105,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผลประโยชน์อืนเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัล
ประจําปี)สําหรับพนักงานส่วนท้องถิน
    -เป็นไปตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แก่พนักงานส่วนท้องถินให้จ่ายเป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน พ.ศ.2557
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ทีได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที
นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ  
    -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
. 2559/หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2
/ว 2409 ลงวันที 17 พฤศจิกายน 2559 เรือง ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 75,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบลตามสิทธิทีจะได้รับ    
    -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้า
ราชการส่วนท้องถิน พ.ศ. 2548 /ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่า
เช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2551/ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน (ฉบับ
ที 3) พ.ศ. 2559/หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 5862 ลง
วันที 12 ตุลาคม 2559 เรือง หลักเกณฑ์และวิธีการเกียวกับการเบิกจ่าย
เงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบลตาม
สิทธิทีควรจะได้รับ  
    -เป็นไปพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตร พ.ศ
. 2523 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 7 พ.ศ. 2554/ระเบียบกระทรวง
การคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตร พ.ศ
. 2560/ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541 /ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วน
ท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2549 /เบิกจ่ายตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที กค
 0422.3/ว257 ลงวันที 28 มิถุนายน 2559

ค่าใช้สอย รวม 160,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 20,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่าจ้างแบกหาม จ้างเหมา
เขียนป้าย ค่าถ่ายเอกสาร/เย็บปก/เข้าเล่ม ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและเผย
แพร่ ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทัวไป ค่าติดตังไฟฟ้า ค่าติดตังประปาฯ ค่า
ติดตังโทรศัพท์ ค่าติดตังเครืองรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ  และค่าจ้างอืนๆที
เข้ารายจ่ายประเภทนี 
    -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 3523 ลงวันที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้
สอยและค่าสาธารณูปโภค
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 80,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าธรรมเนียม ค่าลง
ทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ในการเดินทางไปราชการ
หรือ อบรม สัมมนาของผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิน พนักงานส่วน
ตําบล พนักงานจ้างและผู้ปฏิบัติหน้าทีตามคําสังขององค์การบริหารส่วน
ตําบลเกาะขันธ์ 
    -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555/ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้อง
ถิน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2559/ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559

โครงการอบรมให้ความรู้เกียวกับภาษีโรงเรือนและทีดิน ภาษีป้าย ภาษีบํารุง
ท้องทีและค่าธรรมเนียมฯให้กับผู้ทีอยู่ในข่ายต้องชําระภาษีในเขตพืนที
องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะขันธ์

จํานวน 30,000 บาท

    -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมให้ความรู้เกียวกับภาษีโรง
เรือนและทีดิน ภาษีป้าย ภาษีบํารุงท้องทีและค่าธรรมเนียมฯให้กับผู้ทีอยู่
ในข่ายต้องชําระภาษีในเขตพืนทีองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะ
ขันธ์ ประจําปี 2562  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าอาหารกลางวัน ค่า
อาหารว่างและเครืองดืม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ประกอบการอบรม และอืนๆทีเกียวข้องกับ
โครงการ
    -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ
.ศ.2537 และทีแก้ไขเพิมเติม ฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา 66 /ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564)แก้ไข เพิม
เติม เปลียนแปลง ครังที 2 ประจําปี พ.ศ.2561 หน้า 19 ลําดับที 2 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ 
    -เป็นไปตามหนังสือที มท 0808.2/ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558
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ค่าวัสดุ รวม 106,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท
 -เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิน
เปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน 

ประเภทวัสดุคงทน  
    -  ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้
งานไม่ยืนนาน หรือเมือนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่
สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้ม
ค่า เช่น หนังสือ เครืองคิดเลขขนาดเล็ก เครืองเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที
เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก  กรรไกร เก้าอีพลาสติก แปรงลบ
กระดานดํา ตรายาง ขาตัง (กระดานดํา) ทีถูพืน ตะแกรงวาง
เอกสาร เครืองตัดโฟม เครืองตัดกระดาษ เครืองเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพ
เขียน แผนที พระบรมยาลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผ่นป้ายชือสํานัก
งาน หรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจาราจรหรือแผ่นป้ายต่างๆ มู่ลี ม่านปรับ
แสง (ต่อผืน) พรม (ต่อผืน) นาฬิกาตังหรือแขวน พระพุทธรูป
จําลอง กระเป๋า ตาชังขนาดเล็ก ฯลฯ 

ประเภทวัสดุสินเปลือง  
    - ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสันไม่คงสภาพ
เดิม เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ นํายาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก นําหมึก
ปรินท์ เทป พี วี ซี แบบใส  นํายาลบกระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็ม
หมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้า
ราชการ แบบพิมพ์ ผ้าสําลี ธงชาติ สิงพิมพ์ทีได้จากการซือ หรือจ้าง
พิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ นํามัน ไข ขีผึง นําดืมสําหรับบริการ
ประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ     

    -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน/หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ 
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วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 6,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิง
ของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่
ยืนนาน  สินเปลือง หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  

ประเภทวัสดุสินเปลือง  
    - ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสันไม่คงสภาพ
เดิม เช่น     แก๊สหุงต้ม นํามันเชือเพลิง นํามันดีเซล นํามันก๊าด นํามัน
เบนซิน นํามันเตา นํามันจารบี นํามันเครือง ถ่าน ก๊าซ ฯลฯ สําหรับรถ
จักรยานยนต์ของกองคลัง

    -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน/หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ/หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย
และค่าสาธารณูปโภค

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิง
ของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  

ประเภทวัสดุคงทน  
    -  ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้
งานไม่ยืนนาน หรือเมือนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่
สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า เช่น ขา
ตังกล่อง ขาตังเขียนภาพ กล่องและระวิงใส่ฟีล์มภาพยนตร์ เครืองกรอ
เทป เลนส์ซูม กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป ฯลฯ 

ประเภทวัสดุสินเปลือง  
    - ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสันไม่คงสภาพ
เดิม เช่น  พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟีล์ม เมมโมรีการ์ด
 ฟีล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์, วีดีโอเทป, แผ่นซี
ดี) รูปสีหรือขาวดําทีได้จากการล้าง อัดขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ    
   
    - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน/หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  

ประเภทวัสดุคงทน  
    -  ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้
งานไม่ยืนนาน หรือเมือนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่
สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้ม
ค่า เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ 

ประเภทวัสดุสินเปลือง  
    - ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสันไม่คงสภาพ
เดิม เช่นอุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล(
Diskette,FloppyDisk,RemovableDisk,Compact Disc, Digital 
Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) 
หัวพิมพ์หรือเทปพิมพ์สําหรับเครืองพิมพ์สําหรับคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก
สําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนือง สายเคเบิล ฯลฯ  

ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ 
    - ได้แก่ สิงของทีเป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สําหรับการซ่อมแซม
บํารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมทีมีลักษณะเป็นการซ่อมบํารุงปกติ
หรือค่าซ่อมกลาง เช่น แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key board)     
เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรีชิป (MeMory Chip) เช่น Ram คัต
ซีทฟิดเดอร์ (Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse) พรินเตอร์สวิตชิง
บ๊อกซ์ (Printer Switching Box) เครืองกระจายสัญญาณ(Hub)แผ่น
วงจร
อิเล็กทรอนิกส์ (
Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Card)
 เป็นต้น  เครืองอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆเช่น แบบดิส
เกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดี
รอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น ฯลฯ   
    
    -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน/หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
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งบลงทุน รวม 10,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 10,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 10,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาด
ใหญ่ ยานพาหนะ ฯลฯ ซึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงตามปกติหรือค่าซ่อม
กลาง 
    -เป็นไปตามหนังสือที มท 0808.2/ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 797,600 บาท
งบดําเนินงาน รวม 436,600 บาท
ค่าใช้สอย รวม 336,600 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการตังจุดบริการเพือป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ จํานวน 35,400 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการตังจุดบริการเพือป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจัดทําป้ายประชา
สัมพันธ์โครงการ ค่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี ค่าอาหารว่างและเครืองดืมสําหรับ
บริการประชาชน ค่าใช้จ่ายอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ทีเกียวข้อง ค่าล้าง/อัดภาพถ่ายกิจกรรมตามโครงการ และอืนๆที
เกียวข้องกับโครงการ
     -เป็นไปตามตามหนังสือด่วนทีสุด ที มท 0804.5/ว1634 ลงวันที 22
 กันยายน 2557/หนังสือด่วนทีสุด ที มท 0810.4/ว661 ลงวันที 9
 มีนาคม 2561/พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ
.ศ.2537(4)
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564)หน้า 177 ลําดับ
ที 4

โครงการตังจุดบริการเพือป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ จํานวน 41,200 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการตังจุดบริการเพือป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าจัดทําป้ายประชา
สัมพันธ์โครงการ ค่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี ค่าอาหารว่างและเครืองดืมสําหรับ
บริการประชาชน ค่าใช้จ่ายอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ทีเกียวข้อง ค่าล้าง/อัดภาพถ่ายกิจกรรมตามโครงการ และอืนๆที
เกียวข้องกับโครงการ
    -เป็นไปตามตามหนังสือด่วนทีสุด ที มท 0804.5/ว1634 ลงวันที 22
 กันยายน 2557/หนังสือด่วนทีสุด ที มท 0810.4/ว661 ลงวันที 9
 มีนาคม 2561/พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ
.ศ.2537มาตรา 67(4)
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564)หน้า 177 ลําดับ
ที 4
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โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและอพยพจากอุทกภัยนําป่าไหลหลากและดิน
ถล่ม

จํานวน 44,000 บาท

    -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและอพยพจาก
อุทกภัยนําป่าไหลหลากและดินถล่ม โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่า
อาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้าย
โครงการ  ค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าแฟ้มใส่เอกสาร ค่าจ้างเหมา
เครืองเสียง ค่าตกแต่งสถานที และอืนๆทีเกียวข้องกับโครงการ
    -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ
.ศ.2537 มาตรา 67 (4)/ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้าฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
/พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564)แก้ไข เพิม
เติม เปลียนแปลง ครังที 2 ประจําปี พ.ศ.2561 หน้าที 12 ลําดับที 3

โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน(อปพร.) จํานวน 172,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันฝ่ายพลเรือน(อปพร.) โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่านํามัน ค่าเช่าถังแก๊ส ค่าพิมพ์วุฒิบัตร ค่าตกแต่งสถานทีฝึก
อบรม ค่าจัดทําป้ายโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่า
ชุด อปพร.และอืนๆทีเกียวข้องกับโครงการ
    -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ
.ศ.2537 มาตรา 67 (4)/ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้าฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
     -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) แก้ไข เพิม
เติม เปลียนแปลง ครังที 2 ประจําปี พ.ศ.2561 หน้าที 11 ลําดับที 1

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการป้องกันเด็กจมนําองค์การบริหารส่วน
ตําบลเกาะขันธ์

จํานวน 44,000 บาท

    -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการป้องกัน
เด็กจมนําองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะขันธ์ ประจําปี พ.ศ.2562 โดยมี
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่า
ตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าเอกสารประกอบ
การอบรม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ประกอบการอบรม ค่าจัดตกแต่งสถานที ค่าจ้าง
เหมาเครืองเสียง และอืนๆทีเกียวข้องกับโครงการ
    -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ
.ศ.2537 มาตรา 67 (4)/ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้าฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564)แก้ไข เพิม
เติม เปลียนแปลง ครังที 2 ประจําปี พ.ศ.2561 หน้าที 11 ลําดับที 2
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ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท
  - เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิง
ของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่
ยืนนาน  สินเปลือง  หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  

ประเภทวัสดุคงทน  
    -  ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้
งานไม่ยืนนาน หรือเมือนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่
สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า เช่น ไข
ขวง  ประแจ แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลือน คีมล็อค ล็อคเกียร์ ล็อค
คลัตซ์ กระจกโค้งมน ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุก
เฉิน กรวยจราจร ฯลฯ 

ประเภทวัสดุสินเปลือง  
    - ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสันไม่คงสภาพ
เดิม เช่น ยางรถยนต์ นํามันเบรก น๊อตและสกรู สายไมล์ เพลา ฟิล์มกรอง
แสง ฯลฯ     

ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ 
    - ได้แก่ สิงของทีเป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สําหรับการซ่อมแซม
บํารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมทีมีลักษณะเป็นการซ่อมบํารุงปกติ
หรือค่าซ่อมกลาง เช่น เบาะรถยนต์ เครืองยนต์(อะไหล่)ชุดเกียร์รถ
ยนต์ เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หม้อนํา แบตเตอร์รี จาน
จ่าย   ล้อ    ถังนํามัน ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองข้างรถ
ยนต์     กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ
    
    -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน/หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
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วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 50,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิง
ของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  

ประเภทวัสดุสินเปลือง  
    - ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสันไม่คงสภาพ
เดิม เช่น     แก๊สหุงต้ม นํามันเชือเพลิง นํามันดีเซล นํามันก๊าด นํามัน
เบนซิน นํามันเตา นํามันจารบี นํามันเครือง ถ่าน ก๊าซ ฯลฯ สําหรับรถกู้
ภัย รถดับเพลิง และรถทีใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

    -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน/หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ/หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย
และค่าสาธารณูปโภค

วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 20,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองดับเพลิง รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิง
ของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติ มีอายุการใช้งานไม่
ยืนนาน สินเปลือง หมดไปหรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน

ประเภทวัสดุคงทน 
    เช่น สายสูบนําดับเพลิง สายส่งนําดับเพลิง ข้อต่อส่งนําดับเพลิง ฯลฯ

ประเภทวัสดุสินเปลือง
    เช่น ถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง ฯลฯ

    -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน/หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
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วัสดุอืน จํานวน 10,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอืนๆ อุปกรณ์เกียวกับการปฏิบัติงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
    ประเภทวัสดุคงทน
    เช่น  มิเตอร์นํา ไฟฟ้า ตะแกรงกันสวะ หัวเชือมแก๊ส หัววาล์วปิด-เปิด
แก๊ส กระบองไฟกระพริบ แผงกันเหล็ก ฯลฯ
    -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน/หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ

งบลงทุน รวม 346,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 346,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าจัดซือเก้าอีสําหรับพนักงานจ้าง จํานวน 2,500 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีสําหรับพนักงานจ้าง จํานวน 1 ตัว ราคาตัว
ละ 2,500.-บาท โดยมีคุณลักษณะพืนฐาน ดังนี
    - เก้าอีหุ้มด้วยหนังพีวีซี มีพนักพิง มีทีเท้าแขนทัง 2 ด้าน
    - ปรับระดับความสูงตําด้วยระบบไฮโดรลิก
    - ขามีล้อเลือน
    - ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร  ลึกไม่น้อยกว่า 54
 เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า 95 เซนติเมตร
    - ราคาท้องตลาด
    -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559/หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว1134 ลงวันที 9
 มิถุนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564)แก้ไข เพิม
เติม เปลียนแปลง ครังที 2 ประจําปี พ.ศ.2561 หน้าที 41 ลําดับที 10 

ค่าจัดซือเก้าอีสําหรับพนักงานส่วนตําบล จํานวน 3,500 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีสําหรับพนักงานส่วนตําบล จํานวน 1
  ตัว ราคาตัวละ 3,500.-บาท โดยมีคุณลักษณะพืนฐาน ดังนี
    - เก้าอีหุ้มด้วยหนังพีวีซี มีพนักพิง มีทีเท้าแขนทัง 2 ด้าน
    - ปรับระดับความสูงตําด้วยระบบไฮโดรลิก
    - ขามีล้อเลือน
    - ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 64 เซนติเมตร  ลึกไม่น้อยกว่า 55
 เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า 100 เซนติเมตร
    - ราคาท้องตลาด
    -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559/หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว1134 ลงวันที 9
 มิถุนายน 2558
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564)แก้ไข เพิม
เติม เปลียนแปลง ครังที 2 ประจําปี พ.ศ.2561 หน้าที 40 ลําดับที 6

วันทีพิมพ์ : 26/9/2561  14:21:25 หน้า : 39/90



ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ค่าจัดซือรถพ่วงลากจูงบรรทุกเรือท้องแบน จํานวน 80,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือรถพ่วงลากจูงบรรทุกเรือท้องแบน จํานวน 1
 คัน ราคาคันละ 80,000.-บาท โดยมีคุณลักษณะพืนฐาน ดังนี
 1. เป็นรถลากจูงพร้อมระบบไฟ
 2. มีขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 1.60 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 4.97
 เมตร สูงไม่น้อยกว่า 0.62 เมตร
    -ราคาท้องตลาด  
    -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559/หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว1134 ลงวันที 9
 มิถุนายน 2558
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564)แก้ไข เพิม
เติม เปลียนแปลง ครังที 2 ประจําปี พ.ศ.2561 หน้าที 41 ลําดับที 15

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ค่าจัดซือไฟแวบสามเหลียม จํานวน 60,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือไฟแวบสามเหลียม จํานวน 4 ป้าย ราคาป้าย
ละ 15,000.-บาท โดยมีคุณลักษณะพืนฐาน ดังนี 
    1. มีขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร กว้างไม่น้อยกว่า 0.80
 เมตร
    2. มีตราสัญลักษณ์และชือองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะขันธ์
    3. มีข้อความประกอบด้วย
        -ขออภัยในความไม่สะดวก
        -โปรดลดความเร็ว
    4. มีอุปกรณ์ไฟแวบพร้อมอุปกรณ์แสงสว่างครบชุด
    5. มีล้อสามารถเคลือนย้ายได้สะดวก
    - ราคาท้องตลาด
    -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559/หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว1134 ลงวันที 9
 มิถุนายน 2558
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564)แก้ไข เพิม
เติม เปลียนแปลง ครังที 2 ประจําปี พ.ศ.2561 หน้าที 41 ลําดับที 16

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 200,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาด
ใหญ่ ยานพาหนะ ฯลฯ ซึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงตามปกติหรือค่าซ่อม
กลาง 
    -เป็นไปตามหนังสือที มท 0808.2/ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558
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งบเงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
โครงการจัดตังศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถินระดับอําเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

จํานวน 15,000 บาท

    -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ จัดตังศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถินระดับ
อําเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่า
จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าทีประจําศูนย์ฯ จํานวน 1 คน ค่า
วัสดุ ครุภัณฑ์ และอืนๆเท่าทีจําเป็นเพือความสะดวกในการปฏิบัติงาน ค่า
ซ่อมแซมเครืองมือเครืองใช้ทีชํารุด 
    -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 /พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การ
บริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 (มาตรา 67(9)/ประกาศกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน เรือง หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน วันที 11
 ตุลาคม 2560/ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพือช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2560
/หนังสือ ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 516 ลงวันที 22 กุมภาพันธ์ 2561
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม ครัง
ที 1 ประจําปี พ.ศ.2561 หน้า 13

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 385,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 385,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 260,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 200,000 บาท
   -เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่าจ้างแบกหาม จ้างเหมา
เขียนป้าย ค่าถ่ายเอกสาร/เย็บปก/เข้าเล่ม ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและเผย
แพร่ ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทัวไป ค่าติดตังไฟฟ้า ค่าติดตังประปาฯ ค่า
ติดตังโทรศัพท์ ค่าติดตังเครืองรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ  และค่าจ้างอืนๆที
เข้ารายจ่ายประเภทนี 
    -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 3523 ลงวันที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้
สอยและค่าสาธารณูปโภค
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 60,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าธรรมเนียม ค่าลง
ทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ในการเดินทางไปราชการ
หรือ อบรม สัมมนาของผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิน พนักงานส่วน
ตําบล พนักงานจ้างและผู้ปฏิบัติหน้าทีตามคําสังขององค์การบริหารส่วน
ตําบลเกาะขันธ์ 
    -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555/ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้อง
ถิน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2559/ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559

ค่าวัสดุ รวม 125,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน 

ประเภทวัสดุคงทน  
    -  ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้
งานไม่ยืนนาน หรือเมือนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่
สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้ม
ค่า เช่น หนังสือ เครืองคิดเลขขนาดเล็ก เครืองเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที
เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก  กรรไกร เก้าอีพลาสติก แปรงลบ
กระดานดํา ตรายาง ขาตัง (กระดานดํา) ทีถูพืน ตะแกรงวาง
เอกสาร เครืองตัดโฟม เครืองตัดกระดาษ เครืองเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพ
เขียน แผนที พระบรมยาลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผ่นป้ายชือสํานัก
งาน หรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจาราจรหรือแผ่นป้ายต่างๆ มู่ลี ม่านปรับ
แสง (ต่อผืน) พรม (ต่อผืน) นาฬิกาตังหรือแขวน พระพุทธรูป
จําลอง กระเป๋า ตาชังขนาดเล็ก ฯลฯ 

ประเภทวัสดุสินเปลือง  
    - ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสันไม่คงสภาพ
เดิม เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ นํายาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก นําหมึก
ปรินท์ เทป พี วี ซี แบบใส  นํายาลบกระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็ม
หมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้า
ราชการ แบบพิมพ์ ผ้าสําลี ธงชาติ สิงพิมพ์ทีได้จากการซือ หรือจ้าง
พิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ นํามัน ไข ขีผึง นําดืมสําหรับบริการ
ประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ     

    -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน/หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 75,000 บาท
    - เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของที
มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  

ประเภทวัสดุคงทน  
    -  ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้
งานไม่ยืนนาน หรือเมือนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่
สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้ม
ค่า  เช่น  หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แก้วนํา จาน
รอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระจกเงา โอ่งนํา ทีนอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตา
นํามัน เตารีด เครืองบดอาหาร เครืองตีไข่ไฟฟ้า เครืองปิงขนมปัง กระทะ
ไฟฟ้า รวมถึง หม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติกนําร้อน กระติกนําแข็ง ถัง
แก๊ส เตา ฯลฯ 

ประเภทวัสดุสินเปลือง  
    - ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสันไม่คงสภาพ
เดิม เช่น  ผงซักฟอก สบู่ นํายาดับกลิน แปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ่าปูที
นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ นําจืดทีซือจากเอกชน ฯลฯ 
  
    -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 8,331,741 บาท
งบบุคลากร รวม 1,547,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,547,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 210,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล จํานวน 1
 อัตรา  ประกอบด้วย
    1. ครูผู้ดูแลเด็ก  จํานวน  1  ตําแหน่ง
    -เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญ
และเงินอืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535/หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ
ก.อบต. ที มท 0809.2/ว138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558  เรือง ซักซ้อม
แนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน/ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี(พ.ศ.2561-2563
)ขององค์การบริหารส่วนตําบลเกาะขันธ์/พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
งานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ.2542

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,300,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงาน
จ้างทัวไป ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดังนี
    1. พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ดูแลเด็ก)  จํานวน  6  ตําแหน่ง
    2. พนักงานจ้างทัวไป (ผู้ดูแลเด็ก)  จํานวน  2  ตําแหน่ง
    -เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญ
และเงินอืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535/หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ
ก.อบต. ที มท 0809.2/ว138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558  เรือง ซักซ้อม
แนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 37,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงาน
จ้างทัวไป ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดังนี
    1. พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ดูแลเด็ก)  จํานวน  6  ตําแหน่ง
    2. พนักงานจ้างทัวไป (ผู้ดูแลเด็ก)  จํานวน  2  ตําแหน่ง
    -เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญ
และเงินอืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535/หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ
ก.อบต. ที มท 0809.2/ว138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558  เรือง ซักซ้อม
แนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

งบดําเนินงาน รวม 3,350,541 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,389,070 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 50,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่าจ้างแบกหาม จ้างเหมา
เขียนป้าย ค่าถ่ายเอกสาร/เย็บปก/เข้าเล่ม ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและเผย
แพร่ ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทัวไป ค่าติดตังไฟฟ้า ค่าติดตังประปาฯ ค่า
ติดตังโทรศัพท์ ค่าติดตังเครืองรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ  และค่าจ้างอืนๆที
เข้ารายจ่ายประเภทนี 
    -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 3523 ลงวันที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้
สอยและค่าสาธารณูปโภค

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดงานวันเด็ก จํานวน 108,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันเด็ก โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี ค่าเช่าเครือง
เสียง เวที พร้อมการติดตังและรือถอน ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานสถาน
ที พืนทีจัดกิจกรรม ค่าจัดซือวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดบอร์ดนิทรรศการ ค่า
จัดซือวัสดุ อุปกรณ์ในเกมส์สันทนาการ ค่าอาหารว่าง ค่านําดืม นําแข็ง ค่า
ประชาสัมพันธ์ ค่าของรางวัล ค่าสมนาคุณพิธีกร และอืนๆทีเกียวข้องใน
โครงการ
    -เป็นไปตามพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การ
บริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 และทีแก้ไขเพิมเติม ฉบับที 6 พ.ศ.2552
 มาตรา 67(6) /ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564)หน้าที 187
 ลําดับที 5
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โครงการจัดงานวันวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 10,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันวิชาการของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจัดทําป้ายโครงการ/ป้ายประชา
สัมพันธ์ ค่าจัดทําเอกสารประกอบการบรรยาย ค่าจัดซือวัสดุ อุปกรณ์ทีใช้
ในการจัดนิทรรศการ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจัดตกแต่งสถานที และอืนๆ
ทีเกียวข้องในโครงการ
    -เป็นไปตามพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การ
บริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 และทีแก้ไขเพิมเติม ฉบับที 6 พ.ศ.2552
 มาตรา 67(5)(6) /ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที 180
 ลําดับที 3

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 1,181,070 บาท
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1.สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ลานนา
1.1 ค่าอาหารกลางวันสําหรับเด็กเล็ก
    - เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสําหรับเด็กเล็ก อัตราคนละ 20
 บาท จํานวน 245 วัน เป็นเงิน 294,000.- บาท 
    -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2541 ข้อ 17/หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว3028 ลงวันที 6
 มิถุนายน 2561/หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0816.2/ว3274 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที 180
 ลําดับที 5

1.2 ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานนา 
    -เพือจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ลานนา อัตราคนละ 1,700บาท/ปี เป็นเงิน 102,000.-บาท 
    -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2541 ข้อ 17/หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว3028 ลงวันที 6
 มิถุนายน 2561/หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0816.2/ว3274 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561

1.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานนา
    - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านลานนา ประกอบด้วย ค่าหนังสือเรียน อัตราตนละ 200 บาท/ปี ค่า
อุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี ค่าเครืองแบบนักเรียน อัตรา
คนละ 300 บาท/ปี ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430
 บาท/ปี เป็นเงิน 46,330.-บาท
    -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2541 ข้อ 17/หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว3028 ลงวันที 6
 มิถุนายน 2561/หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0816.2/ว3274 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564)แก้ไข เพิม
เติม เปลียนแปลง ครังที 2 ประจําปี พ.ศ.2561หน้าที 13 ลําดับที 1

2.สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ทุ่งใหญ่
2.1 ค่าอาหารกลางวันสําหรับเด็กเล็ก
    -เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสําหรับเด็กเล็ก อัตราคนละ 20
 บาท จํานวน 245 วัน เป็นเงิน 176,400.- บาท 
    -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2541 ข้อ 17/หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว3028 ลงวันที 6
 มิถุนายน 2561/หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0816.2/ว3274 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที 180
 ลําดับที 5

2.2 ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งใหญ่ 
    -เพือจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ทุ่งใหญ่ อัตราคนล
ะ1,700บาท/ปี เป็นเงิน 61,200.-บาท 
    -เป็นไปตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
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ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2541 ข้อ 17/หนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว3028 ลงวันที 6
 มิถุนายน 2561/หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0816.2/ว3274 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561

2.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งใหญ่
    - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านทุ่งใหญ่ ประกอบด้วย ค่าหนังสือเรียน อัตราตนละ 200 บาท/ปี ค่า
อุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี ค่าเครืองแบบนักเรียน อัตรา
คนละ 300 บาท/ปี ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430
 บาท/ปี เป็นเงิน 22,600.-บาท
    -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2541 ข้อ 17/หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว3028 ลงวันที 6
 มิถุนายน 2561/หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0816.2/ว3274 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564)แก้ไข เพิม
เติม เปลียนแปลง ครังที 2 ประจําปี พ.ศ.2561หน้าที 13 ลําดับที 1

3.สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
สีกัก
3.1 ค่าอาหารกลางวันสําหรับเด็กเล็ก
    -เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสําหรับเด็กเล็ก อัตราคนละ 20
 บาท จํานวน 245 วัน เป็นเงิน 323,400.- บาท 
    -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2541 ข้อ 17/หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว3028 ลงวันที 6
 มิถุนายน 2561/หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0816.2/ว3274 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที 180
 ลําดับที 5

3.2 ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสีกัก 
    -เพือจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสี
กัก อัตราคนละ 1,700บาท/ปีเป็นเงิน 112,200.-บาท 
    -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2541 ข้อ 17/หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว3028 ลงวันที 6
 มิถุนายน 2561/หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0816.2/ว3274 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561

3.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสีกัก
    - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านสีกัก ประกอบด้วย ค่าหนังสือเรียน อัตราตนละ 200 บาท/ปี ค่า
อุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี ค่าเครืองแบบนักเรียน อัตรา
คนละ 300 บาท/ปี ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430
 บาท/ปี เป็นเงิน 42,940.-บาท
    -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2541 ข้อ 17/หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว3028 ลงวันที 6
 มิถุนายน 2561/หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0816.2/ว3274 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564)แก้ไข เพิม
เติม เปลียนแปลง ครังที 2 ประจําปี พ.ศ.2561หน้าที 13 ลําดับที 1
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 40,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ 
    -เป็นไปตามหนังสือที มท 0808.2/ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558

ค่าวัสดุ รวม 1,871,471 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน 

ประเภทวัสดุคงทน  
    -  ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้
งานไม่ยืนนาน หรือเมือนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่
สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้ม
ค่า เช่น หนังสือ เครืองคิดเลขขนาดเล็ก เครืองเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที
เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก  กรรไกร เก้าอีพลาสติก แปรงลบ
กระดานดํา ตรายาง ขาตัง (กระดานดํา) ทีถูพืน ตะแกรงวาง
เอกสาร เครืองตัดโฟม เครืองตัดกระดาษ เครืองเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพ
เขียน แผนที พระบรมยาลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผ่นป้ายชือสํานัก
งาน หรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจาราจรหรือแผ่นป้ายต่างๆ มู่ลี ม่านปรับ
แสง (ต่อผืน) พรม (ต่อผืน) นาฬิกาตังหรือแขวน พระพุทธรูป
จําลอง กระเป๋า ตาชังขนาดเล็ก ฯลฯ 

ประเภทวัสดุสินเปลือง  
    - ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสันไม่คงสภาพ
เดิม เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ นํายาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก นําหมึก
ปรินท์ เทป พี วี ซี แบบใส  นํายาลบกระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็ม
หมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้า
ราชการ แบบพิมพ์ ผ้าสําลี ธงชาติ สิงพิมพ์ทีได้จากการซือ หรือจ้าง
พิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ นํามัน ไข ขีผึง นําดืมสําหรับบริการ
ประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ     

    -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน/หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ

ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,841,471 บาท
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1. เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม)ให้แก่โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขันพืนฐาน(สพฐ.) จํานวน 4 แห่ง ดังนี
    1.1 โรงเรียนชุมชนควนดินแดงมิตรภาพที 173
    อัตราคนละ 7.37 บาท จํานวน 260 วัน เป็นเงิน 390,905.- บาท 
    -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2541 ข้อ 17/หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว3028 ลงวันที 6
 มิถุนายน 2561/หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0816.2/ว3274 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที 181
 ลําดับที 6 

    1.2 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่
    -อัตราคนละ 7.37 บาท จํานวน 260 วัน เป็นเงิน 249,106.-บาท 
    -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2541 ข้อ 17/หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว3028 ลงวันที 6
 มิถุนายน 2561/หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0816.2/ว3274 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที 181
 ลําดับที 6 

    1.3 โรงเรียนวัดไม้เสียบ
    -อัตราคนละ 7.37 บาท จํานวน 260 วัน เป็นเงิน 710,911.-บาท 
    -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2541 ข้อ 17/หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว3028 ลงวันที 6
 มิถุนายน 2561/หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0816.2/ว3274 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที 181
 ลําดับที 6  

    1.4 โรงเรียนบ้านลานนา
    -อัตราคนละ 7.37 บาท จํานวน 260 วัน เป็นเงิน 180,123.-บาท 
    -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2541 ข้อ 17/หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว3028 ลงวันที 6
 มิถุนายน 2561/หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0816.2/ว3274 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที 181
 ลําดับที 6  

2.เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม)ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 3
 แห่ง ดังนี
    2.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งใหญ่
อัตราคนละ 7.37 บาท จํานวน 260 วัน เป็นเงิน 68,984.-บาท 
    -เป็นไปตามเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบ
ประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2541 ข้อ 17/หนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว3028 ลงวันที 6
 มิถุนายน 2561/หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที
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 มท 0816.2/ว3274 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที 181
 ลําดับที 6  

    2.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานนา
    อัตราคนละ 7.37 บาท จํานวน 260 วัน เป็นเงิน 114,972.-บาท 
    -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2541 ข้อ 17/หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว3028 ลงวันที 6
 มิถุนายน 2561/หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0816.2/ว3274 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที 181
 ลําดับที 6  

    2.3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสีกัก
    -อัตราคนละ 7.37 บาท จํานวน 260 วัน เป็นเงิน 126,470.-บาท 
    -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2541 ข้อ 17/หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว3028 ลงวันที 6
 มิถุนายน 2561/หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0816.2/ว3274 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที 181
 ลําดับที 6  

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 10,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายจ่ายเพือให้ได้มา
ซึงสิงของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้
งานไม่ยืนนาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สัน  

ประเภทวัสดุคงทน  
    -  ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้
งานไม่ยืนนาน หรือเมือนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่
สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า เช่น ที
วางกรวยแก้ว กระบอกตวง เบ้าหลอม ถังเก็บเชือเพลิง เครืองนึง ฯลฯ 

ประเภทวัสดุสินเปลือง  
    - ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสันไม่คงสภาพ
เดิม เช่น สําลี ผ้าพันแผล แอลกอฮอล์ นํายาต่างๆ สายยาง ถุงมือ เวช
ภัณฑ์ฯลฯ  

    -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน/หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 15,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สินเปลือง  หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  

ประเภทวัสดุคงทน  
    -  ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้
งานไม่ยืนนาน หรือเมือนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่
สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้ม
ค่า เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ 

ประเภทวัสดุสินเปลือง  
    - ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสันไม่คงสภาพ
เดิม เช่นอุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล(
Diskette,Floppy Disk,Removable Disk,Compact Disc, Digital
 Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) 
หัวพิมพ์หรือเทปพิมพ์สําหรับเครืองพิมพ์สําหรับคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก
สําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนือง สายเคเบิล ฯลฯ  

ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ 
    - ได้แก่ สิงของทีเป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สําหรับการซ่อมแซม
บํารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมทีมีลักษณะเป็นการซ่อมบํารุงปกติ
หรือค่าซ่อมกลาง เช่น แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key board)     
เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรีชิป (MeMory Chip) เช่น Ram      
คัตซีทฟิดเดอร์ (Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse) พรินเตอร์สวิตชิง
บ๊อกซ์ (Printer Switching Box) เครืองกระจายสัญญาณ (Hub)       
แผ่นวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ (
Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Card)
 เป็นต้น  เครืองอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แบบดิส
เกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดี
รอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น ฯลฯ   
    
    -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน/หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 90,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 50,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นกระแสไฟฟ้าในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานนา ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งใหญ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล้กบ้านสีกัก
    -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 เรือง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 10,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่านําประปา นําบาดาล ทีใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ลานนา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งใหญ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล้กบ้านสีกัก
    -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 เรือง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 30,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม เช่น ค่าโทรภาพ(โทร
สาร)ค่าเทเลกซ์  ค่าวิทยุติดตามตัว  ค่าวิทยุสือสาร  ค่าสือสารผ่านดาว
เทียม  ค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตรวมถึงอินเทอร์
เน็ตการ์ดและค่าสือสารอืนๆ  เช่น  ค่าเคเบิลทีวี  ค่าเช่าช่องสัญญาณดาว
เทียม  เป็นต้น  และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพือให้ได้ใช้บริการดัง
กล่าวและค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนเกียวกับการใช้บริการ
    -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 เรือง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

งบลงทุน รวม 238,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 238,200 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าจัดซือเก้าอีสําหรับพนักงานจ้าง จํานวน 22,500 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีสําหรับพนักงานจ้าง จํานวน 9 ตัว ราคาตัว
ละ 2,500.-บาท โดยมีคุณลักษณะพืนฐาน ดังนี
    - เก้าอีหุ้มด้วยหนังพีวีซี มีพนักพิง มีทีเท้าแขนทัง 2 ด้าน
    - ปรับระดับความสูงตําด้วยระบบไฮโดรลิก
    - ขามีล้อเลือน
    - ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร  ลึกไม่น้อยกว่า 54
 เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า 95 เซนติเมตร
    - ราคาท้องตลาด
    -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559/หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว1134 ลงวันที 9
 มิถุนายน 2558
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564)แก้ไข เพิม
เติม เปลียนแปลง ครังที 2 ประจําปี พ.ศ.2561 หน้าที 41 ลําดับที 11 
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ค่าจัดซือเก้าอีสําหรับพนักงานส่วนตําบล จํานวน 3,500 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีสําหรับพนักงานส่วนตําบล จํานวน 1
ตัว ราคาตัวละ 3,500.-บาท โดยมีคุณลักษณะพืนฐาน ดังนี
    - เก้าอีหุ้มด้วยหนังพีวีซี มีพนักพิง มีทีเท้าแขนทัง 2 ด้าน
    - ปรับระดับความสูงตําด้วยระบบไฮโดรลิก
    - ขามีล้อเลือน
    - ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 64 เซนติเมตร  ลึกไม่น้อยกว่า 55
 เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า 100 เซนติเมตร
    - ราคาท้องตลาด
    -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559/หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว1134 ลงวันที 9
 มิถุนายน 2558
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564)แก้ไข เพิม
เติม เปลียนแปลง ครังที 2 ประจําปี พ.ศ.2561 หน้าที 40 ลําดับที 8 

ค่าจัดซือโต๊ะทํางานสําหรับพนักงานจ้าง จํานวน 18,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะทํางานสําหรับพนักงานจ้าง จํานวน 6
 ตัว ราคาตัวละ 3,000.-บาท โดยมีคุณลักษณะพืนฐาน ดังนี 
    -โต๊ะไม้ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 110 เซนติเมตร ลึกไม่น้อยกว่า 60
 เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า 75 เซนติเมตร
    -มีกล่อง 2 ลินชักด้านขวามือ ลินชักมีกุญแจล็อค
    -ราคาท้องตลาด
    -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559/หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว1134 ลงวันที 9
 มิถุนายน 2558
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564)แก้ไข เพิม
เติม เปลียนแปลง ครังที 2 ประจําปี พ.ศ.2561 หน้าที 40 ลําดับที 4

ค่าจัดซือโต๊ะทํางานสําหรับพนักงานส่วนตําบล จํานวน 7,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะทํางานสําหรับพนักงานส่วนตําบล จํานวน 1
 ตัว ราคาตัวละ 7,000.-บาท โดยมีคุณลักษณะพืนฐาน ดังนี 
    -โต๊ะไม้ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 180 เซนติเมตร ลึกไม่น้อยกว่า 80
 เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า 75 เซนติเมตร
    -มีลินชักด้านขวามือและซ้ายมือ ลินชักมีกุญแจล็อค
    -ราคาท้องตลาด
    -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559/หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว1134 ลงวันที 9
 มิถุนายน 2558
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564)แก้ไข เพิม
เติม เปลียนแปลง ครังที 2 ประจําปี พ.ศ.2561 หน้าที 40  ลําดับที 3 
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ค่าจัดซือถังเก็บนําบนดิน จํานวน 18,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือถังเก็บนําบนดิน จํานวน 1 ถัง ราคาถัง
ละ 18,000.-บาท โดยมีคุณลักษณะพืนฐาน ดังนี
    1. เป็นถังเก็บนําบนดิน PE ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 3,000 ลิตร 
    - ราคาท้องตลาด
    -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559/หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว1134 ลงวันที 9
 มิถุนายน 2558
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564)แก้ไข เพิม
เติม เปลียนแปลง ครังที 2 ประจําปี พ.ศ.2561 หน้าที 41 ลําดับที 14

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
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ค่าจัดซือพร้อมติดตังกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จํานวน 66,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือพร้อมติดตังกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือ
ข่าย แบบมุมมองคงทีสําหรับติดตังภายนอกอาคาร สําหรับใช้ในงานรักษา
ความปลอดภัยทัวไป สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสีกัก  จํานวน 2
 ชุด ราคาชุดละ 33,000.-บาท โดยมีคุณลักษณะพืนฐาน ดังนี 
    1. มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel 
หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel 
    2. มี frame rateไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อ
วินาที (frame per second) 
    3. ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-
off Removable (ICR) สําหรับการบันทึกภาพได้ทังกลางวันและกลาง
คืนโดยอัตโนมัติ 
    4. มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.18 LUX สําหรับการแสดง
ภาพสี (Color) และไม่มากกว่า 0.05 LUX สําหรับการแสดงภาพขาว
ดํา (Black/White) 
    5. มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3 นิว 
    6. มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสตําสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุดไม่น้อย
กว่า 4.5 มิลลิเมตร 
    7. สามารถตรวจจับความเคลือนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) 
ได้ 
    8. สามารถแสดงรายละเอียดของภาพทีมีความแตกต่างของแสง
มาก (Wide Dynamic Range หรือ Super Dynamic Range) ได้ 
    9. สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่างน้อย 2
 แหล่ง 
    10. ได้รับ
มาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum) 
    11. สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย 
    12. สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้ 
    13. มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า และ สามารถทางานได้ตาม
มาตรฐาน IEEE 802.3af 
หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้ 
    14. ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตังอุปกรณ์เพิมเติมสาหรับหุ้ม
กล้อง (Housing) ทีได้มาตรฐาน IP66 หรือดีกว่า 
    15. สามารถทํางานได้ทีอุณหภูมิ -10 องศาC ถึง 50 องศาC เป็นอย่าง
น้อย 
    16. สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS, “NTP 
หรือ SNTP”, SNMP , RTSP , IEEE802.1X ได้เป็นอย่างน้อย 
    17. มีช่องสําหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจําแบบ SD Card 
หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card 
    18. ต้องมี Software Development Kit (SDK) 
หรือ Application Programming Interface (API) ในรูปแบบ
แผ่น CD หรือ DVD ทีมีลิขสิทธิถูกต้อง หรือสามารถ Download จาก
เว็บไซต์ผู้ผลิต 
    19. ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน 
    20. ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิงแวดล้อม 
    21. ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที
มีคุณภาพ 
    -เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจร
ปิดประจําปี พ.ศ. 2560  ณ วันที 11 ตุลาคม 2560
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    -เป็นไปตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานของ
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดประจําปี พ.ศ. 2560  ณ วันที 11
 ตุลาคม 2560/หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559/หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว1134 ลงวันที 9
 มิถุนายน 2558
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564)แก้ไข เพิม
เติม เปลียนแปลง ครังที 2 ประจําปี พ.ศ.2561 หน้าที 43 ลําดับที 26 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ จํานวน 66,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล (จอ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว) ราคาเครืองละ 22,000 บาท จํานวน 3
 เครือง โดยมีคุณลักษณะพืนฐานดังนี
    - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) 
จํานวน 1 หน่วย มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 6 MB โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz 
    - มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึง หรือดีกว่า ดังนี 
    1) เป็นแผงวงจรเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีมีหน่วยความ
จําขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
    2) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ทีสามารถใช้หน่วยความจา
หลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
    3) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพทีมีความสามารถในการใช้หน่วย
ความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
    - มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่
น้อยกว่า 4 GB 
    - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย 
    - มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย 
    - มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
    - มีช่องเชือมต่อ(Interface)แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง 
    - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
    - มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว จํานวน 1 หน่วย 
    เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2561 ณ วันที 23 พฤษภาคม 2561
    -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559/หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว1134 ลงวันที 9
 มิถุนายน 2558
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564)แก้ไข เพิม
เติม เปลียนแปลง ครังที 2 ประจําปี พ.ศ.2561 หน้าที 42 ลําดับที 18 
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ค่าจัดซือเครืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จํานวน 19,500 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีด
หมึก (Inkjet) ราคาเครืองละ 6,500.-บาท จํานวน 3 เครือง โดยมี
คุณลักษณะพืนฐานดังนี
    - เป็นอุปกรณ์ทีมีความสามารถเป็น Printer, Copier และ Scanner 
ภายในเครืองเดียวกัน 
    - ใช้เทคโนโลยีแบบฉีดหมึก พร้อมติดตังถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
    - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi  
    - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 8.8 ipm
    - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 5.0 ipm
    - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได้ 
    - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 600x1200 dpi  
    - สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทังสีและขาวดํา
    - สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้ 
    - สามารถใช้ได้กับ A4,Letter, Legal โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อย
กว่า 100 แผ่น 
    ตามแบบทีมีจําหน่ายทัวไป(ราคาท้องตลาด)
    -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559/หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0808.2/ว1134  ลงวันที 9 มิถุนายน 2558/หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว0444 ลงวันที 24 มกราคม 2561
/หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว1536 ลงวันที 19
 มีนาคม 2561
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) แก้ไข เพิม
เติม เปลียนแปลง ครังที 2 ประจําปี พ.ศ.2561 หน้า 43 ลําดับที 24

ค่าจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า จํานวน 17,700 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ราคาเครือง
ละ 5,900.-บาท จํานวน 3 เครือง โดยมีคุณลักษณะพืนฐาน ดังนี
    - มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA (600 Watts) 
    - สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ
.ศ. 2561 ณ วันที 23 พฤษภาคม 2561
    -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559/หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว1134 ลงวันที 9
 มิถุนายน 2558
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564)แก้ไข เพิม
เติม เปลียนแปลง ครังที 2 ประจําปี พ.ศ.2561 หน้าที 42 ลําดับที 21
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งบเงินอุดหนุน รวม 3,196,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 3,196,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนชุมชนควนดินแดงมิตรภาพ
ที 173

จํานวน 816,000 บาท

    -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่
โรงเรียนชุมชนควนดินแดงมิตรภาพที 173 อัตราคนละ 20
 บาท จํานวน 200 วัน เป็นเงิน 816,000.-บาท 
    -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2541 ข้อ 17/หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว3028 ลงวันที 6
 มิถุนายน 2561/หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0816.2/ว3274 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561/หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว3616 ลงวันที 24 มิถุนายน 2559
/ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน พ.ศ.2559
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564)หน้าที 181
 ลําดับที 7

โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ จํานวน 520,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่อัตราคนละ 20 บาท จํานวน 200 วัน เป็น
เงิน 520,000.-บาท 
    -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2541 ข้อ 17/หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว3028 ลงวันที 6
 มิถุนายน 2561/หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0816.2/ว3274 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561/หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว3616 ลงวันที 24 มิถุนายน 2559
/ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน พ.ศ.2559
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564)หน้าที 181
 ลําดับที 7

โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านลานนา จํานวน 376,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่
โรงเรียนบ้านลานนา อัตราคนละ 20 บาท จํานวน 200 วัน เป็น
เงิน 376,000.-บาท 
    -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2541 ข้อ 17/หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว3028 ลงวันที 6
 มิถุนายน 2561/หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0816.2/ว3274 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561/หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว3616 ลงวันที 24 มิถุนายน 2559
/ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน พ.ศ.2559
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564)หน้าที 181
 ลําดับที 7

วันทีพิมพ์ : 26/9/2561  14:21:26 หน้า : 58/90



โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนวัดไม้เสียบ จํานวน 1,484,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่
โรงเรียนวัดไม้เสียบ อัตราคนละ 20 บาท จํานวน 200 วัน เป็น
เงิน 1,484,000.- บาท 
    -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2541 ข้อ 17/หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว3028 ลงวันที 6
 มิถุนายน 2561/หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0816.2/ว3274 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561/หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว3616 ลงวันที 24 มิถุนายน 2559
/ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน พ.ศ.2559
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564)หน้าที 181
 ลําดับที 7

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 772,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 772,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 757,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการตรวจสุขภาพรักษาพยาบาลเคลือนทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬา
ภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี

จํานวน 40,100 บาท

    -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการตรวจสุขภาพ รักษาพยาบาลเคลือน
ทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี โดยมีค่า
ใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ ค่ายาและเวชภัณฑ์ ค่าวัสดุ อุปกรณ์
ในการดําเนินกิจกรรมและอืนๆทีเกียวข้องในโครงการ
    -เป็นไปตามหนังสือ ด่วนมาก ที  มท 0808.2/ว3028 ลงวันที 6
 มิถุนายน 2561/พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 มาตรา 16(19)
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) แก้ไข เพิม
เติม เปลียนแปลง ครังที 2 ประจําปี พ.ศ.2561 หน้าที 7 ลําดับที 1

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า(ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า)

จํานวน 65,000 บาท

    -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า(ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า) โดยมี
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจ้างเหมาสํารวจข้อมูล สุนัข-แมว ค่าวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ค่าเข็มฉีดยาและไซริง ค่าถุงมือ ค่าวัสดุ อุปกรณ์
สําหรับทําหมันสุนัข-แมว ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าเอกสารแผ่น
พับประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเช่าโต๊ะพร้อมเก้าอี ค่าอาหาร
มือเทียง ค่าวัสดุ อุปกรณ์ทีเกียวข้อง และอืนๆทีเกียวข้องในโครงการ
    -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ
.ศ.2537และทีแก้ไขเพิมเติม ฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67(3)/พระ
ราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 มาตรา 16 (19)/หนังสือ ด่วนทีสุด ที มท
 0810.5/1042 ลงวันที 10 เมษายน 2561/หนังสือ ด่วนทีสุด ที มท
 0810.5/1745 ลงวันที 31 สิงหาคม 2560/หนังสือด่วนทีสุด ที มท
 0810.5/ว0120 ลงวันที 12 มกราคม 2560
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564)แก้ไข เพิม
เติม เปลียนแปลง ครังที 2 ประจําปี พ.ศ.2561 หน้าที 31 ลําดับที 1 
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โครงการรณรงค์และส่งเสริมการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน จํานวน 24,400 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์และส่งเสริมการป้องกันโรค
ขาดสารไอโอดีน ประกอบด้วย ค่าจัดทําป้าย ค่าจัดทําแผ่นพับ ค่าอาหาร
กลางวัน ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่า
สมนาคุณวิทยากร และอืนๆทีเกียวข้องในโครงการ
    -เป็นไปตามหนังสือ ด่วนมาก ที  มท 0808.2/ว3028 ลงวันที 6
 มิถุนายน 2561/พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 มาตรา 16(19)
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) แก้ไข เพิม
เติม เปลียนแปลง ครังที 2 ประจําปี พ.ศ.2561 หน้าที 8 ลําดับที 3

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม จํานวน 60,500 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า
ต้านภัยมะเร็งเต้านม ประกอบด้วย ค่าจัดทําป้าย ค่าอาหารกลางวัน ค่า
อาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการดําเนินกิจกรรม ค่า
สมนาคุณวิทยากร และอืนๆทีเกียวข้องในโครงการ
    -เป็นไปตามหนังสือ ด่วนมาก ที  มท 0808.2/ว3028 ลงวันที 6
 มิถุนายน 2561/พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 มาตรา 16(19)
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) แก้ไข เพิม
เติม เปลียนแปลง ครังที 2 ประจําปี พ.ศ.2561 หน้าที 8 ลําดับที 4

โครงการหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน จํานวน 492,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการหน่วยบริการแพทย์ฉุกเฉิน โดยมี
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจ้างเหมาชุดปฏิบัติการ ค่านํามันเชือเพลิง นํามัน
หล่อลืน ค่าซ่อมบํารุงรักษารถกู้ชีพและอืนๆ ค่าวัสดุสินเปลืองทีเกียวข้อง
กับการปฏิบัติงานกู้ชีพและอืนๆทีเกียวข้องตามโครงการ 
    -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ
.ศ.2537มาตรา67(4)/พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542
 มาตรา 16(10) (19) (30)/หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0891.3
/ว2826 ลงวันที 17 กันยายน 2553
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที 174
 ลําดับที 8
โครงการอบรมหมอหมู่บ้านเพือผู้ป่วยเรือรังในพระราชประสงค์ จํานวน 75,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมหมอหมู่บ้านเพือผู้ป่วยเรือรัง
ในพระราชประสงค์ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้าย ค่าอาหารกลาง
วันค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าจัดทําคู่มือ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่วัสดุ
อุปกรณ์เยียมบ้าน และอืนๆทีเกียวข้องในโครงการ
    -เป็นไปตามหนังสือ ด่วนมาก ที  มท 0808.2/ว3028 ลงวันที 6
 มิถุนายน 2561/พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 มาตรา 16(19)
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) แก้ไข เพิม
เติม เปลียนแปลง ครังที 2 ประจําปี พ.ศ.2561 หน้าที 7 ลําดับที 2
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ค่าวัสดุ รวม 15,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 15,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายจ่ายเพือให้ได้มา
ซึงสิงของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้
งานไม่ยืนนาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สัน  

ประเภทวัสดุคงทน  
    -  ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้
งานไม่ยืนนาน หรือเมือนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่
สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า เช่น ที
วางกรวยแก้ว กระบอกตวง เบ้าหลอม ถังเก็บเชือเพลิง เครืองนึง ฯลฯ 

ประเภทวัสดุสินเปลือง  
    - ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสันไม่คงสภาพ
เดิม เช่น สําลี ผ้าพันแผล แอลกอฮอล์ นํายาต่างๆ สายยาง ถุงมือ เวช
ภัณฑ์ฯลฯ  
 -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน/หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 187,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 187,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 187,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว จํานวน 24,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของครอบครัว  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจัดทําป้ายประชา
สัมพันธ์โครงการ ค่าอาหารมือกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่า
เอกสารประกอบการอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ใน
การอบรม และอืนๆทีเกียวข้องในโครงการ
    -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ
.ศ.2537และทีแก้ไขเพิมเติม ฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67(6
)/ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557/ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายเพือช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าทีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2560
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที 171
 ลําดับที 4
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โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุโดยใช้หลักธรรมคําสอนทางศาสนา จํานวน 33,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุโดยใช้
หลักธรรมคําสอนทางศาสนา โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าอาหารว่าง
และเครืองดืม ค่าอาหารมือกลางวัน ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายประ
สัมพันธ์โครงการ ค่าคู่มือประกอบการอบรม ค่าจ้างเหมาจัดทําประกาศนีย
บัตร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการประกอบการอบรม และอืนๆทีเกียวข้องใน
โครงการ
    -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ
.ศ.2537และทีแก้ไขเพิมเติม ฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67(6
)/ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557/ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายเพือช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าทีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2560
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564)แก้ไข เพิม
เติม เปลียนแปลง ครังที 2 ประจําปี พ.ศ.2561 หน้าที 9 ลําดับที 1 

โครงการอบรมส่งเสริมความรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จํานวน 130,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมส่งเสริมความรู้และพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม ค่าอาหารมือกลางวัน ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายประสัมพันธ์
โครงการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมสันทนาการ ค่าของรางวัล ค่า
คู่มือประกอบการอบรม และอืนๆทีเกียวข้องในโครงการ
    -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ
.ศ.2537และทีแก้ไขเพิมเติม ฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67(6
)/ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557/ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายเพือช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าทีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2560
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564)แก้ไข เพิม
เติม เปลียนแปลง ครังที 2 ประจําปี พ.ศ.2561 หน้าที 32 ลําดับที 1 

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 4,193,100 บาท
งบบุคลากร รวม 1,376,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,376,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,014,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล สังกัดกอง
ช่าง  จํานวน 4 อัตรา  ประกอบด้วย
    1. ผู้อํานวยการกองช่าง  จํานวน  1  ตําแหน่ง
    2. นายช่างโยธา จํานวน 1 ตําแหน่ง
    3. นายช่างเขียนแบบ จํานวน  1  ตําแหน่ง
    4. เจ้าพนักงานธุรการ  จํานวน  1  ตําแหน่ง
    -เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญ
และเงินอืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535/หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ
ก.อบต. ที มท 0809.2/ว138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558  เรือง ซักซ้อม
แนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน/ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี(พ.ศ.2561-2563
)ขององค์การบริหารส่วนตําบลเกาะขันธ์/พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
งานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ.2542
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เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 23,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆให้แก่พนักงานส่วนตําบลสังกัดกองช่าง
    -เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญ
และเงินอืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535/หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ
ก.อบต. ที มท 0809.2/ว138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558  เรือง ซักซ้อม
แนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ให้แก่ ผู้อํานวยการกองช่าง
    -เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญ
และเงินอืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535/หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ
ก.อบต. ที มท 0809.2/ว138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558  เรือง ซักซ้อม
แนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 281,400 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงาน
จ้างทัวไป สังกัดกองช่าง ดังนี
    1. พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ช่วยนายช่างโยธา)  จํานวน  1  ตําแหน่ง
    2. พนักงานจ้างทัวไป (คนงาน)  จํานวน  1  ตําแหน่ง
    -เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญ
และเงินอืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535/หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ
ก.อบต. ที มท 0809.2/ว138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558  เรือง ซักซ้อม
แนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 16,100 บาท
    -เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงาน
จ้างทัวไป สังกัดกองช่าง ดังนี
    1. พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ช่วยนายช่างโยธา)  จํานวน  1  ตําแหน่ง
    2. พนักงานจ้างทัวไป (คนงาน)  จํานวน  1  ตําแหน่ง
    -เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญ
และเงินอืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535/หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ
ก.อบต. ที มท 0809.2/ว138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558  เรือง ซักซ้อม
แนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

งบดําเนินงาน รวม 845,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 122,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 50,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผลประโยชน์อืนเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัล
ประจําปี)สําหรับพนักงานส่วนท้องถิน
    -เป็นไปตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แก่พนักงานส่วนท้องถินให้จ่ายเป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน พ.ศ.2557
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ทีได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที
นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ  
    -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
. 2559/หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2
/ว 2409 ลงวันที 17 พฤศจิกายน 2559 เรือง ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบลตามสิทธิทีจะได้รับ    
    -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้า
ราชการส่วนท้องถิน พ.ศ. 2548 /ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่า
เช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน(ฉบับที 2)พ.ศ.2551/ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน (ฉบับ
ที 3) พ.ศ. 2559/หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 5862 ลง
วันที 12 ตุลาคม 2559 เรือง หลักเกณฑ์และวิธีการเกียวกับการเบิกจ่าย
เงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบลตาม
สิทธิทีควรจะได้รับ  
    -เป็นไปพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตร พ.ศ
. 2523 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 7 พ.ศ. 2554/ระเบียบกระทรวง
การคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตร พ.ศ
. 2560/ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541 /ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วน
ท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2549 /เบิกจ่ายตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที กค
 0422.3/ว257 ลงวันที 28 มิถุนายน 2559

ค่าใช้สอย รวม 613,600 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 538,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่าจ้างแบกหาม จ้างเหมา
เขียนป้าย ค่าถ่ายเอกสาร/เย็บปก/เข้าเล่ม ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและเผย
แพร่ ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทัวไป ค่าสํารวจรังวัดพืนทีสาธารณะ
ประโยชน์ภายในตําบลเกาะขันธ์และอืนๆทีเกียวข้อง ค่าทดสอบคุณภาพ
นําประปาและอืนๆทีเกียวข้อง ค่าติดตังไฟฟ้า ค่าติดตังประปาฯ ค่าติดตัง
โทรศัพท์ ค่าติดตังเครืองรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ  และค่าจ้างอืนๆทีเข้าราย
จ่ายประเภทนี  
    -เพือจ่ายเป็นการจ้างออกแบบ แก้ไขแบบ การเซ็นรับรองในงานก่อ
สร้าง  งานสร้างถนน และเพือการดําเนินโครงการเกียวกับงานก่อสร้างทีมิ
ใช่อาคารทังทีมีแบบแล้วหรือยังไม่มีแบบ
    -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 3523 ลงวันที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้
สอยและค่าสาธารณูปโภค
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าธรรมเนียม ค่าลง
ทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ในการเดินทางไปราชการ
หรือ อบรม สัมมนาของผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิน พนักงานส่วน
ตําบล พนักงานจ้างและผู้ปฏิบัติหน้าทีตามคําสังขององค์การบริหารส่วน
ตําบลเกาะขันธ์ 
    -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555/ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้อง
ถิน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2559/ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559

โครงการอบรมส่งเสริมความรู้ด้านช่างและหลักเกณฑ์การคํานวณราคากลาง
งานก่อสร้างของราชการ

จํานวน 25,600 บาท

    -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมส่งเสริมความรู้ด้านช่างและ
หลักเกณฑ์การคํานวณราคากลางงานก่อสร้างของราชการ โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าอาหารมือกลาง
วัน ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าตอบแทน
วิทยากร และอืนๆทีเกียวข้องในโครงการ

    -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ
.ศ.2537และทีแก้ไขเพิมเติม ฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67/พระราช
บัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 มาตรา16(16)(31)/ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้าฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้อง
ถิน พ.ศ.2557

    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) แก้ไข เพิม
เติม เปลียนแปลง ครังที 2 ประจําปี พ.ศ.2561 หน้าที 20 ลําดับที 3

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ 
    -เป็นไปตามหนังสือที มท 0808.2/ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558
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ค่าวัสดุ รวม 110,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท
     -เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน 

ประเภทวัสดุคงทน  
    -  ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้
งานไม่ยืนนาน หรือเมือนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่
สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้ม
ค่า เช่น หนังสือ เครืองคิดเลขขนาดเล็ก เครืองเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที
เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก  กรรไกร เก้าอีพลาสติก แปรงลบ
กระดานดํา ตรายาง ขาตัง (กระดานดํา) ทีถูพืน ตะแกรงวาง
เอกสาร เครืองตัดโฟม เครืองตัดกระดาษ เครืองเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพ
เขียน แผนที พระบรมยาลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผ่นป้ายชือสํานัก
งาน หรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจาราจรหรือแผ่นป้ายต่างๆ มู่ลี ม่านปรับ
แสง (ต่อผืน) พรม (ต่อผืน) นาฬิกาตังหรือแขวน พระพุทธรูป
จําลอง กระเป๋า ตาชังขนาดเล็ก ฯลฯ 

ประเภทวัสดุสินเปลือง  
    - ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสันไม่คงสภาพ
เดิม เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ นํายาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก นําหมึก
ปรินท์ เทป พี วี ซี แบบใส  นํายาลบกระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็ม
หมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้า
ราชการ แบบพิมพ์ ผ้าสําลี ธงชาติ สิงพิมพ์ทีได้จากการซือ หรือจ้าง
พิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ นํามัน ไข ขีผึง นําดืมสําหรับบริการ
ประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ     

    -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน/หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิง
ของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  

ประเภทวัสดุคงทน  
    -  ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้
งานไม่ยืนนาน หรือเมือนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่
สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า เช่น ขา
ตังกล่อง ขาตังเขียนภาพ กล่องและระวิงใส่ฟีล์มภาพยนตร์ เครืองกรอ
เทป เลนส์ซูม กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป ฯลฯ 

ประเภทวัสดุสินเปลือง  
    - ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสันไม่คงสภาพ
เดิม เช่น  พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟีล์ม เมมโมรีการ์ด
 ฟีล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์, วีดีโอเทป, แผ่นซี
ดี) รูปสีหรือขาวดําทีได้จากการล้าง อัดขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ  
  
    - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน/หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  

ประเภทวัสดุคงทน  
    - ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้
งานไม่ยืนนาน หรือเมือนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่
สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้ม
ค่า เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ 

ประเภทวัสดุสินเปลือง  
    -ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสันไม่คงสภาพ
เดิม เช่นอุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (
Diskette,Floppy Disk,Removable Disk,Compact Disc, Digital
 Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) 
หัวพิมพ์หรือเทปพิมพ์สําหรับเครืองพิมพ์สําหรับคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก
สําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนือง สายเคเบิล ฯลฯ  

ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ 
    -ได้แก่ สิงของทีเป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สําหรับการซ่อมแซม
บํารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมทีมีลักษณะเป็นการซ่อมบํารุงปกติ
หรือค่าซ่อมกลาง เช่น แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key board)     
เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรีชิป (MeMory Chip) เช่น Ram      
คัตซีทฟิดเดอร์ (Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse)พรินเตอร์สวิตชิง
บ๊อกซ์ (Printer Switching Box) เครืองกระจายสัญญาณ (Hub)แผ่น
วงจร
อิเล็กทรอนิกส์ (
Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Card)
 เป็นต้น  เครืองอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แบบดิส
เกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดี
รอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น ฯลฯ   
    
    -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน/หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
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วัสดุอืน จํานวน 40,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอืนๆ 
 ประเภทวัสดุคงทน
 ได้แก่ มิเตอร์นํา-ไฟฟ้า ตะแกรงกันสวะ หัวเชือมแก๊ส หัววาล์วปิด-เปิด
แก๊ส ฯลฯ
    -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน/หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ

งบลงทุน รวม 1,971,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 37,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าจัดซือเก้าอีสําหรับพนักงานจ้าง จํานวน 5,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีสําหรับพนักงานจ้าง จํานวน 2 ตัว ราคาตัว
ละ 2,500.-บาท โดยมีคุณลักษณะพืนฐาน ดังนี
    - เก้าอีหุ้มด้วยหนังพีวีซี มีพนักพิง มีทีเท้าแขนทัง 2 ด้าน
    - ปรับระดับความสูงตําด้วยระบบไฮโดรลิก
    - ขามีล้อเลือน
    - ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร  ลึกไม่น้อยกว่า 54
 เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า  95 เซนติเมตร
    - ราคาท้องตลาด
    -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559/หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว1134 ลงวันที 9
 มิถุนายน 2558
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564)แก้ไข เพิม
เติม เปลียนแปลง ครังที 2 ประจําปี พ.ศ.2561 หน้าที 41 ลําดับที 12 

ค่าจัดซือเก้าอีสําหรับพนักงานส่วนตําบล จํานวน 10,500 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีสําหรับพนักงานส่วนตําบล จํานวน 3
 ตัว ราคาตัวละ 3,500.-บาท โดยมีคุณลักษณะพืนฐาน ดังนี
    - เก้าอีหุ้มด้วยหนังพีวีซี มีพนักพิง มีทีเท้าแขนทัง 2 ด้าน
    - ปรับระดับความสูงตําด้วยระบบไฮโดรลิก
    - ขามีล้อเลือน
    - ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 64 เซนติเมตร  ลึกไม่น้อยกว่า 55
 เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า  100 เซนติเมตร
    - ราคาท้องตลาด
    -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559/หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว1134 ลงวันที 9
 มิถุนายน 2558
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564)แก้ไข เพิม
เติม เปลียนแปลง ครังที 2 ประจําปี พ.ศ.2561 หน้าที 40 ลําดับที 7 
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าจัดซือเครืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จํานวน 6,500 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีด
หมึก (Inkjet) ราคาเครืองละ 6,500.-บาท จํานวน 1 เครือง โดยมี
คุณลักษณะพืนฐานดังนี
    - เป็นอุปกรณ์ทีมีความสามารถเป็น Printer, Copier และ Scanner 
ภายในเครืองเดียวกัน 
    - ใช้เทคโนโลยีแบบฉีดหมึก พร้อมติดตังถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
    - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi  
    - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 8.8 ipm
    - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 5.0 ipm
    - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได้ 
    - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 600x1200 dpi  
    - สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทังสีและขาวดํา
    - สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้ 
    - สามารถใช้ได้กับ A4,Letter, Legal โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อย
กว่า 100 แผ่น 
ตามแบบทีมีจําหน่ายทัวไป(ราคาท้องตลาด)
    -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559/หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0808.2/ว1134  ลงวันที 9 มิถุนายน 2558/หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว0444 ลงวันที 24 มกราคม 2561
/หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว1536 ลงวันที 19
 มีนาคม 2561
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) แก้ไข เพิม
เติม เปลียนแปลง ครังที 2 ประจําปี พ.ศ.2561 หน้า 42 ลําดับที 22

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 15,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาด
ใหญ่ ยานพาหนะ ฯลฯ ซึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงตามปกติหรือค่าซ่อม
กลาง 
    -เป็นไปตามหนังสือที มท 0808.2/ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 1,934,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.เกาะขันธ์ จํานวน 494,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคารศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.เกาะ
ขันธ์ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบ
แปลนทีองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะขันธ์กําหนด) พร้อมติดตังป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบมาตรฐาน จํานวน 1 ป้าย 
    -เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 มาตรา16(4)
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) แก้ไข เพิม
เติม เปลียนแปลง ครังที 2 ประจําปี พ.ศ.2561 หน้าที 5 ลําดับที 4
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โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์ฝึกอาชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ จํานวน 1,000,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์ฝึกอาชีพผู้สูงอายุและผู้
พิการ โดยดําเนินการปรับปรุง ต่อเติมห้องสํานักงานภายในอาคาร ขนาด
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร จํานวน 2 ห้อง (รายละเอียดตามแบบ
แปลนทีองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะขันธ์กําหนด) พร้อมติดตังป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบมาตรฐาน จํานวน 1 ป้าย
    -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ
.ศ.2537และทีแก้ไขเพิมเติม ฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67(6)(9)/พระ
ราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 มาตรา16(4)(6)(10)
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564)แก้ไข เพิม
เติม เปลียนแปลง ครังที 2 ประจําปี พ.ศ.2561 หน้าที 6 ลําดับที 6
โครงการปรับภูมิทัศน์บริเวณสีแยกไม้เสียบ หมู่ที 2 หมู่ที 9 จํานวน 400,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับภูมิทัศน์บริเวณสีแยกไม้เสียบ หมู่
ที 2 หมู่ที 9 โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย งานทางเท้า งานถมหิน
เกร็ด งานตกแต่งปลูกต้นไม้ (รายละเอียดตามแบบแปลนทีองค์การบริหาร
ส่วนตําบลเกาะขันธ์กําหนด) พร้อมติดตังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตาม
แบบมาตรฐาน จํานวน 1 ป้าย 
    -เป็นไปตามตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วน
ตําบล พ.ศ.2537และทีแก้ไขเพิมเติม ฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67(2
)มาตรา68(4)/พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 มาตรา 16(17)(27)
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564)แก้ไข เพิม
เติม เปลียนแปลง ครังที 2 ประจําปี พ.ศ.2561หน้าที 5 ลําดับที 3

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานทีจ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพือ
ให้ได้มาซึงสิงก่อสร้าง
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานทีจ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก
เพือให้ได้มาซึงสิงก่อสร้าง

จํานวน 40,000 บาท

    -เพือจ่ายเป็นค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานทีจ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอกเพือให้ได้มาซึงสิงก่อสร้าง ในกรณีออกแบบ
อาคาร แก้ไข เปลียนแปลงแบบอาคาร

    -เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ   พ.ศ.2560/ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 เรือง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

งานไฟฟ้าถนน รวม 6,595,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 600,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ 
    -เป็นไปตามหนังสือที มท 0808.2/ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558
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ค่าวัสดุ รวม 550,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 150,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  

ประเภทวัสดุคงทน  
    -  ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้
งานไม่ยืนนาน หรือเมือนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่
สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้ม
ค่า เช่น ไมโครโฟน ขาตังไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า เครืองวัดกระแส
ไฟฟ้า เครืองวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า  เครืองประจุ
ไฟ ฯลฯ 

ประเภทวัสดุสินเปลือง  
    - ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสันไม่คงสภาพ
เดิม เช่น  ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอด
ไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลักไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิตเตอร์
และชินส่วนวิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซีสเตอร์ มูฟวิงคอยส์
คอมเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ สายอากาศหรือเสา
อากาศสําหรับวิทยุ เครืองรับโทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ     

ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ 
    - ได้แก่ สิงของทีเป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สําหรับการซ่อมแซม
บํารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมทีมีลักษณะเป็นการซ่อมบํารุงปกติ
หรือค่าซ่อมกลาง เช่น ดอกลําโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรต่างๆ แผง
บังคับทางไฟ ฯลฯ

    -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน/หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 400,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิน
เปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  

ประเภทวัสดุคงทน  
    -  ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้
งานไม่ยืนนาน หรือเมือนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่
สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า เช่นไม้
ต่างๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิว เสียม เลือย ขวาน กบไสไม้ เทปวัด
ระยะ เครืองวัดขนาดเล็ก เช่นตลับเมตร ลูกดิง สว่าน โถส้วม อ่างล้าง
มือ ราวพาดผ้า ฯลฯ 

ประเภทวัสดุสินเปลือง  
    - ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสันไม่คงสภาพ
เดิม เช่น นํามันทาไม้ ทินเนอร์ สี ปูนซีเมนต์ ทราย กระเบือง สังกะสี อฐ
หรือซีเมนต์บล็อก ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี ปูนขาว ฯลฯ 

ประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่
     - ได้แก่ สิงของทีเป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สําหรับการซ่อมแซม
บํารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมทีมีลักษณะเป็นการซ่อมบํารุงปกติ
หรือค่าซ่อมกลาง เช่น ท่อนําและอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ ท่อนําบาดาล
    -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน/หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ

งบลงทุน รวม 5,995,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 5,995,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายชลประทานสาย 5 (ฝังซ้าย) หมู่ที 4 จํานวน 500,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. สายชลประทานสาย 5 (ฝังซ้าย) หมู่
ที 4 ขนาดผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 3.00 เมตร ยาว 250
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพืนทีไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร ไหล่ทาง
หินคลุกกว้างเฉลียข้างละ 0.50 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที
องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะขันธ์กําหนด) พร้อมติดตังป้ายประชา
สัมพันธ์โครงการตามแบบมาตรฐาน จํานวน 1 ป้าย 
    -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ
.ศ.2537และทีแก้ไขเพิมเติม ฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67(1)/พระ
ราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 มาตรา16(2)
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) แก้ไข เพิม
เติม เปลียนแปลง ครังที 2 ประจําปี พ.ศ.2561 หน้า 24 ลําดับที 3
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โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายชลประทานสาย4(ฝังซ้าย) หมู่ที 1 จํานวน 500,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.สายชลประทานสาย4(ฝังซ้าย) หมู่
ที 1 ขนาดผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 3.00 เมตร ยาว 250
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพืนทีไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร ไหล่ทาง
หินคลุกกว้างเฉลียข้างละ 0.50 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที
องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะขันธ์กําหนด) พร้อมติดตังป้ายประชา
สัมพันธ์โครงการตามแบบมาตรฐาน จํานวน 1 ป้าย 
    -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ
.ศ.2537และทีแก้ไขเพิมเติม ฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67(1)/พระ
ราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 มาตรา16(2)
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) แก้ไข เพิม
เติม เปลียนแปลง ครังที 2 ประจําปี พ.ศ.2561 หน้า 4 ลําดับที 1

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายตาทัย(รืนนิยม) หมู่ที 5 จํานวน 500,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. สายตาทัย(รืนนิยม) หมู่ที 5 ขนาด
ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 3.00 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือพืนทีไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลีย
ข้างละ 0.50 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนทีองค์การบริหารส่วน
ตําบลเกาะขันธ์กําหนด) พร้อมติดตังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบ
มาตรฐาน จํานวน 1 ป้าย 
    -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ
.ศ.2537และทีแก้ไขเพิมเติม ฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67(1)/พระ
ราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 มาตรา16(2)
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) แก้ไข เพิม
เติม เปลียนแปลง ครังที 2 ประจําปี พ.ศ.2561 หน้า 25 ลําดับที 4

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายใต้สายไฟ  หมู่ที 7 จํานวน 500,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.สายใต้สายไฟ หมู่ที 7 ขนาดผิว
จราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 4.00 เมตร ยาว 188 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือพืนทีไม่น้อยกว่า 752 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลีย
ข้างละ 0.50 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนทีองค์การบริหารส่วน
ตําบลเกาะขันธ์กําหนด) พร้อมติดตังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบ
มาตรฐาน จํานวน 1 ป้าย 
    -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ
.ศ.2537และทีแก้ไขเพิมเติม ฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67(1)/พระ
ราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 มาตรา16(2)
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) แก้ไข เพิม
เติม เปลียนแปลง ครังที 2 ประจําปี พ.ศ.2561 หน้า 26 ลําดับที 5
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โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านกลาง หมู่ที 9 จํานวน 500,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านกลาง หมู่ที 9 ขนาดผิว
จราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 4.00 เมตร ยาว 188 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือพืนทีไม่น้อยกว่า 752 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลีย
ข้างละ 0.50 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนทีองค์การบริหารส่วน
ตําบลเกาะขันธ์กําหนด) พร้อมติดตังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบ
มาตรฐาน จํานวน 1 ป้าย 
    -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ
.ศ.2537และทีแก้ไขเพิมเติม ฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67(1)/พระ
ราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 มาตรา16(2)
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) แก้ไข เพิม
เติม เปลียนแปลง ครังที 2 ประจําปี พ.ศ.2561 หน้าที 28 ลําดับที 7

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายปากทางลานนา-สายในบ้านไม้เสียบ หมู่ที 2 จํานวน 500,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. สายปากทางลานนา-สายในบ้านไม้
เสียบ หมู่ที 2 ขนาดผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 4.00
 เมตร ยาว 188 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพืนทีไม่น้อยกว่า 752 ตาราง
เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลียข้างละ 0.50 เมตร (รายละเอียดตามแบบ
แปลนทีองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะขันธ์กําหนด) พร้อมติดตังป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบมาตรฐาน จํานวน 1 ป้าย 
    -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ
.ศ.2537และทีแก้ไขเพิมเติม ฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67(1)/พระ
ราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 มาตรา16(2)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) แก้ไข เพิม
เติม เปลียนแปลง ครังที 2 ประจําปี พ.ศ.2561 หน้าที 22 ลําดับที 1

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเสริมเจริญสุข หมู่ที 10 จํานวน 500,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.สายเสริมเจริญสุข หมู่ที 10 ขนาด
ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 3.00 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือพืนทีไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลีย
ข้างละ 0.50 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนทีองค์การบริหารส่วน
ตําบลเกาะขันธ์กําหนด) พร้อมติดตังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบ
มาตรฐาน จํานวน 1 ป้าย 
    -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ
.ศ.2537และทีแก้ไขเพิมเติม ฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67(1)/พระ
ราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 มาตรา16(2)
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) แก้ไข เพิม
เติม เปลียนแปลง ครังที 2 ประจําปี พ.ศ.2561 หน้าที 29 ลําดับที 8
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โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหลังวัดควนดินแดง หมู่ที 8 จํานวน 500,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.สายหลังวัดควนดินแดง หมู่ที 8
 ขนาดผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 4.00 เมตร ยาว 188
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพืนทีไม่น้อยกว่า 752 ตารางเมตร ไหล่ทาง
หินคลุกกว้างเฉลียข้างละ 0.50 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที
องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะขันธ์กําหนด) พร้อมติดตังป้ายประชา
สัมพันธ์โครงการตามแบบมาตรฐาน จํานวน 1 ป้าย 
    -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ
.ศ.2537และทีแก้ไขเพิมเติม ฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67(1)/พระ
ราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 มาตรา16(2)
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) แก้ไข เพิม
เติม เปลียนแปลง ครังที 2 ประจําปี พ.ศ.2561 หน้าที 27 ลําดับที 6

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายห้วยยาง หมู่ที 3 จํานวน 500,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. สายห้วยยาง หมู่ที 3 ขนาดผิว
จราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 4.00 เมตร ยาว 180 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือพืนทีไม่น้อยกว่า 720 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลีย
ข้างละ 0.50 เมตร พร้อมวางท่อ คสล.มอก.ชัน 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์
กลาง 0.80x1.00 เมตร จํานวน 8 ท่อนพร้อมเทลีนและยาแนว (ราย
ละเอียดตามแบบแปลนทีองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะขันธ์
กําหนด) พร้อมติดตังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบ
มาตรฐาน จํานวน 1 ป้าย 
    -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ
.ศ.2537และทีแก้ไขเพิมเติม ฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67(1)/พระ
ราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 มาตรา16(2)
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) แก้ไข เพิม
เติม เปลียนแปลง ครังที 2 ประจําปี พ.ศ.2561 หน้าที 23 ลําดับที 2
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โครงการจัดซือไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมติดตัง(Solar Street 
light)

จํานวน 495,000 บาท

    -เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมติด
ตัง(Solar Street light)  จํานวน 9 ชุด โดยมีคุณลักษณะพืนฐาน ดังนี
    1. แผง Solar Cell ขนาด 130
 วัตต์ แบบ Poly or Mono Crystalline มาตรฐาน CE และ ISO 9001
    2. เสาสูง 6 เมตร ทําจากเหล็กเคลือบกัลป์วาไนซ์
    3. ตู้เหล็กควบคุมการทํางานแบบมีหลังคากันนําฝนได้เป็นอย่างดี
    4. ให้ความสว่างด้วยหลอด LED Ultra Bright ชนิดสว่างพิเศษ มุม
กระจาย 120 องศา/จํานวน 1,200 หลอด
    5. ให้ความเข้มแสงกว่า 40-50 LUX ทีระยะ 6 เมตร
    6. ระบบควบคุมการทํางานอัตโนมัติ ทํางานโดยเปิดเองในเวลากลาง
คืนด้วยระบบเซ็นเซอร์ในตัวและปิดเองในตอนเช้าหรือเมือแบตเตอรีอ่อน
    7. ควบคุมระบบการชาร์จแบบ PWM (Pulse Width Modulate)
และ 3 Stage Charge
    8. ตังโหมดการทํางานได้ถึง 24 ฟังชัน เปิด-ปิดไฟได้แม่นยําในทุกฤดู
กาล
    9. สํารองไฟ 2 วัน ในกรณีไม่มีแดด
10
. แบตเตอรี ชนิด Seal Lead Acid (Free Maintenance) 12 V/100
AH
    -รายละเอียดตามแบบแปลนทีองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะขันธ์
กําหนด) พร้อมติดตังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบ
มาตรฐาน จํานวน 1 ป้าย
    -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ
.ศ.2537และทีแก้ไขเพิมเติม ฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา 68(2)
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564)แก้ไข เพิม
เติม เปลียนแปลง ครังที 2 ประจําปี พ.ศ.2561 หน้าที 6 ลําดับที 5

โครงการติดตังไฟฟ้าแสงสว่างสวนสาธารณะบ้านไม้เสียบและบ้านเกาะร้าว จํานวน 500,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าติดตังไฟฟ้าแสงสว่างสวนสาธารณะบ้านไม้เสียบและ
บ้านเกาะร้าว หมู่ที 2 และหมู่ที 9 โดยเป็นงานติดตังไฟฟ้าแสงสว่างสวน
สาธารณะแบบเสาตรงพร้อมอุปกรณ์ จํานวน 60 ชุด (รายละเอียดตาม
แบบแปลนทีองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะขันธ์กําหนด) พร้อมติดตังป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบมาตรฐาน จํานวน 1 ป้าย 
    -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ
.ศ.2537และทีแก้ไขเพิมเติม ฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา 68(2)
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) แก้ไข เพิม
เติม เปลียนแปลง ครังที 2 ประจําปี พ.ศ.2561 หน้าที 6  ลําดับที 7
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โครงการปรับปรุงถนนสายประชาร่วมใจ 1 พร้อมวางท่อระบายนํา หมู่ที 6 จํานวน 500,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนสายประชาร่วมใจ 1 พร้อมวางท่อระบาย
นํา หมู่ที 6 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลีย 4.00 เมตร ระยะทาง 800
 เมตร พร้อมเทลีนและวางท่อ คสล.มอก.ชัน 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์
กลาง 0.60x1.00  เมตร จํานวน 35 ท่อน พร้อมยาแนว (รายละเอียดตาม
แบบแปลนทีองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะขันธ์กําหนด) พร้อมติดตังป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบมาตรฐาน จํานวน 1 ป้าย 
    -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ
.ศ.2537และทีแก้ไขเพิมเติม ฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67(1)/พระ
ราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 มาตรา16(2)
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) แก้ไข เพิม
เติม เปลียนแปลง ครังที 2 ประจําปี พ.ศ.2561 หน้าที 4 ลําดับที 2

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 723,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 703,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 523,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 442,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่าจ้างแบกหาม จ้างเหมา
เขียนป้าย ค่าถ่ายเอกสาร/เย็บปก/เข้าเล่ม ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและเผย
แพร่  ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆในงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล ค่าติด
ตังไฟฟ้า ค่าติดตังประปาฯ ค่าติดตังโทรศัพท์ ค่าติดตังเครืองรับสัญญาณ
ต่างๆ ฯลฯ  และค่าจ้างอืนๆทีเข้ารายจ่ายประเภทนี 
     -ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทัวไปในงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิง
ปฏิกูล จํานวน 4 คน 
    -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 3523 ลงวันที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้
สอยและค่าสาธารณูปโภค

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการธนาคารขยะ จํานวน 31,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการธนาคารขยะ โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าอาหารกลางวัน ค่า
อาหารว่างพร้อมเครืองดืม ค่าชุดเอกสารประกอบการอบรม ค่าพาหนะ
การเดินทางศึกษาดูงานของผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าตอบแทนวิทยากร และ
อืนๆทีเกียวข้องในโครงการ
    -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ
.ศ.2537และทีแก้ไขเพิมเติม ฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67(2)/พระ
ราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 มาตรา16(18)/ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้าฝึกอบรมของเจ้า
หน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557/พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที2) พ.ศ.2560/ ประกาศกระ
ทรวงมหาดไทยเรืองการจัดการมูลฝอย พ.ศ.2560 ลงวันที 18
 ตุลาคม 2560
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที 199
 ลําดับที 4

วันทีพิมพ์ : 26/9/2561  14:21:26 หน้า : 78/90



ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ 
    -เป็นไปตามหนังสือที มท 0808.2/ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558

ค่าวัสดุ รวม 180,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 70,000 บาท
  - เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิง
ของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  

ประเภทวัสดุคงทน  
    -  ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้
งานไม่ยืนนาน หรือเมือนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่
สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า เช่น ไข
ขวง  ประแจ แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลือน คีมล็อค ล็อคเกียร์ ล็อค
คลัตซ์ กระจกโค้งมน ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุก
เฉิน กรวยจราจร ฯลฯ 

ประเภทวัสดุสินเปลือง  
    - ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสันไม่คงสภาพ
เดิม เช่น ยางรถยนต์ นํามันเบรก น๊อตและสกรู สายไมล์ เพลา ฟิล์มกรอง
แสง ฯลฯ     

ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ 
    - ได้แก่ สิงของทีเป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สําหรับการซ่อมแซม
บํารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมทีมีลักษณะเป็นการซ่อมบํารุงปกติ
หรือค่าซ่อมกลาง เช่น เบาะรถยนต์ เครืองยนต์(อะไหล่)ชุดเกียร์รถ
ยนต์ เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หม้อนํา แบตเตอร์รี จาน
จ่าย   ล้อ    ถังนํามัน ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองข้างรถ
ยนต์     กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ
    -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน/หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
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วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 100,000 บาท
   -เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิง
ของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  

ประเภทวัสดุสินเปลือง  
    - ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสันไม่คงสภาพ
เดิม เช่น     แก๊สหุงต้ม นํามันเชือเพลิง นํามันดีเซล นํามันก๊าด นํามัน
เบนซิน นํามันเตา นํามันจารบี นํามันเครือง ถ่าน ก๊าซ ฯลฯ สําหรับรถจัด
เก็บขยะ รถดูดสิงปฏิกูล

    -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน/หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ/หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย
และค่าสาธารณูปโภค

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 10,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองแต่งกาย รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิง
ของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่
ยืนนาน สินเปลือง หมดไปหรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน
    ประเภทวัสดุคงทน
    -ได้แก่ รองเท้า ถุงมือ หมวก ฯลฯ
    -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน/หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ

งบลงทุน รวม 20,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 20,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 20,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาด
ใหญ่ ยานพาหนะ ฯลฯ ซึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงตามปกติหรือค่าซ่อม
กลาง 
    -เป็นไปตามหนังสือที มท 0808.2/ว1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 141,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 141,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 141,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการเวทีประชาคมระดับตําบล จํานวน 10,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเวทีประชาคมระดับตําบล โดยมีค่า
ใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ทีเกียวข้อง และอืนๆทีเกียวข้องในโครงการ
   -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ
.ศ.2537 และทีแก้ไขเพิมเติม ฉบับที 6 พ.ศ.2552มาตรา 66 /พระราช
บัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 16(1)  มาตรา 16(16
) มาตรา 17(1)(2)
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที 203
 ลําดับที 18

โครงการเวทีประชาคมหมู่บ้าน จํานวน 35,000 บาท
   -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเวทีประชาคมหมู่บ้าน โดยมีค่าใช้
จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  ค่าอาหารว่างและเครือง
ดืม ค่า ค่าวัสดุ อุปกรณ์ทีเกียวข้อง และอืนๆทีเกียวข้องในโครงการ
   -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ
.ศ.2537 และทีแก้ไขเพิมเติม ฉบับที 6 พ.ศ.2552มาตรา 66 /พระราช
บัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 16(1)  มาตรา 16(16
) มาตรา 17(1)(2)
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที 203
 ลําดับที 18
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยให้แก่ประชาชน จํานวน 30,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยให้แก่
ประชาชน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร
ว่างและเครืองดืม ค่าอาหารกลางวัน ค่าป้ายโครงการ ค่าเอกสารประกอบ
การอบรมและอืนๆทีเกียวข้องในโครงการ
    -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้าฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557/พระราช
บัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 มาตรา 16(15)
    -เป็นไปตามแผนแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ส.2561-2564)แก้ไข เพิม
เติม เปลียนแปลง ครังที 2 ประจําปี พ.ศ.2561 หน้าที 18 ลําดับที 3
โครงการองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะขันธ์พบประชาชน จํานวน 45,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะขันธ์
พบประชาชน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าป้ายประชา
สัมพันธ์โครงการ  นํามันสําหรับพัฒนาหมู่บ้าน และอืนๆทีเกียวข้องใน
โครงการ
    -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ
.ศ.2537 และทีแก้ไขเพิมเติม ฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา 66 /พระราช
บัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 16(16) 
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที 201
 ลําดับที 1
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โครงการอบรมส่งเสริมความรู้ด้านการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน

จํานวน 21,000 บาท

    -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมส่งเสริมความรู้ด้านการจัดทํา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบ
ด้วย ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าจัดทําเอกสารคู่มือประกอบ
การอบรม ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าอาหารมือเทียง ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ทีเกียวข้อง หมู่บ้าน และอืนๆทีเกียวข้องใน
โครงการ
    -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ
.ศ.2537 และทีแก้ไขเพิมเติม ฉบับที 6 พ.ศ.2552มาตรา 66 /พระราช
บัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 16(1)  มาตรา 16(16
) มาตรา 17(1)(2)/ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้าฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557/หนังสือที มท
 0891.4/ว856 ลงวันที 12 มีนาคม 2553
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564)แก้ไข เพิม
เติม เปลียนแปลง ครังที 2 ประจําปี พ.ศ.2561  หน้าที 17 ลําดับที 1

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 421,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 400,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 400,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการกีฬาสานสัมพันธ์ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 50,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการกีฬาสานสัมพันธ์ระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจัดซือชุดนักกีฬา ค่า
จัดซือสนับเข่า ค่าจัดซือเครืองดืมสําหรับนักกีฬา ค่าวัสดุ อุปกรณ์ทีใช้ใน
การฝึกซ้อม ค่าจัดซือชุดนักกีฬาพืนบ้าน และอืนๆทีเกียวข้องในโครงการ
    -เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 มาตรา 16(14
)/ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564)แก้ไข เพิม
เติม เปลียนแปลง ครังที 2 ประจําปี พ.ศ.2561  หน้าที 34 ลําดับที 1
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โครงการแข่งขันกีฬาครอบครัวอุ่นใจต้านภัยยาเสพติด จํานวน 250,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาครอบครัวอุ่นใจต้าน
ภัยยาเสพติด โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการ
แข่งขัน ค่าจัดซืออุปกรณ์ทีใช้ในการแข่งขันกีฬา-กรีฑา ค่าถ้วย
รางวัล/เหรียญรางวัล ค่าเงินรางวัล ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าจ้าง
เหมาตกแต่งสนามทีใช้ในการแข่งขันกีฬา กรีฑา ค่าเช่า
เต็นท์ โต๊ะ เก้าอี ค่าจัดซือนําดืม นําแข็ง ค่าจ้างเหมาเครืองเสียง ค่าจัดทํา
สูจิบัตร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายต่างๆ  ค่าตอบแทน
พิธีกร ค่าตอบแทนผู้ช่วยเหลือคณะกรรมการผู้ตัดสินกีฬา และอืนๆทีเกียว
ข้องในโครงการ
    -เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 มาตรา 16(14
)/ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที 187
 ลําดับที 6

โครงการส่งเสริมการออกกําลังกาย จํานวน 100,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการออกกําลังกาย โดยมีค่า
ใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจัดซืออุปกรณ์กีฬาลูกฟุตบอล ลุกวอลเลย์บอล ตา
ข่ายวอลเล่ย์บอล ลูกเปตอง และอืนๆทีเกียวข้องในโครงการ
    -เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 มาตรา 16(14)
     -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) แก้ไข เพิม
เติม เปลียนแปลง ครังที 2 ประจําปี พ.ศ.2561 หน้าที 35 ลําดับที 2

งบเงินอุดหนุน รวม 21,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 21,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน
โครงการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุอําเภอชะอวด ประจําปี 2562 จํานวน 6,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่สมาคมกีฬาอําเภอชะอวด ตามโครงการ
แข่งขันกีฬาผู้สูงอายุอําเภอชะอวด ประจําปี 2562  จํานวน 6,000
.-บาท โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่ากรรมการตัดสิน ค่าเหรียญ
รางวัล ค่าเกียรติบัตร ค่าจัดทําสถานที ค่าถ้วยรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์ในพิธี
เปิด ค่าวงดุริยางค์ และอืนๆทีเกียวข้องในโครงการฯ
    -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ
.ศ.2537 และทีแก้ไขเพิมเติม ฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67(6)/พระ
ราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 มาตรา 16(14)/ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
/หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว3616 ลงวันที 24
 มิถุนายน 2559
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) แก้ไข เพิม
เติม เปลียนแปลง ครังที 2 ประจําปี พ.ศ.2561 หน้าที 37 ลําดับที 2

วันทีพิมพ์ : 26/9/2561  14:21:26 หน้า : 83/90



โครงการจัดการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน เยาวชนและประชาชน ประจําปี 
2562

จํานวน 15,000 บาท

     -เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่สมาคมกีฬาอําเภอชะอวด ตาม
โครงการจัดการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน เยาวชนและ
ประชาชน ประจําปี 2562 จํานวน 15,000.-บาท โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบ
ด้วย ค่ากรรมการตัดสิน ค่าเหรียญรางวัล ค่าเกียรติบัตร ค่าจัดทําบัตรนัก
กีฬา ค่าตอบแทนเจ้าหน้าทีประจําสนาม ค่านําและนําแข็ง และอืนๆทีเกียว
ข้องในโครงการฯ
    -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ
.ศ.2537 และทีแก้ไขเพิมเติม ฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67(6
)/ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 มาตรา 16(14)/ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ
.ศ.2559/หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว3616
 ลงวันที 24 มิถุนายน 2559
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) แก้ไข เพิม
เติม เปลียนแปลง ครังที 2 ประจําปี พ.ศ.2561 หน้าที 37 ลําดับที 1

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 955,500 บาท
งบดําเนินงาน รวม 895,500 บาท
ค่าใช้สอย รวม 895,500 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกียวกับประเพณีท้อง
ถิน(วันสารทเดือนสิบ)

จํานวน 30,000 บาท

    -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
ให้ความรู้เกียวกับประเพณีท้องถิน(วันสารทเดือนสิบ) โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วยค่าจัดซืออุปกรณ์สําหรับทําขนม ค่าจัดนิทรรศการให้ความ
รู้ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี เครืองเสียง  และ
อืนๆทีเกียวข้องในโครงการ
    -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ
.ศ.2537 และทีแก้ไขเพิมเติม ฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา 66
 มาตรา 67(5)(8)/ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้าฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) แก้ไข เพิม
เติม เปลียนแปลง ครังที 2 ประจําปี พ.ศ.2561 หน้าที 14 ลําดับที 1

โครงการจัดกิจกรรมฝึกอบรมตามหลักวิถีอิสลาม จํานวน 50,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมฝึกอบรมตามหลักวิถีอิส
ลาม โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าเวที
พร้อมเครืองเสียง ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  และอืนๆทีเกียวข้องในโครงการ
    -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ
.ศ.2537 และทีแก้ไขเพิมเติม ฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา 66
 มาตรา 67(5)(8)/ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้าฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที 189
 ลําดับที 2
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โครงการจัดงานดอกจูดบาน กาชาดและของดีเมืองชะอวด จํานวน 50,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานดอกจูดบาน กาชาดและของ
ดีเมืองชะอวด โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่า
จ้างเหมาตกแต่งรถขบวนบุปผชาติ ค่าจ้างเหมาตกแต่งซุ้มและจัด
นิทรรศการ ค่าจ้างเหมาขบวนกลองยาวและนางรํา ค่าจัดทําป้ายประชา
สัมพันธ์โครงการ และอืนๆทีเกียวข้องในโครงการ
    -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ
.ศ.2537และทีแก้ไขเพิมเติม ฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา 66/ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬา การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) แก้ไข เพิม
เติม เปลียนแปลง ครังที 2 ประจําปี พ.ศ.2561หน้าที 33 ลําดับที  1

โครงการจัดงานวันลอยกระทง จํานวน 350,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันลอยกระทง โดยมีค่าใช้
จ่ายประกอบด้วย ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี ค่าจ้างทําป้ายประชาสัมพันธ์ ค่า
ใช้จ่ายในพิธีเปิด ค่าวัสดุ อุปกรณ์ทีใช้ในการจัดทํานิทรรศการ ค่าจ้าง
เหมาประดับไฟบริเวณพืนทีโดยรอบของสถานทีจัดกิจกรรม ค่าจัดซือ
วัสดุ อุปกรณ์สําหรับจัดทําตะเกียงพร้อมนํามัน ค่าจ้างเหมาตัดหญ้าพืนที
บริเวณโดยรอบ ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าเงินรางวัล ค่าตอบแทนพิธีกร ค่า
ถ้วยรางวัล ค่ามหรสพ  ค่าของรางวัล ค่าจ้างเหมาเครืองเสียงเวทีกลาง ค่า
นําดืม นําแข็ง ค่าล้างอัดภาพในโครงการ ค่าจัดซือไม้ ตะปู อุปกรณ์ทีใช้
ในการทําบอร์ด และอืนๆทีเกียวข้องในโครงการ
    -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ
.ศ.2537 และทีแก้ไขเพิมเติม ฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา 66
 มาตรา 67(5)(8)/ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที 189
 ลําดับที 7

โครงการจูงลูกจูงหลานเข้าอบรมและฝึกปฏิบัติธรรม จํานวน 290,500 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจูงลูกจูงหลานเข้าอบรมและฝึก
ปฏิบัติธรรม โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าป้าย
โครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่า
จัดซือเทียนพรรษาพร้อมขาตัง ค่าจัดซือผ้าอาบนําฝน ค่าจัดทําเอกสาร
ประกอบการบรรยายและฝึกปฏิบัติจริง และอืนๆทีเกียวข้องในโครงการ
    -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ
.ศ.2537 และทีแก้ไขเพิมเติม ฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67(5)(6
)/ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) แก้ไข เพิม
เติม เปลียนแปลง ครังที 2 ประจําปี พ.ศ.2561 หน้า 14 ลําดับที 2

วันทีพิมพ์ : 26/9/2561  14:21:26 หน้า : 85/90



โครงการฝึกอบรมพิธีกรทางศาสนา จํานวน 30,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมพิธีกรทางศาสนา   โดยมี
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทําคู่มือประกอบการอบรม ค่า
เช่าเก้าอี เครืองเสียง ค่าจัดสถานทีในการฝึกอบรม และอืนๆทีเกียวข้องใน
โครงการ
    -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้าฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557/ตามพระราช
บัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 และทีแก้ไข
เพิมเติม ฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67(5)
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564)แก้ไข เพิม
เติม เปลียนแปลง ครังที 2 ประจําปี พ.ศ.2561 หน้า 15 ลําดับที 3

โครงการมาฆบูชาแห่ผ้าขึนธาตุ จํานวน 25,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการมาฆบูชาแห่ผ้าขึนธาตุ โดยมีค่าใช้
จ่ายประกอบด้วย ค่าจ้างเหมารถ ค่าจัดทําป้ายโครงการ ค่านําดืม และอืนๆ
ทีเกียวข้องในโครงการ
    -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ
.ศ.2537 และทีแก้ไชเพิมเติม ฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา 66
 มาตรา 67(5)(8)
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที 190
 ลําดับที 12

โครงการอบรมคุณธรรมวัฒนธรรมอิสลาม จํานวน 70,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมคุณธรรมวัฒนธรรมอิส
ลาม โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครือง
ดืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเช่า
เครืองเสียงพร้อมเวที ค่าจัดซือนําแข็งพร้อมนําดืม ค่าล้างอัดภาพใน
โครงการ และอืนๆทีเกียวข้องในโครงการ
    -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ
.ศ.2537 และทีแก้ไขเพิมเติม ฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา 66
 มาตรา 67(5)(8)/ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้าฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที 190
 ลําดับที 9
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งบเงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์
โครงการสืบสานประเพณีท้องถินชักพระ จํานวน 60,000 บาท
    -อุดหนุนงบประมาณให้แก่ วัดลานนา วัดไม้เสียบ วัดควนดินแดง วัด
ละ 20,000.-บาท  
    -เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการโครงการสืบสานประเพณีท้องถินชัก
พระ   โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ เช่น โฟม แปรง
ทาสี สีน้า ไม้อัด ตะปู เหล็ก ลวดเชือม และอืนๆทีเกียวข้องในโครงการ 

    -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว1791 ลงวันที 3 เมษายน 2560/หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว3616 ลงวันที 24 มิถุนายน 2559
/ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน พ.ศ.2559/พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วน
ตําบล พ.ศ.2537และทีแก้ไขเพิมเติม ฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา67(8
)/หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2
/ว1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 เรือง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีของ อปท.

    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564)แก้ไข เพิม
เติม เปลียนแปลง ครังที 2 ประจําปี พ.ศ.2561 หน้า 38 ลําดับที 1

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 260,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 260,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 250,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดงานผลผลิตทางการเกษตรและของดีตําบลเกาะขันธ์ จํานวน 250,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการผลผลิตทางการเกษตรของดีตําบล
เกาะขันธ์ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าเงินรางวัล ค่าตอบแทน
พิธีกร ค่าตอบแทนกรรมการติดสินการประกวด ค่าใช้จ่ายในพิธี
เปิด-ปิด ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี เวที เครือง
เสียง ค่าถ้วยรางวัลนางงาม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าจ้างเหมาการแสดงในพิธีเปิด ค่าอาหารมือ
กลางวัน ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์สําหรับการจัด
นิทรรศการ โครงการ และอืนๆทีเกียวข้องในโครงการ

    -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ
.ศ.2537และทีแก้ไขเพิมเติม ฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา 66 /ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬา การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2559

    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) หน้าที 195
 ลําดับที 1
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ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  

ประเภทวัสดุคงทน  
    -  ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้
งานไม่ยืนนาน หรือเมือนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่
สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้ม
ค่า เช่น เคียว สปริงเกลอร์ จอบหมุน จานพรวน คราดซีพรวนดิน เครือง
ดักแมลง อวน กระชัง ฯลฯ 

ประเภทวัสดุสินเปลือง  
    - ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสันไม่คงสภาพ
เดิม เช่น ปุ๋ย ยาป้องกันและกําจัดศัตรูพืช อาหารสัตว์ พืชและสัตว์ พันธ์
สัตว์ปีกและสัตว์นํา วัสดุเพราะชํา อุปกรณ์ในการขยายพันธ์พืช เช่น ใบ
มีด เชือก ผ้าใบหรือพลาสติก หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ ฯลฯ  
 -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน/หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ

งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ รวม 40,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการรักนํา รักป่า รักษาแผ่นดิน จํานวน 40,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรักนํา รักป่า รักษาแผ่นดิน  โดยมี
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าเครืองดืม
สําหรับผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าปุ๋ยเคมี ค่าต้นไม้ และอืนๆทีเกียวข้องกับ
โครงการ 

    -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ
.ศ.2537 และทีแก้ไขเพิมเติม ฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (7)

    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564) แก้ไข เพิม
เติม เปลียนแปลง ครังที 2 ประจําปี พ.ศ.2561 หน้าที 16 ลําดับที 1 
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 18,305,689 บาท
งบกลาง รวม 18,305,689 บาท
งบกลาง รวม 18,305,689 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 190,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานองค์การ
บริหารส่วนตําบลเกาะขันธ์ 
    -เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.ก.ท.และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท
 0809.5/ว9 ลงวันที 22 มกราคม 2557,พระราชบัญญัติประกันสังคม พ
.ศ.2553 /ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต.ด่วนทีสุด ที มท
 0809.5/ว81 ลงวันที 10 กรกฎาคม 2557

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 12,377,400 บาท
    -เพือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ให้กับผู้สูงอายุในตําบลเกาะขันธ์ 
    -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบีย
ยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2552/ตามภารกิจถ่าย
โอนมาตรา 16 แห่ง พ.ร.บ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจฯ
พ.ศ.2542/ตามหนังสือ ที มท 0810.6/ว2076 ลงวันที 5
 กรกฎาคม 2561
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564)หน้าที 172
 ลําดับที 12

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 3,200,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ให้กับผู้พิการในตําบลเกาะขันธ์ 
    -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบีย
ความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2553/ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบียความพิการให้
คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน(ฉบับที2) พ.ศ.2559/ตาม
ภารกิจถ่ายโอนมาตรา 16 แห่ง พ.ร.บ.กําหนดแผนและขันตอนการ
กระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542/ตามหนังสือ ที มท 0810.6/ว2076 ลงวัน
ที 5 กรกฎาคม 2561
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564)หน้าที 172
 ลําดับที 13

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 90,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ให้กับผู้ป่วยเอดส์ในตําบลเกาะขันธ์ ราย
ละ 500 บาท/เดือน 
    -เป็นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพือ
การยังชีพของ อปท.พ.ศ.2548 ข้อ 16 และข้อ 17/ตามภารกิจถ่ายโอน
มาตรา 16 แห่ง พ.ร.บ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ
.2542/ตามหนังสือ ที มท 0810.6/ว2076 ลงวันที 5 กรกฎาคม 2561
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2564)หน้าที 172
 ลําดับที 11
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สํารองจ่าย จํานวน 2,000,000 บาท
    -นําเงินสํารองจ่ายไปใช้จ่ายเพือกรณีฉุกเฉินทีมีสาธารณภัยเกิดขึนหรือ
บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมเท่านัน เช่น การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย นําป่าไหลหลาก แผ่นดินถลม ภัยแล้ง ภัย
หนาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟฟ่าและหมอกควันและโรคติดต่อ
    -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0313.4
/ว667 ลงวันที 12 มีนาคม 2545/ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่า
ใช้จ่ายเพือช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน พ.ศ.2560/หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนที
สุด ที มท 0810.4/ว1077 ลงวันที 17 เมษายน 2561/หนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว608 ลงวันที 5
 มีนาคม 2561/พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ
.ศ.2537 และทีแก้ไชเพิมเติม ฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67(4)

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะขันธ์ จํานวน 154,900 บาท
    -เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วน
ตําบลเกาะขันธ์ 
    -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0891.3
/ว1263 ลงวันที 30 พฤษภาคม 2557 

เงินช่วยพิเศษ จํานวน 30,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือพิเศษให้กับพนักงานส่วนตําบล ผู้รับ
บํานาญ ลูกจ้างและพนักงานทีถึงแก่ความตาย
    -เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรือง หลัก
เกณฑ์และเงือนไขการจ่ายเงินช่วยพิเศษ กรณีพนักงานส่วนตําบล ผู้รับ
บํานาญ ลูกจ้างและพนักงานถึงแก่ความตาย พ.ศ.2560 ประกาศ ณ วัน
ที 30 พฤศจิกายน 2560/ตามหนังสือที  มท 0809.3/ว90 ลงวันที 15
 ธันวาคม 2560

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 263,389 บาท
    -เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน(กทบ.)  
    -เป็นไปตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วน
ท้องถิน ที มท 0808.5/ว29 ลงวันที 12 กรกฎาคม 2560/หนังสือสํานัก
งานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน ที มท 0808.5/ว30
 ลงวันที 12 กรกฎาคม 2560
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