
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลควนศรี

อําเภอ บานนาสาร   จังหวัดสุราษฎรธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 33,188,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 9,166,755 บาท

งบบุคลากร รวม 6,723,820 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,624,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 695,520 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนของนายกเทศมนตรีตําบลควนศรีและรอง
นายกเทศมนตรีตําบลควนศรี
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือน เงินคา
ตอบแทน และประโยชนตอนแทนอยางอื่นของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธาน
สภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายคาเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล พ.ศ. 2554 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกเทศมนตรีตําบล
ควนศรีและรองนายกเทศมนตรีตําบลควนศรี
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือน เงินคา
ตอบแทน และประโยชนตอนแทนอยางอื่นของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธาน
สภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายคาเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล พ.ศ. 2554 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
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เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรีตําบลควนศรีและ
รองนายกเทศมนตรีตําบลควนศรี
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือน เงินคา
ตอบแทน และประโยชนตอนแทนอยางอื่นของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธาน
สภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายคาเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล พ.ศ. 2554 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการ
บริหารสวนตําบล

จํานวน 198,720 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลควนศรี
และที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลควนศรี
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือน เงินคา
ตอบแทน และประโยชนตอนแทนอยางอื่นของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธาน
สภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายคาเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล พ.ศ. 2554 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
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เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 1,490,400 บาท

เพื่อจายเปน
(1)คาตอบแทนรายเดือนของประธานสภาเทศบาลตําบลควน
ศรี จํานวน 1 ตําแหนง
(2)คาตอบแทนรายเดือนรองประธานสภาเทศบาลตําบลควน
ศรี จํานวน 1 ตําแหนง
(3)คาตอบแทนรายเดือนสมาชิกสภาเทศบาลตําบลควน
ศรี จํานวน 10 ตําแหนง
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือน เงินคา
ตอบแทน และประโยชนตอนแทนอยางอื่นของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธาน
สภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายคาเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล พ.ศ. 2554 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,099,180 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,316,860 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานเทศบาล จํานวน 10
 อัตรา ดังนี้
(1)เงินเดือนปลัดเทศบาล จํานวน 1 อัตรา
(2)เงินเดือนหัวหนาสํานักปลัด จํานวน 1 อัตรา
(3)เงินเดือนนักทรัพยากรบุคคล จํานวน 1 อัตรา
(4)เงินเดือนนักวิเคราะหนโยบายและแผน จํานวน 1 อัตรา
(5)เงินเดือนนักพัฒนาชุมชน จํานวน 1 อัตรา
(6)เงินเดือนนักจัดการงานทั่วไป จํานวน 1 อัตรา
(7)เงินเดือนเจาพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา
(8)เงินเดือนเจาพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย จํานวน 1 อัตรา
(9)เงินเดือนนักวิชาการศึกษา จํานวน 1 อัตรา
(10)เงินเดือนเจาพนักงานสุขาภิบาล จํานวน 1 อัตรา
-เปนไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป     

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานเทศบาลผู
มีสิทธิ
-เปนไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 210,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงและเงินคาตอบแทนรายเดือน
ตําแหนงปลัดเทศบาล,ตําแหนงหัวหนาสํานักปลัด และพนักงาน
เทศบาลผูมีสิทธิ
-เปนไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 519,420 บาท

เพื่อจายเปนคาจางพนักงานจาง จํานวน 4 อัตรา
(1)นักการภารโรง จํานวน 1 อัตรา
(2)คนงานทั่วไป จํานวน 1 อัตรา
(3)แมบาน จํานวน 1 อัตรา
(4)ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 1 อัตรา
-เปนไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 51,900 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจางผูมี
สิทธิ
-เปนไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป    
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งบดําเนินงาน รวม 2,279,035 บาท
ค่าตอบแทน รวม 440,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 185,000 บาท

1.เพื่อจายเปนคาใชจายในการคัดเลือกพนักงานและลูกจางของ
เทศบาลตําบลควนศรี ตั้งไว 5,000 บาท เพื่อจายเปนคาใชจายใน
การสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกพนักงานเทศบาลและลูกจางของ
เทศบาลตําบลควนศรี 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
คัดเลือกพนักงานและลูกจางองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2555 และที่แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 อันไดแก เบี้ย
ประชุมของคณะกรรมการและเลขานุการ คาพาหนะเหมาจายของ
คณะกรรมการและเลขานุการ คาสัมมนาคุณของคณะกรรมการ
ออกขอสอบและการตรวจกระดาษคําตอบ
2.เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ(เงิน
รางวัลประจําป)สําหรับพนักงานเทศบาล ลูกจาง และพนักงานจาง
ของเทศบาล ตั้งไว 180,000 บาท
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัล
ประจําปแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557
-ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุราษฎร
ธานี เรื่อง กําหนดหลักเกณฑเงื่อนไขและวิธีการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัล
ประจําปสําหรับพนักงานเทศบาล ลูกจาง และพนักงานจางของ
เทศบาล พ.ศ.2558
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป     
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแก
พนักงานเทศบาลและพนักงานจางผูมีสิทธิ และไดรับคําสั่งให
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

คาเชาบาน จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานเทศบาลผูมีสิทธิเบิกเงินคา
เชาบาน
- เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ
.2562
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป     

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานเทศบาล
และผูมีสิทธิเบิกเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 แกไขเพิ่มเติม
ถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549  
2.หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257 ลงวัน
ที่  28  มิถุนายน 2559
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป     
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ค่าใช้สอย รวม 868,035 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการอื่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปน
(1)คาธรรมเนียมตางๆ
(2)คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา
(3)คาถายเอกสาร คาเย็บเลมหนังสือหรือเขาปกหนังสือ 
(4)คาโฆษณาและเพยแพรประชาสัมพันธหนวยงาน เชน คาจาง
เหมาทําป้ายหรือแผงปดประกาศ การจางทําโปสเตอร ป้ายประชา
สัมพันธ การบันทึกภาพยนต วีดีโอ วีดีทัศน คาลางอัดขยายรูป
ถาย การจางโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธในสื่อประเภท
ตางๆ เชน วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ
ตางๆ, คาจัดทําวารสารประชาสัมพันธการดําเนินงานของ
เทศบาล, คาเชาบริการเว็บไซตรายป, คาจดทะเบียนโดเมนเนม
(5)คาจางเหมาบริการตางๆ เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการใหผู
รับจางเหมาทําการอยางหนึ่งอยางใด ซึ่งมิใชเปนการประกอบ ดัด
แปลง ตอเติม เสริมสรางครุภัณฑหรือสิ่งกอสราง ฯลฯ เชน คาจาง
ทําความสะอาดอาคารสํานักงาน คาจางยามเฝ้าอาคารสํานัก
งาน คาจางเหมาจัดทําของขวัญหรือของที่ระลึกตางๆ คาจางเหมา
ถางป่า ขุดดิน ตัดแตงตนไม ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป     
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คาเชาเครื่องถายเอกสาร จํานวน 26,400 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาเครื่องถายเอกสาร จํานวน 1 เครื่อง
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
1.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวันที่  1
 กุมภาพันธ  2562 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปที่เบิกจายในลักษณะคา
ใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2
/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่องรูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป     
 

คาเบี้ยประกันภัยรถยนต จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเบี้ยประกันภัยรถยนตราชการ สําหรับรถยนตสวน
กลาง หมายเลขทะเบียน กษ 1247 สุราษฎรธานี
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
จัดทําประกันภัยทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2562
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

วันที่พิมพ : 9/9/2563  09:11:20 หนา : 9/86



รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเปน
(1)คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตั้งไว 15,000
 บาท เพื่อจายเปนคารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
ที่มานิเทศงาน ตรวจงานหรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน รวม
ทั้งเจาหนาที่ที่เกี่ยวของในการรวมตอนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคล เชน อาหาร เครื่องดื่ม ของขวัญ คาใชจายที่เกี่ยวเนื่องใน
การเลี้ยงรับรอง และคาบริการอื่นที่จําเปนตองเกี่ยวของกับการ
รับรอง 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
(2)คาเลี้ยงรับรองในการประชุมราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ตั้งไว 10,000 บาท เพื่อจายเปนคาเลี้ยงรับรองในการ
ประชุมสภาทองถิ่น ประชุมคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ
และประชุมอื่นๆ ซึ่งจําเปนตองจาย
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท  0808.4/ว 2381  ลงวัน
ที่  28  กรกฎาคม  2548  เรื่อง  การตั้งงบประมาณและการเบิก
จายเงินคารับรองหรือคาเลี้ยงรับรองขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
(3)คาใชจายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี ราชพิธี ตั้งไว 10,000
 บาท เพื่อจายเปนคาใชจายในพิธีทางศาสนา วันสําคัญทาง
ศาสนา  การจัดงานรัฐพิธี งานราชพิธี และวันสําคัญตาง ๆ เพื่อ
เฉลิมพระเกียรติพระบรมวงศศานุวงศทุกพระองค เชน วันเฉลิม
พระชนมพรรษา วันปยะมหาราช วันวิสาขบูชา วันเขา
พรรษา เทศกาลสําคัญตางๆ ฯลฯ โดยจายเปนคาจัดทําซุมเฉลิม
พระเกียรติ คาเตรียมและตกแตงสถานที่ คาจัดซื้อธงชาติ ผา
แพร ผาริ้วธงชาติ ป้ายสัญลักษณ ธุปเทียน คาพานพุม คาพวง
มาลา คาดอกไม คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจายอื่นๆที่จําเปน
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ยุทธศาสตรที่ 1
 ขอที่ 2 หนาที่ 51 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป     
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในประเทศและ
ตางประเทศหรือไปอบรมสัมมนาของผูบริหาร สมาชิก
สภาฯ พนักงานเทศบาล พนักงานจางและผูมีสิทธิ และผูที่ไดรับ
คําสั่ง โดยจายเปนคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการ
จอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมใน
การใชสนามบิน คาลงทะเบียนฝึกอบรม สัมมนา ประชุม
ตางๆ และคาใชจายอื่นที่จําเปนในการเดินทางไปราชการ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป     

คาใชจายสําหรับการจัดการเลือกตั้ง จํานวน 450,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายสําหรับการจัดการเลือกตั้งของเทศบาล
ตําบลควนศรีในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตําบลควนศรีและ
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลควนศรี ตามที่กฎหมายกําหนด โดยมีคา
ใชจายประกอบดวย คาตอบแทนคณะกรรมการการเลือกตั้ง คา
แบบพิมพ บัตรเลือกตั้ง คาป้ายประชาสัมพันธ วัสดุอุปกรณอื่นๆที่
จําเปนตองใช ฯลฯ
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 14) พ.ศ. 2562 
2.พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
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โครงการจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสําคัญของชาติไทยของเทศบาล
ตําบลควนศรี

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจิตอาสาพัฒนาเนื่อง
ในวันสําคัญของชาติไทย เชน  คาป้ายไวนิลโครงการ คาน้ําดื่ม คา
วัสดุอุปกรณตางๆที่จําเปนตองใชในการดําเนินโครงการ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาการเบิกคาใช
จายในการจัดงานหรือการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา
เขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (ฉบับเพิ่ม
เติม ครั้ง 1/2563) ยุทธศาสตรที่ 1 แผนงานบริหารทั่วไป ขอที่ 1
 หนาที่ 3
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

โครงการฝึกอบรมบุคลากรของเทศบาลตําบลควนศรี จํานวน 6,635 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมบุคลากร
ของเทศบาลตําบลควนศรี เชน คาวิทยากร คาอาหาร คาอาหาร
วาง คาวัสดุอุปกรณตางๆที่จําเปนตองใชในการอบรม
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 2
 แผนงานบริหารทั่วไป ขอที่ 3 หนาที่ 56
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมวัสดุ ครุภัณฑ และ
ทรัพยสินตางๆเพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
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ค่าวัสดุ รวม 213,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานตางๆ เชน กระดาษ คริป
 แฟ้ม ธงชาติ ดินสอ ปากกา เกาอี้พลาสติก ตรายาง สมุดประวัติ
ขาราชการ น้ํายาลบคําผิด กาว ลวดเสียบกระดาษ ซอง
เอกสาร ตลับผงหมึก แผนป้ายสํานักงานหรือหนวยงาน มูลี่ มาน
ปรับแสง(ตอผืน) ฯลฯ 
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิ.ย.2559 เรื่องแนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุตางๆ เชน สาย
ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ถานไฟ ฟวส ไมโครโฟน เครื่องวัด
กระแสไฟฟ้า ฯลฯ 
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิ.ย.2559 เรื่องแนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัวตางๆ เชน ไมกวาด ผง
ซักฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น ผาปูโตะ ที่นอน น้ํายาลางจาน น้ํายา
ลางหองน้ํา มีด หมอ ถวยชาม ซอนสอม ฯลฯ 
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิ.ย.2559 เรื่องแนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นตางๆ เชน น้ํามัน
เชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิน น้ํามันจารบี น้ํามัน
เครื่อง สําหรับการดําเนินงานตางๆ และรถของเทศบาลตําบลควน
ศรี ดังนี้
1.รถยนตสวนกลาง หมายเลขทะเบียน กค 7708 สุราษฎรธานี
2.รถยนตสวนกลาง หมายเลขทะเบียน กษ 1247 สุราษฎรธานี
3.รถจักรยานยนต หมายเลขทะเบียน ขฉฉ 742 
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิ.ย.2559 เรื่องแนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป     

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร
ตางๆ เชน พูกัน กระดาษเขียนโปสเตอร ฟลม เมมโมรี่การด ฟลม
สไลด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิ.ย.2559 เรื่องแนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป    
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอรตางๆ เชน ผงหมึก ตลับผง
หมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร  กระดาษตอเนื่อง แผนกรอง
แสง เทปบันทึกขอมูล เมาส แป้นพิมพ ลายเคเบิล เมนบอรด เม
มโมรี่ชิป เครื่องกระจายสัญญาณ เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบ
ตางๆ ฯลฯ 
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิ.ย.2559 เรื่องแนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป     

ค่าสาธารณูปโภค รวม 758,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 650,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไฟฟ้าสําหรับสํานักงานเทศบาลตําบลควนศรี ศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก ศูนยอปพร. กิจการประปา สถานีสูบน้ําดวย
พลังงานไฟฟ้า  ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป     

คาบริการโทรศัพท จํานวน 75,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบริการโทรศัพทสําหรับสํานักงานเทศบาลตําบล
ควนศรี, ศูนยอปพร.คาบริการรายเดือนสําหรับโทรศัพทมือ
ถือ จํานวน 7 เครื่อง
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

คาบริการไปรษณีย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาสงไปรษณีย, คาโทรเลข ,คาธนาณัติ,คาจัดซื้อดวง
ตราไปรษณียากร,คาเชาตูไปรษณีย ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป    

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 23,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูงของเทศบาลตําบล
ควนศรี
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป   
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งบลงทุน รวม 133,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 133,900 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อเกาอี้แบบพนักพิงต่ํา มีลอหมุน จํานวน 3,500 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้แบบพนักพิงต่ํา มีลอหมุน จํานวน 2 ตัว
โดยมีคุณลักษณะ  ดังนี้
(1)ขนาดไมต่ํากวา 58x58x90 ซม.   
(2)เปนเกาอี้แบบพนักพิงต่ํา มีลอหมุน
(ไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ฉบับเดือนธันวาคม 2562
 สํานักงบประมาณ ตั้งจายตามราคาทองตลาด)
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิ.ย.2559 เรื่องแนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
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จัดซื้อเครื่องโทรสารระบบเลเซอร จํานวน 8,900 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องโทรสารระบบเลเซอร ใชกระดาษ
ธรรมดา จํานวน 1 เครื่อง
โดยมีคุณลัษณะ ดังนี้
(1)ความเร็วสงแฟกซไมต่ํากวา 2.5 วินาที/แผน 
(2)หนวยความจําไมต่ํากวา 16 MB  
(3)รับเอกสารกรณีกระดาษหมด 400 แผน  
(4)กระจายสงอัตโนมัติ 272 เลขหมาย,สงเอกสารไดครั้งละ 20
 แผน  
(5)ทํางานเปนพริ้นเตอรไดสูงสุด 20 แผน/นาที  
(6)ถายเอกสารไดสูงสุด 99 สําเนา, 50-400% ยอ-ขยาย  
(7)ถาดบรรจุกระดาษ 250 แผน    
(ไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ฉบับเดือนธันวาคม 2562
 สํานักงบประมาณ ตั้งจายตามราคาทองตลาด)
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิ.ย.2559 เรื่องแนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

จัดซื้อตูเหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็ก แบบ 2 บาน  จํานวน 4 ตู
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
(1)มีมือจับชนิดบิด
(2)มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
(3)คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)
(ตั้งจายตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ฉบับเดือน
ธันวาคม 2562 ของสํานักงบประมาณ)
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิ.ย.2559 เรื่องแนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป   
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จัดซื้อโตะพับสีขาว จํานวน 34,500 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะพับสีขาว จํานวน 15 ตัว
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
(1)โตะขนาดไมนอยกวา 180x60x75 เซนติเมตร 
(2)พื้นหนาปูโฟเมกา
(3)โครง-ขาชุบโครเมี่ยม/ขาพับได
(ไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ฉบับเดือนธันวาคม 2562
 สํานักงบประมาณ ตั้งจายตามราคาทองตลาด)
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิ.ย.2559 เรื่องแนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (ฉบับเพิ่ม
เติม ครั้งที่ 2/2563) แบบ ผ.03 ขอที่ 1 หนาที่  13
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

จัดซื้อโตะหมูบูชา จํานวน 7,500 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะหมูบูชา จํานวน 1 ชุด
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
(1) ทําดวยไมสัก  
(2) มีโตะหมูบูชา 9 ตัว ความกวางตัวละ 9 นิ้ว 
(3) มีฐานรองโตะหมู  
(ตั้งจายตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ฉบับเดือน
ธันวาคม 2562 ของสํานักงบประมาณ)
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิ.ย.2559 เรื่องแนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 34,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานัก
งาน (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 2 เครื่อง
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
(1)มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอย
กวา 3.1 GHz หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
(2)หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
นอยกวา 4 MB
(3)มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
นอยกวา 4 GB
(4)มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
นอยกวา 1 TB หรือชนิด Solid State Drive –ขนาดความจุไม
นอยกวา 250 GB  จํานวน 1 หนวย
(5)มี DVD-RW  หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
(6)มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย(Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวาจํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
(7)มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย
กวา 3 ชอง
(8)มีแป้นพิมพและเมาส
(9)มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
(ตั้งจายตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนเดือนพฤษภาคม 2563)
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิ.ย.2559 เรื่องแนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 

จัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร หรือ LED สี จํานวน 15,000 บาท
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เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction 
เลเซอร หรือ LED สี จํานวน 1 เครื่อง
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
(1)เปนอุปกรณที่มีความสามารถเปน Printer, Copier  
และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน
(2)มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600x600 dpi
(3)มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4  ไมนอย
กวา 18 หนาตอนาที (ppm)
(4)มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 18
 หนาตอนาที (ppm)
(5)มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 256 MB
(6)สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา และสี) ได
(7)มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไมนอย
กวา 1,200 x 1,200 dpi
(8)มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
(9)สามารถถายสําเนาเอกสารไดทั้งสีและขาวดํา
(10)สามารถทําสําเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 99 สําเนา
(11)สามารถยอและขยายได 25 ถึง 400 เปอรเซ็นต
(12)มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวน
ไมนอยกวา 1 ชอง
(13)มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวน ไมนอยกวา 1
 ชอง หรือ สามารถใชงานผานเครือขายไรสาย Wi-
Fi (IEEE 802.11b,g,n) ได
(14)มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 150 แผน
(15)สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom
(ตั้งจายตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม  2563) 
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิ.ย.2559 เรื่องแนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป      
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จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 2
 เครื่อง
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
(1)มีกําลังไฟฟ้าดานนอกไมนอยกวา 800 VA (480 Watts)
(2)สามารถสํารองไฟฟ้าไดไมนอยกวา 15 นาที
(ตั้งจายตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนเดือนพฤษภาคม 2563)
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิ.ย.2559 เรื่องแนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
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จัดซื้ออุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card Reader) จํานวน 3,500 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออุปกรณอานบัตรแบบ
อเนกประสงค จํานวน 5 เครื่อง
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
(1)สามารถอานและเขียนขอมูลในบัตรแบบ
อเนกประสงค (Smart  Card) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได
(2)มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา 4.8 MHz
(3)สามารถใชงานผานชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB ได
(4)สามารถใชกับบัตรแบบอเนกประสงค (Smart  Card)  ที่ใช
แรงดันไฟฟ้าขนาด 5 Volts,3 Volts และ 1.8 Volts ไดเปนอยาง
นอย
(ตั้งจายตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนเดือนพฤษภาคม 2563)
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิ.ย.2559 เรื่องแนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (ฉบับเพิ่ม
เติม ครั้งที่ 2/2563) แบบ ผ.03 ขอที่ 2 หนาที่ 13
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 

งบรายจ่ายอื่น รวม 30,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 30,000 บาท
รายจายอื่น

รายจายอื่น จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการประเมินความพึงพอใจตอการให
บริการของเทศบาลตําบลควนศรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,622,660 บาท
งบบุคลากร รวม 2,183,460 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,183,460 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,626,300 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานเทศบาลสังกัดกอง
คลัง จํานวน 5 อัตรา
(1)ตําแหนงผูอํานวยการกองคลัง จํานวน 1 อัตรา
(2)ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี จํานวน 1 อัตรา
(3)ตําแหนงนักวิชาการจัดเก็บรายได จํานวน 1 อัตรา
(4)ตําแหนงเจาพนักงานพัสดุ จํานวน 2 อัตรา
-เปนไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 20,160 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานเทศบาลผู
มีสิทธิ สังกัดกองคลัง
-เปนไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงใหแกผูอํานวยการกองคลังและ
พนักงานเทศบาลผูมีสิทธิ
-เปนไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 495,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางพนักงานจางสังกัดกองคลัง จํานวน 3 อัตรา
(1)ตําแหนงผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี จํานวน 1อัตรา
(2)ตําแหนงผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได จํานวน 1 อัตรา
(3)ตําแหนงผูชวยเจาพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา
-เปนไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง     

งบดําเนินงาน รวม 405,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 205,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ(เงินรางวัล
ประจําป)สําหรับพนักงานเทศบาล ลูกจาง และพนักงานจางของ
เทศบาล 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัล
ประจําปแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557
-ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุราษฎร
ธานี เรื่อง กําหนดหลักเกณฑเงื่อนไขและวิธีการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัล
ประจําปสําหรับพนักงานเทศบาล ลูกจาง และพนักงานจางของ
เทศบาล พ.ศ.2558
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแก
พนักงานเทศบาลและพนักงานจางผูมีสิทธิ และผูที่ไดรับคําสั่งให
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

คาเชาบาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานเทศบาลผูมีสิทธิเบิกเงินคา
เชาบาน
- เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ
.2562
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานเทศบาลผู
มีสิทธิเบิกเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 แกไขเพิ่มเติม
ถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549  
2.หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257 ลงวัน
ที่  28  มิถุนายน 2559
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง     
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ค่าใช้สอย รวม 105,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการอื่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปน
(1)คาธรรมเนียมตางๆ 
(2)คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ
(3)คาโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธหนวยงาน
(4)คาจางเหมาบริการตางๆ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

คาเบี้ยประกันภัยรถยนต จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเบี้ยประกันภัยรถยนตราชการ สําหรับรถยนตสวน
กลาง สังกัดกองคลัง เทศบาลตําบลควนศรี 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
จัดทําประกันภัยทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2562
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง    

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในประเทศและ
ตางประเทศหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาล พนักงาน
จางและผูมีสิทธิ และผูที่ไดรับคําสั่ง โดยจายเปนคาเบี้ยเลี้ยง คา
พาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผาน
ทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาลงทะเบียนฝึก
อบรม สัมมนา ประชุมตางๆ และคาใชจายอื่นที่จําเปนในการเดิน
ทางไปราชการ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมวัสดุ ครุภัณฑ และ
ทรัพยสินตางๆเพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

ค่าวัสดุ รวม 95,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

แยกเปน
(1)คาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ตั้งไว 25,000 บาท เพื่อจายเปนคาจัด
ซื้อวัสดุสํานักงานตางๆ เชน กระดาษ คริป แฟ้ม ธง
ชาติ ดินสอ ปากกา ตรายาง  น้ํายาลบคําผิด กาว ลวด
เสียบกระดาษ ซองเอกสาร ตลับผงหมึก ฯลฯ 
(2)คาจัดซื้อแบบพิมพตางๆ ตั้งไว 5,000 บาท เพื่อจายเปนคาจัด
ซื้อแบบพิมพตางๆ ในการจัดเก็บรายได
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิ.ย.2559 เรื่องแนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นสําหรับรถของ
เทศบาลตําบลควนศรี สังกัดกองคลัง
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิ.ย.2559 เรื่องแนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร
ตางๆ เชน พูกัน กระดาษเขียนโปสเตอร ฟลม เมมโมรี่การด ฟลม
สไลด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ(ภาพยนต, วีดีโอเทป, แผนซี
ดี) ภาพถายดาวเทียม ฯลฯ
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิ.ย.2559 เรื่องแนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง      

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอรตางๆ เชน ผงหมึก ตลับผง
หมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร  กระดาษตอเนื่อง แผนกรอง
แสง เทปบันทึกขอมูล เมาส แป้นพิมพ ลายเคเบิล เมนบอรด เม
มโมรี่ชิป เครื่องกระจายสัญญาณ เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบ
ตางๆ ฯลฯ 
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิ.ย.2559 เรื่องแนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

วันที่พิมพ : 9/9/2563  09:11:20 หนา : 28/86



งบลงทุน รวม 34,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 34,200 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อเกาอี้แบบพนักพิงต่ํา มีลอหมุน จํานวน 7,400 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้แบบพนักพิงต่ํา มีลอหมุน จํานวน 4
 ตัว 
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1.ขนาดไมต่ํากวา 58x58x90 ซม
2.เปนเกาอี้แบบพนักพิงต่ํา มีลอหมุน
(ไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ฉบับเดือนธันวาคม 2562
 สํานักงบประมาณ ตั้งจายตามราคาทองตลาด)
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิ.ย.2559 เรื่องแนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

จัดซื้อตูวางเอกสาร 20 ชอง จํานวน 5,800 บาท

เพื่อจัดซื้อตูวางเอกสาร 20 ชอง จํานวน 2 ตู
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
(1)ขนาดกวางไมนอยกวา 92 ลึก 31.1 สูง 96.2 ซม.
(ไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ฉบับเดือนธันวาคม 2562
 สํานักงบประมาณ ตั้งจายตามราคาทองตลาด)
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิ.ย.2559 เรื่องแนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง
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จัดซื้อตูเหล็กแบบ 2 บาน จํานวน 11,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็ก แบบ 2 บาน (มอก.) จํานวน 2 ตู
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
(1)มีมือจับชนิดบิด
(2)มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
(3)คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
(ตั้งจายตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ฉบับเดือน
ธันวาคม 2562 ของสํานักงบประมาณ)
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิ.ย.2559 เรื่องแนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง  
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

จัดซื้อเครื่องพิมพ multifuction เลเซอร หรือ LED ขาวดํา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifuction 
เลเซอร หรือ LED ขาวดํา จํานวน 1 เครื่อง
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้        
(1) เปนอุปกรณที่มีความสามารถเปน Printer ,Copier,Scanner 
และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน        
(2) มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600X600 dpi        
(3) มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 28
 หนาตอนาที (PPm)        
(4) มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 256 MB        
(5) สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 ได        
(6) มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไมนอย
กวา 1,200X1,200 dpi        
(7) มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)        
(8) สามารถถายสําเนาเอกสารได        
(9) สามารถทําสําเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 99 สําเนา        
(10) สามารถยอและขยายได 25 ถึง 400  เปอร็เซ็นต        
(11) มีชองเชื่อมตอ Interface แบบ USB ๒.๐ หรือดีกวา จํานวน
ไมนอยกวา ๑ ชอง        
(12) มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวน ไมนอยกวา  1 ชอง      

(13) มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 250 แผน        
(14) สามารถใชไดกับ A4,Letter, Legal และ Custom        
(ตั้งจายตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอรฉบับเดือน พฤษภาคม 2563     
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิ.ย.2559 เรื่องแนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง        
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 112,500 บาท

งบดําเนินงาน รวม 108,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 28,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาเบี้ยประกันภัยรถยนต จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเบี้ยประกันภัยรถยนตราชการ สําหรับรถยนตตรวจ
การณ อปพร.ตําบลควนศรี หมายเลขทะเบียน กท 5950
 สุราษฎรธานี
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
จัดทําประกันภัยทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2562
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมวัสดุ ครุภัณฑ และ
ทรัพยสินตางๆ ใหสามารถใชงานไดตามปกติ 
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน

ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน ประแจ กรวย
จราจร ยางรถยนต หมอน้ํา แบตเตอรี่ ไฟหนาไฟเบรก ฯลฯ
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิ.ย.2559 เรื่องแนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นตางๆ เชน น้ํามัน
เชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันจารบี น้ํามัน
เครื่อง ฯลฯ สําหรับรถยนตตรวจการณ อปพร.ตําบลควน
ศรี หมายเลขทะเบียน กท.5950 สุราษฎรธานี เรือตรวจการณของ
เทศบาลตําบลควนศรี เพื่อใชในการปฏิบัติหนาที่ของเทศบาล
ตําบลควนศรี 
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิ.ย.2559 เรื่องแนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบลงทุน รวม 4,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 4,500 บาท
ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซื้อสัญญาณไฟวับวาบแบบ LED จํานวน 4,500 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสัญญาณไฟวับวาบแบบ LED จํานวน 1 ชุด
โดยมีคุณลักษณะ  ดังนี้
(1)เปนสัญญาณไฟแทง 2 หนา มีไฟขาง   
(2)ขนาดความยาวไมนอยกวา 95 ซม.
(3)สีแดงลวน
(4)มีแมเหล็กติดตั้งบนหลังคา
(ไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ฉบับเดือนธันวาคม 2562
 สํานักงบประมาณ ตั้งจายตามราคาทองตลาด)
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิ.ย.2559 เรื่องแนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) (ฉบับเพิ่ม
เติม ครั้งที่ 2/2563) แบบ ผ.03 ขอ 4 หนาที่ 14 
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 427,600 บาท
งบดําเนินงาน รวม 63,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 25,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเปนคาป่วยการใหแกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.)เทศบาลตําบควนศรี
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใหแกอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2560
2.ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแหง
ชาติ วาดวยคาใชจายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย พ.ศ.2560
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน     

ค่าใช้สอย รวม 8,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนนในชวงเทศกาลสําคัญ 
(เทศกาล ปใหม)

จํานวน 4,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลสําคัญ (เทศกาลปใหม) เชน คา
ป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธรณรงค คาวัสดุอุปกรณ และคา
ใชจายอื่นที่จําเปนตองใช
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
1.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0804.5/ว1634 ลงวันที่  22 กันยายน 2557
2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว661 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 5
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน ขอที่ 1 หนาที่ 160
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน
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โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนนในชวงเทศกาลสําคัญ 
(เทศกาล สงกรานต

จํานวน 4,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในชวงเทศกาลสําคัญ (เทศกาลสงกรานต) เชน คาป้าย
โครงการ ป้ายรณรงคประชาสัมพันธ คาวัสดุอุปกรณ และคาใช
จายอื่นที่จําเปนตองใช
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
1.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0804.5/ว1634 ลงวันที่  22 กันยายน 2557
2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว661 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 5
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน ขอที่ 2 หนาที่ 160
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน สายไฟฟ้า หลอด
ไฟฟ้า ปลั๊กไฟ ฯลฯ
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิ.ย.2559 เรื่องแนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุเครื่องแตงกาย เชน รองเทาบูท เสื้อสะทอน
แสง เสื้อกันฝน ฯลฯ
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิ.ย.2559 เรื่องแนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน
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วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุเครื่องดับเพลิง เชน ถังฉีดน้ําสะพายหลัง ไม
ตบไฟ ฯลฯ
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิ.ย.2559 เรื่องแนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบลงทุน รวม 364,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 364,600 บาท
ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซื้อกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) พรมติดตั้ง หมูที่ 2 บานควน
ศรี

จํานวน 364,600 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) พรอมติด
ตั้ง หมูที่ 2 บานควนศรี เพื่อติดตั้งในพื้นที่เสี่ยง จุดอันตราย โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
 1. กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย แบบมุมมองคงที่สําหรับ
ติดตั้งภายนอกอาคาร   จํานวน 5 ชุด คุณลักษณะพื้นฐาน
            1.1 มีความละเอียดของภาพสูงสุดไมนอย
กวา 1,920 x 1,080 pixel หรือไมนอยกวา  2,073,600 pixel
     1.2 มี frame rate ไมนอยกวา 25 ภาพตอ
วินาที (frame per second)
     1.3 ใชเทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ infrared Cut-
off Removable (ICR) สําหรับการบันทึกภาพไดทั้งกลางวันและ
กลางคืนโดยอัตโนมัติ
     1.4 มีความไวแสงนอยสุด ไมมากกวา 0.12 LUX สําหรับการ
แสดงภาพสี (Color) ) และไมมากกวา 0.05 LUX สําหรับการ
แสดงภาพขาวดํา (Black/White)
     1.5 มีขนาดตัวรับภาพ (image Sensor) ไมนอยกวา 1/3 นิ้ว 
     1.6 มีผลตางคาความยาวโฟกัสต่ําสุดกับคาความยาวโฟกัสสูง
สุดไมนอยกวา 4.5 มิลลิเมตร
        1.7 สามารถตรวจจัดความเคลื่อนไหว
อัตโนมัติ (Motion Detection) ได
     1.8 สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกตางของ
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แสงมาก (Wide Dynamic Range 
หรือ Super Dynamic Range ) ได
     1.9 สามารถสงสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงไดอยาง
นอย 2 แหลง
     1.10 ไดรับ
มาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)
      1.11 สามารถสงสัญญาณภาพไดตามมาตรฐาน H.264 เปน
อยางนอย
     1.12 สามารถใชงานตามมาตรฐาน IPv4 หรือ IPv6 ได
     1.13 มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา และสามารถทํางานไดตาม
มาตรฐานIEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at
(Power over Ethernet)
         ในชองเดียวกันได
     1.14 ตัวกลองไดมาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณเพิ่มเติม
สําหรับหอหุม (Housing) ที่ไดมาตรฐาน IP66 หรือดีกวา
     1.15 สามารถทํางานไดที่อุณหภูมิ -10 องศาเซลเซียส ถึง 50
 องศาเซลเซียส เปนอยางนอย
     1.16 สามารถใชงานกับมาตรฐาน HTTP , HTTPS ,  “NTP 
หรือ SNTP” , SNMP , RTSP , IEEE802.1x ไดเปนอยางนอย
     1.17 มีชองสําหรับบันทึกขอมูลลงหนวยความจํา
แบบ SD Card หรือ MicroSD Card หรือ MiniSD Card
     1.18 ตองมี Software Development Kit (SDK) 
หรือ Application Programming Interface (API) ในรูปแบบ
แผน CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตอง หรือสามารถ Download 
จากเว็บไซตผูผลิต        
     1.19 ไดรับมาตรฐานดานความปลอดภัยตอผูใชงาน
     1.20 ผูผลิตตองไดรับมาตรฐานดานระบบการจัดการสิ่งแวด
ลอม
     1.21 ผูผลิตตองไดรับมาตรฐานดานการบริหารจัดการหรือ
บริหารงานที่มีคุณภาพ
(ตั้งตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกลอง
โทรทัศนวงจรปด ฉบับเดือนกันยายน 2562 ประกาศ ณ วันที่ 25
 กันยายน 2562 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)
 2. อุปกรณบันทึกภาพผานเครือ
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ขาย (Network Video Recorder) แบบ 8 channel  จํานวน 1
 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน
           2.1 เปนอุปกรณที่ผลิตมาเพื่อบันทึกภาพจากกลอง
โทรทัศนวงจรปดโดยเฉพาะ 
           2.2 สามารถบันทึกและบีบอัดภาพไดตาม
มาตรฐาน MPEG4 หรือ H.264 หรือดีกวา 
           2.3 ไดรับ
มาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum) 
           2.4 มีชองเชื่อมตอระบบเครือ
ขาย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดี
กวา จํานวน ไมนอยกวา 1 ชอง
           2.5 สามารถบันทึกภาพและสงภาพเพื่อแสดงผลที่ความ
ละเอียดของภาพสูงสุดไมนอยกวา 1,920x1,080 pixel หรือไม
นอยกวา 2,073,600 pixel
           2.6 สามารถใชงานกับมาตรฐาน “HTTP 
หรือ HTTPS”, SMTP, “NTP หรือ SNTP”, SNMP , RTSP  ได
เปนอยางนอย 
           2.7 มีหนวยจัดเก็บขอมูลสําหรับกลองวงจรปดโดย
เฉพาะ (Surveillance Hard Disk) ชนิด SATA  ขนาดความจุรวม
ไมนอยกวา 8 TB
           2.8 มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB จํานวนไม
นอยกวา 2 ชอง 
           2.9 สามารถใชงานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได 
           2.10 ตองมี Software Development Kit (SDK) 
หรือ Application Programming Interface (API) ในรูปแบบ
แผน CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตอง หรือสามารถ Download 
จากเว็บไซตผูผลิต
           2.11 สามารถแสดงภาพที่บันทึกจากกลองโทรทัศนวงจร
ปดผานระบบเครือขายได 
           2.12 ผูผลิตตองไดรับมาตรฐานดานการบริหารจัดการ
หรือบริหารงานที่มีคุณภาพ
(ตั้งตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกลอง
โทรทัศนวงจรปด ฉบับเดือนกันยายน 2562 ประกาศ ณ วันที่ 25
 กันยายน 2562 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)
 3. อุปกรณกระจายสัญญาณแบบ POE (POE L2 Switch) 
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ขนาด 8 ชอง จํานวน 3 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน
      3.1 มีลักษณะการทางานไมนอยกวา Layer 2
 ของ OSI Model 
      3.2 มี Switching Capacity ไมนอยกวา 16 Gbps 
      3.3 รองรับ Mac Address ไดไมนอย
กวา 8,000 Mac Address 
             3.4 มีชองเชื่อมตอระบบเครือ
ขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดี
กวา และสามารถทํางานไดตามมาตรฐาน IEEE 802.3af 
หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในชอง 
     เดียวกันได จํานวนไมนอยกวา 8 ชอง
      3.5 มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทางานชองเชื่อมตอ
ระบบเครือขายทุกชอง
(ตั้งตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกลอง
โทรทัศนวงจรปด ฉบับเดือนกันยายน 2562 ประกาศ ณ วันที่ 25
 กันยายน 2562 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)
 4. เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA  จํานวน 1
 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน
      4.1 มีกําลังไฟฟ้าดานนอกไมนอยกวา 1 kVA (600 Watts)  
      4.2 สามารถสํารองไฟไดไมนอยกวา 15 นาที
(ตั้งตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือน มีนาคม 2562 ประกาศ     ณ วันที่ 15
 มีนาคม 2562  ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)
 5. เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  จํานวน 3
 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน
      5.1 มีกําลังไฟฟ้าดานนอกไมนอย
กวา  800VA (480 Watts)  
      5.2 สามารถสํารองไฟไดไมนอยกวา 15 นาที
(ตั้งตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือน มีนาคม 2562 ประกาศ     ณ วันที่ 15
 มีนาคม 2562  ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)
 6. โทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) ระดับความ
ละเอียด 1920 x 1080  พิกเซล ขนาด 40 นิ้ว จํานวน 1
 ชุด คุณลักษณะพื้นฐาน
              6.1  ระดับความละเอียดเปนความละเอียดของจอ
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ภาพ (Resolution) 1920 x 1080 พิกเซล
              6.2  ขนาดที่กําหนดเปนขนาดจอภาพขั้นต่ํา 40
 นิ้ว          
              6.3  แสดงภาพดวยหลอด
ภาพ  แบบ LED Backlight    
              6.4  ชองตอ  HDMI ไมนอยกวา 2 ชอง เพื่อการเชื่อม
ตอสัญญาณภาพและเสียง          
              6.5  ชองตอ USB ไมนอยกวา 1 ชอง รองรับ
ไฟล  ภาพ เพลง และภาพยนตร         
              6.6  มีตัวรับสัญญาณ Digital ในตัว
(ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1
 สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2562)
 7. ตูสําหรับจัดเก็บอุปกรณ ขนาด 19 นิ้ว 27U จํานวน 1
 ชุด คุณลักษณะพื้นฐาน
             7.1 เปนตู Rack ปด ขนาด 19 นิ้ว  27U โดยมีความ
กวางไมนอยกวา 60 เซนติเมตร ความลึกไมนอยกวา   60
  เซนติเมตร และความสูงไมนอยกวา 139 เซนติเมตร
             7.2 ผลิตจากเหล็กแผนเคลือบสังกะสีแบบชุบดวย
ไฟฟ้า (Electro-galvanized steel sheet)
             7.3 มีพัดลมระบายความรอนไมนอยกวา 2 ตัว
             7.4 มีรางปลั๊กและถาด 
(-ไมมีในเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกลอง
โทรทัศนวงจรปด ฉบับเดือนกันยายน 2562 ประกาศ ณ วันที่ 25
 กันยายน 2562 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
-ไมมีในเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือน มีนาคม 2562 ประกาศ     ณ วันที่ 15
 มีนาคม 2562  ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
-ไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1
 สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2562 ตั้งตามราคาทองตลาด)
 8. อุปกรณ ODF Fiber optic จํานวน 1 ชุด คุณลักษณะพื้น
ฐาน   
             8.1 แผนพลาสติกดานบนสามารถถอดออกได
             8.2 มี Label และชองใส Label เพื่อบอกตําแหนง
ของ Port
             8.3 LGX Snap-in Plate
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(-ไมมีในเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกลอง
โทรทัศนวงจรปด ฉบับเดือนกันยายน 2562 ประกาศ ณ วันที่ 25
 กันยายน 2562 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
-ไมมีในเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือน มีนาคม 2562 ประกาศ     ณ วันที่ 15
 มีนาคม 2562  ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
-ไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1
 สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2562 
-ตั้งตามราคาทองตลาด)
 9. สาย Fiber Optic 12 core จํานวนไมนอยกวา  800
 เมตร  คุณลักษณะพื้นฐาน
             9.1 มีขนาดของแกนสายใยแกวนําแสงขนาดไมนอย
กวา ๑๒ แกน (๑๒ Core) ชนิด Single Mode
             9.2 การสงสัญญาณแบบ โหมดเดียว (Single-Mode)
             9.3 อัตราการลาม
ไฟ ชนิด LSZH (Low Smoke Zero Halogen) สายแบบไมติด
ลามไฟ มีควันนอยเมือเกิดเพลิงไหม
(-ไมมีในเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกลอง
โทรทัศนวงจรปด ฉบับเดือนกันยายน 2562 ประกาศ ณ วันที่ 25
 กันยายน 2562 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
-ไมมีในเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือน มีนาคม 2562 ประกาศ     ณ วันที่ 15
 มีนาคม 2562  ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
-ไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1
 สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2562 
-ตั้งตามราคาทองตลาด)
 10. สายนําสัญญาณชนิด UTP Cat6 ภายนอกอาคาร จํานวนไม
นอยกวา  200  เมตร คุณลักษณะพื้นฐาน
              10.1 เปนสายทองแดงแบบตี
เกลียว UTP Category 6 (Unshielded Twisted Pair) ที่มี
คุณสมบัติตามมาตรฐาน ANSI/TIA-568-
C.2, ISO/IEC 11801:2017 class E, EN-50173-1 
              10.2 สามารถรองรับการใชงาน 10BASE-
T, 1000 BASE-T, 100 BASE-
TX, 155/622 Mbps and 1.2 Gbps ATM
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 (-ไมมีในเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกลอง
โทรทัศนวงจรปด ฉบับเดือนกันยายน 2562 ประกาศ ณ วันที่ 25
 กันยายน 2562 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
-ไมมีในเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือน มีนาคม 2562 ประกาศ     ณ วันที่ 15
 มีนาคม 2562  ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
-ไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1
 สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2562 
-ตั้งตามราคาทองตลาด)
 11. ตูเหล็กแบบภายนอกอาคารแบบแขวน พรอม
อุปกรณ  จํานวน  3 ชุด คุณลักษณะพื้นฐาน
             11.1 เปนตูเหล็กแบบภายนอกอาคารแบบแขวน มี
ขนาดความสูงไมนอยกวา 68 ซม. มีขนาดความกวางไมนอย
กวา 43 ซม. มีขนาดความลึกไมนอยกวา 25 ซม. 
             11.2 มีพัดลมระบายความรอนไดไมนอยกวา 2
 ตัว และ Breaker 1 ชุด 
             11.3 มีมาตรฐานป้องกันน้ํา IP54 
             11.4  ติดตั้งกลางแจงใชจัดเก็บอุปกรณเครือขาย
ระบบ LAN, Fiber Optic, เครื่องบันทึกกลองวงจรปดและ
อุปกรณไฟฟ้าอื่นๆ
             11.5  ผลิตจากเหล็กแผนชุบสังกะสี น้ําหนักเบาและ
กันสนิมไดอยางสมบูรณ
             11.6 มีฝาหนาเปด - ปดพรอมกุญแจล็อค เพื่อความ
ปลอดภัยของอุปกรณที่ติดตั้งภายใน
(-ไมมีในเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกลอง
โทรทัศนวงจรปด ฉบับเดือนกันยายน 2562 ประกาศ ณ วันที่ 25
 กันยายน 2562 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
-ไมมีในเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือน มีนาคม 2562 ประกาศ     ณ วันที่ 15
 มีนาคม 2562  ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
-ไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1
 สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2562 
-ตั้งตามราคาทองตลาด)
 12. อุปกรณ Ethernet Fiber Media Converter จํานวน 3
 คู คุณลักษณะพื้นฐาน
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             12.1 เปนอุปกรณสําหรับแปลงสื่อนําสัญญาณแบบใย
แกวนําแสง (Fiber Optic) เปน Lan (UTP)  
             12.2 รองรับการเชื่อมตอกับสายใยแกวนํา
แสง (Fiber Optic) ชนิด Single mode  
(-ไมมีในเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกลอง
โทรทัศนวงจรปด ฉบับเดือนกันยายน 2562 ประกาศ ณ วันที่ 25
 กันยายน 2562 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
-ไมมีในเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือน มีนาคม 2562 ประกาศ     ณ วันที่ 15
 มีนาคม 2562  ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
-ไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1
 สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2562 
-ตั้งตามราคาทองตลาด)
 13. งานระบบไฟฟ้า จํานวน 4 จุด
       13.1 จุดที่ 1 ประกอบดวย
                  1. มาตรวัดไฟฟ้า ขนาด 5 แอมป์ 1 เฟส
 220 V 50 Hz 1 ลูก
                 (ผูรับจางจะตองรับผิดชอบคาธรรมเนียมการขอใช
ไฟ)
                 2. อุปกรณระบบสายเมนไฟฟ้าแรงต่ํา 
                 3. อุปกรณระบบกราวด
              13.2 จุดที่ 2 ประกอบดวย
                  1. มาตรวัดไฟฟ้า ขนาด 5 แอมป์ 1 เฟส
 220 V 50 Hz  1 ลูก
                 (ผูรับจางจะตองรับผิดชอบคาธรรมเนียมการขอใช
ไฟ) 
                  2. อุปกรณระบบสายเมนไฟฟ้าแรงต่ํา 
                  3. อุปกรณระบบกราวด
              13.3 จุดที่ 3 ประกอบดวย
                  1. มาตรวัดไฟฟ้า ขนาด 5 แอมป์ 1 เฟส
 220 V 50 Hz  1 ลูก
                   (ผูรับจางจะตองรับผิดชอบคาธรรมเนียมการขอใช
ไฟ) 
                  2. อุปกรณระบบสายเมนไฟฟ้าแรงต่ํา 
                  3. อุปกรณระบบกราวด
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             13.4 จุดที่ 5 ประกอบดวย
                  1. มาตรวัดไฟฟ้า ขนาด 5 แอมป์ 1 เฟส
 220 V 50 Hz  1 ลูก
                   (ผูรับจางจะตองรับผิดชอบคาธรรมเนียมการขอใช
ไฟ) 
                  2. อุปกรณสายเมนไฟฟ้าแรงต่ํา 
                  3. อุปกรณตูคอมซูมเมอรยูนิต 
                  4. อุปกรณระบบกราวด 
(-ไมมีในเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกลอง
โทรทัศนวงจรปด ฉบับเดือนกันยายน 2562 ประกาศ ณ วันที่ 25
 กันยายน 2562 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
-ไมมีในเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือน มีนาคม 2562 ประกาศ     ณ วันที่ 15
 มีนาคม 2562  ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
-ไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1
 สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2562 
-ตั้งตามราคาทองตลาด)
 14. อุปกรณชวยติดตั้งอื่น จํานวน 1 งาน ประกอบดวย
             1. เสาหรือขายึดกลองโทรทัศนวงจรปด 
             2. อุปกรณเบ็ดเตล็ด 
 (-ไมมีในเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกลอง
โทรทัศนวงจรปด ฉบับเดือนกันยายน 2562 ประกาศ ณ วันที่ 25
 กันยายน 2562 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
-ไมมีในเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือน มีนาคม 2562 ประกาศ     ณ วันที่ 15
 มีนาคม 2562  ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
-ไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1
 สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2562 
-ตั้งตามราคาทองตลาด)
 15. คาแรงติดตั้ง จํานวน 1 ระบบ
(-ตั้งตามราคาทองตลาด)  
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.25612565) (ฉบับเปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 1/2563) แบบ ผ.03 ขอที่ 1 หนาที่ 14 
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 937,960 บาท

งบบุคลากร รวม 750,960 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 750,960 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 343,680 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานเทศบาล จํานวน 1 อัตรา ดัง
นี้
(1)เงินเดือนครู  จํานวน 1 อัตรา
-เปนไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
ปรากฏในแผนงานการศึกษา

เงินวิทยฐานะ จํานวน 42,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินวิทยฐานะครูชํานาญการ ใหแก พนักงาน
ครู จํานวน 1 อัตรา 
-เปนไปตาม พรบ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะและเงินประจําตําแหนง
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
ปรากฏในแผนงานการศึกษา

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 353,280 บาท

เพื่อจายเปนคาจางพนักงานจาง จํานวน 2 อัตรา ดังนี้
(1)ผูชวยครูผูดูแลเด็ก จํานวน 1 อัตรา
(2)ผูดูแลเด็ก จํานวน 1 อัตรา
-เปนไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
ปรากฏในแผนงานการศึกษา    
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจางผูมี
สิทธิ
-เปนไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
ปรากฏในแผนงานการศึกษา     

งบดําเนินงาน รวม 75,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 40,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ(เงินรางวัล
ประจําป)สําหรับพนักงานเทศบาล ลูกจาง และพนักงานจางของ
เทศบาล 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัล
ประจําปแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557
-ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุราษฎร
ธานี เรื่อง กําหนดหลักเกณฑเงื่อนไขและวิธีการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัล
ประจําปสําหรับพนักงานเทศบาล ลูกจาง และพนักงานจางของ
เทศบาล พ.ศ.2558
ปรากฏในแผนงานการศึกษา
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรสําหรับขาราชการครู และ
พนักงานเทศบาลผูมีสิทธิเบิกเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 แกไขเพิ่มเติม
ถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549  
2.หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257 ลงวัน
ที่  28  มิถุนายน 2559
ปรากฏในแผนงานการศึกษา     

ค่าวัสดุ รวม 35,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานตางๆ เชน กระดาษ คริป
 แฟ้ม ธงชาติ ดินสอ ปากกา เกาอี้พลาสติก ตรายาง สมุดประวัติ
ขาราชการ น้ํายาลบคําผิด กาว ลวดเสียบกระดาษ ซอง
เอกสาร  ฯลฯ 
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิ.ย.2559 เรื่องแนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุตางๆ เชน สาย
ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ถานไฟ ฟวส ไมโครโฟน เครื่องวัด
กระแสไฟฟ้า ฯลฯ 
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิ.ย.2559 เรื่องแนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
ปรากฏในแผนงานการศึกษา
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัวตางๆ เชน ไมกวาด ผง
ซักฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น ผาปูโตะ ที่นอน น้ํายาลางจาน น้ํายา
ลางหองน้ํา มีด หมอ ถวยชาม ซอนสอม ฯลฯ 
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิ.ย.2559 เรื่องแนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
ปรากฏในแผนงานการศึกษา   

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอรตางๆ เชน ผงหมึก ตลับผง
หมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร  กระดาษตอเนื่อง แผนกรอง
แสง เทปบันทึกขอมูล เมาส แป้นพิมพ ลายเคเบิล เมนบอรด เม
มโมรี่ชิป เครื่องกระจายสัญญาณ เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบ
ตางๆ ฯลฯ 
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิ.ย.2559 เรื่องแนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
ปรากฏในแผนงานการศึกษา
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งบลงทุน รวม 112,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 112,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน แบบติดผนัง จํานวน 112,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน แบบติด
ผนัง ขนาด 24,000  จํานวน 4 เครื่อง
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
(1)ขนาดที่กําหนดเปนขนาดไมต่ํากวา 24,000 บีทียู
(2)ราคาที่กําหนดเปนราคาที่รวมคาติดตั้ง
(3)เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็นขนาดไม
เกิน 40,000 บีทียู ตองไดรับ   การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรมและสลากประหยัดไฟฟ้าเบอร 5
(4)ตองเปนเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนวย
สงความเย็นและหนวยระบายความรอนจากโรงงานเดียวกัน
(5)มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร
(6)การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากขอ 3 ) นอก
เหนือจากการพิจารณาดานราคาแลว เพื่อเปนการประหยัด
พลังงาน ควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีคาประสิทธิภาพ
พลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกวา
(7)การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
     (1) แบบแยกสวน ประกอบดวยอุปกรณ ดังนี้ สวิตซ 1 ตัว ทอ
ทองแดงไปกลับหุมฉนวนยาว 4   เมตร สายไฟยาวไมเกิน 15
 เมตร
(ตั้งจายตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ฉบับเดือน
ธันวาคม 2562 ของสํานักงบประมาณ)
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิ.ย.2559 เรื่องแนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)(ฉบับเพิ่มเติม
ครั้งที่ 2/2563) แบบ ผ.03 ขอที่ 5 หนาที่ 15
ปรากฏในแผนงานการศึกษา
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 1,929,052 บาท
งบดําเนินงาน รวม 825,052 บาท

ค่าใช้สอย รวม 240,610 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการพัฒนาครูผูดูแลเด็ก/ผูดูแลเด็กของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการพัฒนาครูผูดูแลเด็ก/ผูดูเด็กของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก เชน คาลงทะเบียนในการ
ประชุม อบรม สัมมนา คาใชจายในการเดินทางไปราชการ และ
คาใชจายอื่นๆ ที่สามารถเบิกได ของครูผูดูแลเด็ก/ผูดูแลเด็กศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
ปรากฏในแผนงานการศึกษา     
    

โครงการเขารวมการแขงขันกีฬา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กอําเภอ
บานนาสาร

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการเขารวมการแขงขัน
กีฬาศูนยพัฒนาเด็กเล็กอําเภอบานนาสาร ประจําป 2563 เชน คา
ชุดนักกีฬา คาวัสดุกีฬา คาใชจายอื่นๆที่จําเปนตองใช ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการแขงกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวม
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 5
 แผนงานการศึกษา ขอที่ 1 หนาที่ 154
ปรากฏในแผนงานการศึกษา

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 210,610 บาท
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แยกเปน
(1)เงินสนับสนุนอาหารกลางวัน ตั้งไว 142,100 บาท
-เพื่อจายเปนคาอาหารกลางวันเด็กนักเรียนศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก โดยเบิกหักผลักสงเขาบัญชีศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาล
ตําบลควนศรี 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 5
 แผนงานการศึกษา ขอที่ 3 หนาที่ 154
(2)เงินสนับสนุนคาจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก(รายหัว) ตั้งไว 49,300 บาท
-เพื่อจายเปนคาจัดการเรียนการสอน (คาสื่อการเรียนการ
สอน วัสดุการศึกษาและครื่องเลนพัฒนาการ) โดยเบิกหักผลักสง
เขาบัญชีศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตําบลควนศรี จัดสรร
ตามจํานวนเด็กเล็กอัตรา คนละ 1,700 บาท 
 -เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร
ที่ 5 แผนงานการศึกษา ขอที่ 9 หนาที่ 156
(3)เงินสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก(ศพด.) ตั้งไว 19,210 บาท
-เพื่อจัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5)ป แยกเปน
    3.1 คาหนังสือเรียน จํานวน 3,400 บาท
    3.2 คาอุปกรณการเรียน จํานวน 3,400 บาท
    3.3 คาเครื่องแบบนักเรียน จํานวน 5,100 บาท
    3.4 คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน จํานวน 7,310 บาท
โดยเบิกหักผลักสงเขาบัญชีศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาล
ตําบลควนศรี
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
1.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว 1918
 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552
2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1658
 ลงวันที่  22 มีนาคม 2559
3.เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 5
 แผนงานการศึกษา ขอที่ 8 หนาที่ 156
ปรากฏในแผนงานการศึกษา     
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ค่าวัสดุ รวม 584,442 บาท
คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 584,442 บาท

แยกเปน
(1)ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตําบลควนศรี ตั้งไว 55,570
  บาท เพื่อจายเปนคาอาหารเสริม(นม)สําหรับนักเรียนศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตําบลควนศรี
(2)โรงเรียนบานควนพรุพี ตั้งไว 245,274 บาท เพื่อจายเปนคา
อาหารเสริม(นม)สําหรับนักเรียนโรงเรียนบานควนพรุพี
(3)โรงเรียนบานควนมหาชัย ตั้งไว 132,218 บาท เพื่อจายเปนคา
อาหารเสริม(นม)สําหรับนักเรียนโรงเรียนบานควนมหาชัย
(4)โรงเรียนวัดควนศรี ตั้งไว 151,380 บาท เพื่อจายเปนคาอาหาร
เสริม(นม)สําหรับนักเรียนโรงเรียนวัดควนศรี
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 5
  ขอที่  2 หนาที่ 154
ปรากฏในแผนงานการศึกษา

งบเงินอุดหนุน รวม 1,104,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,104,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนบานควนพรุพี จํานวน 512,000 บาท

เพื่อจายเปนคาสนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนบานควน
พรุพี
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการดังนี้
1.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว3616
 ลวันที่ 24 มิถุนายน 2559
2.เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 5
 แผนงานการศึกษา ขอที่ 7 หนาที่ 155
ปรากฏในแผนงานศึกษา     
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โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนวัดควนศรี จํานวน 316,000 บาท

เพื่อจายเปนคาสนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนวัดควน
ศรี
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการดังนี้
1.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว3616
 ลวันที่ 24 มิถุนายน 2559
2.เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 5
 แผนงานการศึกษา ขอที่ 6 หนาที่ 155
ปรากฏในแผนงานศึกษา     

โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบานควนมหาชัย จํานวน 276,000 บาท

เพื่อจายเปนคาสนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนบานควน
มหาชัย
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการดังนี้
1.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว3616
 ลวันที่ 24 มิถุนายน 2559
2.เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 5
 แผนงานการศึกษา ขอที่ 5 หนาที่ 155
ปรากฏในแผนงานศึกษา     

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 105,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 85,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซม วัสดุ ครุภัณฑ และ
ทรัพยสินตางๆ ใหสามารถใชงานไดตามปกติ 
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข     
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ค่าวัสดุ รวม 65,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน สัญญาณไฟ
กระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน ยางรถยนต หมอน้ํา แบตเตอรี่ ไฟ
หนา ไฟเบรก ฯลฯ
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิ.ย.2559 เรื่องแนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นตางๆ เชน น้ํามัน
เชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิน น้ํามันจารบี น้ํามัน
เครื่อง สําหรับรถพยาบาลกูชีพ หมายเลขทะเบียน กท.5951
 สุราษฎรธานี
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิ.ย.2559 เรื่องแนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  

งบลงทุน รวม 20,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 20,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ เฉพาะโครงสราง
ครุภัณฑขนาดใหญ ซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุงตามปกติหรือคาซอม
กลาง แตเปนการซอมแซมบํารุงรักษาที่เปนลักษณะของการตอ
เติม ดัดแปลง ปรับปรุงครุภัณฑเพื่อใหทรัพยสินนั้นมีมูลคาเพิ่ม
ขึ้น โดยไมดูวงเงิน เชน ยกเครื่องยนตใหม ฯลฯ สําหรับรถ
พยาบาลกูชีพ หมายเลขทะเบียน กท.5951 สุราษฎรธานี
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข     
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 590,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 511,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 491,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการผูปฏิบัติการฉุกเฉิน (กูชีพ) จํานวน 438,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการผูปฏิบัติการฉุกเฉิน (กูชีพ) ตาม
โครงการการใหบริการและการสรางเครือขายกูชีพฉุกเฉินใน
ชุมชน 
-เปนไปตาม พรบ./หนังสือสั่งการ ดังนี้
1.พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13
)พ.ศ.2552 มาตรา 51
2.พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16(19)
3.พระราชบัญญัติการแพทยฉุกเฉิน พ.ศ.2551
4.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.3/ว2826 ลงวันที่ 17
 กันยายน 2553
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 5
 แผนงานสาธารณสุข ขอที่ 1 หนาที่ 144
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข
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คาจางเหมาบริการสํารวจขอมูลจํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตว จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการสํารวจขอมูลจํานวนสัตวและขึ้น
ทะเบียนสัตว ระบบ rabies one data (โครงการสัตวปลอด
โรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา ตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารยพลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอก
หญิงสมเด็จพระเจานองนางเธอเจาฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัคร
ราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี) 
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
1.หนังสืกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว0120 ลงัน
ที่ 12 มกราคม 2560
2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท
 0810.5/1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560
3.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท
 0810.5/1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561
4.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท 0810.5
/ว 2072 ลว 5 กรกฎาคม 2561
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข     
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการป้องกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบา (ตามโครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบา ตามพระปณิธาน ศาสตราจารยพลเอกหญิง พลเรือ
เอกหญิง พลอากาศเอกหญิงสมเด็จพระเจานองนางเธอเจาฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติย
ราชนารี) เปนคาใชจายในการจัดซื้อวัคซีนโรคพิษสุนัข
บา วัสดุ อุปกรณตางๆ ที่จําเปนในการดําเนินโครงการและวัสดุ
อุปกรณที่เกี่ยวของอื่นๆ
-เปนไปตามหนังสือ/ระเบียบ ดังนี้
1.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว 3886
 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท
 0810.5/2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
3.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท
 0810.5/1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 5
 แผนงานสาธารณสุข ขอที่ 3 หนาที่ 144
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข     

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร เชน แอลกอฮอลลางมือ เจ
ลลางมือ น้ํายาตางๆ เวชภัณฑตางๆ ถุงมือ ฯลฯ
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิ.ย.2559 เรื่องแนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข
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งบลงทุน รวม 59,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 59,000 บาท
ครุภัณฑการเกษตร

จัดซื้อเครื่องพนหมอกควัน จํานวน 59,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพนหมอกควัน จํานวน 1 เครื่อง
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
(1)ปริมาณการฉีดพนน้ํายาไมนอยกวา 40 ลิตร/ชม.
(2)ถังบรรจุน้ํายาไมนอยกวา 6 ลิตร
(3)กําลังเครื่องยนตไมนอยกวา 25 แรงมา
(ตั้งจายตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ฉบับเดือน
ธันวาคม 2562) สํานักงบประมาณ )
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิ.ย.2559 เรื่องแนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (ฉบับเพิ่ม
เติม ครั้งที่ 2/2563) แบบ ผ.03 ขอที่ 3 หนาที่  14
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข
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งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมูบานสําหรับดําเนินการโครงการ
ตามแนวทางพระราชดําริดานสาธารณสุข

จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 4 บานวัง
ใหญ จํานวน 3 โครงการ 
    (1) โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
    (2) โครงการควบคุมหนอนพยาธิของสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
    (3) โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา ตานภัยมะเร็ง
เตานม
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
2.เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่  5 กรกฎาคม 2561 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ2561-2565) (ฉบับเพิ่ม
เติม ครั้งที่ 2/2563 ) หนาที่ 11 ลําดับที่ 1
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 90,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 90,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการอื่น จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเปน
(1)คาธรรมเนียมในการตรวจสอบคุณภาพน้ํา หรือการวิเคราะห
คุณภาพน้ําฯลฯ
(2)คาจางเหมาเป่าลางบอบาดาลของระบบประปาหมูบาน ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
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ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุอื่น จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอื่น เชน สารสม ปูนขาว คลอรีน มิเตอร
น้ํา มิเตอรไฟฟ้า สมอเรือ หัวเชื่อมแกส วัสดุสารเคมีเพื่อใชเกี่ยว
กับกิจการประปา  ฯลฯ 
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิ.ย.2559 เรื่องแนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
ปรากฏในแผนงานเหคะและชุมชน    

งานไฟฟ้าถนน รวม 548,600 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซม ไฟฟ้าถนน
สาธารณะ ประปา เสียงตามสาย ฯลฯ เพื่อใหสามารถใชงานได
ตามปกติ 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
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งบลงทุน รวม 448,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 74,600 บาท
ครุภัณฑการเกษตร

จัดซื้อเครื่องสูบน้ําชนิดจมน้ําได (ซับเมอสซิเบิ้ล) ขนาด 1.5 แรงมา จํานวน 24,600 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสูบน้ําชนิดจมน้ําได (ซับเมอสซิเบิ้ล
)ขนาด 1.5 แรงมา ใชกับกระแสไฟฟ้า 220 โวลท จํานวน 1 ตัว  
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
(1) ถวยใบพัดทําจากสแตนเลส
(2) ใบพัดทําจากโพลีคารบอนเนตผสมผลึกแกว
(3) หัวปั้มสแตนแลสหลอ ใหความแข็งแรงสูง คงทนตอการกัด
กรอน ออกแบบใหสลัดทรายไดมีมาตรฐานการผลิตสูง ถอดและ
ประกอบไดงาย,สะดวกในการดูแลรักษา 
(ไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ฉบับเดือนธันวาคม 2562
 สํานักงบประมาณ ตั้งจายตามราคาทองตลาด)
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิ.ย.2559 เรื่องแนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (ฉบับเพิ่ม
เติม ครั้งที่ 2/2563) แบบ ผ.03 ขอที่ 8 หนาที่ 16 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
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จัดซื้อเครื่องสูบน้ําชนิดจมน้ําได (ซับเมอสซิเบิ้ล) ขนาด 2 แรงมา จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสูบน้ําชนิดจมน้ําได (ซับเมอสซิเบิ้ล
) ขนาด 2 แรงมา ใชกับกระแสไฟฟ้า 380 โวลท จํานวน 2 ตัว 
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
(1) ถวยใบพัดทําจากสแตนเลส
(2) ใบพัดทําจากโพลีคารบอนเนตผสมผลึกแกว
(3) หัวปั้มสแตนแลสหลอ ใหความแข็งแรงสูง คงทนตอการกัด
กรอน ออกแบบใหสลัดทรายไดมีมาตรฐานการผลิตสูง ถอดและ
ประกอบไดงาย,สะดวกในการดูแลรักษา 
(ไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ฉบับเดือนธันวาคม 2562
 สํานักงบประมาณ ตั้งจายตามราคาทองตลาด)
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิ.ย.2559 เรื่องแนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่ม
เติม ครั้งที่ 2/2563 ขอที่ 7 หนาที่ 15 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 374,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการติดตั้งไฟฟ้าถนนสาธารณะในตําบลควนศรี หมูที่ 2,1,8,3,7 จํานวน 374,000 บาท

เพื่อจายเปนคาติดตั้งไฟฟ้าถนนสาธารณะในตําบลควนศรี   หมู
ที่  2,1,8,3,7  โดยดําเนินการติดตั้ง
ไฟฟ้าถนนสาธารณะสายควนศรี - ควนมหาชัย ซึ่งเชื่อมตอ
ระหวาง หมูที่ 2 บานควนศรี กับหมูที่ 1 บานควน
มหาชัย จํานวน 52 ชุด, ถนนสายควนวัด - โคกเหรียง ซึ่งเชื่อมตอ
ระหวางหมูที่ 8 บานควนวัด กับหมูที่ 3 บานโคกเหรี
ยง จํานวน 41 ชุด และถนนสายสามแยกโรงเรียนบานควนพรุ
พี  หมูที่ 7 บานควนพรุพี – ศาลาประชุมหมูบาน  จํานวน  7
 ชุด พรอมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธโครงการฯ 1 ป้าย ดังปรากฏ
ตามรายการประมาณการกอสราง แบบรูป รายการละเอียดแบบ
แปลนที่เทศบาลตําบลควนศรี กําหนด  รายละเอียดดัง
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565)  (ฉบับเพิ่ม
เติม ครั้งที่ 2/2563) แผนงานเคหะและชุมชน  ขอ 1 หนาที่ 6
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 239,200 บาท

งบดําเนินงาน รวม 239,200 บาท
ค่าใช้สอย รวม 239,200 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการอบรมสัมมนาผูสูงอายุและทัศนศึกษาดูงาน กิจกรรม 
"โรงเรียนผูสูงอายุ"

จํานวน 239,200 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมสัมมนาผูสูง
อายุและทัศนศึกษาดูงาน กิจกรรม "โรงเรียนผูสูงอายุ" เชน คา
ตอบแทนวิทยากร คาป้ายไวนิลโครงการ คาอาหาร คาอาหาร
วาง คาวัสดุที่จําเปนสําหรับการฝึกอบรม กิจกรรมทัศนศึกษาดู
งาน ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (ฉบับเพิ่ม
เติม ครั้งที่ 2/2563) ยุทธศาสตรที่ 5 แผนงานสรางความเขมแข็ง
ของชุมชน ขอที่ 1 หนาที่ 12
ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน    
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 390,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 390,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 390,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดการแขงขันกีฬาตานยาเสพติดควนศรีเกมส จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดการแขงขันกีฬา
ตานยาเสพติดควนศรีเกมส เชน คาตกแตงสถานที่ คาของ
รางวัล ถวยรางวัล เงินรางวัล คาตอบแทนกรรมการตัดสิน คาชุด
นักกีฬา คาวัสดุกีฬา คาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนตองใช ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการแขงกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวม
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ยุทธศาสตร
ที่ 5 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  ขอที่ 1
 หนาที่ 138
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ     

โครงการจัดการแขงขันกีฬานักเรียน เยาวชน ประชาชน ในตําบล
ควนศรี

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดการแขงขันกีฬา
นักเรียน เยาวชน ประชาชนในตําบลควนศรี เชน คาตกแตงสถาน
ที่ คาของรางวัล ถวยรางวัล เงินรางวัล คาตอบแทนกรรมการ
ตัดสิน คาชุดนักกีฬา คาวัสดุกีฬา คาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนตอง
ใช ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการแขงกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวม
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (ฉบับ
แกไข ครั้งที่ 2/2563) ยุทธศาสตรที่ 5 แผนงานศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ ขอที่ 1 หนาที่ 2
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
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โครงการจัดสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกรีฑาและกีฬากับหนวย
งานอื่น

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดสงนักกีฬาเขารวม
การแขงขันกรีฑาและกีฬากับหนวยงานอื่น เชน คาชุดนักกีฬา คา
วัสดุกีฬา คาใชจายอื่นๆที่จําเปนตองใช ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการแขงกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวม
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 5
 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  ขอที่ 3 หนาที่ 138
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ    

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 180,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 180,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 180,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดงานวันเด็กแหง
ชาติ ประจําป 2564 เชน คาอาหาร คาจัดสถานที่ คาของขวัญ
ของรางวัล ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่4
 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ขอที่ 3 หนาที่ 136
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ     
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โครงการจัดงานวันลอยกระทง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณีวัน
ลอยกระทง ประจําป 2563 เชน เงินรางวัล คาตอบแทน
กรรมการ คาตกแตงสถานที่  คาใชจายอื่นๆที่จําเปนตองใช ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการแขงกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวม
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 4
 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ขอที่ 4 หนาที่ 136
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ     

โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรม
คุณธรรม จริยธรรม ประจําป 2564 เชน คาตอบแทนวิทยากร คา
อาหาร คาอาหารวาง คาวัสดุ คาจัดสถานที่ คาใชจายอื่นๆที่จํา
เปนตองใชในการอบรม ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 4
 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  ขอที่ 1 หนาที่ 136
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ     

โครงการรดน้ําพอทานคงแกวและรดน้ําผูสูงอายุ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดงานรดน้ําพอทาน
คงแกวและรดน้ําผูสูงอายุ ประจําป พ.ศ.2564 เชน คาจัดทําป้าย
ไวนิล คาจางจัดเตรียมสถานที่ คาอาหารและเครื่องดื่ม  คาใชจาย
อื่นๆที่จําเปนตองใช ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการแขงกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวม
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (ฉบับเพิ่ม
เติม ครั้งที่ 2/2563 ) ยุทธศาสตรที่ 4 แผนงานศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ ขอที่ 1 หนาที่ 10
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ     
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โครงการอบรมทักษะศาสนพิธี จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมทักษะศาสน
พิธี เชน คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวาง คาวัสดุ คา
จัดสถานที่ คาใชจายอื่นๆที่จําเปนตองใชในการอบรม ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (ฉบับเพิ่ม
เติม ครั้งที่ 2/2563 ) ยุทธศาสตรที่ 4 แผนงานศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ ขอที่ 2 หนาที่ 10
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 2,406,000 บาท

งบบุคลากร รวม 1,621,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,621,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,001,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานของเทศบาล สังกัดกอง
ชาง จํานวน 3 อัตรา ดังนี้
(1)ตําแหนงผูอํานวยการกองชาง จํานวน 1 อัตรา
(2)ตําแหนงนายชางโยธา จํานวน 1 อัตรา
(3)ตําแหนงนายชางไฟฟ้า จํานวน 1 อัตรา
-เปนไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงาน
เทศบาล สังกัดกองชาง
-เปนไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

วันที่พิมพ : 9/9/2563  09:11:20 หนา : 68/86



เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงใหแกผูอํานวยการกองชางและ
พนักงานเทศบาล สังกัดกองชาง
-เปนไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 503,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางพนักงานจาง สังกัดกองชาง จํานวน 4
 อัตรา ดังนี้
(1)ตําแหนงผูชวยนายชางโยธา จํานวน 1 อัตรา
(2)ตําแหนงพนักงานสูบน้ํา จํานวน 1 อัตรา
(3)ตําแหนงผูชวยเจาพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา
(4)ตําแหนงคนงานทั่วไป จํานวน 1 อัตรา
-เปนไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา     

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 57,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจางผูมี
สิทธิ สังกัดกองชาง
-เปนไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา     
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งบดําเนินงาน รวม 755,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 250,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 130,000 บาท

1.เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนใหแกบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได
รับการแตงตั้งใหดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ ของเทศบาลตําบลควนศรี ตั้งไว 70,000 บาท
-เปนไปตามระเบียบพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
2.เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ(เงิน
รางวัลประจําป)สําหรับพนักงานเทศบาล ลูกจาง และพนักงานจาง
ของเทศบาล ตั้งไว 60,000 บาท
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัล
ประจําปแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557
-ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุราษฎร
ธานี เรื่อง กําหนดหลักเกณฑเงื่อนไขและวิธีการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัล
ประจําปสําหรับพนักงานเทศบาล ลูกจาง และพนักงานจางของ
เทศบาล พ.ศ.2558
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแก
พนักงานเทศบาลและพนักงานจางผูมีสิทธิ และไดรับคําสั่งให
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

คาเชาบาน จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานเทศบาลผูมีสิทธิเบิกเงินคา
เชาบาน
- เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ
.2562
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา     
  

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหกับพนักงานเทศบาลผู
มีสิทธิ
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 แกไขเพิ่มเติม
ถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549  
2.หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257 ลงวัน
ที่  28  มิถุนายน 2559
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
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ค่าใช้สอย รวม 220,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการอื่น จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปน
(1)คาธรรมเนียมตางๆ เชน คาธรรมเนียมในการตรวจสอบที่
สาธารณะ
(2)คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา
(3)คาถายเอกสาร, คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ
(4)คาโฆษณาและเผยแพร เชน คาจางเหมาทําป้ายหรือแผงปด
ประกาศ, การจางทําโปสเตอร, ป้ายประชาสัมพันธ, การบันทึก
ภาพยนตร วีดีโอ วีดีทัศน, คาลางอัดขยายรูปภาพ การจางโฆษณา
และเผยแพรประชาสัมพันธในสื่อประเภทตางๆ, เชนวิทยุกระจาย
เสียง โทรทัศน โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพตางๆ, คาจัดทําวารสาร
ประชาสัมพันธการดําเนินงานของเทศบาล, คาเชาบริการเวบไซต
รายป, คาจดทะเบียนโดเมนเนม
(5)คาจางเหมาบริการตางๆ เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการใหผู
รับเหมาทําการอยางหนึ่งใดอยาง ซึ่งมิใชเปนการประกอบ ดัด
แปลง ตอเติม เสริมสรางครุภัณฑหรือสิ่งกอสราง ฯลฯ เชน คาจาง
รถแม็คโคร ขุดฝังทอระบายน้ําหรือขุดคูระบายน้ํา คาจางเหมาจัด
ทําของขวัญหรือของที่ระลึกตางๆ คาจางเหมาถางปา ขุดดิน ตัด
แตงตนไม  
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในประเทศและ
ตางประเทศหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาล พนักงาน
จางและผูมีสิทธิ และผูที่ไดรับคําสั่ง โดยจายเปนคาเบี้ยเลี้ยง คา
พาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผาน
ทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาลงทะเบียนฝึก
อบรม สัมมนา ประชุมตางๆ และคาใชจายอื่นที่จําเปนในการเดิน
ทางไปราชการ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา     

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมวัสดุ ครุภัณฑ และ
ทรัพยสินอื่น เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ 
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ค่าวัสดุ รวม 285,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานตางๆ เชน กระดาษ คริป
 แฟ้ม ดินสอ ปากกา  ตรายาง น้ํายาลบคําผิด กาว ลวด
เสียบกระดาษ ซองเอกสาร ตลับผงหมึก ฯลฯ 
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิ.ย.2559 เรื่องแนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
ปรากฏในแผนงานอุตสากรรมและการโยธา     
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน ปลั๊กไฟฟ้า สวิทช
ไฟฟ้า ฯลฯ 
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิ.ย.2559 เรื่องแนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา     

วัสดุกอสราง จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุกอสราง เพื่อใชในการปรับปรุง ซอม
แซม บํารุงรักษาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง
ตางๆ เชน อิฐ หิน ดิน ทราย โถสวม ปูนซีเมนต เหล็กเสน ไม
แบบ แอสฟัลทติกคอนกรีต กระเบื้อง เทปวัดระยะ ฯลฯ 
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิ.ย.2559 เรื่องแนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา     

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นตางๆ ใหกับรถยนต
และเครื่องจักรกลของเทศบาลตําบลควนศรี และหนวยงานภาย
นอกที่ใหการชวยเหลือ เชน น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามัด
กาด น้ํามันเบนซิน น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ฯลฯ
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิ.ย.2559 เรื่องแนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร
ตางๆ เชน พูกัน กระดาษเขียนโปสเตอร ฟลม เมมโมรี่การด ฟลม
สไลด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ(ภาพยนต, วีดีโอเทป, แผนซี
ดี) ภาพถายดาวเทียม ฯลฯ
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิ.ย.2559 เรื่องแนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอรตางๆ เชน ผงหมึก ตลับผง
หมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร  กระดาษตอเนื่อง แผนกรอง
แสง เทปบันทึกขอมูล เมาส แป้นพิมพ ลายเคเบิล เมนบอรด เม
มโมรี่ชิป เครื่องกระจายสัญญาณ เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบ
ตางๆ ฯลฯ 
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิ.ย.2559 เรื่องแนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบลงทุน รวม 30,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 30,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ เฉพาะโครงสราง
ครุภัณฑขนาดใหญ ซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุงปกติ หรือคาซอม
กลาง แตเปนการซอมแซมบํารุงรักษาที่เปนลักษณะของการตอ
เติม ดัดแปลง ปรับปรุงครุภัณฑเพื่อใหทรัพยสินนั้นมีมูลคาเพิ่ม
ขึ้น เชน ยกเครื่องยนตใหม ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา     
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งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 4,389,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินเพื่อใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติ  เชน ซอมแซมถนน  อาคาร  สิ่งกอสรางตางๆ
ที่ชํารุด ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบลงทุน รวม 4,289,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 4,289,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสรางอาคารหองประชุมอเนกประสงค ประจําเทศบาล
ตําบลควนศรี

จํานวน 3,000,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางอาคารหองประชุมอเนกประสงค  ประจํา
เทศบาลตําบลควนศรี  หมูที่ 2  บานควนศรี  โดยกอสราง
อาคาร ขนาดกวาง 20.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร สูง 6.00
 เมตร หรือมีพื้นที่อาคารไมนอยกวา 600.00 ตารางเมตร โดย
ภายในกอสรางเปนหองประชุมสภาเทศบาลตําบลควนศรี ขนาด
กวาง 10.00 เมตร  ยาว 20.00  เมตร พรอมติดตั้งป้ายประชา
สัมพันธโครงการฯ ตามแบบมาตรฐาน ทต จํานวน 1 ป้าย และ
รายละเอียดอื่นๆ ตามรายการประมาณการกอสราง แบบ
แปลน  แบบรูป รายการละเอียด แบบแปลน ที่เทศบาลตําบลควน
ศรี   กําหนด พิกัดจุดกอสรางโครงการฯ  N 962598   E 536405
 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565) (ฉบับเพิ่ม
เติม ครั้งที่ 2/2563)  ขอ 1 หนา 3
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
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คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองพรง-ควนเนียง 
หมูที่ 6 ตําบลควนศรีเชื่อมตอ ตําบลพรุพีและตําบลคลองปราบ 
อําเภอบานนาสาร จังหวัดสุราษฎรธานี

จํานวน 495,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายคลองพรง –
 ควนเนียง   หมูที่ 6 ตําบลควนศรี 
เชื่อมตอ ตําบลพรุพีและตําบลคลองปราบ อําเภอ
บานนาสาร   จังหวัดสุราษฎรธานี  โดยเริ่มจากจุดสิ้นสุดถนน
คอนกรีตเดิม  กม. 0 + 000 ถึง กม. 0 + 220 ขนาดกวาง 4.00
  เมตร  ยาว 220.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรไมนอยกวา 880.00 ตารางเมตร  และลงไหลทางหิน
คลุก ขางละ 0.50  เมตร  ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 60.00
 ลูกบาศกเมตร  ผูรับจางตองทําการเจาะทดสอบความหนา
ของ  ผิวจราจรไมนอยกวา 4 จุด พรอมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ
โครงการฯ  ตามแบบมาตรฐาน ทต.  จํานวน 1 ป้าย  และราย
ละเอียดอื่นๆ  ตามรายการประมาณการกอสราง แบบ
รูป  รายการละเอียด  แบบแปลน  ที่เทศบาลตําบลควน
ศรี  กําหนด  พิกัดจุดกอสรางโครงการฯ จุดเริ่ม
ตน N 963697 E 535568   จุดสิ้นสุด  N 963615   E  535431 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565)  (ฉบับ
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563) ขอ 4 หนา 10
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
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โครงการกอสรางพนังกั้นน้ําบริเวณศาลาหมูที่ 5 บานมอเก็ต จํานวน 320,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางพนังกั้นน้ําบริเวณศาลา  หมูที่ 5  บานมอ
เก็ต  บริเวณดานหลังและดานขาง
โดยดําเนินการกําจัดวัชพืชขุดลอกคูระบายน้ํา 1 ดาน (ดานที่ติด
กับที่ดินของศาลาหมูบาน) ความลึกพนังคูระบายน้ําไมนอย
กวา 4.00 เมตร ความยาวไมนอยกวา 90.00 เมตร เรียงหินใหญ
ยาแนวโดยใชหินขนาด 15 – 30 เซนติเมตร ปริมาตรไมนอย
กวา 250.00 ลูกบาศกเมตร ถมดินพรอมเกลี่ยแตงปริมาตรดินถม
ไมนอยกวา 30.00 ลูกบาศกเมตร ถมทรายปรับพื้นที่บริเวณพรอม
เกลี่ยแตงปริมาตรไมนอยกวา 40.00 ลูกบาศกเมตร  ลงหิน
ขนาด 3 สวน 4 นิ้ว ปรับผิวพื้นลานพรอมเกลี่ยแตงปริมาตรไม
นอยกวา 50.00 ลูกบาศกเมตร และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ
โครงการฯ ตามแบบมาตรฐาน ทต. จํานวน 1 ป้าย   และราย
ละเอียดอื่นๆ  ตามรายการประมาณการกอสราง แบบแปลน แบบ
รูป รายการละเอียด ที่เทศบาลตําบลควนศรี กําหนด พิกัดจุดกอ
สรางโครงการฯ จุดเริ่มตน  N 961264  E 530794 จุดสิ้น
สุด  N 961353   E  530810  
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565) (ฉบับ
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563) ขอ 5 หนาที่ 11
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
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โครงการปรับปรุงถนนซอยในนา 2 หมูที่ 2 บานควนศรี จํานวน 474,000 บาท

เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนซอยในนา 2 หมูที่ 2 บานควน
ศรี  โดยเริ่มจากสามแยกถนนควนศรี –มอเก็ต ซอยในนา 2 โดย
ดําเนินการกรุยทางถางป่า(ขนาดเบา) ปรับเกลี่ยแตงคันทางเดิม
แลวบดทับ ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 950.00
 เมตร  และขุดฝังทอระบายน้ํา คสล.   ชั้น 3 มอก. 128-2528
  ขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.40 x 1.00 เมตร  จํานวน 1
 แหง   รวม  6 ทอน, ขนาดเสนผานศูนยกลาง  0.60 x 1.00
 เมตร  จํานวน 1 แหง   รวม  6 ทอน, ขนาดเสนผานศูนย
กลาง  0.80 x 1.00 เมตร  จํานวน 1 แหง   รวม  7 ทอน และขุด
ฝังทอระบายน้ํา คสล.   ชั้น 3 มอก. 128-2528  ขนาดเสนผาน
ศูนยกลาง  1.00 x 1.00 เมตร  จํานวน 1 แหง  แหงละ 2  แถวๆ
ละ 8 ทอน  รวม 16 ทอน พรอมยาแนวรอยตอทอระบายน้ําดวย
ปูนซิเมนตผสมทราย, เสริมหินแอนทาไลทคันทางและหลังทอ
ระบายน้ําไมนอยกวา 10.00 ลูกบาศกเมตร ลงหินแอนทาไลท
คละหินใหญปรับชั้นรองพื้นทาง ความกวางไมนอยกวา 4.00
 เมตร ความหนาไมนอยกวา 8.00 เซนติเมตร ระยะทาง
ยาว 950.00 เมตร ปริมาตรไมนอยกวา 450.00 ลูกบาศก
เมตร และลงหินแอนทาไลทผิวจราจรหนาไมนอยกวา 10.00
 เซนติเมตร ความกวางไมนอยกวา 4.00  เมตร    ความยาวไม
นอยกวา 950.00 เมตร  ใชหินแอนทาไลทปริมาตรไมนอย
กวา 500.00 ลูกบาศกเมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอย
กวา 3,800.00 ตารางเมตร พรอมเกลี่ยแตง บดอัดเรียบตลอด
สาย และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธโครงการฯ ตามแบบมาตร
ฐาน ทต. จํานวน 1 ป้าย   และรายละเอียดอื่นๆ  ตามรายการ
ประมาณการกอสราง แบบแปลน แบบรูป รายการละเอียด ที่
เทศบาลตําบลควนศรี กําหนด พิกัดจุดกอสรางโครงการฯ จุดเริ่ม
ตน  N 962393   E 535349 จุดสิ้น
สุด  N 962863   E  535019 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565) (ฉบับเพิ่ม
เติม ครั้งที่ 2/2563)  ขอ 2 หนาที่ 4
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 49,500 บาท

งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมวัสดุ ครุภัณฑ และ
ทรัพยสินตางๆ ใหสามารถใชงานไดตามปกติ 
ปรากฏในแผนงานการเกษตร 

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันเชื้อ
เพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิน น้ํามันจารบี น้ํามัน
เครื่อง ฯลฯ สําหรับเครื่องพนยา เครื่องตัดหญาของเทศบาลตําบล
ควนศรี
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิ.ย.2559 เรื่องแนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
ปรากฏในแผนงานการเกษตร     

วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุการเกษตรตางๆ เชน ปุ๋ย ยาป้องกันและ
กําจัดศัตรูพืชและสัตว อาหารพืชและสัตว วัสดุเพาะชํา ผาใบหรือ
พลาสติก หนากากป้องกันแกสพิษ จอบพรวน จอบหมุน คราดซี่
พรวน ดิน อวน กระชัง ฯลฯ
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิ.ย.2559 เรื่องแนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
ปรากฏในแผนงานการเกษตร     
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งบลงทุน รวม 9,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 9,500 บาท
ครุภัณฑงานบานงานครัว

จัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง จํานวน 9,500 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง จํานวน 1 เครื่อง
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
(1)เปนเครื่องตัดหญาแบบสะพาย
(2)เครื่องยนตขนาดไมนอยกวา 1.4 แรงมา
(3)ปริมาตรกระบอกสูบไมนอยกวา 30 ซีซี
(4) พรอมใบมีด
(ตั้งจายตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ฉบับเดือน
ธันวาคม 2562) สํานักงบประมาณ )
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิ.ย.2559 เรื่องแนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (ฉบับเพิ่ม
เติม ครั้งที่ 2/2563) แบบ ผ.03 ขอที่ 6 หนาที่  15
ปรากฏในแผนงานการเกษตร
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 9,004,173 บาท

งบกลาง รวม 9,004,173 บาท
งบกลาง รวม 9,004,173 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 97,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคมใหแกพนักงานจางใน
สวนของนายจาง ในอัตรารอยละ 5
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ
1.หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.5/ว 9 ลงวันที่  22 มกราคม  2557
2.พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533
3.หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรากฎาคม 2557
ปรากฏในแผนงานงบกลาง     

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 4,428 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน เพื่อใหความคุมครอง
แกลูกจางที่ประสบอันตราย เจ็บป่วย ตาย หรือสูญหายอันเนื่องมา
จากการทํางานใหแกนายจาง
-เปนไปตามพระราชบัญญัตเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท 0808.2
/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561 เรื่องการตั้งงบประมาณเงิน
สมทบกองทุนเงินทดแทน
ปรากฏในแผนงานงบกลาง
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เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 7,058,400 บาท

เพื่อจายเปนเบี้ยยังชีพผูสูงอายุของตําบลควนศรี ที่มีอายุ 60 ปบริ
บูรณขึ้นไปที่มีคุณสมบัติครบถวน และไดขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ย
ยังชีพไวกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นแลว โดยจายอัตราเบี้ยยัง
ชีพรายเดือนแบบขั้นบันได
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
1.ระเบียบตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการ
จายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2552
2.มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2554
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ยุทธศาสตรที่ 5
 แผนงานงบกลาง ขอที่ 1 หนาที่ 165
ปรากฏในแผนงานงบกลาง     

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 1,056,000 บาท

เพื่อจายเปนเบี้ยยังชีพคนพิการของตําบลควนศรี เพื่อรองรับการ
จัดสวัสดิการเบี้ยความพิการใหแกคนพิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ
ที่กําหนดที่ไดแสดงความจํานงโดยการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับ
เงินเบี้ยความพิการไวกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นแลว
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเบี้ยความ
พิการใหคนพิการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2559
2.มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 5
 ขอที่ 2 หนาที่ 165
ปรากฏในแผนงานงบกลาง     
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เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูป่วยเอดสใหแกผูป่วยเอดส
ที่แพทยไดรับรองและทําการวินิจฉัยแลว และมีความเปนอยูยาก
จนหรือถูกทอดทึ้งขาดผูอุปการะดูแล ไมสามารถประกอบอาชีพ
เลี้ยงตนเองได
-เปนไปตาม/หนังสือสั่งการ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อ
การยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 5
 แผนงานงบกลาง ขอที่ 3 หนาที่ 165
ปรากฏในแผนงานงบกลาง     

สํารองจาย จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสํารองจายของเทศบาลตําบลควนศรี เพื่อจายใน
กรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาปัญหาความเดือน
รอนของประชาชนเปนสวนรวมเทานั้น ซึ่งไมสามารถคาดการณ
ลวงหนาได เชน การเกิดสาธารณภัยตางๆ อุทกภัย อัคคีภัย วาตะ
ภัย ภัยแลง ภัยหนาว หมอกควัน และโรคติดตอ ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2560
2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว 1173 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2560
3.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว 1520 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2560
-ปรากฏในแผนงานงบกลาง     
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รายจายตามขอผูกพัน

คาบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายจายขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นเกี่ยวกับคาบํารุงสมาคม พ.ศ.2555 
2.หนังสือสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย (ส.ท.ท.) ที่ ส
.ท.ท.531/2555 เรื่องการตั้งงบประมาณรายจายเกี่ยวกับคาบํารุง
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย (ส.ท.ท.)
ปรากฏในแผนงานงบกลาง     

เงินรางวัลในคดีจับกุมผูกระทําผิดตามกฏหมายจราจรทางบก จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินรางวัลในคดีจับกุมผูกระทําผิดตามกฎหมายจราจร
ทางบกสําหรับผูแจงความนําจับและเงินรางวัลสําหรับเจาหนาที่ผู
จับกุม
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินรางวัล
ในคดีจับกุมผูกระทําความผิดกฏหมายจราจรทางบก
ปรากฏในแผนงานงบกลาง
     

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ จํานวน 216,045 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่น
หรือพื้นที่ของเทศบาลตําบลควนศรี
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการตั้งงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ.2561
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตรที่ 5
 แผนงานงบกลาง ขอที่ 4 หนาที่ 165
ปรากฏในแผนงานงบกลาง     
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) จํานวน 398,300 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของขาราชการสวน
ทองถิ่น (ก.บ.ท) โดยคํานวณตั้งจายในอัตรารอยละ 2 ของ
ประมาณการรายรับทุกประเภทประจําป ตามงบประมาณรายจาย
ทั่วไป (ยกเวนพันธบัตร เงินกู เงินที่มีผูอุทิศให/เงินบริจาคและเงิน
อุดหนุน)
-เปนไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ ดังนี้
-พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ
.2500 
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 3466
 ลงวันที่  29 ตุลาคม 2561
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.5/ว2305
 ลงวันที่  26 กรกฎาคม 2561
ปรากฏในแผนงานงบกลาง     
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