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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลสะเดา

อําเภอนางรอง   จังหวัดบุรีรัมย

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 70,000,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 23,883,800 บาท
งบกลาง รวม 23,883,800 บาท

งบกลาง รวม 23,883,800 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 313,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตามกฎหมาย
กองทุนประกันสังคม ในอัตราร้อยละ 5 ของคาจ้าง พนักงานจ้าง
องคการบริหารสวนตําบล จํานวน 225,700 บาท และระบุวัตถุ
ประสงค จํานวน 87,500 บาท ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม 
พ.ศ.2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558 ปรากฏใน
แผนงานงบกลาง 

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 12,600 บาท

เพื่อจายเข้ากองทุนเงินทดแทนลูกจ้าง ให้กับสํานักงาน
ประกันสังคม ในอัตราร้อยละ 0.20 ของเงินรายจาย
คาตอบแทนพนักงานจ้าง ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน
พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 
ปรากฏในแผนงานงบกลาง 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 16,700,000 บาท

เพื่อจายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามโครงการสร้างหลักประกัน
ด้านรายได้แกผู้สูงอายุ โดยจายอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือน
แบบอัตราขั้นบันได จํานวน 12 เดือน จํานวน 2,129 คน
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง
(กองสวัสดิการสังคม) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 
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เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 5,568,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเบี้ยยังชีพความพิการตามโครงการสนับสนุน
การเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แกคนพิการหรือทุพพลภาพ
จํานวน 12 เดือน จํานวน 580 คนๆ ละ 800 บาท/เดือน 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานงบกลาง
(กองสวัสดิการสังคม) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยหลักเกณฑการการจายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการ
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4)
พ.ศ.2562

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 25 คนๆ ละ
500 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานงบกลาง(กองสวัสดิการสังคม) เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการจายเงินสงเคราะห
เพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548

เงินสํารองจาย จํานวน 300,000 บาท

เพื่อใช้จายกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือกรณี
การป้องกันและยับยั้งกอนเกิดสาธารณภัยหรือคาดวาจะเกิด
สาธารณภัยหรือกรณีฉุกเฉิน เพื่อบรรเทาปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนเป็นสวนรวม ได้แก การป้องกัน 
และบรรเทาสาธารณภัย อุทกภัย น้ําป่าไหลหลาก ดินถลม
ภัยแล้ง ภัยหนาว วาตภัย อัคคีภัย เป็นต้น ,การป้องกัน 
และแก้ไขสถานการณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5,
การป้องกันและระงับโรคติดตอ, การป้องกัน และแก้ไข
ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน เป็นต้น ฯลฯ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
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รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 540,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
สวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
โดยคํานวณจากประมาณการรายรับตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปี ทุกหมวด ทุกประเภท โดย
ไมนําเงินอุดหนุนมารวมคํานวณ ในอัตราร้อยละ 2 
ตามพระราชบัญญัติบําเน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น
พ.ศ.2500 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 8) พ.ศ.2556,
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินบําเน็จบํานาญ
ข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2563, กฏกระทรวงการหักเงินจากประมาณ
การรายรับในงบประมาณประจําปี  สมทบเข้ากองทุน
บําเน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2563, หนังสือ
สํานักงานกองทุนบําเน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.5/ว 22 ลว 23 พฤศจิกายน 2564

สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลสะเดา จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลสะเดา
จํานวน 2,200 คน  ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานงบกลาง(กองสวัสดิการสังคม) เป็นไปตามมติ ครม.
เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2553 เป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว2502 ลงวันที่ 20 
สิงหาคม 2553 เรื่องแนวทางสนับสนุนการดําเนินงาน
กองทุนสวัสดิการชุมชนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 
มท 0808.2/ว 560 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ 2561 เรื่อง
การดําเนินการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนปรากฏตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 85 
ลําดับที่ 11 
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สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลสะเดา(กองทุน สปสช.) จํานวน 150,000 บาท

เพื่อสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลสะเดา
(กองทุน สปสช.) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยการตั้งงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ.2561 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 และตามประกาศคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑเพื่อ
สนับสนุนให้องคกรปกครองสวนท้องถิ่นดําเนินงาน
และบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561 (ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น
พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 83 ลําดับที่ 20

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 9,579,140 บาท

งบบุคลากร รวม 6,208,840 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,418,840 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 532,080 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนนายก/รองนายก  ดังนี้
- เงินเดือนนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน
  12 เดือนๆ ละ 21,120 บาท เป็นเงิน 253,440 บาท
- เงินเดือนรองนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน
  2 คนๆ ละ 11,610 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน 
  เป็นเงิน 278,640 บาท 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (สํานักปลัด) 
(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล
และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2557 ประกาศ ณ วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2557)
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คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก ดังนี้
- นายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 12 เดือนๆ ละ 
   1,900 บาท เป็นเงิน 22,800 บาท
- รองนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 2 คนๆ ละ 
   950 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 22,800 บาท 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(สํานักปลัด)(ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาตอบแทนนายกองคการบริหาร
สวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหาร
สวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการ
นายกองคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการสภาองคการ
บริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 ประกาศ ณ วันที่
26 มิถุนายน พ.ศ.2557)

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก ดังนี้
- นายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 12 เดือนๆ ละ 
   1,900 บาท เป็นเงิน 22,800 บาท
- รองนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 2 คนๆ ละ 
   950 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 22,800 บาท
   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (สํานักปลัด)
(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหาร
สวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล
รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายก
องคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการสภาองคการ
บริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 ประกาศ ณ
วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2557)
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คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 90,720 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกองคการ
บริหารสวนตําบล  จํานวน 12 เดือนๆ ละ 7,560 บาท 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (สํานักปลัด)
(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธาน
สภาองคการบริหารสวนตําบลสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล 
และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2557 ประกาศ ณ วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2557) 
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คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 1,704,840 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/
สมาชิกสภา/เลขานุการสภา  ดังนี้
- ประธานสภาฯ จํานวน 12 เดือนๆ ละ 11,610 บาท  
  เป็นเงิน 139,320 บาท 
- รองประธานสภาฯ จํานวน 12 เดือนๆ ละ 9,500 บาท
  เป็นเงิน 114,000 บาท
- สมาชิกสภาฯ จํานวน 15 อัตราๆ ละ 7,560 บาท/เดือน 
  จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 1,360,800 บาท
- เลขานุการสภาฯ จํานวน 12 เดือนๆ ละ 7,560 บาท 
  เป็นเงิน 90,720 บาท 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (สํานักปลัด)
(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบลรองนายกองคการ
บริหารสวนตําบล,ประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล,รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล,เลขานุการนายก
องคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการสภาองคการ
บริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 ประกาศ 
ณ วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2557)

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,790,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 2,440,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบล
และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี จํานวน 6 อัตรา 
จํานวน 12 เดือน ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป (สํานักปลัด) (หนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ
ก.อบต. ที่ มท.0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม
2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระ
คาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น) 
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 84,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงาน
สวนท้องถิ่น ประเภทคาตอบแทนรายเดือนปลัดองคการ
บริหารสวนตําบล จํานวน 12 เดือนๆละ 7,000 บาท 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (สํานักปลัด) 
(หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และก.อบต. ที่ มท.0809.2/
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคล
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 126,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง ของปลัดองคการบริหาร
สวนตําบล เดือนละ 7,000 บาท และหัวหน้าสํานักปลัด
เดือนละ 3,500 บาท จํานวน 12 เดือน ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป (สํานักปลัด) (หนังสือสํานักงาน กจ.กท.
และ ก.อบต. ที่ มท.0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 
2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระคาใช้จาย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,044,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกพนักงานจ้าง จํานวน 9 อัตรา
จํานวน 12 เดือน ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(สํานักปลัด)
(หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต. ที่ มท.0809.2/ว 138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 96,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆของพนักงานจ้าง ได้แก เงินเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างที่มีสิทธิได้รับ จํานวน 
8 อัตรา จํานวน12 เดือน ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
(สํานักปลัด) (หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และก.อบต. ที่ 
มท.0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคล
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น)
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งบดําเนินงาน รวม 2,973,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 603,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 483,000 บาท

    - เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
(เงินรางวัลประจําปี) สําหรับพนักงานสวนท้องถิ่น ให้แก
พนักงานสวนตําบล และพนักงานจ้างขององคการบริหาร
สวนตําบลสะเดา จากผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน
ประจําปี 2566 (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
กําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่น
ให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
พ.ศ.2557)
    - เพื่อจายเป็นคาตอบแทน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเลือกตั้ง
ของ องคการบริหารสวนตําบล ตามหลักเกณฑที่กําหนด 
(หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 5013 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563)
    - เพื่อจายเป็นคาตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง
ความรับผิดทางละเมิดตามหลักเกณฑที่กําหนด 
(หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0804.4/
ว 2158 ลงวันที่ 20 เมษายน 2559)
    - เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับ
การแตงตั้งให้ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม
หลักเกณฑที่กําหนด (หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2850 ลงวันที่ 12 กันยายน 
2561)
    ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (สํานักปลัด) 
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คาเชาบ้าน จํานวน 90,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านของพนักงานสวนตําบล
หรือผู้ทีมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
จากองคการบริหารสวนตําบล ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป(สํานักปลัด)(ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
สวนตําบลผู้มีสิทธิ  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
(สํานักปลัด)(ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2563)

ค่าใช้สอย รวม 1,130,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาทําสิ่งของ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาทําสิ่งของ เชน ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ
ป้ายประชาสัมพันธ,โปสเตอร,แผนพับ,สติ๊กเกอร,สิ่งพิมพ
หรือวารสารขององคการบริหารสวนตําบล,บอรดตางๆ ตู้,
โตะ,ตรายาง,ชั้นวางของ และวัสดุอุปกรณที่จําเป็นตางๆ 
เป็นต้นฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (สํานักปลัด) 
(ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560)
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คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 350,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกในการดําเนินงาน
หรือกิจกรรมตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบล เชน 
จ้างเหมาแมบ้าน จ้างเหมายานพาหนะ จ้างเหมาบุคคล
และคาจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่จําเป็นตอกิจการขององคการ
บริหารสวนตําบล ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
(สํานักปลัด)(หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 4044 ลว 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการ
ดําเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจายเงินคาจ้างเหมา
บริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น)
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 40,000 บาท

- คารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล 
ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจายเป็นคาอาหาร คาของขวัญ
ของที่ระลึก คาเครื่องดื่มของสมนาคุณคาจ้างเหมาบริการ 
และคาใช้จายที่จําเป็นอื่นๆ ในการต้อนรับบุคคล หรือ
คณะบุคคลที่มานิเทศงาน ประชุม ตรวจงาน เยี่ยมชม
การออกหนวยบริการเคลื่อนที่ของอําเภอ/จังหวัด/
หนวยงานตางๆ และการมาปฏิบัติงานในพื้นที่ หรือ
ทัศนศึกษาดูงาน ณ องคการบริหารสวนตําบล 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (สํานักปลัด)

- คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาฯ การประชุมคณะกรรมการ
ตางๆ ตั้งไว้ 20,000 บาท ที่ได้รับการแตงตั้งตามกฎหมาย 
ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของทางราชการ การประชุม
ระหวางองคการบริหารสวนตําบลกับองคกรปกครองสวนท้องถิ่น
อื่นๆ สวนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจหรือการประชุมปรึกษาหารือ
ในกิจการขององคการบริหารสวนตําบล เพื่อจายเป็นคาอาหาร 
คาอาหารวาง และเครื่องดื่ม คาของขวัญ คาจ้างเหมาบริการ
และคาใช้จายอื่นๆ ในการจัดประชุม ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป (สํานักปลัด) (หนังสือที่ มท 0808.2/ว 0766
ลว 5 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
การเบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2562 และ หนังสือ มท 0808.2/ว 252 ลว. 22 
มกราคม 2553 เรื่อง มาตรการประหยัดในการเบิกคาใช้จาย
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายเกี่ยวกับงานรัฐพิธีตางๆ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในงานรัฐพิธีและงานพิธีการตางๆ ได้แก 
คาพวงมาลัย ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงหรีด พวงมาลา
สําหรับใช้ในวันสําคัญตางๆ เป็นต้น ฯลฯ  ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป (สํานักปลัด) (ระเบียบกระทรวงการคลัง
วาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560)

คาใช้จายในการจัดงานวันสําคัญของทางราชการ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดงานวันสําคัญ ของ
ทางราชการ การจัดกิจกรรมแขงขันการรณรงค
การจัดนิทรรศการ ประกวด ประชาสัมพันธกิจการ/
กิจกรรมขององคการบริหารสวนตําบล การออกให้
บริการประชาชนนอกพื้นที่การจัดงานอําเภอเคลื่อนที่/
จังหวัดเคลื่อนที่ และพิธีเปิดอาคารตางๆ ขององคการ
บริหารสวนตําบลตําบล เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมา
ประกอบอาหารและเครื่องดื่ม คาของขวัญ คาสมนาคุณ
วิทยากรคาวัสดุอุปกรณคาจ้างเหมาบริการ และคาใช้จาย
ที่จําเป็นอื่นๆ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
(สํานักปลัด) (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
การเบิกคาใช้จายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ
การสงเสริมกีฬาและการแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2564)
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คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ สําหรับ
คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาที่พัก และคาใช้จายอื่นๆ 
ในการเดินทางไปราชการหรืออบรม  สัมมนา ของ
พนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง และ ผู้ที่องคการ
บริหารสวนตําบลมอบหมายหรือมีคําสั่งให้เข้าประชุม 
อบรม สัมมนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ ของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป (สํานักปลัด)

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรม จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อเป็นคาธรรมเนียม และคาลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรม
ของพนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง และผู้ที่องคการบริหาร
สวนตําบลมอบหมายหรือมีคําสั่งให้เข้าประชุม อบรม สัมมนา 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย คาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (สํานักปลัด) 

โครงการ (คาใช้จาย) ในการจัดการเลือกตั้งนายกองคการ
บริหารสวนตําบลและ/หรือสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 250,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายสําหรับการเลือกตั้งขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่นตามที่กฏหมายกําหนด รวมถึง การประชาสัมพันธ
การรณรงคหรือการให้ข้อมูลขาวสารแกประชาชนให้ทราบถึง
สิทธิและหน้าที่และการมีสวนรวมทางการเมืองในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรตามความเหมาะสม ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป (สํานักปลัด) (พระราชบัญญัติ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.
2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว5013 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563 เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 96 ลําดับที่ 24
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โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัว
มหาวชิราลงกรณบดินทร เทพยวรางกูร/
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ในรัชการที่ 10/
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเจ้าอยูหัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร/
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 10/สมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปี
หลวง เพื่อจายเป็นคาดําเนินโครงการ เชน จ้างเหมาประกอบ
อาหาร และเครื่องดื่ม คาจ้างเหมาบริการคาสมนาคุณวิทยากร
/เจ้าหน้าที่,คาวุฒิบัตร,คาจัดซื้อวัสดุอุปกรณและคาใช้จาย
ที่จําเป็นอื่นๆ ในการดําเนินงานโครงการฯ ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป (สํานักปลัด) (ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการจัดงาน การจัดกิจกรรม
สาธารณะการสงเสริมกีฬาและการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2564) เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้าที่ 92 ลําดับที่ 6

โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานขององคการบริหารสวนตําบล 
ประจําปี 2566

จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานของ
องคการบริหารสวนตําบล สําหรับจายเป็นคาอาหาร เครื่องดื่ม
คายานพาหนะ คาเชาที่พัก คาจ้างเหมาบริการ คาวัสดุอุปกรณ
คาของที่ระลึกและคาใช้จายอื่นๆ ของคณะผู้บริหารสมาชิก
สภาองคการบริหารสวนตําบลพนักงานสวนตําบล และเจ้าหน้าที่
ขององคการบริหารสวนตําบล ในการดําเนินการฝึกอบรม และ
เดินทางไปศึกษาดูงานขององคการบริหารสวนตําบล ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป (สํานักปลัด) (ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 96 ลําดับที่ 21
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ
และทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบล เชน 
อาคารที่ทําการ ห้องสุขา รถยนต เครื่องพิมพฯ 
อุปกรณคอมพิวเตอร รถจักรยานยนต เป็นต้น ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (สํานักปลัด) 
(ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น)

ค่าวัสดุ รวม 640,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 220,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซื้อวัสดุสํานักงานสิ่งของเครื่องใช้ตางๆ 
เชน พระบรมฉายาลักษณ ธงชาติ ธงตราสัญลักษณ 
ฉากกั้นห้อง เอกสารการประชาสัมพันธ หนังสือคูมือ
และวารสารตางๆ กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ 
หมึกเครื่องถายเอกสาร ชั้นวางเอกสาร ผ้าตกแตงเวที
/เต็นท เก้าอี้พลาสติกมีพนักพิง ผ้าคลุมโตะ ผ้าคลุมเก้าอี้
และวัสดุสํานักงานตางๆ ฯลฯ ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป (สํานักปลัด) (ระเบียบกระทรวง
การคลัง วาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐพ.ศ.2560) 
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณไฟฟ้า เชน สายไฟ 
ปลั๊กไฟ หลอดไฟ ฟิวส โคมไฟ และวัสดุอุปกรณไฟฟ้า
ที่จําเป็นตางๆ เป็นต้น ฯลฯ สําหรับปรับปรุงซอมแซม
ระบบไฟฟ้าสาธารณะในหมูบ้านและระบบไฟฟ้าภายใน
ขององคการบริหารสวนตําบล ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป(สํานักปลัด) (ระเบียบกระทรวงการคลัง
วาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560) 

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เชน ไม้กวาด 
ถ้วยชาม จาน ช้อนแก้วน้ํา น้ํายาล้างจาน น้ํายาทําความสะอาด
ห้องน้ํา น้ํายาเช็ดกระจก และ วัสดุงานบ้านงานครัวที่จําเป็น
ตางๆ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (สํานักปลัด) 
(ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560) 

วัสดุกอสร้าง จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอสร้าง ได้แก อิฐ หิน ปูน
ทราย ตะปู กระเบื้อง สายยาง และวัสดุงานกอสร้าง
ที่จําเป็นตางๆ ฯลฯ สําหรับงานกอสร้าง และงาน
ปรับปรุงซอมแซมทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป (สํานักปลัด) (ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560)

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง ให้แก 
รถยนตนั่งสวนกลาง รถจักรยานยนต ได้แก แบตเตอรี่ 
ยางนอก ยางใน ตลับลูกปน ฟิลมกรองแสง หม้อน้ํารถยนต
กันชนรถยนต วัสดุยานพาหนะและขนสงอื่นๆ ฯลฯ
ของรถยนตนั่งสวนกลาง ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
(สํานักปลัด) (ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง ได้แก น้ํามันเบนซิน
น้ํามันดีเซล น้ํามันเครื่องและน้ํามันหลอลื่นตางๆ ฯลฯ ของ
รถยนตนั่งสวนกลาง รถจักรยานยนต ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป (สํานักปลัด) (ระเบียบกระทรวงการคลัง
วาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560)

วัสดุการเกษตร จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อพันธุไม้ ต้นไม้  ไม้ดอกไม้ประดับ ปุ๋ย
และวัสดุการเกษตรอื่นๆที่จําเป็นสําหรับใช้ในการดําเนินงาน
โครงการปลูกไม้ดอกไม้ประดับสําหรับตกแตงภายในบริเวณ
ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล และการดําเนินการ
ปลูกต้นไม้ในเขตองคการบริหารสวนตําบลเพื่อฟนฟู
และรักษาระบบนิเวศน ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
(สํานักปลัด) (ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุอุปกรณที่ใช้ในการประชาสัมพันธ 
เชน ไม้อัด ป้ายผ้า สี กระดาษ โปสเตอร รูปภาพ 
แผนป้ายไวนิล และวัสดุอุปกรณในการโฆษณา และ
ประชาสัมพันธที่จําเป็นอื่นๆ ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป (สํานักปลัด) (ระเบียบกระทรวงการคลัง
วาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560) 
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แป้นพิมพ เม้าส
แผนดิสก หมึกกระดาษ วัสดุอุปกรณ โปรแกรม และวัสดุ
อุปกรณคอมพิวเตอรอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร ปรากฎ
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป (สํานักปลัด) (ระเบียบกระทรวง
การคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ.2560 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลว.28 พ.ค.2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

ค่าสาธารณูปโภค รวม 600,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 250,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าภายในที่ทําการองคการบริหาร
สวนตําบล ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
(สํานักปลัด) (หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลว.30 กันยายน 2563
เรื่อง การเบิกคาใช้จายที่ให้ถือวาเป็นรายจายเมื่อได้รับแจ้ง
ให้ชําระหนี้)

คาบริการโทรศัพท จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้บริการโทรศัพทสํานักงาน ของ
องคการบริหารสวนตําบล ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป (สํานักปลัด) (หนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่นดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035
ลว.30 กันยายน 2563 เรื่อง การเบิกคาใช้จายที่ให้ถือวา
เป็นรายจายเมื่อได้รับแจ้งให้ชําระหนี้)
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คาบริการไปรษณีย จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย คาธนาณัติ คาซื้อดวงตรา
ไปรษณียากร และ คาบริการทางไปรษณียตางๆ 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (สํานักปลัด) 
(หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลว.30 กันยายน 2563 
เรื่อง การเบิกคาใช้จายที่ให้ถือวาเป็นรายจายเมื่อได้รับ
แจ้งให้ชําระหนี้)

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้บริการระบบอินเตอรเน็ต ของ องคการ
บริหารสวนตําบลตามโครงการอินเตอรเน็ตตําบล คาโทรสาร
คาบริการใช้เว็บไซดขององคการบริหารสวนตําบล และ
คาบริการสื่อสารโทรคมนาคม ฯลฯ ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป (สํานักปลัด) (หนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่นดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035
ลว.30 กันยายน 2563 เรื่อง การเบิกคาใช้จายที่ให้ถือวา
เป็นรายจายเมื่อได้รับแจ้งให้ชําระหนี้)

งบลงทุน รวม 372,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 372,300 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้เหล็กบุนวม มีพนักพิง จํานวน 100 ตัว จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเก้าอี้เหล็กบุนวม มีพนักพิง  จํานวน 100  ตัว
สําหรับห้องประชุมองคการบริหารสวนตําบลสะเดา
(ประเภทจัดหาทั่วไป ราคาตามท้องตลาด) (ระเบียบ
กระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560) ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 98 ลําดับที่ 36
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จัดซื้อโตะพร้อมเก้าอี้ สําหรับประชุมสภา อบต.สะเดา จํานวน 144,000 บาท

เพื่อเป็นคาจัดซื้อโตะพร้อมเก้าอี้  สําหรับประชุมสภา
อบต.สะเดา  ดังนี้
- โตะประชุมตรงโลง จํานวน 15 ตัว ขนาดกว้าง
   0.60 เมตร ยาว 1.50 เมตร สูง 0.75 เมตร
- เก้าอี้สํานักงาน ขาตัว C  จํานวน 30 ตัว มีลักษณะ
   ดัดขึ้นรูปโครงสร้างทําจากเหล็ก มีที่วางแขน  มีพนักพิง
   บุด้วยหนังเทียม (ประเภทจัดหาทั่วไป ตามราคาท้องถิ่น)
ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 98 ลําดับที่ 38

จัดซื้อโตะพับเอนกประสงค  จํานวน  10  ตัว จํานวน 21,000 บาท

เพื่อจัดซื้อโตะพับเอนกประสงค  หน้าโฟเมก้าสีขาว  
ขาชุบโครเมียม  มีปุ่มปรับระดับได้  ขนาดกว้าง 0.60 เมตร
ยาว 1.80 เมตร สูง 0.75 เมตร จํานวน 10 ตัว
(ประเภทจัดหาทั่วไป ตามราคาท้องถิ่น) (ระเบียบกระทรวง
การคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ.2560) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
หน้าที่ 98 ลําดับที่ 36

พัดลมอุตสาหกรรม ขนาด 18 นิ้ว จํานวน 28,000 บาท

- เพื่อจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม ขนาด 18 นิ้ว 
ปรับความเร็วลมได้ 3 ระดับ สามารถปรับสายได้
ท้งซ้ายและขวา จํานวน 10 เครื่อง สําหรับห้อง
ประชุมองคการบริหารสวนตําบลสะเดา (ประเภท
จัดหาทั่วไปราคาตามท้องตลาด) ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
หน้าที่ 98 ลําดับที่ 37
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ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซื้อเครื่องเสียงสําหรับห้องประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล
สะเดา

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นคาจัดซื้อ
-เพาเวอรมิกเซอร 12  ชอง จํานวน  1  เครื่อง
-ตู้ลําโพงแบบแขวนผนัง ขนาดดอก 10 นิ้ว จํานวน 4 ตู้ 
-ไมโครโฟนประชุมแบบตั้งโตะ 16  ตัว
-สายลําโพง 40 เมตร
-สาย stereo 20 เมตร
-สาย RCA   20 เมตร
(ประเภทจัดหาทั่วไป ตามราคาท้องถิ่น)
ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 98 ลําดับที่ 39

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ระดับ XGA จํานวน 26,900 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ระดับ XGA 
ขนาด 3,000 ANSI Lumens จํานวน 1 เครื่อง คุณลักษณะดังนี้
- เป็นเครื่องฉายภาพเลนสเดียว สามารถตอกับอุปกรณ
  เพื่อฉายภาพ จากคอมพิวเตอรและวิดีโอ
- ใช้ 3D DLP หรือ 3 LCD หรือ LCD Panel หรือ ระบบ DLP
- ระดับ XGA เป็นระดับความละเอียดของภาพ
- ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดคาความสองสวางขั้นต่ํา
  (ANSI Lumens)
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (สํานักปลัด) (โดยจัดซื้อ
ตามบัญชีราคามาตฐานครุภัณฑ ฉบับเดือน ธันวาคม 2564 
หรือฉบับใหมที่เปลี่ยนแปลงไป) ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
หน้าที่ 98 ลําดับที่ 40
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จอรับภาพ ชนิดมอเตอรไฟฟ้า จํานวน 12,900 บาท

เพื่อจัดซื้อจอรับภาพ ชนิดมอเตอรไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม
100 นิ้ว จํานวน 1 จอ คุณลักษณะดังนี้
- ขนาด 100 นิ้ว หรือ 60x80 นิ้ว หรือ 60x 84 นิ้ว
  หรือ 64x 84 นิ้ว หรือ 5x7 ฟุต หรือ 6x6 ฟุต  
- จอม้วนเก็บในกลองได้ บังคับจอ ขึ้น ลง หยุด 
  ด้วยสวิตซ หรือรีโมทคอนโทรล ใช้ไฟฟ้า AC 220 โวลต 
  50 เฮิรตซ
หมายเหตุ ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดของเส้นทแยงมุม
(คาโดยประมาณ) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
(สํานักปลัด) (โดยจัดซื้อตามบัญชีราคามาตฐานครุภัณฑ
ฉบับเดือน ธันวาคม 2564 หรือฉบับใหมที่เปลี่ยนแปลงไป)
ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 98 ลําดับที่ 40
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ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุก สําหรับงานประมวลผล
จํานวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
     - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 4 แกนหลัก 
(4 core) และ 8 แกนเสมือน (8Thread) และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไมน้อยกวา 4GHz  จํานวน 1 หนวย 
     - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ 
Cache Memory  รวมในระดับ (Level) เดียวกัน  
ขนาดไมน้อยกวา 8 MB 
     - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา 
ขนาดไมน้อยกวา 8GB
     - มีหนวยความจําเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา 
ขนาดความจุไมน้อยกวา 1 TB หรือชนิด Solid State Drive 
ขนาดความจุไมน้อยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
     - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมน้อยกวา 
1366x768 Pixel และมีความขนาดไมน้อยกวา 12 นิ้ว
     - มีชองเชื่อมตอ(Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา 
ไมน้อยกวา 3 ชอง
     - มีชองเชื่อมตอ HDMi หรือ VGA จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง
     - มีชองเชื่องมตอระบบเครือขาย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวาจํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง
     - สามารถใช้งานได้ไมน้อยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11 ac)
และ Bluetooth 
(โดยจัดซื้อตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน ธันวาคม 2564 
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 หรือฉบับใหมที่เปลี่ยนแปลงไป) 
ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทั่วไป (สํานักปลัด) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-
2570) หน้าที่ 146 ลําดับที่ 7    
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เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ 
(Ink Tank Printer)

จํานวน 7,500 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะ
พื้นฐานดังนี้
     - เป็นอุปกรณที่มีความสามารถเป็น Printer,Copier 
และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน
     - เป็นเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ 
(Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
     - มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 1200x1200 dpi
     - มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 
ไมน้อยกวา 27 หน้าตอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพ ตอนาที (imp)
     - มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา 
15 หน้าตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที (ipm)
     - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดี-สี) ได้
     - มีความละเอียดในการแสกนสูงสุดไมน้อยกวา 1200x600 
หรือ 600x1200 dpi
     - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
     - สามารถถายสําเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดํา
     - สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไมน้อยกวา 99 สําเนา
     - สามารถยอและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอรเซ็นต
     - มีชองเชื่อมตอ (Inferface) แบบ USB2.0 หรือดีกวา 
จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง
     - มีเชื่องเชื่อตอระบบเครือขาย (Network interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 
1 ชอง หรือสามารถใช้งานผาน เครื่องขายไร้สาย 
Wi-Fi(IEEE802.11b,g,n) ได้
     - มีถาดใสกระดาษได้รวมกันไมน้อยกวา 100 แผน 
     - สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Lgal และสามารถกําหนด
ขนาดกระดาษเองได้ (โดยจัดซื้อตามเกณฑราคากลาง และ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร
ฉบับเดือน ธันวาคม 2564 ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 หรือ
ฉบับใหมที่เปลี่ยนแปลงไป) ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
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ทั่วไป (สํานักปลัด) ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
หน้าที่ 146 ลําดับที่ 6

งบเงินอุดหนุน รวม 25,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 25,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย จํานวน 25,000 บาท

- อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย
สนับสนุนการดําเนินงานโครงการจัดงานพระราชพิธี
และงานรัฐพิธี ประจําปีงบประมาณ 2566 ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป (สํานักปลัด) (ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 97  ลําดับที่ 30

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 824,800 บาท
งบบุคลากร รวม 761,400 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 761,400 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 442,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบลและเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําปี  จํานวน 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานวางแผนสถิติและวิชาการ) 
(หนังสือสํานักงานกจ.กท.และก.อบต.ที่ มท.0809.2/ว 138 
ลงวันที3่0  ธันวาคม  2558  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น)  
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 319,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง ให้แก พนักงานจ้าง
จํานวน 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป (งานวางแผนสถิติและวิชาการ) (หนังสือ
สํานักงาน กจ.กท.และก.อบต. ที่ มท.0809.2/ว 138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น)

งบดําเนินงาน รวม 63,400 บาท
ค่าตอบแทน รวม 63,400 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 63,400 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
(เงินรางวัลประจําปี) สําหรับพนักงานสวนท้องถิ่น ให้แก
พนักงานสวนตําบล และพนักงานจ้างขององคการบริหาร
สวนตําบลสะเดา จากผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน
ประจําปี 2566 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
(งานวางแผนสถิติและวิชาการ) (ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก
พนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557)

งานบริหารงานคลัง รวม 4,519,620 บาท
งบบุคลากร รวม 3,260,320 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,260,320 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 2,907,320 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบลและเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําปี จํานวน 7 อัตรา จํานวน 12 เดือน
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (กองคลัง)(หนังสือสํานักงาน
กจ.กท.และก.อบต.ที่ มท.0809.2/ว 138ลงวันที่ 30 ธันวาคม
2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระคาใช้จาย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น) 
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของผู้อํานวยการกองคลัง
จํานวน 12 เดือนๆ ละ 3,500 บาท ปรากฏในแผนงาน
บริหารทั่วไป (กองคลัง) (หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ
ก.อบต. ที่ มท.0809.2/ว 138ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการ
บริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น) 

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 299,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทน(คาจ้าง)ให้แกพนักงานจ้าง จํานวน
2 อัตราจํานวน 12 เดือน ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป 
(กองคลัง)(หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และก.อบต. ที่ มท.0809.2
/ว 138ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น) 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนเงินเพิ่มการครองชีพ
ชั่วคราวของพนักงานจ้างที่มีสิทธิได้รับ จํานวน 1 อัตรา
อัตราละ 1,000 บาท จํานวน 12 เดือน ปรากฏใน
แผนงานบริหารทั่วไป (กองคลัง)(หนังสือสํานักงาน 
กจ.กท.และก.อบต. ที่ มท.0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 
ธันวาคม 2558  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น) 
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งบดําเนินงาน รวม 1,229,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 347,800 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 237,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น ได้แก  คาตอบแทนบุคคล
หรือกรรมการที่ได้รับการแตงตั้งให้ดําเนินการเกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้างตามหลักเกณฑที่กําหนด, คาตอบแทน
คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
ของ อปท., เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
(เงินรางวัลประจําปี) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่น
ให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557

คาเชาบ้าน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านของพนักงานสวนตําบลหรือผู้ทีมีสิทธิ
เบิกได้ ตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องจากองคการบริหาร
สวนตําบล ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (กองคลัง) 
(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้าน ของ
ข้าราชการสวนท้องถิ่นฉบับที่ 3 พ.ศ.2559 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562)   

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ของ
พนักงานสวนตําบล ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทั่วไป (กองคลัง) (ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2563)
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ค่าใช้สอย รวม 612,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาทําสิ่งของ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาจัดทําป้ายประชาสัมพันธ โตะ 
โปสเตอร ตู้ แผนพับ สติ๊กเกอร ชั้นวางของ และวัสดุ
อุปกรณที่จําเป็นอื่นๆ ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป(กองคลัง)(ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560)

คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 384,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกในการจัดสํารวจ
ภาคสนาม การคัดลอกโฉนดที่ดินภายในเขตตําบลสะเดา 
และเดินสํารวจภาคสนาม จํานวน 1 คน และคาจ้างเหมา
บุคคลสําหรับชวยเหลือการปฏิบัติงานที่จําเป็นตอกิจการ
ของกองคลัง จํานวน 3 คน ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป(กองคลัง) (หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2
/ว 4044 ลว 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการ
ดําเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจายเงินคาจ้างเหมา
บริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 60,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการสําหรับคาเบี้ยเลี้ยง
คาพาหนะ คาที่พัก และคาใช้จายอื่นๆ ในการเดินทางไป
ราชการหรืออบรม  สัมมนาของพนักงานสวนตําบล 
พนักงานจ้าง และผู้ที่องคการบริหารสวนตําบลมอบหมาย
หรือมีคําสั่งให้เข้าประชุม อบรม สัมมนา ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทั่วไป (กองคลัง)
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คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรม จํานวน 98,000 บาท

เพื่อเป็นคาธรรมเนียม และคาลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรม
ของพนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง และผู้ที่องคการบริหาร
สวนตําบลมอบหมายหรือมีคําสั่งให้เข้าประชุม อบรม สัมมนา
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย คาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (กองคลัง) 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาและจัดซื้อวัสดุอุปกรณเพื่อบํารุงรักษา
และซอมแซมทรัพยสิน จํานวน 50,000 บาท ขององคการ
บริหารสวนตําบล เชน เครื่องถายเอกสารเครื่องคอมพิวเตอร
และวัสดุ ครุภัณฑตางๆ  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
(กองคลัง)(ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม
2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย
งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น)

ค่าวัสดุ รวม 210,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานสิ่งของเครื่องใช้ตางๆ เชน
กระดาษ ปากกา ฉากกั้นห้อง หมึกเครื่องถายเอกสาร 
ชั้นวางเอกสาร ฯลฯใบเสร็จรับเงินแบบพิมพตางๆ ที่ใช้ใน
กิจการขององคการบริหารสวนตําบล  ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป (กองคลัง) (ระเบียบกระทรวงการคลัง 
วาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลว.28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง 
รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณ
รายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสงให้แก รถยนต
ของกองคลังได้แก แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ตลับลูกปน 
ฟิลมกรองแสง หม้อน้ํารถยนตกันชนรถยนต และวัสดุ
ยานพาหนะ และขนสงอื่นๆ ของรถยนต ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป(กองคลัง)(ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง ได้แก น้ํามันเบนซิน
น้ํามันดีเซล น้ํามันเครื่องและน้ํามันหลอลื่นตางๆ ของ
รถยนตสวนกลาง รถจักรยานยนต ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป (กองคลัง) (ระเบียบกระทรวงการคลัง
วาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุ คอมพิวเตอร เชน แป้นพิมพ 
เม้าส แผนดิสก หมึก กระดาษ วัสดุอุปกรณ โปรแกรม 
และวัสดุอุปกรณคอมพิวเตอรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง กับ
คอมพิวเตอร ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
(กองคลัง) (ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 
มท 0808.2/ว 1095 ลว.28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง 
รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณ
รายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 60,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธนาณัติ คาซื้อดวงตราไปรษณียยากร
และคาบริการทางไปรษณียตางๆ ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป (กองคลัง) (หนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่นดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035 
ลว.30 กันยายน 2563เรื่อง การเบิกคาใช้จายที่ให้ถือวา
เป็นรายจายเมื่อได้รับแจ้งให้ชําระหนี้)

งบลงทุน รวม 29,500 บาท
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ค่าครุภัณฑ์ รวม 29,500 บาท
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ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 22,000 บาท

มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 4 แกน
หลัก (4 core)และ 8
แกนเสมือน (8Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้
ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถ
ในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกา
สูงสุด ไมน้อยกวา 4GHz  จํานวน 1 หนวย 
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory  รวมในระดับ (Level) เดียวกัน  ขนาดไม
น้อยกวา 8 MB 
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไม
น้อยกวา 8GB
- มีหนวยความจําเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุ
ไมน้อยกวา 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
น้อยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมน้อยกวา 1366x768 Pixel 
และมีความขนาดไมน้อยกวา 12 นิ้ว
- มีชองเชื่อมตอ(Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง
- มีชองเชื่อมตอ HDMi หรือ VGA จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่องมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1
 ชองสามารถใช้งานได้ไมน้อยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11 ac)
และ Bluetooth
(เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ
และระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน ธันวาคม 2564 ณ วันที่ 30
ธันวาคม 2564 หรือฉบับใหมที่เปลี่ยนแปลงไป) ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป (กองคลัง) ระเบียบกระทรวงการคลัง
วาด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
หน้าที่ 150 ลําดับที่ 7   
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เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ 
(Ink Tank Printer)

จํานวน 7,500 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นอุปกรณที่มีความสามารถเป็น Printer,Copier และ 
  Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน
- เป็นเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ 
  (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 1200x1200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4ไมน้อยกวา
  27 หน้าตอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพ ตอนาที (imp)
- มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา 
  15 หน้าตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที (ipm)
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดี-สี) ได้
- มีความละเอียดในการแสกนสูงสุดไมน้อยกวา 1200x600 
  หรือ 600x1200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถายสําเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดํา
- สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไมน้อยกวา 99 สําเนา
- สามารถยอและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอรเซ็นต
- มีชองเชื่อมตอ (Inferface) แบบ USB2.0 หรือดีกวา 
  จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง
- มีเชื่องเชื่อตอระบบเครือขาย (Network interface) 
  แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา
  1 ชอง หรือสามารถใช้งานผาน เครื่องขายไร้สาย 
  Wi-Fi(IEEE802.11b,g,n) ได้
- มีถาดใสกระดาษได้รวมกันไมน้อยกวา 100 แผน 
- สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Lgal และสามารถกําหนด
  ขนาดกระดาษเองได้
(เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ
และระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน ธันวาคม 2564 ณ วันที่
30 ธันวาคม 2564 หรือฉบับใหมที่เปลี่ยนแปลงไป) 
ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และ
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การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป(กองคลัง) เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 150 ลําดับที่  2

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 496,480 บาท
งบบุคลากร รวม 369,480 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 369,480 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 369,480 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบลและเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําปี  จํานวน 1 อัตราจํานวน 12 เดือน ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานควบคุมภายในและการตรวจสอบ
ภายใน) (หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และก.อบต. ที่ มท.0809.2
/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น)  

งบดําเนินงาน รวม 127,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 77,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 31,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
(เงินรางวัลประจําปี) สําหรับพนักงานสวนท้องถิ่น ให้แก
พนักงานสวนตําบล และพนักงานจ้างขององคการบริหาร
สวนตําบลสะเดา จากผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน
ประจําปี 2566 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
(งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน)(ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557)
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คาเชาบ้าน จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านของพนักงานสวนตําบลหรือผู้มีสิทธิ
เบิกได้ตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องจากองคการบริหาร
สวนตําบล ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานควบคุม
ภายในและการตรวจสอบภายใน) (ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ของพนักงานสวนตําบล
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(งานควบคุมภายใน และ
การตรวจสอบภายใน) (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2563)

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ สําหรับ
คาเบี้ยเลี้ยงคาพาหนะ คาที่พัก และคาใช้จายอื่นๆ
ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรม สัมมนา ของ
พนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง และผู้ที่องคการ
บริหารสวนตําบลมอบหมายหรือมีคําสั่งให้เข้าประชุม
อบรม สัมมนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ ของ 
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 ปรากฏตามแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป (งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน)
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คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรม จํานวน 40,000 บาท

เพื่อเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรม
ของพนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง และผู้ที่องคการบริหาร
สวนตําบลมอบหมายหรือมีคําสั่งให้เข้าประชุม อบรม 
สัมมนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย คาใช้จาย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป
(งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 2,654,600 บาท

งบบุคลากร รวม 1,259,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,259,300 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 363,500 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบลและเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําปี  จํานวน 1 อัตราจํานวน 12 เดือน ปรากฏ
ในแผนงานรักษาความสงบภายใน (งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย) (หนังสือสํานักงาน  กจ.กท.และก.อบต. ที่ 
มท.0809.2/ว 138 ลงวันที3่0  ธันวาคม  2558  เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคล
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น)  

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 823,800 บาท

ประเภทคาจ้างชั่วคราว เพื่อจายเป็นคาตอบแทน (คาจ้าง)
ให้แกพนักงานจ้าง จํานวน 7 อัตรา จํานวน 12 เดือน 
ปรากฏในแผนงานปรากฏในแผนงานรักษาความสงบ
ภายใน (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) (หนังสือ
สํานักงาน กจ.กท.และก.อบต. ที่ มท.0809.2/ว 138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคล
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 72,000 บาท

ประเภทคาตอบแทนรายเดือนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
ของ พนักงานจ้างที่มีสิทธิได้รับจํานวน 6 อัตรา จํานวน 
12 เดือน ปรากฏในปรากฏในแผนงานรักษาความสงบ
ภายใน (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) (หนังสือ
สํานักงาน กจ.กท.และก.อบต. ที่ มท.0809.2/ว138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคล
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น)
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งบดําเนินงาน รวม 1,336,900 บาท
ค่าตอบแทน รวม 128,900 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 98,900 บาท

     - เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
(เงินรางวัลประจําปี) สําหรับพนักงานสวนท้องถิ่น ให้แก
พนักงานสวนตําบล และพนักงานจ้างขององคการบริหาร
สวนตําบลสะเดา จากผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน
ประจําปี 2566 (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
กําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่น
ให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
พ.ศ.2557)
    - เพื่อจายเป็นคาตอบแทน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
เลือกตั้งของ องคการบริหารสวนตําบล ตามหลักเกณฑ
ที่กําหนด (หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ 
มท 0808.2/ว 5013 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563)
    - เพื่อจายเป็นคาตอบแทนคณะกรรมการสอบ
ข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดตามหลักเกณฑ
ที่กําหนด (หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก 
ที่ มท 0804.4/ว 2158 ลงวันที่ 20 เมษายน 2559)
    - เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
ที่ได้รับการแตงตั้งให้ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ตามหลักเกณฑที่กําหนด (หนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2850 ลงวันที่ 12 
กันยายน 2561)
     - เพื่อจายเป็นคาป่วยการชดเชยการงานที่เสียไปให้แก 
อปพร. ในการปฏิบัติหน้าที่งานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย
หรือการรักษาความสงบเรียบร้อยตามกฎหมายตามหลักเกณฑ
ที่กําหนด (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ให้แก อปพร. ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2560
        ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน
          (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ของพนักงาน
สวนตําบล ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน
(งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) (ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2563)

ค่าใช้สอย รวม 708,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาทําสิ่งของ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาทําสิ่งของ เชน ป้ายประชาสัมพันธ
โปสเตอร, แผนพับ, สติ๊กเกอร, สิ่งพิมพหรือวารสาร ของ
องคการบริหารสวนตําบล,บอรดตางๆ ตู้ ,โตะตรายาง,
ชั้นวางของ และวัสดุอุปกรณที่จําเป็นตางๆ ปรากฏใน
แผนงานรักษาความสงบภายใน (งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย)(ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560)

คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 288,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาคนงานประจํารถน้ําดับเพลิง
เอนกประสงค และงานตางๆ ภายในงานป้องกัน และ
บรรเทาสาธารณภัยหรือกิจกรรมตางๆ ของ องคการ
บริหารสวนตําบล ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบ
ภายใน(งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) 
(หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 4044 ลว 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการ
ดําเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจายเงินคาจ้างเหมา
บริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการตั้งจุดบริการประชาชนในชวงเทศกาลปีใหมและเทศกาล
สงกรานต

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทน คาเบี้ยเลี้ยง คาอาหาร เครื่องดื่ม
คาอาหารวาง คาวัสดุอุปกรณ คาจ้างเหมาบริการ และ
คาใช้จายที่จําเป็นอื่นๆ ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบ
ภายใน (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) (หนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นดวนที่สุด ที่ มท 080405/
ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557 และหนังสือกรม
สงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4/
ว 661 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561) เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 79 ลําดับที่ 9    

โครงการป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัย จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาประกอบอาหารและเครื่องดื่ม
คาสมนาคุณวิทยากร คาวุฒิบัตร,คาวัสดุอุปกรณ 
คาจ้างเหมาบริการ และคาใช้จายที่จําเป็นอื่นๆ ในการ
ดําเนินโครงการฯ ปรากฏใน แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน(งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)(ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม 
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2566 -2570) หน้าที่ 80 ลําดับที่ 18
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โครงการป้องกันและลดอุบัติภัยทางถนน ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ
.2566

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาประกอบอาหาร และเครื่องดื่ม
คาสมนาคุณวิทยากร, คาวุฒิบัตร, คาวัสดุอุปกรณ
คาจ้างเหมาบริการและคาใช้จายที่จําเป็นอื่นๆ ปรากฏ
ในแผนงานรักษาความสงบภายใน (งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย) (ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557) เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  
หน้าที่ 78  ลําดับที่ 1    

โครงการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและวินัยจราจรให้แก
ประชาชนและเยาวชน

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาประกอบอาหารและเครื่องดื่ม
คาสมนาคุณวิทยากร,คาวุฒิบัตร,คาวัสดุอุปกรณ 
คาจ้างเหมาบริการและคาใช้จายที่จําเป็นอื่นๆ ปรากฏ
ในแผนงานรักษาความสงบภายใน(งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย) (ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
หน้าที่ 78 ลําดับที่  6    
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โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาประกอบอาหารและเครื่องดื่ม
คาสมนาคุณวิทยากร,คาวุฒิบัตร,คาวัสดุอุปกรณ
คาจ้างเหมาบริการและคาใช้จายที่จําเป็นอื่นๆ ในการ
ดําเนินโครงการฯ ปรากฏใน แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน(งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)(ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 80 ลําดับที่  17

โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร. ประจําปี  2566 จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาประกอบอาหารและเครื่องดื่ม
คาสมนาคุณวิทยากร,คาวุฒิบัตร,คาวัสดุอุปกรณ,คาจ้าง
เหมาบริการ และคาใช้จายที่จําเป็นอื่นๆ ในการดําเนิน
โครงการฯ ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน
(งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) (ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม 
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 78 ลําดับที่ 2
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑและทรัพยสิน
ของ องคการบริหารสวนตําบล เชน อาคารที่ทําการ ห้องสุขา
รถยนต เครื่องพิมพฯ อุปกรณคอมพิวเตอร สัญญาณไฟกระพริบ
วิทยุสื่อสารและวัสดุอุปกรณตางๆ ที่ใช้ในงานป้องกัน และ
บรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบ
ภายใน(งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) (ระเบียบกระทรวง
การคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 
มท 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น)

ค่าวัสดุ รวม 500,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซื้อวัสดุสํานักงานสิ่งของเครื่องใช้ตางๆ เชน
พระบรมฉายาลักษณ ธงชาติธงตราสัญลักษณ ฉากกั้นห้อง
หนังสือพิมพรายวัน เอกสาร วารสารตางๆ หนังสือคูมือ
กระดาษการประชาสัมพันธ และชั้นวางเอกสาร ปากกา 
ดินสอ แฟ้ม หมึกเครื่องถายเอกสาร และวัสดุสํานักงานตางๆ
ฯลฯ ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน (งานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย) (ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560)  

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณไฟฟ้า เชน สายไฟ 
ปลั๊กไฟ หลอดไฟ ฟิวส โคมไฟ และวัสดุอุปกรณไฟฟ้า
ที่จําเป็นตางๆสําหรับปรับปรุงซอมแซมระบบไฟฟ้า
สาธารณะในหมูบ้านและระบบไฟฟ้าภายใน ของ
องคการบริหารสวนตําบล ปรากฏในแผนงานรักษา
ความสงบภายใน (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
(ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560) 
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เชน ไม้กวาด
ถ้วย ชาม จาน ช้อนแก้วน้ํา น้ํายาล้างจาน น้ํายาทําความ
สะอาดห้องน้ํา น้ํายาเช็ดกระจก และวัสดุงานบ้าน
งานครัวที่จําเป็นตางๆ ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบ
ภายใน(งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) (ระเบียบ
กระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560)     

วัสดุกอสร้าง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจัดซื้อวัสดุ สีน้ํามันจราจร (สีสะท้อนแสง) ใช้ในงานจราจร
ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน (งานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย)  (ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560)     

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ตลับลูกปน
ฟิลมกรองแสง หม้อน้ํารถยนตกันชนรถยนต และ
วัสดุยานพาหนะและขนสงอื่นๆของรถยนตบรรทุกน้ํา
เอนกประสงค  ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน
(งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) (ระเบียบกระทรวง
การคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ.2560)  

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงรถยนตบรรทุกน้ํา
อเนกประสงค ได้แก น้ํามันเครื่องน้ํามันเบนซิน 
น้ํามันดีเซล  และน้ํามันหลอลื่นตาง ๆ ปรากฏใน
แผนงานรักษาความสงบภายใน (งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย) (ระเบียบกระทรวงการคลัง 
วาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ.2560)     
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วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อยาและเวชภัณฑที่ใช้ในการปฐมพยาบาล
ผ้ากอซ ผ้าพันแผล ถุงมือ และวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย
ที่จําเป็นอื่นๆ สําหรับใช้ในงานอาสากู้ชีพ และงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย  ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบ
ภายใน (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)(ระเบียบกระทรวง
การคลัง วาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แป้นพิมพ เม้าส
แผนดิสก หมึก  กระดาษ วัสดุอุปกรณ โปรแกรม และวัสดุ
อุปกรณคอมพิวเตอรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร
ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน(งานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย) (ระเบียบกระทรวงการคลัง 
วาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560)        

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อถังดับเพลิง(วัสดุสิ้นเปลือง) ชนิดผง
เคมีแห้ง  ขนาด 15 ปอนด จํานวน 51 ถัง  ความสามารถ
ดับไฟระดับ 4A5B ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบ
ภายใน (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) (ระเบียบ
กระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560)        

วัสดุอื่น จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอื่นๆ หรือวัสดุตางๆ 
ที่จําเป็นเพื่อใช้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เชน สายทอดับเพลิง ฯลฯ ปรากฏในแผนงานรักษา
ความสงบภายใน(งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
(ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560)     
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งบลงทุน รวม 38,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 38,400 บาท
ครุภัณฑการเกษตร

เครื่องสูบน้ํา จํานวน 16,400 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องสูบน้ํา จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 8,200 บาท
สามารถสูบน้ําได้ 1,000 ลิตรตอนาที ขนาด 5 แรงม้า
เป็นเครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง ใช้เครื่องยนตเบนซินขนาด
ไมน้อยกวา 5 แรงม้า หรือขนาดปริมาตรกระบอกสูบ
ไมน้อยกวา 160 ซีซี ขนาดทอสงไมน้อยกวา 3 นิ้ว 
(75 มิลลิเมตร)/สูบน้ําได้ไมน้อยกวาตามปริมาณที่กําหนด
สงน้ําได้สูงไมน้อยกวา 9 เมตร หรือประมาณ 30 ฟุต
อุปกรณประกอบของเครื่องสูบน้ําและของเครื่องยนต
ต้องมีครบชุดพร้อมที่จะใช้งานได้ ทั้งนี้การจัดซื้อต้อง
เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ธันวาคม 2564 
หรือฉบับใหมที่เปลี่ยนแปลงไป (ระเบียบกระทรวง
การคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร 
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560) ปรากฏในแผนงานรักษา
ความสงบภายใน(งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570)
ขององคการบริหารสวนตําบลสะเดา 
หน้าที่ 149 ลําดับที่ 4
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ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุก สําหรับงานประมวลผล 1
 เครื่อง  มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
     - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) และ 8 แกนเสมือน (8Thread) และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไมน้อยกวา 4GHz  จํานวน 1 หนวย 
     - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory  รวมในระดับ (Level) เดียวกัน  ขนาดไม
น้อยกวา 8 MB 
     - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาด
ไมน้อยกวา 8GB
     - มีหนวยความจําเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาด
ความจุไมน้อยกวา 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาด
ความจุไมน้อยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
     - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมน้อย
กวา 1366x768 Pixel และมีความขนาดไมน้อยกวา 12 นิ้ว
     - มีชองเชื่อมตอ(Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา 
ไมน้อยกวา 3 ชอง
     - มีชองเชื่อมตอ HDMi หรือ VGA จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง
     - มีชองเชื่องมตอระบบเครือขาย(Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวาจํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง
     - สามารถใช้งานได้ไมน้อยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11 ac) 
และ Bluetooth
(เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ และ
ระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน ธันวาคม 2564 ณ วันที่ 30 
ธันวาคม 2564 หรือฉบับใหมที่เปลี่ยนแปลงไป) (ระเบียบ
กระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560) ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน 
(งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้าที่ 149 ลําดับที่  1  
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งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น

สนับสนุนการดําเนินโครงการของศูนยปฏิบัติการรวมในการชวย
เหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้แกเทศบาลเมืองนางรอง 
อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย  ในการดําเนินการ
โครงการของศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชน ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2566 ปรากฏในแผนงานรักษา
ความสงบภายใน(งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563) เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 80 ลําดับที่ 22 

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,542,100 บาท

งบบุคลากร รวม 1,224,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,224,400 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 871,600 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน พนักงานสวนตําบล และเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําปี จํานวน 2 อัตรา จํานวน 12 เดือน  
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (กองการศึกษาฯ)
(หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และก.อบต. ที่ มท.0809.2/
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคล
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น)
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของผู้อํานวยการ
กองการศึกษาฯ จํานวน 12 เดือนๆ ละ 3,500 บาท
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (กองการศึกษาฯ)  
(หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และก.อบต.ที่ มท.0809.2/
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงาน
บุคคลขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น)  

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 298,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทน ให้แก พนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 2 จํานวน 12 เดือน
ปรากฏในแผนงานการศึกษา(กองการศึกษาฯ)  
(หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และก.อบต. ที่ มท.0809.2/
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคล
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น) 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนเงินเพิ่มการครองชีพ
ชั่วคราวของพนักงานจ้างที่มีสิทธิได้รับ จํานวน 1 อัตราๆ
ละ 1,000 บาท จํานวน 12 เดือนปรากฏในแผนงาน
การศึกษา (กองการศึกษาฯ)  (หนังสือสํานักงาน กจ.กท.
และก.อบต. ที่ มท.0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม
2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระคาใช้จาย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น) 
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งบดําเนินงาน รวม 317,700 บาท
ค่าตอบแทน รวม 187,700 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 97,500 บาท

     - เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
(เงินรางวัลประจําปี) สําหรับพนักงานสวนท้องถิ่น ให้แก
พนักงานสวนตําบล และพนักงานจ้างขององคการบริหาร
สวนตําบลสะเดา จากผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน
ประจําปี 2566 (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
กําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่น
ให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
พ.ศ.2557)
    - เพื่อจายเป็นคาตอบแทน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
เลือกตั้งของ องคการบริหารสวนตําบล ตามหลักเกณฑ
ที่กําหนด (หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ 
มท 0808.2/ว 5013 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563)
    - เพื่อจายเป็นคาตอบแทนคณะกรรมการสอบ
ข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดตามหลักเกณฑ
ที่กําหนด (หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก 
ที่ มท 0804.4/ว 2158 ลงวันที่ 20 เมษายน 2559)
    - เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
ที่ได้รับการแตงตั้งให้ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ตามหลักเกณฑที่กําหนด (หนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2850 ลงวันที่ 12 
กันยายน 2561)
    ปรากฏในแผนงานการศึกษา (กองการศึกษา)
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คาเชาบ้าน จํานวน 55,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านของพนักงานสวนตําบลหรือผู้ทีมีสิทธิ
เบิกได้ ตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องจากองคการบริหาร
สวนตําบล ปรากฏในแผนงานการศึกษา (กองการศึกษาฯ) 
(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้าน
ของข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 4 ) พ.ศ.2562

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาชวยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก พนักงาน
สวนตําบล ปรากฏในแผนงานการศึกษา (กองการศึกษาฯ)       
(ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ.2563)

ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาทําสิ่งของ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาทําสิ่งของ เชน คาจ้างเหมาทํา
ป้าย โตะ วารสาร สติ๊กเกอร  โปสเตอร ประชาสัมพันธ 
แผนพับและวัสดุอุปกรณเกี่ยวกับงานการศึกษา 
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการที่จําเป็นตางๆ
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (กองการศึกษาฯ) 
(ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560) 
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการสําหรับ
คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาที่พัก และคาใช้จายอื่นๆ
ในการเดินทางไปราชการหรืออบรม  สัมมนา ของ
พนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง และผู้ที่องคการ
บริหารสวนตําบล มอบหมายหรือมีคําสั่งให้เข้าประชุม
อบรม สัมมนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ ของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 ปรากฏในแผนงานการศึกษา
(กองการศึกษาฯ)

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรม จํานวน 40,000 บาท

เพื่อเป็นคาธรรมเนียม และคาลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรม
ของ พนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง และผู้ที่องคการบริหาร
สวนตําบลมอบหมายหรือมีคําสั่งให้เข้าประชุม อบรม สัมมนา 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย คาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557 ปรากฏในแผนงานการศึกษา (กองการศึกษาฯ) 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาและจัดซื้อวัสดุ อุปกรณเพื่อบํารุงรักษา
และซอมแซมทรัพยสิน ขององคการบริหารสวนตําบล เชน 
คอมพิวเตอร โตะ วัสดุ ครุภัณฑตางๆ ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา(กองการศึกษาฯ) (ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และ
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น)
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ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ตางๆ ในสํานักงาน 
เชน กระดาษ ดินสอ ปากกา สมุด ยางลบ และ
วัสดุสํานักงานที่จําเป็นอื่นๆ ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา(กองการศึกษาฯ) (ระเบียบกระทรวงการคลัง
วาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
พ.ศ.2560)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน  แป้นพิมพ
เม้าส แผนดิสก หมึก กระดาษ วัสดุอุปกรณ โปรแกรม
และวัสดุอุปกรณคอมพิวเตอรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
คอมพิวเตอร ปรากฏในแผนงานการศึกษา(กองการศึกษาฯ)
(ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560) 

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 9,373,375 บาท
งบบุคลากร รวม 2,356,200 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,356,200 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 564,600 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนข้าราชการครู และเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปีจํานวน 2 อัตรา จํานวน 12 เดือน ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา (กองการศึกษาฯ) (หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 
2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
รองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566)
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เงินวิทยฐานะ จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินวิทยฐานะชํานาญการ ข้าราชการครู
จํานวน 1 อัตรา จํานวน 12 เดือนๆ ละ 3,500 บาท
เดือน ปรากฏในแผนงานการศึกษา (กองการศึกษาฯ)
(หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/
ว 5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงิน
อุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,689,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างพนักงานจ้าง ผู้ชวยหัวหน้าศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
ผู้ชวยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก และปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็ก 
พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 9 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป 
จํานวน 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
(กองการศึกษาฯ (หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ 
มท 0816.2/ว 5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป
ด้านการศึกษาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2566)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาครองชีพชั่วคราวให้แกผู้ชวยครูผู้ดูแลเด็ก
และปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กจํานวน 9 อัตรา และ
พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 1 อัตรา  จํานวน 12 เดือน
เดือน ปรากฏในแผนงานการศึกษา (กองการศึกษาฯ
(หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/
ว 5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุน
ทั่วไปด้านการศึกษาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566)
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งบดําเนินงาน รวม 4,201,675 บาท
ค่าตอบแทน รวม 5,000 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาชวยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก 
ข้าราชการครู ปรากฏในแผนงานการศึกษา
(กองการศึกษาฯ)(หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด
ที่ มท 0816.2/ว 5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
รองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566)

ค่าใช้สอย รวม 2,372,815 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 960,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบุคลากรทางการศึกษา ได้แก 
จ้างเหมาผู้มีทักษะการสอน จ้างเหมางานด้านธุรการ 
จ้างเหมาแมบ้าน จ้างเหมาผู้ชวยในการดูแลเด็ก 
จ้างเหมาคนงานทั่วไปจ้างเหมายานพาหนะ และ
คาจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่จําเป็นและเป็นประโยชน
ตอกิจการและภารกิจขององคการบริหารสวนตําบล 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (กองการศึกษาฯ) 
(หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 4044 ลว 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการ
ดําเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจายเงินคาจ้างเหมา
บริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดงานวันสําคัญของทางราชการของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดงานวันสําคัญ เชน 
วันแมแหงชาติ งานวันพอแหงชาติ และงานหลอเทียน
ถวายเทียนวันเข้าพรรษา เป็นต้น เพื่อจายเป็นคา
จ้างเหมาอาหาร เครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ และคา
ใช้จายที่จําเป็นอื่นๆ ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
(กองการศึกษาฯ) (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
การเบิกคาใช้จายในการจัดงานการจัดกิจกรรมสาธารณะ
การสงเสริมกีฬา และการแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2564) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 91   ลําดับที่ 2      
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา คาเครื่องแบบนัก
เรียน

จํานวน 37,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องแบบนักเรียนของศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก จํานวน 4 แหง เด็ก 3-5 ปี จํานวน 125 คน ได้แก
1) ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก(อนุบาล 3 ขวบ) จํานวน 40 คนๆ ละ 
   300 บาท/ปีเป็นเงิน 12,000 บาท
2) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านสะเดา จํานวน 25 คนๆ ละ 
   300 บาท/ปี  เป็นเงิน 7,500 บาท 
3) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กปัญญาพัฒน จํานวน 30 คนๆ ละ 
   300 บาท/ปี เป็นเงิน  9,000 บาท 
4) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กปัญญาวัฒนา จํานวน 30 คนๆ ละ
   300 บาท/ปี เป็นเงิน  9,000 บาท 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
หน้าที่  87  ลําดับที่  6  ปรากฏในแผนงานการศึกษา
(กองการศึกษาฯ) (หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท 0816.2/ว 5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565
เรื่อง ซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับ
เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566)
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา คาวัสดุการศึกษา จํานวน 300,900 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
จํานวน 4 แหง ได้แก
    1) ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก(อนุบาล 3 ขวบ) จํานวน 52 คนๆ ละ
       1,700 บาท เป็นเงิน 88,400 บาท     
    2) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านสะเดา จํานวน 35 คนๆ ละ 
       1,700 บาท เป็นเงิน  59,500 บาท  
    3) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กปัญญาพัฒน จํานวน 45 คนๆ ละ
       1,700 บาท เป็นเงิน  76,500 บาท  
    4) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กปัญญาวัฒนา จํานวน 45 คนๆ ละ
       1,700 บาท เป็นเงิน  76,500 บาท 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (กองการศึกษาฯ) เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 86 ลําดับที่ 4
(หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 5061
ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ซักซ้อแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2566)
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา คาอุปกรณการ
เรียน

จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออุปกรณการเรียนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
จํานวน 4 แหง เด็ก 3-5 ปี จํานวน 125 คน  ได้แก
1) ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก(อนุบาล 3 ขวบ) จํานวน 40 คนๆ ละ 
    200 บาท เป็นเงิน 8,000 บาท 
2) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านสะเดา จํานวน 25 คนๆ ละ 
    200 บาท เป็นเงิน 5,000 บาท  
3) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กปัญญาพัฒน จํานวน 30 คนๆ ละ 
    200 บาท เป็นเงิน  6,000 บาท 
4) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กปัญญาวัฒนา จํานวน 30 คนๆ ละ 
    200 บาท เป็นเงิน  6,000 บาท 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (กองการศึกษาฯ) 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 
หน้าที่ 87 ลําดับที่ 5 (หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 
2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
รองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566)
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษาคากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน

จํานวน 53,750 บาท

เพื่อจายเป็นคากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
จํานวน  4  แหง ยอดเด็ก 3-5 ปี จํานวน 125 คน  ได้แก
1) ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก(อนุบาล 3 ขวบ) จํานวน 40 คนๆ ละ 
    430 บาท/ปี เป็นเงิน  17,200  บาท
2) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านสะเดา จํานวน 25 คนๆ ละ 
    430 บาท/ปี  เป็นเงิน  10,750 บาท 
3) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กปัญญาพัฒน จํานวน 30 คนๆ ละ 
    430 บาท/ปี เป็นเงิน  12,900 บาท 
4) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กปัญญาวัฒนา จํานวน 30 คนๆ ละ 
    430 บาท/ปี เป็นเงิน  12,900 บาท
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
หน้าที่  87  ลําดับที่  8  ปรากฏในแผนงานการศึกษา
(กองการศึกษาฯ) (หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท 0816.2/ว 5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับ
เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566)
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการบริหารสถานศึกษา คาหนังสือ
เรียน

จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อหนังสือเรียนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
จํานวน 4  แหงเด็ก 3-5 ปี จํานวน 125 คน  ได้แก
1) ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก(อนุบาล 3 ขวบ) จํานวน 40 คนๆ ละ
    200 บาท เป็นเงิน 8,000 บาท 
2) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านสะเดา จํานวน 25 คนๆ ละ 
    200 บาท เป็นเงิน 5,000 บาท  
3) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กปัญญาพัฒน จํานวน 30 คนๆ ละ 
    200 บาท เป็นเงิน 6,000 บาท 
4) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กปัญญาวัฒนา จํานวน 30 คนๆ ละ 
    200 บาท เป็นเงิน 6,000 บาท 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (กองการศึกษาฯ) 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
หน้าที่ 87 ลําดับที่ 7 (หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม
2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
รองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566)
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการบริหารสถานศึกษาคาจ้างเหมา
อาหารกลางวัน

จํานวน 910,665 บาท

เพื่อจายเป็นคาอาหารกลางวันสําหรับเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
จํานวน 4  แหง  ได้แก
1) คาอาหารกลางวันสําหรับเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
    (อนุบาล 3 ขวบ) จํานวน 52 คนๆ ละ 21 บาท/วัน 
    จํานวน 245 วัน เป็นเงิน 267,540 บาท เป็นไปตาม
    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 
    หน้าที่  86  ลําดับที่  3    
2) คาอาหารกลางวันสําหรับเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
    บ้านสะเดา จํานวน 35 คนๆ ละ 21 บาท/วัน จํานวน
    245 วัน เป็นเงิน  180,075  บาท  เป็นไปตามแผน
    พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  
    หน้าที่  86  ลําดับที่  3    
3) คาอาหารกลางวันสําหรับเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
    ปัญญาพัฒน จํานวน 45 คนๆ ละ 21 บาท/วัน 
    จํานวน 245 วัน เป็นเงิน 231,525 บาท เป็นไปตาม
    แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
    (พ.ศ.2566 - 2570) หน้าที่ 86 ลําดับที่ 3
4) คาอาหารกลางวันสําหรับเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
    ปัญญาวัฒนา จํานวน 45 คนๆ ละ 21 บาท/วัน
    จํานวน 245 วัน เป็นเงิน 231,525 บาท เป็นไปตาม
    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  
    หน้าที่  86  ลําดับที่ 3 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (กองการศึกษาฯ) 
(หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/
ว 5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับ
เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาและจัดซื้อวัสดุ อุปกรณเพื่อบํารุงรักษา
และซอมแซม ปรับปรุงทรัพยสิน ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ของ
องคการบริหารสวนตําบลสะเดา ทั้ง 4 ศูนย เชน อาคารศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก ห้องน้ํา คอมพิวเตอร โตะวัสดุ ครุภัณฑตางๆ
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (กองการศึกษาฯ) (ระเบียบ
กระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น)

ค่าวัสดุ รวม 1,773,860 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ตางๆ 
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เชน กระดาษ ดินสอ ปากกา 
สมุด ยางลบ ชั้นวางของ วางรองเท้า และวัสดุสํานักงาน
ที่จําเป็นอื่นๆ ในการจัดการศึกษา ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา(กองการศึกษาฯ) (ระเบียบกระทรวงการคลัง
วาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
พ.ศ.2560) 

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 1,683,860 บาท
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วัสดุงานบ้านงานครัว     จํานวน 80,000  บาท 
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เชน ผ้าปูที่นอน
หมอน ผ้าหม ไม้กวาด ถ้วยชาม จาน ช้อน แก้วน้ํา น้ํายา
ล้างจาน น้ํายาทําความสะอาดห้องน้ํา น้ํายาเช็ดกระจก 
วัสดุงานบ้านงานครัวที่จําเป็นตางๆ สําหรับศูนยพัฒนา
เด็กเล็กปรากฏในแผนงานการศึกษา (กองการศึกษาฯ) 
(ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560)  

คาอาหารเสริม (นม)     จํานวน  1,603,860 บาท 
     1) คาจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน  เพื่อจัดสรรให้
เด็กนักเรียนชั้นเด็กเล็ก-ประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียน
ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(สพฐ.) จํานวนนักเรียน 660 คนๆ ละ 7.37 บาท จํานวน 
260 วัน เป็นเงิน 1,264,692 บาท เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ
อาหารเสริม (นม) โรงเรียน โดยตั้งจายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (กองการศึกษาฯ) 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
หน้าที่ 86 ลําดับที่ 2    
     2) คาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
(อนุบาล 3 ขวบ) จํานวน 52 คนๆละ 7.37 บาท/วัน 
จํานวน 260 วัน เป็นเงิน  99,643 บาท เพื่อจายเป็น
คาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน โดยตั้งจายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
(กองการศึกษาฯ) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2566 - 2570) หน้าที่ 86 ลําดับที่ 2    
     3) คาจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สําหรับเด็กในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบ้านสะเดาจํานวน 35 คนๆ ละ 
7.37 บาท/วัน จํานวน 260 วัน เป็นเงิน 67,067 บาท
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน โดย
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
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(กองการศึกษาฯ) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2566 - 2570) หน้าที่ 86 ลําดับที่ 2    
     4) คาจัดซื้ออาหารเสริม(นม)สําหรับเด็กในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กปัญญาพัฒน จํานวน 45 คนๆละ 7.37 บาท/วัน 
จํานวน 260 วัน เป็นเงิน 86,229 บาท เพื่อจายเป็นคา
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน โดยตั้งจายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
(กองการศึกษาฯ) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2566 - 2570) หน้าที่ 86 ลําดับที่ 2    
     5) คาจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สําหรับเด็กในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กปัญญาวัฒนา จํานวน 45 คนๆ ละ
7.37 บาท/วัน จํานวน 260 วัน เป็นเงิน 86,229 บาท
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน โดย
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา(กองการศึกษาฯ) เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้าที่ 86 ลําดับที่ 2 
(หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/
ว 5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับ
เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566)

วัสดุกอสร้าง จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอสร้าง ได้แก อิฐ หิน ปูน ทราย
ตะปู กระเบื้อง สายยาง และวัสดุงานกอสร้าง ที่จําเป็นตางๆ 
เพื่อใช้ในงานกอสร้าง งานปรับปรุงซอมแซมศูนยพัฒนา
เด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลปรากฏในแผนงาน
การศึกษา(กองการศึกษาฯ) (ระเบียบกระทรวงการคลัง
วาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560) 
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วัสดุการเกษตร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อพันธไม้  ต้นไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ ปุ๋ย 
และวัสดุการเกษตรอื่นๆ ที่จําเป็นสําหรับใช้ในการดําเนินงาน
โครงการปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ สําหรับตกแตงภายในบริเวณ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และการดําเนินการปลูกต้นไม้ในเขต
องคการบริหารสวนตําบล เพื่อฟนฟูและรักษาระบบนิเวศน 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (กองการศึกษาฯ) (ระเบียบ
กระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560) 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 50,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ของ องคการบริหารสวนตําบลสะเดา ทั้ง 4 ศูนย 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (กองการศึกษาฯ)
(หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลว.30 กันยายน 2563 
เรื่อง การเบิกคาใช้จายที่ให้ถือวาเป็นรายจาย
เมื่อได้รับแจ้งให้ชําระหนี้)

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ําประปาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ของ
องคการบริหารสวนตําบลสะเดาทั้ง 4 ศูนย  ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา (กองการศึกษาฯ) (หนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035 
ลว.30 กันยายน 2563 เรื่อง การเบิกคาใช้จายที่ให้ถือวา
เป็นรายจายเมื่อได้รับแจ้งให้ชําระหนี้)
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งบลงทุน รวม 43,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 43,500 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ชั้นวางแก้ว(ขนาด 40 ใบ) (ชนิดจัดหาทั่วไป) จํานวน 7,500 บาท

ชั้นวางแก้ว (ขนาด 40 ใบ) ขนาดกว้าง 33 ซม.
ยาว 90 ซม. สูง 100 ซม. จํานวน 3 ตัว 
(สําหรับใช้ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กอนุบาล 3 ขวบ 1 ตัว 
และศูนยพัฒนาเด็กเล็กปัญญาวัฒนา 2 ตัว)
ราคาตัวละ 2,500 บาท รวมเป็นเงิน 7,500 บาท
(ราคาตามท้องตลาด) ปรากฏในแผนงานการศึกษา
(กองการศึกษาฯ) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 88 ลําดับที่ 18   

ตู้เหล็กบานเลื่อน ชนิด 2 บานเลื่อน แบบกระจก (ชนิดจัดหาทั่วไป) จํานวน 10,000 บาท

เหล็กบานเลื่อน ชนิด 2 บานเลื่อน แบบกระจก 
ขนาด 40x118x87 ซม. จํานวน 2 หลัง (สําหรับใช้
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กปัญญาวัฒนา) ราคาหลังละ 
5,000 บาท เป็นเงิน 10,000 บาท (ราคาตามท้องตลาด)
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (กองการศึกษาฯ) 
(ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560) 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
หน้าที่ 156  ลําดับที่ 9

โตะทํางาน (โตะเหล็ก) (ชนิดจัดหาทั่วไป) จํานวน 13,000 บาท

เพื่อจัดซื้อโตะทํางาน แบบโตะเหล็ก ขนาด 65x120x75 ซม.
จํานวน 2 ตัว (สําหรับใช้ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ปัญญาพัฒน 1 ตัว และศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านสะเดา 
1 ตัว) ราคาตัวละ 6,500 บาท เป็นเงิน 13,000 บาท
(ราคาตามท้องตลาด) ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
(กองการศึกษาฯ) (ระเบียบกระทรวงการคลังวา 
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 157 ลําดับที่ 18
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โตะรับประทานอาหารพร้อมเก้าอี้ สําหรับเด็ก (ชนิดจัดหาทั่วไป) จํานวน 13,000 บาท

โตะรับประทานอาหารพร้อมเก้าอี้สําหรับเด็กเล็ก 
โดย 1 ชุด ประกอบด้วย 
    - โตะอาหาร ขนาดกว้าง 60 ซม. ยาว 120 ซม. สูง 50 ซม.
      จํานวน 1 ตัว 
    - เก้าอี้ ขนาดกว้าง 30 ซม. ยาว 120 ซม. สูง 30 ซม. 
      จํานวน 2 ตัว 
จํานวน 2 ชุด ราคาชุดละ 6,500 บาท เป็นเงิน 13,000 บาท 
(ราคาตามท้องตลาด) (สําหรับใช้ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ปัญญาพัฒน) ปรากฏในแผนงานการศึกษา (กองการ
ศึกษาฯ) (ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560) เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 88 ลําดับที่ 18 

งบเงินอุดหนุน รวม 2,772,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,772,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สพฐ.)

จํานวน 2,772,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้โรงเรียนในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จํานวน 6 แหง
นักเรียน จํานวน 660 คนๆ ละ 21 บาท จํานวน 200 วัน
เป็นเงิน 2,772,000 บาทเพื่อสนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียน
ชั้นเด็กเล็ก–ประถมศึกษาปีที่ 6 ปรากฏในแผนงานการศึกษา
(กองการศึกษาฯ) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 86 ลําดับที่ 1 (หนังสือกระทรวง
มหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 5061 ลงวันที่ 18 
กรกฎาคม 2565 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566)
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 1,886,910 บาท

งบบุคลากร รวม 1,052,410 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,052,410 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 638,410 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบลและจายเป็นเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําปี  จํานวน 2 อัตรา จํานวน 12 เดือน  ตาม
หนังสือ กจ.กท.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2 ว138 ลว
 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางกาคํานวณคาใช้จายด้าน
การบริหารบุคคลขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ปรากฏตามแผน
งานสาธารณสุข (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของผู้อํานวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อมหรือผู้มีสิทธิได้รับตามที่ระเบียบกฎหมายกําหนด
ตามหนังสือ กจ.กท.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2 ว138 ลว 30 
ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคํานวณคาใช้จายด้าน
การบริหารบุคคลขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ปรากฏตาม
แผนงานสาธารณสุข (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 360,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทั่วไป รวมถึงเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจ้าง  จํานวน 12 
เดือน  (ตามหนังสือ กจ.กท.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2 ว138 
ลว 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคํานวณคาใช้จาย
ด้านการบริหารบุคคลขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น) ปรากฏ
ตามแผนงานสาธารณสุข (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆของพนักงานจ้างตามภารกิจ และ
พนักงานจ้างทั่วไป เชน เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว เป็นต้น
จํานวน 12 เดือน ตามหนังสือ กจ.กท.และ ก.อบต. ที่ 
มท 0809.2 ว138 ลว 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อม
แนวทางการคํานวณคาใช้จายด้านการบริหารบุคคลของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ปรากฏตามแผนงานสาธารณสุข
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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งบดําเนินงาน รวม 827,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 192,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ได้แก  คาตอบแทนบุคคลหรือ
กรรมการที่ได้รับการแตงตั้งให้ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัด
จ้างตามหลักเกณฑที่กําหนด ,คาตอบแทนคณะกรรมการสอบสวน
ท้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของ อปท., เงินประโยชนตอบ
แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจําปี)ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่น
ให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557

คาเชาบ้าน จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านของพนักงานสวนตําบลหรือผู้มีสิทธิ
เบิกตามที่ระเบียบ กฎหมายกําหนด  ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562  ปรากฏ
ตามแผนงานสาธารณสุข (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ให้กับ พนักงาน
สวนตําบลที่มีสิทธิได้รับ (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ.2563 ปรากฏตามแผนงาน
สาธารณสุข (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

วันที่พิมพ : 26/9/2565  09:26:36 หน้า : 74/125



ค่าใช้สอย รวม 480,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาทําสิ่งของ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาทําสิ่งของ เชน ป้ายประชาสัมพันธ
โปสเตอร แผนพับสติกเกอร สิ่งพิมพหรือวารสาร คาเย็บ
หนังสือ เข้าปกหนังสือ คาจ้างเหมาบริการตางๆเป็นต้น ฯลฯ 
ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ปรากฏตามแผนงาน
สาธารณสุข (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบุคคลในการดําเนินงานด้านสาธารณสุข
หรือกิจกรรมตางๆที่เกี่ยวข้อง เชน จ้างเหมายานพาหนะ 
จ้างเหมาบุคคล และหรือจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่จําเป็นตอ
กิจการขององคการบริหารสวนตําบล  ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจ้างเอกชนและเบิกจายเงิน
คาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ปรากฏ
ตามแผนงานสาธารณสุข (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท

1. คารับรอง   
        เพื่อจายเป็น คาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาของขวัญ 
คาพิมพเอกสาร คาใช้จายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรอง
รวมทั้ง คาบริการด้วยและคาใช้จายอื่น ซึ่งจําเป็นต้องจาย
ที่เกี่ยวกับการรับรอง เพื่อเป็นคารับรองในการต้อนรับ
บุคคล หรือคณะบุคคล ที่ไปนิเทศงานตรวจงาน หรือ
เยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน
2. คาเลี้ยงรับรอง  
        เพื่อจายเป็น คาอาหาร เครื่องดื่มตางๆ เครื่องใช้
ในการเลี้ยงรับรองและคาบริการอื่น ๆ ซึ่งจําเป็นต้องจาย
ที่เกี่ยวกับการเลี้ยงรับรองในการประชุมของคณะกรรมการ
ตางๆ ที่ได้รับแตงตั้งตามกฎหมาย การประชุมระหวาง
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น  สวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
หรือการประชุมปรึกษาหารือในกิจการขององคการบริหาร
สวนตําบล 

(ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 
ลว. 28 กรกฎาคม 2548 เรื่อง การตั้งงบประมาณ
และการเบิกจายเงินคารับรอง หรือคาเลี้ยงรับรองของ 
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว252 ลว 22 มกราคม 2553 เรื่องมาตรการ
ประหยัดในการเบิกคาใช้จาย) ปรากฏตามแผนงาน
สาธารณสุข (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการสําหรับคา
เบี้ยเลี้ยงคาพาหนะ คาที่พัก และคาใช้จายอื่นๆ ในการ
เดินทางไปราชการหรือไปอบรม สัมมนา ของพนักงาน
สวนตําบล พนักงานจ้าง และผู้ที่องคการบริหารสวน
ตําบลมอบหมายหรือมีคําสั่งให้เข้าประชุม อบรม สัมมนา
(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561) ปรากฏตาม
แผนงานสาธารณสุข (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรม จํานวน 80,000 บาท

เพื่อเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรม
ของพนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง และผู้ที่องคการบริหาร
สวนตําบลมอบหมายหรือมีคําสั่งให้เข้าประชุม อบรม สัมมนา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย คาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557 ปรากฏตามแผนงาสาธารณสุข 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษา ซอมแซม ครุภัณฑและทรัพยสิน
ของ องคการบริหารสวนตําบลเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ (ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และหนังสือกรม
สงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลว 28 
พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น) ปรากฏตามแผนงานสาธารณสุข
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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ค่าวัสดุ รวม 155,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ได้แก กระดาษ หมึก 
ดินสอ ปากกา ลวดเย็บกระดาษ เก้าอี้พลาสติก 
แผงปิดประกาศ มูลี่ มานปรับแสง พระบรมยาลักษณ 
ตรายาง แผนป้ายชื่อสํานักงาน หรือหนวยงาน น้ําดื่ม
สําหรับบริการประชาชนในหนวยงาน ฯลฯ ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ปรากฏตามแผนงานสาธารณสุข 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ได้แก ไมโครโฟน
ขาตั้งไมโครโฟน  โคมไฟ โทรโขง ไมคลอยพร้อมเครื่องสง
สัญญาณ ฟิวส สายไฟฟ้า หลอดไฟ ปลั๊กไฟ สวิตซไฟฟ้า
ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ปรากฏตามแผนงาน
สาธารณสุข (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย ได้แก 
ยา เวชภัณฑ แอลกอฮอล เคมีภัณฑ น้ํายาตางๆ ถุงมือ 
ทรายอะเบท น้ํายาพนหมอกควันกําจัดยุง คลอรีน สารส้ม
หน้ากากอนามัย ชุดป้องกันเชื้อโรค(แบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง)
เครื่องวัดอุณหภูมิ(ปรอทวัดไข้)  เป็นต้น ฯลฯ (ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 ปรากฏตามแผนงานสาธารณสุข 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  ได้แก ฟิลม
กระดาษโพสเตอร เมมโมรี่การด แถบบันทึกเสียง
หรือภาพ(ภาพยนต วิดิโอเทป แผนซีดี เอกสารเผยแพร
ผลการดําเนินงาน ป้ายไฟแจ้งเตือนแบบล้อลาก 
ป้ายประชาสัมพันธ เป็นต้น ฯลฯ ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ปรากฏตามแผนงาน
สาธารณสุข (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณคอมพิวเตอร เชน เม้าส
แป้นพิมพ แผนดิสก หมึกพิมพ กระดาษ วัสดุอุปกรณ
โปรแกรม และวัสดุอุปกรณคอมพิวเตอรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
คอมพิวเตอร (ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสุข(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

งบลงทุน รวม 7,500 บาท
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ค่าครุภัณฑ์ รวม 7,500 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

จัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 1 เครื่อง

จํานวน 7,500 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
    - เป็นอุปกรณที่มีความสามารถเป็น Printer,Copier 
      และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน
    - เป็นเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ 
      (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
    - มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 1200x1200 dpi
    - มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 
      ไมน้อยกวา 27 หน้าตอนาที (ppm) 
      หรือ 8.8 ภาพ ตอนาที (imp)
     - มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา
      15 หน้าตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที (ipm)
    - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได้
    - มีความละเอียดในการแสกนสูงสุดไมน้อยกวา 1200x600 
      หรือ 600x1200 dpi
    - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
    - สามารถถายสําเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดํา
    - สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไมน้อยกวา 99 สําเนา
    - สามารถยอและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอรเซ็นต
    - มีชองเชื่อมตอ (Inferface) แบบ USB2.0 หรือดีกวา
      จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง
    - มีเชื่องเชื่อตอระบบเครือขาย (Network interface) 
      แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวาจํานวนไมน้อยกวา
      1 ชอง หรือสามารถใช้งานผาน เครื่องขายไร้สาย
      Wi-Fi (IEEE802.11b,g,n) ได้
    - มีถาดใสกระดาษได้รวมกันไมน้อยกวา 100 แผน 
    - สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Lgal และสามารถกําหนด
ขนาดกระดาษเองได้ (โดยจัดซื้อตามเกณฑราคกลาง และ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร
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ฉบับเดือน ธันวาคม 2564 และฉบับใหมที่เปลี่ยนแปลงไป)
ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 160 ลําดับที่ 2

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 1,060,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 720,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 120,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทน  เป็นคาป่วยการชดเชยการงานหรือ
เวลาที่เสียไปให้แกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ผู้ปฏิบัติหน้าที่
ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในเขตพื้นที่ตําบลสะเดา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยอาสาสมัครบริบาล
ท้องถิ่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นและการเบิกคาใช้จาย
พ.ศ.2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ 
มท 0819.2/ว 2318ลว 21 เมษายน 2564, หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว6290 
ลว 18 ตุลาคม 2562 แผนงานสาธารณสุข 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 82 ลําดับที่ 15
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ค่าใช้สอย รวม 520,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

1.โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019(Covid-19)

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการเฝ้าระวังป้องกัน 
และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(Covid-19)
เชน คาหน้ากาก อนามัย เจลแอลกอลฮอล ยา และ
เวชภัณฑที่ไมใช ยา วัสดุ อุปกรณ ที่เกี่ยวข้องกับ
การดําเนินโครงการ เป็นต้น ตามระเบียบกระทรวง
การคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 ปรากฏตามแผนงานสาธารณสุข
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององคการ
บริหารสวนตําบลสะเดา หน้าที่ 82 ลําดับที่ 11

2.โครงการรณรงคป้องกันโรคไข้เลือดออก จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อน้ํายาเคมีสําหรับพนกําจัดยุงลาย ทราย
กําจัดลูกน้ํายุงลาย ป้าย แผนพับ สติกเกอร และวัสดุอุปกรณ
ที่จําเป็นในการดําเนินโครงการ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วาด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560 และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ.2566-2570) หน้า 81 ลําดับที่ 3 ปรากฏตามแผนงาน
สาธารณสุข (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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3.โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า  ตามพระปณิธานศาสตราจารย 
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา ภรณวลัยลักษณ
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย ราชนารี 
เพื่อจัดซื้อวัคซีน คาจัดทําป้าย แผนพับ สติกเกอร วัสดุ 
อุปกรณ ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินโครงการ ตาม ระเบียบ
กระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2565-2570) หน้า 81 ลําดับที่ 4 ปรากฏตามแผนงาน
สาธารณสุข (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

4.โครงการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตว จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจ้างสํารวจข้อมูลสัตว และ
ขึ้นทะเบียนสัตวสุนัขและแมว ทั้งที่มีเจ้าของและไมมี
เจ้าของ เพื่อขึ้น ทะเบียนสัตวตามโครงการสัตวปลอดโรค
คนปลอดภัย จากโรค พิษสุนัขบ้า (ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม
2563 เรื่องหลักเกณฑการดําเนินการจ้างเอกชน และ
เบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น) ปรากฏตามแผนงานสาธารณสุข 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) และเป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่ (พ.ศ.2565-2570 หน้าที่ 82 ลําดับที่ 12
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5.โครงการสร้างจิตสํานึกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการคัดแยกขยะ 
ประจําปี 2566

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการสร้างจิตสํานึกเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการคัดแยกขยะ ได้แก คาตอบแทน
วิทยากร คาอาหารวางและเครื่อง ดื่ม คาอาหาร 
คาวุฒิบัตร คาวัสดุอุปกรณและคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น
ในการจัดทําโครงการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วย คาใช้จายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2565-2570) หน้าที่ 81 
ลําดับที่ 6 ปรากฏตามแผนงานสาธารณสุข
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
วัสดุสนาม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสนาม ได้แก เต็นทนอน
เต็นทสนามขนาดเล็ก ถุงนอนสนาม เปลสนาม ม้าหิน
หญ้า สนาม หญ้าเทียม สําหรับ ปรับปรุงและสนับสนุน
การเฝ้า ระวัง ป้องกัน ยับยั้งและควบคุมโรคติดตอ 
(ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560) ปรากฏตาม
แผนงานสาธารณสุข (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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วัสดุอื่น จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุอื่นที่จําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน
ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและป้องกันการแพร
ระบาดของ โรคติดตอตางๆในพื้นที่ตําบลสะเดา อาทิ 
ถุงมือยางหรือหนัง ผ้า ปิดปาก-ปิดจมูก หรือเครื่องวัด
ความดัน รองเท้าบูต เสื้อกันฝน เป็น ต้น ฯลฯ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยอาสาสมัครบริบาล
ท้องถิ่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นและการเบิกคา
ใช้จาย พ.ศ.2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ดวนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว2318 ลว 21 เมษายน 2564
และตามระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาค รัฐ พ.ศ.2560 ปรากฏตาม
แผนงานสาธารณสุข(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

งบเงินอุดหนุน รวม 340,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 340,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

อุดหนุนหมูบ้านในเขตองคการบริหารสวนตําบลสะเดา จํานวน 17 
หมูบ้าน

จํานวน 340,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้แกคณะกรรมการหมูบ้าน/ชุมชน
จัดทําประชาคม เลือกทําโครงการตามพระราชดําริ 
ด้านสาธารณสุข จํานวน 17 หมูบ้านๆ ละ 20,000 บาท 
(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2563) ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2565-2570 
หน้า 81 ลําดับที่ 1 ปรากฎตามแผนงานสาธารณสุข 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 2,336,340 บาท

งบบุคลากร รวม 1,658,540 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,658,540 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,347,240 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบลและเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําปี จํานวน 3 อัตรา จํานวน 12 เดือน ปรากฏใน
แผนงานสังคมสงเคราะห (กองสวัสดิการสังคม) (หนังสือ
สํานักงาน กจ.กท.และก.อบต.ที่ มท.0809.2/ว 138 ลงวันที่
30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระ
คาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของผู้อํานวยการกอง
สวัสดิการสังคม จํานวน 12 เดือนๆ ละ 3,500 บาท
ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห(กองสวัสดิการสังคม)
(หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และก.อบต. ที่ มท.0809.2
/ว 138ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคล
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 269,300 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทน(คาจ้าง) ให้แกพนักงานจ้าง 
และเงินปรับปรุงคาตอบแทน จํานวน 1 อัตรา จํานวน
12 เดือน ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห
(กองสวัสดิการสังคม)(หนังสือสํานักงาน กจ.กท.
และ ก.อบต.ที่ มท.0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม
2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระคาใช้จาย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น) 
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งบดําเนินงาน รวม 652,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 280,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 136,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น ได้แก  คาตอบแทนบุคคล
หรือกรรมการที่ได้รับการแตงตั้งให้ดําเนินการเกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้างตามหลักเกณฑที่กําหนด, คาตอบแทน
คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
ของ อปท., เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
(เงินรางวัลประจําปี) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่น
ให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557

คาเชาบ้าน จํานวน 144,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านของพนักงานสวนตําบลหรือผู้ทีมีสิทธิ
เบิกได้ตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องจากองคการบริหาร
สวนตําบล ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห 
(กองสวัสดิการสังคม) (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
คาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562)

ค่าใช้สอย รวม 302,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาทําสิ่งของ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาทําสิ่งของ เชน ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ 
ป้ายประชาสัมพันธ,โปสเตอร,แผนพับสติ๊กเกอร,สิ่งพิมพ หรือ
วารสารบอรดตางๆและวัสดุอุปกรณที่จําเป็นตางๆ เป็นต้น ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห (กองสวัสดิการสังคม) 
(ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560)  
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คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 192,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกในการดําเนินงาน
หรือกิจกรรมตางๆขององคการบริหารสวนตําบล เชน จ้างเหมา
บุคคล และคาจ้างเหมาบริการอื่นๆ จํานวน 2 คน ปรากฏใน
แผนงานสังคมสงเคราะห (กองสวัสดิการสังคม) เป็นไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว4044 ลว.10 
กรกฏาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจ้างเอกชน
และการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ 
คาเชาที่พัก และคาใช้จายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ
หรือไปอบรม สัมมนาของพนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง
และผู้ที่องคการบริหารสวนตําบลมอบหมายหรือมีคําสั่งให้
เข้าประชุม อบรม สัมมนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4)
พ.ศ.2561 ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห
(กองสวัสดิการสังคม)      

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนฝึกอบรม จํานวน 35,000 บาท

เพื่อเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรม
ของพนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง และผู้ที่องคการบริหาร
สวนตําบลมอบหมายหรือมีคําสั่งให้เข้าประชุม อบรม สัมมนา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม  และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557 ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห
(กองสวัสดิการสังคม) 
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ และ
ทรัพยสิน ขององคการบริหารสวนตําบล เชน คอมพิวเตอร
เครื่องปริ๊นเตอร เครื่องปรับอากาศ  ตู้ โตะ เก้าอี้ และ
วัสดุครุภัณฑตางๆปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห
(กองสวัสดิการสังคม) (ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น)

ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานสําหรับใช้ปฏิบัติงาน
ของกองสวัสดิการสังคม เชน กระดาษ ดินสอ ปากกา 
แฟ้ม น้ํายาลบคําผิด และวัสดุสํานักงานตางๆ เป็นต้นฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห(กองสวัสดิการสังคม)
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณคอมพิวเตอร เชน แป้นพิมพ
เม้าส แผนดิสก หมึกพิมพ กระดาษ วัสดุอุปกรณโปรแกรม
และวัสดุอุปกรณคอมพิวเตอรอื่นๆ เป็นต้น ฯลฯ ที่เกี่ยวข้อง
กับคอมพิวเตอรปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห
(กองสวัสดิการสังคม) (ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560)
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งบลงทุน รวม 25,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 25,800 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน(ชนิดจัดหาทั่วไป) จํานวน 4 ตัว จํานวน 12,800 บาท

เพื่อจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน ขาตัว C ดัดขึ้นรูป โครงสร้างทําจาก
เหล็ก มีที่วางแขน  มีพนักพิง บุด้วยหนังเทียม ขนาดกว้าง
ไมน้อยกวา 53x ลึก 58 xสูง 85 ซม. จํานวน 4 ตัว ราคา
ตัวละ 3,200 บาท (จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น)เป็นครุภัณฑที่มี
คุณลักษณะนอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ 
(ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.2560) ปรากฏตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 159 ลําดับที่ 13 

จัดซื้อโตะทํางานเหล็ก(ชนิดจัดหาทั่วไป)  จํานวน 2 ตัว จํานวน 13,000 บาท

เพื่อจัดซื้อโตะทํางานเหล็ก ขนาด 120x60x75 ซม.
ลิ้นชักขวา 3 ลิ้นชัก ลิ้นชักตรงกลาง 1 ลิ้นชัก  
พร้อมกุญแจ และมีกระจกบนโตะ จํานวน 2 ตัว 
ราคาตัวละ 6,500 บาท เป็นครุภัณฑที่มีคุณลักษณะ
นอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ (จัดซื้อตาม
ราคาท้องถิ่น)(ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560)
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
หน้าที่ 159 ลําดับที่ 13 
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 185,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 160,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 160,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

1.โครงการชวยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนหรือไมสามารถ
ชวยเหลือตนเองได้ในการดํารงชีพ

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการชวยเหลือ
ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนหรือไมสามารถชวยเหลือ
ตนเองได้ในการดํารงชีพ เชน คนพิการ เด็กและเยาวชน 
ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ไร้ที่พึ่งเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือประชาชน
ตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2560
แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ปรากฏตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่  84 ลําดับที่ 6

2.โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยูอาศัยให้แกผู้พิการ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการปรับสภาพ
แวดล้อมที่อยูอาศัยให้แกผู้พิการเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2560 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
หน้าที่ 85 ลําดับที่ 13  

3.โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยูอาศัยสําหรับผู้สูงอายุที่ยากจน 
ยากไร้

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการปรับสภาพ
แวดล้อมที่อยูอาศัยให้แกผู้สูงอายุที่ยากจน ยากไร้ 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
เพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2560 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2566-2570) หน้าที่  85 ลําดับที่ 14  
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4.โครงการมอบทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาและการให้ความชวย
เหลือนักเรียนที่ยากจนหรือด้อยโอกาส

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการให้ทุนศึกษาสําหรับนักศึกษา และ
การให้ความชวยเหลือนักเรียนที่ยากจนหรือด้อยโอกาส โดยมี
คาใช้จายประกอบด้วย คาเลาเรียน คาธรรมเนียมการศึกษา 
คาบํารุง คาหนวยกิตและคาใช้จายอื่นที่จําเป็นที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษาสําหรับนักศึกษา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยรายจายเกี่ยวกับทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษา และ
การให้ความชวยเหลือนักเรียนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
พ.ศ.2561 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
หน้าที่ 85 ลําดับที่ 15

งบเงินอุดหนุน รวม 25,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 25,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรการกุศล

อุดหนุนกิ่งกาชาดอําเภอนางรอง จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุน  โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อ
ดําเนินงานในกิจการของกิ่งกาชาดอําเภอนางรอง
ในการดําเนินภารกิจในสวนภูมิภาค ในการชวยเหลือ
ผู้ได้รับความเดือดร้อน ผู้ด้อยโอกาส ตามนโยบาย
และภารกิจที่สภากาชาดไทย มอบหมาย ปรากฏใน
แผนงานสังคมสงเคราะห (กองสวัสดิการสังคม) 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
เงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ.2559
และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 ปรากฏตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 84 ลําดับที่ 4
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อุดหนุนสํานักงานเหลากาชาดจังหวัดบุรีรัมย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาสนับสนุนโครงการให้ความชวยเหลือ
ประชาชนตามภารกิจ ของเหลากาชาดจังหวัดบุรีรัมย
ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห (กองสวัสดิการสังคม)
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไข
เพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 และ ปรากฏตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 84 ลําดับที่ 3

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 360,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 310,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 310,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

1.โครงการจัดฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพองคกรสตรี จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการจัดฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ
องคกรสตรี สําหรับเป็นคาจ้างเหมาประกอบอาหาร อาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ 
คาจ้างเหมาบริการและคาใช้จายที่จําเป็นอื่นๆ ปรากฏใน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (กองสวัสดิการสังคม)
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 75 ลําดับที่ 4    

วันที่พิมพ : 26/9/2565  09:26:36 หน้า : 93/125



2.โครงการฝึกอบรมอาชีพสําหรับประชาชน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการฝึกอบรมอาชีพสําหรับ
ประชาชนสําหรับเป็นคาจ้างเหมาประกอบอาหาร 
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร 
คาวัสดุอุปกรณ คาจ้างเหมาบริการและคาใช้จาย
ที่จําเป็นอื่นๆ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน (กองสวัสดิการสังคม) เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 75 ลําดับที่ 1   

3.โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นเพื่อสร้างรายได้ ประจําปีงบประ
มาณพ.ศ.2566

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น
เพื่อสร้างรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สําหรับเป็น
คาจ้างเหมาประกอบอาหาร อาหารวาง และเครื่องดื่ม 
คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ คาจ้างเหมาบริการ
และคาใช้จายที่จําเป็นอื่นๆ ปรากฏในแผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน (กองสวัสดิการสังคม) เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
หน้าที่ 75 ลําดับที่  2   
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4.โครงการฝึกอบรมสงเสริมการสร้างอาชีพ ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ. 2566

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการสงเสริมการสร้างอาชีพ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สําหรับเป็นคาจ้างเหมา
ประกอบอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณ
วิทยากร, คาวัสดุอุปกรณ ,คาจ้างเหมาบริการ และคาใช้จาย
ที่จําเป็นอื่นๆในการอบรม ปรากฏในแผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน (กองสวัสดิการสังคม) เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
หน้าที่ 75 ลําดับที่ 3  

5.โครงการอบรมให้ความรู้ด้านสิทธิและสวัสดิการทางสังคมให้แกผู้
สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดสและผู้ดูแล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566

จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการอบรมให้ความรู้ด้านสิทธิ
และสวัสดิการทางสังคมให้แกผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส
และผู้ดูแล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สําหรับคาจ้างเหมา
ประกอบอาหารและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร, คาวัสดุ
อุปกรณคาจ้างเหมาบริการและคาใช้จายที่จําเป็นอื่นๆ ในการ
อบรม ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
(กองสวัสดิการสังคม) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 84 ลําดับที่ 7  
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6.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด ได้แก คาตอบแทนวิทยากร คาอาหารวาง และ
เครื่องดื่ม คาอาหาร คาวุฒิบัตร คาวัสดุอุปกรณและคาใช้จายอื่น
ที่จําเป็นในการจัดทําโครงการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
พ.ศ.2566-2570) หน้า 83 ลําดับที่ 19 ปรากฏตามแผนงาน
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอนางรอง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนแกที่ทําการปกครองอําเภอนางรอง
เพื่อสนับสนุนการดําเนินโครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดระดับอําเภอ ตามหนังสืออําเภอนางรอง ที่ 
บร 0023.13/ว142 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2565 เรื่อง 
แจ้งโครงการเพื่อขอรับขอรับการอุดหนุนจากองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ 2566 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 2) พ.ศ 2563 ปรากฏตามแผนงานสร้างความ
เข้มแข็งชุมชน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององคการ
บริหารสวนตําบลสะเดา หน้าที่ 83 ลําดับที่ 18
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เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

อุดหนุนกลุมสตรีตําบลสะเดา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนกลุมสตรีตําบลสะเดา เป็นคา
สนับสนุนการจัดกิจกรรมของกลุมสตรีตําบลสะเดา 
ประจําปี 2566 ปรากฏในแผนงานเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้กับชุมชน (กองสวัสดิการสังคม) เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 และปรากฏตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 84 
ลําดับที่ 5  

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ รวม 40,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการจัดงานวันสําคัญของทางราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดงานวันสําคัญ ของทางราชการ 
จัดนิทรรศการ ประกวด แขงขัน การจัดกิจกรรม และ
การจัดงานรณรงคโครงการตางๆขององคการบริหารสวนตําบล
ประจําปี 2566 เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาประกอบอาหาร และ
เครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุอุปกรณคาจ้างเหมา
บริการและคาใช้จายที่จําเป็นอื่นๆ ปรากฏในแผนงานศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ (กองการศึกษาฯ) เป็นไปตามแผน
พัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
หน้าที่ 91 ลําดับที่ 2 (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
การเบิกคาใช้จายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ
การสงเสริมกีฬาและการแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2564)
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ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุอุปกรณที่ใช้ในการประชาสัมพันธ เชน 
ไม้อัด ป้ายผ้า สี  กระดาษและวัสดุอุปกรณที่จําเป็นตางๆ 
ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
(กองการศึกษาฯ)  (ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560)

วัสดุกีฬา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุอุปกรณกีฬา เชน ฟุตบอล ตะกร้อ 
ฟุตซอล ฯลฯ สําหรับใช้ในการแขงขัน และไว้ใช้ใน
ศูนยกีฬาตําบล ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ (กองการศึกษาฯ) (ระเบียบกระทรวง
การคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ.2560)

วันที่พิมพ : 26/9/2565  09:26:36 หน้า : 98/125



งานกีฬาและนันทนาการ รวม 250,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 250,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 250,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดการแขงขันกีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชนตําบลสะเดา จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดการแขงขันกีฬา เชน 
คาจ้างเหมาประกอบอาหารและเครื่องดื่ม คาตอบแทน
คณะกรรมการเจ้าหน้าที่ คาวัสดุอุปกรณ คาเงินรางวัล 
คาถ้วยรางวัล คาจ้างเหมาบริการและคาใช้จายที่จําเป็นอื่นๆ
ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ 
(กองการศึกษาฯ) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 76 ลําดับที่ 1 (ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการจัดงาน การจัด
กิจกรรมสาธารณะการสงเสริมกีฬาและการแขงขันกีฬา 
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2564)

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาประกอบอาหาร เครื่องดื่ม 
คาของขวัญ ของรางวัล ขนมตางๆ คาจ้างเหมาบริการ 
คาวัสดุอุปกรณ ที่จําเป็นอื่นๆ ในการจัดงาน ปรากฏใน
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ(กองการศึกษาฯ)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
หน้าที่ 91 ลําดับที่ 3 (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
การเบิกคาใช้จายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ
การสงเสริมกีฬาและการแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2564)
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โครงการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการสงนักกีฬาขององคการบริหาร
สวนตําบลสะเดาเข้ารวมการแขงกีฬาในรายการที่จังหวัด 
อําเภอ องคกรปกครองสวนท้องถิ่น จัดการการแขงขัน 
คาใช้จาย เชน คาชุดกีฬา เบี้ยเลี้ยงนักกีฬา คาวัสดุอุปกรณ
และคาใช้จายที่จําเป็นอื่นๆ ในการสงนักกีฬาเข้ารวม
การแขงขันกีฬาปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรม และ
นันทนาการ (กองการศึกษาฯ) เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 76 ลําดับที่ 3 (ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการจัดงาน
การจัดกิจกรรมสาธารณะการสงเสริมกีฬา และการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2564)

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 60,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดงานวันสงกรานตและงานวันสัปดาหผู้สูงอายุ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดงาน เชน คาอาหาร และ
เครื่องดื่ม คาจ้างเหมาบริการ คาวัสดุอุปกรณ และ
คาใช้จายที่จําเป็นอื่นๆ ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ (กองการศึกษาฯ) เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 91 ลําดับที่ 1 
(ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะการสงเสริมกีฬา และการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2564)
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งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนที่ทําการปกครองจังหวัดบุรีรัมย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาสนับสนุนการจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง 
ประจําปี 2566 ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรม 
และนันทนาการ (กองการศึกษาฯ) (ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563) 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 
หน้าที่ 92 ลําดับที่ 9  

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 2,011,340 บาท

งบบุคลากร รวม 912,040 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 912,040 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 462,240 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบลและเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําปี จํานวน 1 อัตราจํานวน 12 เดือน ปรากฏใน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(กองชาง)(หนังสือสํานักงาน
กจ.กท.และ ก.อบต.ที่ มท.0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม
2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้าน
การบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของผู้อํานวยการกองชาง
จํานวน 12 เดือนๆ ละ 3,500 บาท ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา (กองชาง)(หนังสือสํานักงาน
กจ.กท.และก.อบต.ที่ มท.0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 
ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระ
คาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น)
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 362,300 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทน (คาจ้าง) ให้แก พนักงานจ้าง จํานวน
3 อัตรา จํานวน 12 เดือน ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา (กองชาง)(หนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ 
ก.อบต.ที่ มท.0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม2558 เรื่อง 
ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหาร
งานบุคคลขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 45,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนเงินเพิ่มการครองชีพ
ชั่วคราว ของพนักงานจ้างที่มิสิทธได้รับ จํานวน 3 อัตรา 
จํานวน 12 เดือน ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา(กองชาง)(หนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ 
ก.อบต.ที่ มท.0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 
2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระคาใช้จาย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น)

งบดําเนินงาน รวม 969,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 138,500 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 66,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ได้แก คาตอบแทนบุคคลหรือ
กรรมการที่ได้รับการแตงตั้งให้ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัด
จ้างตามหลักเกณฑที่กําหนด ,คาตอบแทนคณะกรรมการสอบสวน
ท้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของ อปท., เงินประโยชนตอบ
แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจําปี)ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่น
ให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557 จาก
ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานประจําปี 2566 
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คาเชาบ้าน จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านของพนักงานสวนตําบลหรือผู้ที่มีสิทธิ์
เบิกได้ตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องขององคการบริหาร
สวนตําบล ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
(กองชาง) (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
คาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562

ค่าใช้สอย รวม 408,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 288,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกในการชวยเหลือ
ปฏิบัติงานหรือกิจกรรมตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบล
เชน จ้างเหมาบุคคลเพื่อชวยเหลืองานด้านธุรการ งานใช้
แรงงานทั่วไป และคาจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่จําเป็นตอภารกิจ
ในกองชาง ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (กองชาง)
(หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลว 10
กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจ้างเอกชน
และการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการสําหรับคาเบี้ยเลี้ยง
คาพาหนะ คาที่พัก และคาใช้จายอื่นๆ ในการเดินทางไป
ราชการหรือไปอบรม สัมมนา ของพนักงานสวนตําบล 
พนักงานจ้าง และผู้ที่องคการบริหารสวนตําบลมอบหมายหรือ
มีคําสั่งให้เข้าประชุม อบรม สัมมนา ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ ของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4)
พ.ศ.2561 ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
(กองชาง)
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คาธรรมเนียม และคาลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรม
ของพนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง และผู้ที่องคการบริหาร
สวนตําบลมอบหมายหรือมีคําสั่งให้เข้าประชุม อบรม สัมมนา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา (กองชาง)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑและทรัพยสิน
ของ องคการบริหารสวนตําบล เชนอาคารสถานที่ ห้องสุขา
รถยนต เครื่องถายเอกสารอุปกรณคอมพิวเตอร เป็นต้น ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(กองชาง) 
(ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลว. 28 
พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจายงบประมาณรายจาย ประจําปีขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น)

ค่าวัสดุ รวม 423,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซื้อสิ่งของเครื่องใช้ตางๆ เชน กระดาษ แฟ้ม
ปากกา ดินสอ หมึกเครื่องถายเอกสาร วารสาร แบบพิมพ
และวัสดุสํานักงานตางๆ ฯลฯ ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา(กองชาง) (ระเบียบกระทรวง
การคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ.2560)
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณไฟฟ้า เชน สายไฟ ปลั๊กไฟ
หลอดไฟ โคมไฟ ฟิวส และวัสดุอุปกรณไฟฟ้า ที่จําเป็นตางๆ
 เป็นต้น ฯลฯ  สําหรับปรับปรุงซอมแซมระบบไฟฟ้าภายใน
ขององคการบริหารสวนตําบล ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรม และการโยธา(กองชาง) (ระเบียบกระทรวง
การคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ.2560)

วัสดุกอสร้าง จํานวน 113,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุ กอสร้าง ได้แก อิฐ หิน ปูน ทราย
ยางมะตอยสําร็จรูป ดิน ตะปู กระเบื้อง สายยาง และ 
วัสดุงานกอสร้างที่จําเป็นตางๆ เป็นต้น ฯลฯ  สําหรับงาน
กอสร้าง และงานปรับปรุงซอมแซมทั่วไป ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา(กองชาง) (ระเบียบกระทรวง
การคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ.2560)

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ตลับลูกปน
ฟิลมกรองแสง หม้อน้ํารถยนต กันชนรถยนต และวัสดุ
ยานพาหนะและขนสงอื่นๆ ฯลฯ รถยนตสวนกลาง ปรากฏ
ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(กองชาง) (ระเบียบ
กระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงรถยนตนั่งสวนกลาง
และรถแทรกเตอรเอนกประสงค ได้แก น้ํามันเบนซิน
น้ํามันดีเซล น้ํามันเครื่อง และน้ํามันหลอลื่นตางๆ ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(กองชาง) 
(ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560)
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แป้นพิมพ เม้าส
แผนดิสก หมึก กระดาษ วัสดุอุปกรณ โปรแกรม และวัสดุ
อุปกรณอื่นๆ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอรปรากฏใน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(กองชาง) (ระเบียบ
กระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560)

วัสดุสํารวจ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อใช้ในการสํารวจพื้นที่กอสร้างฯ ขององคการบริหาร
สวนตําบลสะเดา ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา(กองชาง) (ระเบียบกระทรวงการคลัง
วาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560)

งบลงทุน รวม 129,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 129,800 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน จํานวน 106,800 บาท

เพื่อจัดซื้อเรื่องปรับอากาศแบบแยกสวน ดังนี้
- ขนาด 13,000 บีทียู ราคาเครื่องละ 21,000 บาท 
  จํานวน 2 เครื่อง รวมเป็นเงิน 42,000 บาท
- ขนาด 24,000 บีทียู ราคาเครื่องละ 32,400 บาท
  จํานวน 2 เครื่อง รวมเป็นเงิน 64,800 บาท
- ชนิดแขวน ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ
  อุตสาหกรรมและฉลากประหยัดไฟเบอร 5 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 106,800 บาท (ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ
สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2564 หรือฉบับใหมที่เปลี่ยนแปลง
ไป,ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560) ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา(กองชาง) เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 154 ลําดับที่ 12

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส
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เครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงานประมวลผล จํานวน 23,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงาน
ประมวลผล มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
     - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 6 แกนหลัก
(6 core) และ 12 แกนเสมือน(12 Thread) และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไมน้อยกวา 3.6 GHz จํานวน
1 หนวย 
     - หนวยประมวลผลกลาง(CPU) มีหนวยความจําแบบ 
Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาด
ไมน้อยกวา8 MB
     - มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะ
อยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้ 
     1) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูบนแผง
วงจรหลักที่มีความสามารถในการใช้ หนวยความจําแยกจาก
หนวยความจําหลักขนาดไมน้อยกวา 2 GB 
     2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการ
ใช้หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 2 GB 
     - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา 
มีขนาดไมน้อยกวา 8 GB 
     - มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุ
ไมน้อยกวา 1 TB หรือ ชนิดSolid State Drive ขนาดความจุ
ไมน้อยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย 
     - มี DVD-RW หรือดีกวา แบบติดตั้งภายใน (Internal) 
หรือภายนอก (External) จํานวน 1 หนวย 
     - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน 
ไมน้อยกวา 1 ชอง
     - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา 
ไมน้อยกวา 3 ชอง 
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     - มีแป้นพิมพและเมาส 
     - มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไมน้อยกวา 21 นิ้ว 
ความละเอียดแบบ FHD (1920x1080) 
     - สามารถใช้งานได้ไมน้อยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11 ac) 
และ Bluetooth
(โดยจัดซื้อตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
การจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน 
ธันวาคม 2564 ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 หรือฉบับใหม
ที่เปลี่ยนแปลงไป, ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560)
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (กองชาง)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
หน้าที่ 153 ลําดับที่  5

งานก่อสร้าง รวม 7,529,430 บาท
งบบุคลากร รวม 715,100 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 715,100 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 535,920 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบล และ 
เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี จํานวน 2 อัตรา จํานวน
12 เดือน ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
(กองชาง) (หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต. 
ที่ มท.0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้าน
การบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 3,780 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ของ
พนักงานที่มีสิทธิได้รับ จํานวน 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (กองชาง)
(หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และก.อบต.ที่ มท.0809.2
/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 175,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทน (คาจ้าง) ให้แก พนักงานจ้าง 
จํานวน 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา(กองชาง) (หนังสือสํานักงาน
กจ.กท.และ ก.อบต.ที่ มท.0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 
ธันวาคม2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระ
คาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น)

งบดําเนินงาน รวม 276,330 บาท
ค่าตอบแทน รวม 186,330 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 56,330 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
(เงินรางวัลประจําปี) สําหรับพนักงานสวนท้องถิ่น ให้แก
พนักงานสวนตําบล และพนักงานจ้างขององคการบริหาร
สวนตําบลสะเดา จากผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน
ประจําปี 2566 ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรม 
และการโยธา(กองชาง) (ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงาน
สวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2557)
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คาเชาบ้าน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านของพนักงานสวนตําบลหรือผู้ที่มีสิทธิ
เบิกได้ ตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องขององคการบริหาร
สวนตําบล ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
(กองชาง)(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้าน
ของข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก พนักงาน
สวนตําบล ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
(กองชาง) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2563 

ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาตรวจคุณภาพน้ําประปา จํานวน 40,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการสงตัวอยางน้ําประปาแตละหมูบ้าน      
ตรวจทางห้องปฏิบัติการ กับ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัด (ทสจ.) ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา (กองชาง)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาและจัดซื้อวัสดุอุปกรณ เพื่อบํารุงรักษา
และซอมแซมระบบประปาในหมูบ้านที่ชํารุด หรือเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริการของระบบประปาหมูบ้าน ของ
องคการบริหารสวนตําบลสะเดา ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา(งานกอสร้าง) (กองชาง) (ระเบียบกระทรวงการคลัง
วาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลว. 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี ของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น)

งบลงทุน รวม 6,538,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 6,538,000 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

กอสร้างถนน คสล.ภายในหมูบ้าน(ซอยบ้านนายบุญถึง ปรีชากูล) 
บ้านจอมปราสาท หมูที่ 17

จํานวน 262,800 บาท

งานเสริมคันดิน ขนาดกว้าง  3.00 เมตร ระยะทาง
123 เมตร สูงเฉลี่ย 0.05-0.20 เมตร คิดเป็นปริมาตร
ดินถมไมน้อยกวา 77 ลูกบาศกเมตร พร้อมกอสร้าง
ถนน คสล. ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 146 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ คสล. ไมน้อยกวา 
438 ตร.ม. ตามแบบแปลนองคการบริหารสวนตําบลสะเดา
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(กองชาง)
(ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารภาครัฐ พ.ศ.2560) ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้าที่  59  ลําดับที่ 17

วันที่พิมพ : 26/9/2565  09:26:36 หน้า : 111/125



กอสร้างถนน คสล.ภายในหมูบ้าน(ซอยหลังรีสอรท) บ้านหนองแชไม้ 
หมูที่ 2

จํานวน 469,300 บาท

กอสร้างถนน  คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
ระยะทาง 225  เมตร  หนา 0.15 เมตร
หรือคิดเป็นพื้นที่ คสล. ไมน้อยกวา 900 ตร.ม.
ตามแบบแปลนองคการบริหารสวนตําบลสะเดา
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(กองชาง)
(ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารภาครัฐ พ.ศ.2560) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ.2566-2570 หน้าที่  57  ลําดับที่ 2

กอสร้างถนน คสล.ภายในหมูบ้าน(สายกลางบ้าน ชวงเชื่อมบ้าน
สะเดา) บ้านทุงมน หมูที่ 8

จํานวน 677,400 บาท

กอสร้างถนน  คสล. ขนาดกว้าง 6.00 เมตร
ระยะทาง 210  เมตร  หนา 0.15 เมตร
หรือคิดเป็นพื้นที่ คสล. ไมน้อยกวา 1,260 ตร.ม.
ตามแบบแปลนองคการบริหารสวนตําบลสะเดา
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(กองชาง)
(ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารภาครัฐ พ.ศ.2560) ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้าที่  58   ลําดับที่  8   

กอสร้างถนน คสล.ภายในหมูบ้าน(สายข้างโรงเรียนบ้านหนองกก  
ตอนที่ 1) บ้านหนองกก หมูที่ 9

จํานวน 393,600 บาท

กอสร้างถนน  คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
ระยะทาง 183  เมตร  หนา 0.15 เมตร
หรือคิดเป็นพื้นที่ คสล. ไมน้อยกวา  732  ตร.ม.
ตามแบบแปลนองคการบริหารสวนตําบลสะเดา
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(กองชาง)
(ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารภาครัฐ พ.ศ.2560) ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้าที่ 58 ลําดับที่ 9
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กอสร้างถนน คสล.ภายในหมูบ้าน(สายคุ้มโคกจะบก) บ้านหนอง
พลวง หมูที่ 1

จํานวน 336,800 บาท

กอสร้างถนน  คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
ระยะทาง 160  เมตร  หนา 0.15 เมตร
หรือคิดเป็นพื้นที่ คสล. ไมน้อยกวา 640 ตร.ม.
ตามแบบแปลนองคการบริหารสวนตําบลสะเดา
ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(กองชาง)
(ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารภาครัฐ พ.ศ.2560) ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้าที่ 57 ลําดับที่ 1

กอสร้างถนน คสล.ภายในหมูบ้าน(สายคุ้มโคกมะขาม ตอนที่ 2) บ้าน
โคกพลวง หมูที่ 11

จํานวน 334,600 บาท

ชวงที่ 1 กอสร้างถนน  คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
ระยะทาง 100  เมตร  หนา 0.15 เมตร
หรือคิดเป็นพื้นที่ คสล. ไมน้อยกวา 400 ตร.ม.
ชวงที่ 2 กอสร้างถนน  คสล. ขนาดกว้าง 5.00 เมตร
ระยะทาง 50  เมตร  หนา 0.15 เมตร
หรือคิดเป็นพื้นที่ คสล. ไมน้อยกวา 250 ตร.ม.
ตามแบบแปลนองคการบริหารสวนตําบลสะเดา
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(กองชาง)
(ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารภาครัฐ พ.ศ.2560) ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้าที่ 58 ลําดับที่ 11
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กอสร้างถนน คสล.ภายในหมูบ้าน(สายบ้านนางสอิ้ง จูกูล ตอนที่ 1) 
บ้านดอนหวาย หมูที่ 7

จํานวน 357,300 บาท

กอสร้างถนน  คสล. ขนาดกว้าง 5.00 เมตร
ระยะทาง 110  เมตร  หนา 0.15 เมตร
หรือคิดเป็นพื้นที่ คสล. ไมน้อยกวา 550 ตร.ม.
พร้อมกอสร้างทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาด  
เส้นผานศูนยกลาง0.30 เมตร พร้อมบอพัก 
ยาว 71 เมตร ตามแบบแปลนองคการบริหาร
สวนตําบลสะเดา ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา (กองชาง) (ระเบียบกระทรวงการคลัง
วาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภาครัฐ 
พ.ศ.2560) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 
หน้าที่ 58 ลําดับที่ 7

กอสร้างถนน คสล.ภายในหมูบ้าน(สายพยุงฟารมเป็ด) บ้านลุงตะไก้ 
หมูที่ 15

จํานวน 378,900 บาท

กอสร้างถนน  คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
ระยะทาง 180  เมตร  หนา 0.15 เมตร
หรือคิดเป็นพื้นที่ คสล. ไมน้อยกวา 720 ตร.ม.
ตามแบบแปลนองคการบริหารสวนตําบลสะเดา
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(กองชาง)
(ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารภาครัฐ พ.ศ.2560) ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้าที่ 58 ลําดับที่ 15
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กอสร้างถนน คสล.ภายในหมูบ้าน(สายรอบสระน้ํา ตอนที่ 2 ชวงโรง
เรือนเลี้ยงไกหมูบ้าน) บ้านหนองเสม็ด หมูที่ 13

จํานวน 354,600 บาท

ชวงที่ 1 กอสร้างถนน  คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
ระยะทาง 33  เมตร  หนา 0.15 เมตร 
หรือคิดเป็นพื้นที่ คสล. ไมน้อยกวา 132 ตร.ม. 
ชวงที่ 2 กอสร้างถนน  คสล. ขนาดกว้าง 5.00 เมตร
ระยะทาง 111 เมตร  หนา 0.15 เมตร
หรือคิดเป็นพื้นที่ คสล. ไมน้อยกวา 555 ตร.ม.
ตามแบบแปลนองคการบริหารสวนตําบลสะเดา
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(กองชาง)
(ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารภาครัฐ พ.ศ.2560) ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้าที่ 58 ลําดับที่ 13

กอสร้างถนน คสล.ภายในหมูบ้าน(สายเรียบฝั่งคลองท้องเรือตอนที่ 
2) บ้านมะขามโพรง หมูที่ 4

จํานวน 322,000 บาท

กอสร้างถนน  คสล. ขนาดกว้าง 3.00 เมตร
ระยะทาง 191  เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็น
พื้นที่ คสล. ไมน้อยกวา 573 ตร.ม. พร้อมงานทอระบายน้ํา
ขนาดเส้นผานศูนยกลาง 0.60 เมตร จํานวน 2 จุด รวม 12 ทอน  
ตามแบบแปลนองคการบริหารสวนตําบลสะเดา
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(กองชาง)
(ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารภาครัฐ พ.ศ.2560) ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้าที่ 57 ลําดับที่ 4
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กอสร้างถนนหินคลุกภายในหมูบ้าน(สายบ้านหนองตาราชเชื่อมบ้าน
หนองกก) บ้านหนองตาราช หมูที่ 3

จํานวน 338,600 บาท

กอสร้างถนนคันดิน ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง
325 เมตร  สูงเฉลี่ย 0.20-1.20 เมตร  คิดเป็นพื้นที่
ผิวจราจรไมน้อยกวา 1,950 ตารางเมตร หรือคิดเป็น
ปริมาตรดินถมไมน้อยกวา 1,673 ตารางเมตร พร้อม
กอสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
ระยะทาง  325 เมตร หนา 0.12 เมตร คิดเป็นพื้นที่
ผิวจราจรหินคลุกไมน้อยกวา 1,300 ตร.ม. หรือคิดเป็น
ปริมาตรหินคลุกไมน้อยกวา  156  ลบ.ม. พร้อมงานทอ
ระบายน้ํา ขนาดเส้นผานศูนยกลาง 0.60 เมตร 
จํานวน 14 ทอน ตามแบบแปลนองคการบริหารสวน
ตําบลสะเดาปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
(กองชาง)(ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารภาครัฐ พ.ศ.2560) ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้าที่ 60 ลําดับที่ 28

กอสร้างถนนหินคลุกภายในหมูบ้าน(สายรอบสระน้ําหนองใหญ)บ้าน
สองพี่น้อง หมูที่ 10

จํานวน 234,200 บาท

กอสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก  ขนาดกว้าง
4.00 เมตร  ระยะทาง  700 เมตร หนา 0.12 เมตร
คิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรหินคลุกไมน้อยกวา 2,800 ตร.ม. 
หรือคิดเป็นปริมาตรหินคลุกไมน้อยกวา  336  ลบ.ม.
ตามแบบแปลนองคการบริหารสวนตําบลสะเดา
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(กองชาง)
(ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารภาครัฐ พ.ศ.2560) ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้าที่ 60  ลําดับที่ 35
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กอสร้างอาคารเอนกประสงค บ้านโคกมะคาโหรน หมูที่ 12 จํานวน 638,800 บาท

กอสร้างอาคารเอนกประสงค ขนาดกว้าง
11.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร สูง 4.65 เมตร
พร้อมทางเท้ารอบอาคาร ตามแบบแปลน
องคการบริหารสวนตําบลสะเดา ปรากฏใน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (กองชาง)
(ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารภาครัฐ พ.ศ.2560) ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้าที่ 122  ลําดับที่ 88

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

กอสร้างรางระบายน้ํา คสล.พร้อมฝาเหล็กปิดรางฯ(สายกลางบ้าน
ด้านทิศตะวันออก  ตอนที่ 1) บ้านสะบ้า หมูที่ 16

จํานวน 437,700 บาท

กอสร้างรางระบายน้ํา คสล. ขนาดกว้างภายใน
0.30 เมตร ระยะทาง 121.60  เมตร  ลึกเฉลี่ย
0.50 เมตร  พร้อมฝาเหล็กปิดรางฯ  ตามแบบแปลน
องคการบริหารสวนตําบลสะเดา ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา (กองชาง)
(ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารภาครัฐ พ.ศ.2560) ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้าที่ 70 ลําดับที่ 120

กอสร้างรางระบายน้ํา คสล.พร้อมฝาเหล็กปิดรางฯ(สายข้างบ้านนาย
อุทัย เอี้ยงกูล ตอน 2) บ้านสะเดา หมูที่ 6

จํานวน 432,900 บาท

กอสร้างรางระบายน้ํา คสล. ขนาดกว้างภายใน 
0.30 เมตร ระยะทาง 122.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 
0.50 เมตร พร้อมฝาเหล็กปิดรางฯ ตามแบบแปลน
องคการบริหารสวนตําบลสะเดา ปรากฏใน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (กองชาง)
(ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารภาครัฐ พ.ศ.2560) ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้าที่ 68 ลําดับที่ 110
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งานติดตั้งโคมไฟสองสวางสาธารณะข้างทางภายในหมูบ้าน (สาย
พาดดับ) บ้านเขว้า หมูที่ 5

จํานวน 408,500 บาท

งานเดินสายไฟฟ้าพาดดับ ระยะทาง 2,455 เมตร
พร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสองสวางสาธารณะ จํานวน
29 จุด และชุดควบคุมการปิด - เปิด อัตโนมัติ
จํานวน 3 ชุด พร้อมอุปกรณและการติดตั้ง
ตามแบบแปลนมาตรฐานการไฟฟ้า สาขา อ.นางรอง
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(กองชาง)
(ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารภาครัฐ พ.ศ.2560) ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้าที่ 121 ลําดับที่ 78

งานติดตั้งชุดถังกรองน้ําประปาหมูบ้าน บ้านสองพี่น้อง หมูที่ 10 จํานวน 160,000 บาท

งานติดตั้งชุดถังกรองน้ําประปาหมูบ้านบริเวณหนองใหญ 
และประปาหนองปรือ  รวม 2 ชุด ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา (กองชาง)
(ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารภาครัฐ พ.ศ.2560) ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้าที่ 67 ลําดับที่ 97

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 1,257,065 บาท

งบบุคลากร รวม 760,460 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 760,460 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 406,460 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบลและเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําปี จํานวน 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน ปรากฏใน
แผนงานการเกษตร (กองสงเสริมการเกษตร) (หนังสือสํานักงาน
กจ.กท.และ ก.อบต.ที่ มท.0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม
2558) เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระจายคาใช้จาย
ด้านบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนท้องถิ่น
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของผู้อํานวยการกอง
สงเสริมการเกษตร จํานวน 12 เดือนๆ ละ 3,500 บาท 
ปรากฏในแผนงานการเกษตร (กองสงเสริมการเกษตร) 
(หนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท.0809.2
/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558) เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการคํานวณภาระจายคาใช้จายด้านบริหารงาน
บุคคล ขององคการบริหารสวนท้องถิ่น

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทน (คาจ้าง) ให้แกพนักงานจ้าง จํานวน
2 อัตรา จํานวน 12 เดือน ปรากฏในแผนงานการเกษตร 
(กองสงเสริมการเกษตร) (หนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ 
ก.อบต. ที่ มท.0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558)
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระจายคาใช้จาย
ด้านบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนท้องถิ่น

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนเงินเพิ่มการครองชีพ
ชั่วคราว ของพนักงานจ้างที่มีสิทธิ์ได้รับ จํานวน 1 อัตราๆ ละ 
1,000 บาท จํานวน 12 เดือน ปรากฏในแผนงานการเกษตร
(กองสงเสริมการเกษตร) (หนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ 
ก.อบต.ที่ มท.0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558) 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระจายคาใช้จาย
ด้านบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนท้องถิ่น
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งบดําเนินงาน รวม 496,605 บาท
ค่าตอบแทน รวม 64,605 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 64,605 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น ได้แก คาตอบแทนบุคคล
หรือกรรมการที่ได้รับการแตงตั้งให้ดําเนินการเกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจ้างตามหลักเกณฑที่กําหนด, คาตอบแทน
คณะกรรมการสอบสวนท้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
ของ อปท., เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
(เงินรางวัลประจําปี)ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงาน
สวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2557 จากผลการประเมินผลสัมฤทธิ์
ของงานประจําปี 2566 

ค่าใช้สอย รวม 322,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 192,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบุคลากรด้านการเกษตรและบุคลากร
ภายในการดําเนินงานหรือกิจกรรมตางๆ ขององคการบริหาร
สวนตําบล เชน ชวยเหลืองานด้านการเกษตร จ้างเหมา
ยานพาหนะ และคาจ้างเหมาบริการอื่นๆ ฯลฯ ที่จําเป็นตอ
กิจกรรมขององคการบริหารสวนตําบลปรากฏในแผนงาน
การเกษตร (หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 4044 ลว 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการ
ดําเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการ
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการสําหรับคาเบี้ยเลี้ยง
คายานพาหนะ คาที่พัก และคาใช้จายอื่นๆในการเดินทาง
ไปราชการหรือไปอบรม สัมมนา ของพนักงาน สวนตําบล
พนักงานจ้าง และผู้ที่องคการบริหารสวนตําบลมอบหมาย
มีคําสั่งให้เข้าประชุม อบรม สัมมนา ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ ของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 ปรากฏในแผนงานการเกษตร 
(กองสงเสริมการเกษตร)

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาธรรมเนียม คาลงทะเบียน เข้ารับการฝึกอบรม
ของพนักงานสวนตําบลพนักงานจ้าง และผู้ที่องคการ
บริหารสวนตําบลมอบหมายหรือมีคําสั่งให้เข้าประชุม
อบรม สัมมนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
คาใช้จายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 ปรากฏในแผนงาน
การเกษตร (กองสงเสริมการเกษตร) 

โครงการฝึกอบรมการผลิตเชื้อราไตรโครเดอรมา ประจําปีงบ
ประมาณ 2566

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาประกอบอาหาร อาหารวาง 
และเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาเชื้อรา คาวัสดุ
อุปกรณ คาจ้างเหมาบริการ และคาใช้จายที่จําเป็นอื่นๆ
ฯลฯ ในการฝึกอบรม ปรากฏในแผนงานการเกษตร 
(กองสงเสริมการเกษตร) (ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยเรื่องคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557) เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
หน้าที่ 103 ลําดับที่ 5 
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โครงการรวมใจบูรณาการกําจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหลงน้ํา
สาธารณะ องคการบริหารสวนตําบลสะเดา ประจําปีงบประมาณ 
2566

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาประกอบอาหาร และเครื่องดื่ม
คาสมนาคุณวิทยากรคาวุฒิบัตร คาวัสดุอุปกรณ คาจ้าง
เหมาบริการ และคาใช้จายที่จําเป็นอื่นๆ ฯลฯ ในการ
ฝึกอบรม ปรากฏในแผนงานการเกษตร 
(กองสงเสริมการเกษตร) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 102 ลําดับที่ 4 (ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการจัดงาน
การจัดกิจกรรมสาธารณะการสงเสริมกีฬา และการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2564)

ค่าวัสดุ รวม 110,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานและสิ่งของเครื่องใช้ตางๆ
เชน เอกสารการประชาสัมพันธ หนังสือ คูมือและวารสารตางๆ
กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอชั้นวางเอกสาร ผ้าตกแตง เต็นท
/เวที และวัสดุสํานักงานตางๆ ฯลฯ ปรากฏในแผนงาน
การเกษตร(กองสงเสริมการเกษตร) ระเบียบกระทรวงการคลัง
วาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

วัสดุการเกษตร จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อพันธุไม้ ต้นไม้ พันธุปลา หรือพันธุสัตว
ชนิดตางๆ ไม้ดอก ไม้ประดับ ปุ๋ย และวัสดุการเกษตรอื่นๆ 
รวมถึงน้ําหมักชีวภาพสารสกัดชีวภาพ จุลินทรีย 
ก้อนจุลินทรีย (EM BALL) ที่จําเป็นสําหรับในการอบรม
การบําบัดน้ําเสียด้วยศาสตรพระราชา และดําเนินโครงการ
ปลูกไม้ดอกไม้ประดับสําหรับตกแตงภายในบริเวณที่ทําการ
องคการบริหารสวนตําบล และการดําเนินการปลูกในเขต 
องคการบริหารสวนตําบล เพื่อฟนฟูและรักษาระบบนิเวศ
ปรากฏในแผนงานการเกษตร (กองสงเสริมการเกษตร) 
ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วย การจัดซื้อจัดจ้าง และ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุอุปกรณที่ใช้ในการประชาสัมพันธ เชน
ป้ายไม้อัด กระดาษ โพสเตอร รูปภาพ แผนป้ายไวนิล 
ผ้า สี และ วัสดุอุปกรณในการโฆษณาและประชาสัมพันธ
ที่จําเป็นอื่น ๆ  ฯลฯ  ปรากฏในแผนงานการเกษตร
(กองสงเสริมการเกษตร) ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แป้นพิมพ เมาส
แผนดิสก หมึก กระดาษ วัสดุอุปกรณ โปรแกรม และ 
วัสดุอุปกรณคอมพิวเตอรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร 
ปรากฏในแผนงานการเกษตร (กองสงเสริมการเกษตร) 
ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
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งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 150,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ ประจําปี 2566 จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาประกอบอาหารและเครื่องดื่ม
คาสมนาคุณวิทยากรคาพันธุไม้ คาต้นไม้ ปุ๋ย คาวัสดุ
อุปกรณ คาจ้างเหมาบริการและคาใช้จายที่จําเป็นอื่นๆ
ในโครงการ ปรากฏในแผนงานการเกษตร 
(กองสงเสริมการเกษตร) (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
การเบิกคาใช้จายในการจัดงานการจัดกิจกรรมสาธารณะ
การสงเสริมกีฬาและการแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2564 และ ระเบียบกระทรวงการคลัง
วาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 99 ลําดับที่ 2 

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุกอสร้าง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอสร้าง ได้แก อิฐ หิน ปูน ทราย
ตะปู กระเบื้องสายยาง วัสดุกอสร้างที่จําเป็นตางๆ ฯลฯ
สําหรับงานกอสร้างและงานบํารุงซอมแซมทั่วไป ของ
งานอนุรักษแหลงน้ําและป่าไม้ที่ ปรากฏในแผนงาน
การเกษตร(กองสงเสริมการเกษตร) ระเบียบกระทรวง
การคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560
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งบลงทุน รวม 50,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 50,000 บาท
คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการกอสร้างธนาคารน้ําใต้ดินระบบปิดภายในหมูบ้าน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นคากอสร้างธนาคารน้ําใต้ดินระบบปิด
ภายในหมูบ้าน ขนาดกว้าง 1 เมตร ยาว 1 เมตร 
ลึก 1.5 เมตร จุดละ 7,500 บาท ตามแบบแปลน
องคการบริหารสวนตําบลสะเดา (ปรากฏใน
แผนงานการเกษตร) (กองสงเสริมการเกษตร) 
(ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560) เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
หน้าที่ 99 ลําดับที่ 3 
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