
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

องคการบริหารสวนตําบลสะเดา

อําเภอ นางรอง   จังหวัดบุรีรัมย

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 64,400,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่ว
ไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 11,115,840 บาท

งบบุคลากร รวม 8,943,840 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,780,720 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

 -  นายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 12 เดือนๆ ละ 20,400 บาท
 เป็นเงิน 244,800 บาท   
-  รองนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 2 คนๆ ละ 11,220 บาท/
 เดือน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 269,280 บาท ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทั่วไป (สํานักปลัด) (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบลประธาน
สภาองคการบริหารสวนตําบลรองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบลและเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
 ประกาศ ณ วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2557) 

วันที่พิมพ : 25/9/2562  15:11:58 หนา : 1/95



เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

 -  นายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 12 เดือนๆ ละ 1,750 บาท เป็น
เงิน 21,000 บาท
-  รองนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 2 คนๆ ละ 880
 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,120 บาท
 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (สํานักปลัด)(ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายก
องคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 
รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการสภาองคการ
บริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 
ประกาศ ณ วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2557)  

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

-  นายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 12 เดือนๆ ละ 1,750 บาท เป็น
เงิน 21,000 บาท
-  รองนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 2 คนๆ ละ 880 บาท/เดือน
จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,120 บาท
     ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (สํานักปลัด) (ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล 
รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 
รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการสภาองคการ
บริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 ประกาศ ณ วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ
.2557)  
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เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการบริหารสวน
ตําบล

จํานวน 86,400 บาท

- เลขานุการนายกฯ จํานวน 12 เดือนๆ ละ 7,200 บาท
     ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (สํานักปลัด)(ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบลรองนายก
องคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธาน
สภาองคการบริหารสวนตําบลสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
 เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการสภาองคการ
บริหารสวนตําบล(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 ประกาศ ณ วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ
.2557) 

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 3,096,000 บาท

- ประธานสภาฯ จํานวน 12 เดือนๆ ละ 11,220 บาท  เป็นเงิน 134,640บาท 
- รองประธานสภาฯ จํานวน 12 เดือนๆ ละ 9,180 บาท เป็นเงิน110,160
 บาท
- สมาชิกสภาฯ จํานวน 32 อัตราๆ ละ 7,200 บาท/เดือน จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 2,764,800 บาท
- เลขานุการสภาฯ จํานวน 12 เดือนๆ ละ 7,200 บาท เป็นเงิน 86,400 บาท 
     ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (สํานักปลัด)(ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบลรองนายก
องคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล,รองประธาน
สภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
,เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหาร
สวนตําบล(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 ประกาศ ณ วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2557) 

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,163,120 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,823,720 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล  และเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปจํานวน 8 อัตรา จํานวน 12 เดือน ปรากฏในปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป (สํานักปลัด) 
 (หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และก.อบต. ที่ มท.0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจาย
ดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น) 
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 84,000 บาท

-ประเภทคาตอบแทนรายเดือนปลัดองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 12
 เดือน เดือนละ 7,000 บาท ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (สํานักปลัด) 
 (หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และก.อบต. ที่ มท.0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการ
 บริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 126,000 บาท

 -เงินประจําตําแหนงของปลัดองคการบริหารสวนตําบล เดือนละ 7,000 บาท
และหัวหนาสํานักปลัด เดือนละ 3,500 บาท จํานวน 12 เดือน 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (สํานักปลัด) (หนังสือสํานักงาน กจ.กท
.และก.อบต. ที่ มท.0809.2/ว 138ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอม
แนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,949,400 บาท

ประเภทคาจางชั่วคราว เพื่อจายเป็นคาตอบแทน (คาจาง) ใหแกพนักงาน
จาง จํานวน 16 อัตรา จํานวน 12 เดือน
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (สํานักปลัด) 
(หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และก.อบต. ที่ มท.0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการ
บริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น)

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 180,000 บาท

-ประเภทคาตอบแทนรายเดือนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางที่
มีสิทธิไดรับจํานวน 15 อัตรา  จํานวน 12 เดือน 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (สํานักปลัด) 
(หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และก.อบต. ที่ มท.0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการ
บริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น) 
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งบดําเนินงาน รวม 2,157,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 120,000 บาท
คาเชาบาน จํานวน 90,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเชาบานของพนักงานสวนตําบลหรือผูทีมีสิทธิเบิกได 
ตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของจากองคการบริหารสวนตําบล ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป (สํานักปลัด) (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคา
เชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562)       

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล 
 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (สํานักปลัด) (ระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ.2560 และตาม
หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0422.3/ว257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559) 
  

ค่าใช้สอย รวม 1,262,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

-คาจางเหมาทําสิ่งของ จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจางเหมาทําสิ่งของ เชน ซุมเฉลิมพระเกียรติ ป้ายประชา
สัมพันธ,โปสเตอร,แผนพับ,สติกเกอร,สิ่งพิมพหรือวารสารขององคการบริการ
สวนตําบล,บอรดตางๆ ตู,โตะ,ตรายาง,ชั้นวางของและวัสดุอุปกรณที่จําเป็น
ตางๆ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (สนักปลัด) ระเบียบกระทรวงการ
คลัง วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

-คาจางเหมาและบริการ จํานวน 252,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบุคคลภายในในการดําเนินงานหรือกิจกรรม
ตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบล เชน จางเหมาแมาน จางเหมายาน
พาหนะ จางเหมาบุคคล และคาจางเหมาบริการอื่นๆ ที่จําเป็นตอกิจการของ
องคการบริหารสวนตําบล ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (สํานัก
ปลัด) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลว
.9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายคาจางเหมาบริการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

วันที่พิมพ : 25/9/2562  15:11:58 หนา : 5/95



รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 40,000 บาท

-คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตั้งไว 20,000 บาท เพื่อจาย
เป็นคาอาหาร ของขวัญ ของที่ระลึก คาเครื่องดื่ม ของสมนาคุณ คาจาง
เหมาบริการ และคาใชจายที่จําเป็นอื่นๆ ในการตอนรับบุคคล หรือคณะบุคคล
ที่มานิเทศงาน ประชุม ตรวจงาน เยี่ยมชม การออกหนวยบริการเคลื่อนที่ของ
อําเภอ/จังหวัด/หนวยงานตางๆและการปฏิบัติงานในพื้นที่หรือทัศนศึกษาดู
งาน ณ องคการบริหารสวนตําบล ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (สํานัก
ปลัด)
-คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาฯ การประชุมคณะกรรมการตางๆ ตั้ง
ไว 20,000 บาท ที่ไดรับการแตงตั้งตามกฏหมาย ระเบียบหรือหนังสือสั่งการ
ของทางราชการ การประชุมระหวางองคการบริการสวนตําบลกับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นอื่นๆ สวนราชการ หรือรัฐวิสาหกริจ หรือการประชุม
ปรึกษาหารือในกิจการขององคการบริหารสวนตําบล เพื่อจายเป็นคา
อาหาร คาอาหารวาง และเครื่องดื่ม คาของขวัญ คาจางเหมาบริการและคาใช
จายอื่นๆ ในการจัดประชุม ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (สํานัก
ปลัด) หนังสือที่ มท 080.4/ ว 2381 ลว.28 กรกฎาคม 2548 เรื่องการตั้งงบ
ประมาณและการเบิกจายเงินคารับรองหรือคาเบี้ยเลี้ยงรับรองขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นและหนังสือ มท 0808.2/ว 252 ลว.22 มกราคม 2553
 เรื่อง มาตราการประหยัดในการเบิกคาใชจาย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายในการจัดงานวันสําคัญของทางราชการ ประจําป 2563 จํานวน 20,000 บาท

         เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดงานวันสําคัญของทางราชการ การจัด
กิจกรรมแขงขัน การรณรงคการจัดนิทรรศการ ประกวด ประชาสัมพันธ
กิจการ/กิจกรรม ขององคการบริหารสวนตําบล การออกใหบริกาประชาชน
นอกพื้นที่ การจัดงานอําเภอเคลื่อนที่/จังหวัดเคลื่อนที่ และพิธีเปดอาคาร
ตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลตําบล เพื่อจายเป็นคาจางเหมาประกอบ
อาหารและเครื่องดื่ม คาของขวัญ คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ 
คาจางเหมาบริการและคาใชจายที่จําเป็นอื่นๆ  ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป  (สํานักปลัด)(ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2559)  
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คาใชจายในการเดืนทางไปราชการ คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนในโครงการ
ฝึกอบรม

จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียม คาลงทะเบียน คาใชจายในการเดินทางไป
ราชการ คาเบี้ยเลี้ยงคาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใชจายอื่นๆ ในการเดินทาง
ไปราชการการ ฝึกอบรม ประชุม สัมมนา การเขารวมกิจกรรมฯ ของคณะผู
บริหารฯสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล พนักงานสวนตําบล พนักงาน
จาง และผูที่องคการบริหารสวนตําบลมอบหมายหรือมีคําสั่งใหเขา
ประชุม อบรม สัมมนา  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (สํานักปลัด) (ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ.2557และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น 
พ.ศ.2555 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559)

โครงการ(คาใชจาย)ในการจัดการการเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบล
และ/หรือสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 500,000 บาท

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (สํานักปลัด)
 (ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง วาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภา 
ทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ.2554 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท.0808.2/ว 3675 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 เรื่อง การซักซอมแนวทาง
ปฏิบัติ เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ
.2565)หนาที่ 97 ลําดับที่ 23
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โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็กพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณบดิน
ทรเทพยวรางกูร/สมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 10/สมเด็จพระ
นางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง

จํานวน 30,000 บาท

โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพย
วรางกูร/สมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 10/สมเด็จพระนางเจา
ศิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง
เชน จางเหมาประกอบอาหาร และเครื่องดื่ม คาจางเหมาบริการคาสมนาคุณ
วิทยากร/เจาหนาที่,คาวุฒิบัตร,คาจัดซื้อวัสดุอุปกรณและคาใชจายที่จําเป็น
อื่นๆ ในการดําเนินงานโครงการฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (สํานัก
ปลัด)  (ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
(พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) หนาที่ 92 ลําดับที่ 6     

โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานขององคการบริหารสวนตําบล ประจําป 
2563

จํานวน 250,000 บาท

 -โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานขององคการบริหารสวนตําบล 
เพื่อจายเป็นคาอาหาร เครื่องดื่ม คายานพาหนะ คาเชาที่พัก คาจาง
เหมาบริการ คาวัสดุอุปกรณ คาของที่ระลึก และคาใชจายอื่นๆ ของคณะผู
บริหารสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลพนักงานสวนตําบล และเจา
หนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล ในการดําเนินการฝึกอบรมและเดินทาง
ไปศึกษาดูงานขององคการบริหารสวนตําบล 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (สํานักปลัด) (ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ.2557 
เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564) หนาที่ 96 ลําดับ
ที่ 20     
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑและทรัพยสินขององคการ
บริหารสวนตําบล เชน อาคารที่ทําการ หองสุขา รถยนต เครื่อง
พิมพฯ อุปกรณคอมพิวเตอร รถจักรยานยนต ฯลฯ  ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทั่วไป(สํานักปลัด)   (ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560 และหนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลว.27 มิถุนายน 2559  เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุครุภัณฑตามหลักการจําแนก ประเภทรายจายตามงประมาณ)        

ค่าวัสดุ รวม 430,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาซื้อวัสดุสํานักงานสิ่งของเครื่องใชตางๆ เชน พระบรมฉายา
ลักษณ ธงชาติ ธงตราสัญลักษณ ฉากกั้นหอง หนังสือพิมพ เอกสารการประชา
สัมพันธ  หนังสือ คูมือ และวารสารตางๆ กระดาษ แฟ้ม ปาก ดินสอ หมึก
เครื่องถายเอกสาร   ชั้นวางเอกสาร ผาตกแตงเต็นท/เวที และวัสดุสํานักงาน
ตางๆฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(สํานักปลัด) (ระเบียบกระทรวง
การคลัง วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560) 

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคา จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว เชน ไมกวาด ถวย
ชาม จาน ชอน แกวน้ํา น้ํายาลางจาน น้ํายาทําความสะอาดหองน้ํา น้ํายาเช็ด
กระจก และวัสดุงานบานงานครัวที่จําเป็นตางๆ ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป(สํานักปลัด)  (ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560) 

วัสดุกอสราง จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุ กอ
สราง ไดแก อิฐ หิน ปูน ทราย ตะปู กระเบื้อง สายยาง และวัสดุงานกอสราง
ที่ จําเป็นตางๆ  สําหรับงานกอสรางและงานปรับปรุงซอมแซมทั่วไป  ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป(สํานักปลัด)(ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวย
การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560)  
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสงใหแก รถยนตนั่งสวน
กลาง รถจักรยานยนต ไดแก แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ตลับลูกปืน ฟลม
กรองแสง หมอน้ํารถยนต  กันชนรถยนต และวัสดุยานพาหนะ และขนสง
อื่นๆ ของรถยนตนั่งสวนกลาง  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(สํานัก
ปลัด) (ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ  พ.ศ.2560) 

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 200,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง ไดแก น้ํามันเบนซิน น้ํามันดีเซล น้ํามัน
เครื่องและน้ํามันหลอลื่นตางๆ ของรถยนตนั่งสวนกลาง รถ
จักรยานยนต  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(สํานักปลัด) (ระเบียบ
กระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
.2560) 

วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อพันธไม ตนไม  ไมดอกไมประดับ ปุ๋ย และวัสดุการ
เกษตรอื่นๆที่จําเป็นสําหรับใชในการดําเนินงานโครงการปลูกไมดอกไม
ประดับสําหรับตกแตงภายในบริเวณที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล และ
การดําเนินการปลูกตนไมในเขตองคการบริหารสวนตําบลเพื่อฟืนฟูและรักษา
ระบบนิเวศน  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(สํานักปลัด) (ระเบียบ
กระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560) 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุอุปกรณที่ใชในการประชาสัมพันธ เชน ไมอัด ป้าย
ผา สี กระดาษโปสเตอร รูปภาพ  แผนป้าย ไวนิล  และวัสดุอุปกรณในการ
โฆษณาและประชาสัมพันธที่จําเป็นอื่นๆ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (สํานักปลัด)(ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560) 
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แป้นพิมพ เมาส แผนดิสก หมึก
กระดาษ วัสดุอุปกรณ โปรแกรมและวัสดุอุปกรณคอมพิวเตอรอื่นๆ
ที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอร ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(สํานัก
ปลัด)(ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ  พ.ศ.2560 และหนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว.27
 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ) 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 345,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 220,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าภายในที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป (สํานักปลัด)(หนังสือที่ มท 0808.8/ว 1814 ลว.15
 กันยายน 2559 เรื่อง ซักซอมความเขาใจในการเบิกคาใชจายที่ใหถือเป็นราย
จายเมื่อไดรับแจงใหชําระหนี้)

คาบริการโทรศัพท จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชบริการโทรศัพทสํานักงานขององคการบริหารสวน
ตําบล ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(สํานักปลัด)(หนังสือที่ มท 0808.8
/ว 1814 ลว.15 กันยายน 2559 เรื่อง ซักซอมความเขาใจในการเบิกคาใชจาย
ที่ใหถือเป็นรายจายเมื่อไดรับแจงใหชําระหนี้)

คาบริการไปรษณีย จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย คาธนาณัติ คาซื้อดวงตราไปรษณียากรและคาบริการ
ทางไปรษณียตางๆ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (สํานักปลัด)(หนังสือ
ที่ มท 0808.8/ว 1814 ลว.15 กันยายน 2559 เรื่องซักซอมความเขาใจในการ
เบิกคาใชจายที่ใหถือเป็นรายจายเมื่อไดรับแจงใหชําระหนี้)
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 110,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชบริการระบบอินเตอรเน็ตขององคการบริหารสวนตําบล
ตามโครงการอินเตอรเน็ตตําบล คาโทรสาร และคาบริการใชเว็บไซดของ
องคการบริหารสวนตําบล  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(สํานัก
ปลัด)(หนังสือที่ มท 0808.8/ว 1814 ลว.15 กันยายน 2559 เรื่อง ซักซอม
ความเขาใจในการเบิกคาใชจายที่ใหถือเป็นรายจายเมื่อไดรับแจงใหชําระหนี้)

งบเงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย จํานวน 15,000 บาท

-อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมยสนับสนุนการดําเนิน
งานโครงการจัดงานพระราชพิธีและงานรัฐพิธี ประจําปงบประมาณ2563
  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (สํานักปลัด) (ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 ขอ 5
)เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) หนาที่  97    ลําดับ
ที่  29    

งานบริหารงานคลัง รวม 4,843,260 บาท
งบบุคลากร รวม 2,489,160 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,489,160 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,327,160 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบลและเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําป จํานวน 7 อัตรา จํานวน 12 เดือนปรากฏในแผนงานบริหารทั่ว
ไป (กองคลัง)(หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และก.อบต. ที่ มท.0809.2/ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดาน
การบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น) 
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของผูอํานวยการกองคลัง จํานวน 12
 เดือนๆ ละ 3,500 บาท ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (กองคลัง)(หนังสือ
สํานักงาน กจ.กท.และก.อบต. ที่ มท.0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการ
บริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น) 

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 108,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาตอบแทน(คาจาง)ใหแกพนักงานจาง จํานวน 1 อัตรา อัตรา
เดือนละ 9,000 บาทจํานวน 12 เดือน ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (กอง
คลัง) (หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และก.อบต. ที่ มท.0809.2/ว 138ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการ
บริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น) 

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 12,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงาน
จางที่มีสิทธิไดรับ จํานวน 1 อัตรา อัตราละ 1,000 บาท จํานวน 12  เดือน
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (กองคลัง)(หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และก.อบ
ต. ที่ มท.0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น) 

งบดําเนินงาน รวม 1,390,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 1,020,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 900,000 บาท

-ประเภทเงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวนทองถิ่นเป็นกรณี
พิเศษ(เงินรางวัลประจําป) เพื่อจายเป็นคาตอบแทนกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําป) แกพนักงานสวนตําบล และพนักงานจางขององคการบริหารสวน
ตําบลสะเดา จากผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานประจําป 2563 ปรากฎ ใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป(กองคลัง (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
กําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2557)      
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คาเชาบาน จํานวน 90,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเชาบานของพนักงานสวนตําบลหรือผูทีมีสิทธิเบิกไดตาม
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของจากองคการบริหารสวนตําบล ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป (กองคลัง) (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคา
เชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2561)   

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ของพนักงานสวนตําบล ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป (กองคลัง) (ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการ
เบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ.2560 และตามหนังสือกรม
บัญชีกลางที่ กค 0422.3/ว257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559) 

ค่าใช้สอย รวม 194,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาทําสิ่งของ จํานวน 20,000 บาท

-คาจางเหมาทําสิ่งของ ตั้งไว 20,000 บาท เพื่อจายเป็นคาจางเหมาจัดทําป้าย
ประชาสัมพันธ โตะโปสเตอร ตู แผนพับ สติ๊กเกอร ชั้นวางของ และวัสดุ
อุปกรณที่จําเป็นอื่นๆ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(กองคลัง)(ระเบียบ
กระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
.2560)

คาจางเหมาบริการ จํานวน 84,000 บาท

-คาจางเหมาบริการ ตั้งไว 84,000 บาท เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบุคคลภาย
นอกในการจัดสํารวจภาคสนาม การคัดลอกโฉนดที่ดินและสิ่งปลูกสรางภาย
ในเขตตําบลสะเดา  ประจําปงบประมาณ 2563 ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทั่วไป(กองคลัง) (หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 7120 ลว.9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายคาจางเหมาบริการ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น) 
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ คาธรรมเนียม และคาลงทะเบียนในโครงการ
ฝึกอบรม

จํานวน 60,000 บาท

-คาใชจายในการเดินทางไปราชการ คาธรรมเนียม และคาลงทะเบียน
ใน โครงการฝึกอบรม คาใชจายในการเดินทางไปราชการ คาธรรมเนียม และ
คาลงทะเบียนในโครงการฝึกอบรม ตั้งไว 60,000 บาท เพื่อจายเป็นคา
ธรรมเนียม คาลงทะเบียน  คาใชจายในการเดินทางไปราชการ คาเบี้ย
เลี้ยง  คาพาหนะคาเชา ที่พัก และคาใชจายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ
การฝึกอบรม ประชุม สัมมนา การเขารวมกิจกรรมฯ ของพนักงานสวน
ตําบล พนักงานจาง และผูที่องคการบริหารสวนตําบล มอบหมายหรือมีคําสั่ง
ใหเขาประชุม อบรม  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(กองคลัง)(ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึก
อบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น 
พ.ศ.2555 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559)      

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจางเหมาและจัดซื้อวัสดุอุปกรณเพื่อบํารุงรักษาและซอมแซม
ทรัพยสิน จํานวน 30,000 บาท ขององคการบริหารสวนตําบล เชน เครื่องถาย
เอกสารเครื่องคอมพิวเตอร และวัสดุ ครุภัณฑตางๆ  ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป(กองคลัง)  (ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซื้อ
จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 )  

ค่าวัสดุ รวม 136,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานสิ่งของเครื่องใชตางๆ เชน กระดาษ
ปากกา ฉากกั้นหอง หมึกเครื่องถายเอกสาร ชั้นวางเอกสาร ฯลฯใบเสร็จรับ
เงินแบบพิมพตางๆ ที่ใชในกิจการขององคการบริหารสวนตําบล  ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป (กองคลัง)
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสงใหแก รถยนตนั่งสวน
กลาง รถจักรยานยนต ไดแก แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ตลับลูกปืน ฟลม
กรองแสง หมอน้ํารถยนต  กันชนรถยนต และวัสดุยานพาหนะ และขนสง
อื่นๆ ของรถยนตนั่งสวนกลาง  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(สํานัก
ปลัด) (ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ  พ.ศ.2560) 

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 36,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง ไดแก น้ํามันเบนซิน น้ํามันดีเซล น้ํามัน
เครื่องและน้ํามันหลอลื่นตางๆ ของรถยนตนั่งสวนกลาง รถจักรยานยนต
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(สํานักปลัด) (ระเบียบกระทรวงการ
คลัง วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560) 

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุ คอมพิวเตอร เชน  แป้นพิมพ  เมาส  แผนดิสก
หมึก กระดาษ วัสดุอุปกรณ โปรแกรมและวัสดุอุปกรณคอมพิวเตอรอื่นๆ ที่
เกี่ยวของกับคอมพิวเตอร  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (กอง
คลัง)  (ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 และหนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว.27
มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ)     

ค่าสาธารณูปโภค รวม 40,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาธนาณัติ  คาซื้อดวงตราไปรษณียากร และคาบริการทาง
ไปรษณียตางๆปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (กองคลัง) (หนังสือที่ มท
 0808.8/ว 1814 ลว.15 กันยายน 2559 เรื่อง ซักซอมความเขาใจในการเบิก
คาใชจายที่ใหถือเป็นรายจายเมื่อไดรับแจงใหชําระหนี้)         
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งบลงทุน รวม 964,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 964,100 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เกาอี้สํานักงาน จํานวน 6,000 บาท

-เกาอี้ทํางาน แบบมีลอ มีที่วางแขน ปรับระดับสูง-ต่ําได ที่นั่งบุฟองน้ําหุมดวย
ผาตาขาย พนักพิงสูง จํานวน 2 ตัว ตัวละ 3,000 บาท รวมเป็นเงิน 6,000
 บาท (ราคาตามทองตลาด)ปรากฏในแผนงานบริหารงานคลัง (กองคลัง) เป็น
ไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) หนาที่ 120 ลําดับที่ 22
  (ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ.2560)

เครื่องถายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดํา) จํานวน 100,000 บาท

 -เครื่องถายเอกสารระบบดิจิตอลชนิด ขาว-ดํา  ขนาดที่กําหนดเป็นขนาด
ความเร็วขั้นต่ํา  เป็นระบบมัลติฟงกชั่ เป็นระบบกระดาษธรรมดา ชนิดหมึก
ผง  ยอ - ขยายได ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑสํานักงานงบ
ประมาณ มกราคม 2561 ปรากฎในแผนงานบริหารงานคลัง เป็นไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น  พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565 หนาที่ 120  ลําดับที่ 15
 

ตูเหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก จํานวน 15,800 บาท

-ตูเหล็กแบบ 4 ลิ้นชัก  มีหูลิ้นชัก  คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม (มอก.) จํานวน 2 ตู ราคาตูละ 7900 บาท ตามบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ มกราคม 2561 ปรากฏในแผนงานบริหารงานคลัง เป็นไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-พ.ศ.2565 หนาที่  120 ลําดับที่22

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

รถบรรทุก (ดีเซล) จํานวน 814,000 บาท

-รถยนต ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ลอ ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา2,400 ซี
ซี  หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 110 กิโลวัตต  แบบดับเบิลแค็บ เป็น
กระบะสําเร็จรูป หองโดยสารเป็นแบบดับเบิลแค็บ 4ประตู     เป็นราคารวม
เครื่องปรับอากาศ  ราคารวมภาษีสรรพสามิต จํานวน 1 คัน
ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑสํานักงบระมาณ มกราคม 2561 ปรากฎในแผน
งานบริหารงานคลัง เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ.2561-2565
 หนาที่   97 ลําดับที่ 27
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คอมพิวเตอรโนตบุค สําหรับสํานักงาน จํานวน 22,000 บาท

-เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4
 แกนหลัก (4 core) จํานวน 1 หนวย โดยมีคุณลักษณะ อยางใดอยาง
หนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้ 
1. ในกรณีที่มีหนวยความจํา แบบ Cache Memory รวมในระดับ(Level) 
เดียวกัน ขนาดไมนอย กวา 4 MB ตองมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม
นอยกวา 2.2 GHz และมีหนวยประมวลผล ดาน
กราฟก (Graphics Processing Unit) ไมนอยกวา 10 แกน หรือ
2. ในกรณีที่มีหนวยความจําแบบ Cache Memory รวมในระดับ(Level) 
เดียวกัน ขนาดไมนอย กวา 6 MB ตองมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม
นอยกวา 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่ม สัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใช
ความสามารถในการประมวลผลสูง
      - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไมนอย
กวา 8 GB  
      - มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอย
กวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา120 GB 
จํานวน 1 หนวย 
      - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมนอยกวา 1,366 x 768 Pixelและมี
ขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว 
      - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3
 ชอง
      - มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จ านวนไมนอยกวา 1ชอง  
      - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน ไมนอยกวา 1 ชอง
      - สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n,ac) 
และ Bluetooth 
       เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับ
เดือนมีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 ตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2565 หนา 118  ลําดับที่ 7
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เครื่องปริ้นเตอร เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก inkjet Printer สําหรับกระดาษ A3 จํานวน 6,300 บาท

-เครื่องปริ้นเตอร แบบหมึกฉีด คุณลักษณะพื้นฐาน ใชเทคโนโลยีแบบพน
หมึก (Inkjet) มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi มี
ความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมนอยกวา30 หนา
ตอนาที (ppm) หรือ 10.2 ภาพตอนาที (ipm) - มีความเร็วในการพิมพรางสี
สําหรับกระดาษขนาด A4 ไมนอยกวา 17 หนาตอนาที (ppm)หรือ  8.1 ภาพ
ตอนาที (ipm) - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวน
ไมนอยกวา 1 ชอง - มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 100 แผน สามารถใชได
กับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom  
คุณลักษณะพื้นฐาน เกณฑราคากลางและคณุลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ
คอมพิวเตอร ฉบบัเดือนมีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562
 ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-พ.ศ. 2565 หนาที่ 118 ลําดับที่ 8 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 1,149,750 บาท

งบดําเนินงาน รวม 673,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 370,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

- คาจางเหมาทําสิ่งของ จํานวน 30,000 บาท

-คาจางเหมาทําสิ่งของ ตั้งไว 30,000 บาท เพื่อจายเป็นคาจางเหมาทําสิ่ง
ของ เชน ป้ายประชาสัมพันธ,โปสเตอร,แผนพับ ,สติ๊กเกอร,สิ่งพิมพหรือ
วารสารขององคการบริหารสวนตําบล,บอรดตางๆ ตู ,โตะตรายาง ,ชั้นวาง
ของ และวัสดุอุปกรณที่จําเป็นตางๆ ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภาย
ใน(สํานักปลัด)(ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560)

คาจางเหมาบริการ จํานวน 40,000 บาท

-คาจางเหมาบริการ ตั้งไว 40,000 บาท เพื่อจายเป็นคาจางเหมาคนงาน
ประจํารถน้ําดับเพลิงเอนกประสงค และงานตางๆ ภายในงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยหรือกิจกรรมตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบล ปรากฏ
ในแผนงานรักษาความสงบภายใน(สํานักปลัด)  (หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลว.9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลัก
เกณฑการเบิกจายคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการตั้งจุดบริการประชาชนในชวงเทศกาลปใหมและเทศกาลสงกรานต จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทน คาเบี้ยเลี้ยง คาอาหาร เครื่องดื่ม คาอาหารวาง คา
วัสดุอุปกรณ คาจางเหมาบริการและคาใชจายที่จําเป็นอื่นๆ ปรากฏในแผน
งานรักษาความสงบภายใน(สํานักปลัด) (หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 080405/ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557 และ
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว661 ลงวัน
ที่ 9 มีนาคม 2561) เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2561-พ.ศ. 2565 หนาที่ 79 ลําดับที่ 11

โครงการป้องกันเด็กจมน้ํา เสริมสรางความรูและอบรม ครู ข ปงบประมาณ 
2563

จํานวน 70,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจางเหมาประกอบอาหารและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณ
วิทยากร,คาวุฒิบัตร,คาวัสดุอุปกรณคาจางเหมาบริการและคาใชจายที่จําเป็น
อื่นๆ ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน(สํานักปลัด) (ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึก
อบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561- พ.ศ.2564) หนาที่  80    ลําดับที่  21    

โครงการป้องกันและลดอุบัติภัยทางถนน ปงบประมาณ 2563 จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจางเหมาประกอบอาหารและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณ
วิทยากร,คาวุฒิบัตร,คาวัสดุอุปกรณคาจางเหมาบริการและคาใชจายที่จําเป็น
อื่นๆ ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน(สํานักปลัด) (ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึก
อบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557  เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ
.2561 - พ.ศ.2565) หนาที่  78    ลําดับที่  2    
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โครงการฝึกอบรมความรูเกี่ยวกับกฎหมายและวินัยจราจรใหแก ประชาชนและ
เยาวชน

จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจางเหมาประกอบอาหารและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณ
วิทยากร,คาวุฒิบัตร,คาวัสดุอุปกรณคาจางเหมาบริการและคาใชจายที่จําเป็น
อื่นๆ ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน(สํานักปลัด)(ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557  เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561 - พ
.ศ.2565) หนาที่  79   ลําดับที่  9    

โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร. ประจําป 2563 จํานวน 80,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจางเหมาประกอบอาหาร และเครื่องดื่ม คาจางเหมาบริการ 
คาสมนาคุณวิทยากร/เจาหนาที่ คาเครื่องแบบ คาวุฒิบัตร คาจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณและคาใชจายที่จําเป็นอื่น ๆ ในการดําเนินงานโครงการฯ ปรากฏใน
แผนงานรักษาความสงบภายใน(สํานักปลัด) (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยคาใชจายในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ.2557)  เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565
) หนาที่  78    ลําดับที่  5    

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑและทรัพยสินขององคการ
บริหารสวนตําบล เชน อาคารที่ทําการ หองสุขา รถยนต เครื่องพิมพฯอุปกรณ
คอมพิวเตอร สัญญาณไฟกระพริบ วิทยุสื่อสารและวัสดุอุปกรณตางๆที่ใชใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ  ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบ
ภายใน(สํานักปลัด)  (ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และหนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 1248 ลว.27 มิถุนายน 2559  เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ) 
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ค่าวัสดุ รวม 303,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาซื้อวัสดุสํานักงานสิ่งของเครื่องใชตางๆ เชน พระบรมฉายา
ลักษณ ธงชาติ ธงตราสัญลักษณ ฉากกั้นหอง หนังสือพิมพรายวัน เอกสาร
วารสารตางๆหนังสือ คูมือ กระดาษการประชาสัมพันธ และชั้นวาง
เอกสาร ปาก ดินสอ แฟ้ม หมึกเครื่องถายเอกสาร  และวัสดุสํานักงาน
ตางๆ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน(สํานักปลัด) (ระเบียบ
กระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
.2560)  

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณไฟฟ้า เชน สายไฟ ปลั๊กไฟ หลอดไฟ
ฟวส โคมไฟ และวัสดุอุปกรณไฟฟ้าที่จําเป็นตางๆ สําหรับปรับปรุงซอมแซม
ระบบไฟฟ้าสาธารณในหมูบานและระบบไฟฟ้าภายในขององคการบริหารสวน
ตําบล ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน(สํานักปลัด)(ระเบียบ
กระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
.2560) 

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 10,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคา จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว เชน ไม
กวาด ถวย ชาม จาน ชอน แกวน้ํา น้ํายาลางจาน น้ํายาทําความสะอาดหอง
น้ํา น้ํายาเช็ดกระจกและวัสดุงานบานงานครัวที่จําเป็นตางๆ  ปรากฏในแผน
งานรักษาความสงบภายใน(สํานักปลัด)  (ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวย
การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560)      

วัสดุกอสราง จํานวน 13,000 บาท

-เพื่อจัดซื้อวัสดุ สีน้ํามันจราจร (สีสะทอนแสง) ใชในงานจราจร ปรากฏในแผน
งานรักษาความสงบภายใน (สํานักปลัด) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการ
จัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560)
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ตลับลูกปืน ฟลมกรอง
แสง หมอน้ํารถยนตกันชนรถยนต และวัสดุยานพาหนะและขนสงอื่นๆของรถ
ยนตบรรทุกน้ําเอนกประสงค  ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภาย
ใน(สํานักปลัด)(ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซื้อจัดจางและกาบริ
หารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560)  

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 70,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงรถยนตบรรทุกน้ําอเนกประสงค ไดแก
น้ํามันเครื่อง น้ํามันเบนซิน น้ํามันดีเซล  และน้ํามันหลอลื่นตางๆ ปรากฎใน
แผนงานรักษาความสงบภายใน(สํานักปลัด) (ระเบียบกระทรวงการคลัง วา
ดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560)     

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อยาและเวชภัณฑที่ใชในการปฐมพยาบาล ผากอซ ผาพัน
แผล ถุงมือ และวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทยที่จําเป็นอื่นๆ สําหรับใชใน
งานอาสากูชีพและงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปรากฏในแผนงาน
รักษาความสงบภายใน (สํานักปลัด) (ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัด
ซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560 )

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แป้นพิมพ เมาส แผนดิสก
หมึก กระดาษ วัสดุอุปกรณ โปรแกรมและวัสดุอุปกรณคอมพิวเตอรอื่นๆ ที่
เกี่ยวของกับคอมพิวเตอร  ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน(สํานัก
ปลัด) (ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560)        

วัสดุอื่น จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอื่นๆ หรือวัสดุตางๆ ที่จําเป็นเพื่อใชงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย เชน สายทอดับเพลิง ป้ายจราจร ฯลฯ  ปรากฏในแผน
งานรักษาความสงบภายใน (สํานักปลัด) (ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวย
การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560) 
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งบลงทุน รวม 461,750 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 91,750 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เกาอี้สํานักงาน (แบบจัดหาทั่วไป) จํานวน 4,500 บาท

-เกาอี้ทํางาน แบบบุนวม มีที่วางแขน มีลอ  ไมสามารถปรับระดับสูง-ต่ํา ได
จํานวน 3 ตัวๆละ 1,500 บาท เป็นเงิน 4,500 บาท(ราคาตามทอง
ตลาด)ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน เป็นไปตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น  (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) หนาที่  97   ลําดับที่ 25    (ระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
.2560)

เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน จํานวน 34,000 บาท

-ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 12000 บีทียู ไดรับการรับรอง
มาตรฐาน ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้า
เบอร 5  จํานวน 2 เครื่อง เครื่องละ 17000 บาท รวมเป็น
เงิน 34000 บาท (ระเบียบกรระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560)ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภาย
ใน (สํานักปลัด) เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ
.2561-2565 หนาที่  97  ลําดับที่ 25 

ตูเหล็กบานเลื่อน ชนิด 2 บานเลื่อน แบบกระจก (ชนิดจัดหาทั่วไป) จํานวน 3,250 บาท

-ตูเหล็กบานเลื่อน ชนิด 2 บานเลื่อนแบบกระจก ขนาด 40x118x87
 ซม.จํานวน 1 หลัง ๆ ละ 3,250 บาท(ราคาตามทองตลาด)ปรากฏในแผนงาน
รักษาความสงบภายใน (สํานักปลัด)เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น            (พ
.ศ.2561 - พ.ศ.2565) หนาที่  120 ลําดับที่ 21 (ระเบียบกระทรวงการคลังวา
ดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560)
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โตะทํางาน (โตะเหล็ก) (ชนิดจัดหาทั่วไป) จํานวน 18,000 บาท

-โตะทํางาน แบบโตะเหล็ก ขนาด  65x120x75 ซม. จํานวน 3 ตัว ๆ
 ละ 6,000 บาท เป็นเงิน 18,000 บาท  (ราคาตามทองตลาด)ปรากฏในแผน
งานการศึกษา (กองการศึกษาฯ)(ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อ
จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560)เป็นไปตามแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 4 ป (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) หนาที่ 196 ลําดับ
ที่ 24    

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องรับสงวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดติดรถยนต 25 วัตต จํานวน 24,000 บาท

-ประกอบดวย :  ตัวเครื่อง ไมโครโฟน เสาอากาศ อุปกรณติดตั้งครบ
ชุด  หนังสือคูมือ ยานความถี่สาหรับหนวยงานราชการ VHF 136 - 174 Mhz(
ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ.2560) เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 4ป  (พ
.ศ.2561ถึง พ.ศ.2564) หนาที่  197    ลําดับที่ 32  (ตามบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑสํานักงบประมาณ มกราคม 2561)  
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ Ink Tank 
Printer

จํานวน 8,000 บาท

- เป็นอุปกรณที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner และFax 
ภายในเครื่องเดียวกัน
 - เป็นเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) 
จากโรงงานผูผลิต
 - มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 27หนาตอ
นาที (ppm) หรือ 8 ภาพตอ นาที (ipm) 
- มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 15 หนาตอ
นาที (ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที (ipm) 
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได
 - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมนอยกวา 1,200x600 dpi
 - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
- สามารถถายสําเนาเอกสารไดทั้งสีและขาวดํา- สามารถทําสําเนาไดสูงสุดไม
นอยกวา 99 สําเนา 
 - สามารถยอและขยายได 25 ถึง 400 เปอรเซ็นต 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง
 - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-
T หรือดีกวา จํานวนไมนอย กวา 1 ชอง หรือ สามารถใชงานผานเครือขายไร
สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได
 - มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 100 แผน
 - สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom  
 เกณฑราคากลางและคณุลักษณะพื้นฐานครุภณัฑคอมพิวเตอร ฉบับเดือน
มีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ
.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565 หนา 117 ลําดับที่ 2
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 370,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

กอสรางอาคารพัสดุงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 320,000 บาท

-กอสรางอาคารพัสดุงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขนาด
กวาง 4.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร จํานวน 1 หลัง พรอมระบบแสงสวาง เพื่อ
จัดเก็บวัสดุ อุปกรณงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปรากฎในแผนงาน
รักษาความสงบภายใน (สํานักปลัด) เป็นไปตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น หนาที่   97   ลําดับที่   30

ติดตั้งผนังกั้นหอง ภายในอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 50,000 บาท

-ติดตั้งผนังกั้นหอง ฝ้ายิบซั่นแผนเรียบ 2 ดาน ฉาบเรียบทาสี 2 ดาน ภายใน
อาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขนาด
สูง 3.00 เมตร ยาว 7.20 เมตร พรอมประตูกระจกอะลูมิเนียม
ขนาด 0.80 x2.0 เมตร 1 ชุด/หนาตางกระจกอะลูมิเนียม ขนาด 1.20 x 2.40 
เมตร (4 ชอง) ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน (สํานักปลัด) เป็นไป
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น หนาที่  97    ลําดับที่   30

งบเงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

สนับสนุนการดําเนินการโครงการของศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาสนับสนุนการดําเนินการโครงการของศูนยปฏิบัติการรวมใน
การชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ.2563 อุดหนุนองคการบริหารสวนตําบลลําไทรโยง อําเภอ
นางรอง จังหวัดบุรีรัมย ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน(สํานัก
ปลัด)(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2559 ขอ 5) เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561 - พ
.ศ.2565) หนาที่ 85 ลําดับที่  5    
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,230,360 บาท

งบบุคลากร รวม 1,014,360 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,014,360 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 732,360 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือน พนักงานสวนตําบล และเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําป จํานวน 2 อัตรา จํานวน 12 เดือนปรากฏในแผนงานการศึกษา (กอง
การศึกษาฯ) (หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และก.อบต. ที่ มท.0809.2/ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดาน
การ บริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น) 

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของผูอํานวยการกองการ
ศึกษาฯ จํานวน12 เดือนๆ ละ 3,500 บาท ปรากฏในแผนงานการศึกษา(กอง
การศึกษาฯ)  (หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และก.อบต. ที่ มท.0809.2/ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดาน
การบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น)       

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 216,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทน (คาจาง) ใหแก พนักงานจาง
จํานวน 2 อัตราๆ ละ 9,000 บาท จํานวน 12 เดือน(คาจางพนักงานจางทั่ว
ไป) ปรากฏในแผนงานการศึกษา(กองการศึกษาฯ)(หนังสือสํานักงาน กจ.กท
.และก.อบต. ที่ มท.0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอม
แนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น) 

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 24,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงาน
จางที่มีสิทธิไดรับ จํานวน 2 อัตราๆ 1,000 บาท  จํานวน 12เดือนปรากฏใน
แผนงานการศึกษา (กองการศึกษาฯ)  (หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และก.อบต
. ที่ มท.0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น) 
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งบดําเนินงาน รวม 216,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 76,000 บาท
คาเชาบาน จํานวน 56,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเชาบานของพนักงานสวนตําบลหรือผูทีมีสิทธิเบิกได ตาม
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของจากองคการบริหารสวนตําบล  ปรากฏในแผน
งานการศึกษา (กองการศึกษาฯ) (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคา
เชาบานของขาราชการสวนทองถิ่นฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562)  

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินคาชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแกพนักงานสวนตําบลปรากฏ
ในแผนงานการศึกษา (กองการศึกษาฯ) (ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการ
เบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ.2560 และตามหนังสือกรม
บัญชีกลางที่ กค 0422.3/ว257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559) 
      

ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

-คาจางเหมาทําสิ่งของ เพื่อจายเป็นคาจางเหมาทําสิ่งของ เชน คาจางเหมา
ทํา  ป้าย โตะ วารสาร สติ๊กเกอร  โปสเตอร ประชาสัมพันธ แผนพับและวัสดุ
อุปกรณเกี่ยวกับงานการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการที่จําเป็น
ตางๆปรากฏในแผนงานการศึกษา (กองการศึกษาฯ) (ระเบียบกระทรวงการ
คลัง วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ คาธรรมเนียม และคาลงทะเบียนในโครงการ
ฝึกอบรม

จํานวน 50,000 บาท

-คาใชจายในการเดินทางไปราชการ คาธรรมเนียม และคาลงทะเบียนใน
โครงการฝึกอบรม จํานวน 50,000 บาท คาใชจายในการเดินทางไป
ราชการ คาธรรมเนียม และคาลงทะเบียนในโครงการฝึกอบรม คาใชจายใน
การเดินทางไปราชการ คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนในโครงการฝึก
อบรม เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียม คาลงทะเบียน คาใชจายในการเดินทางไป
ราชการ คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะคาเชาที่พักและคาใชจายอื่นๆในการเดินทาง
ไปราชการ การประชุม สัมมนา  ฝึกอบรม  การเขารวมกิจกรรมฯ ของ
พนักงานสวนตําบล พนักงานจางและผูที่องคการบริหารสวนตําบลมอบหมาย
หรือมีคําสั่งใหเขาประชุม อบรมปรากฏในแผนงานการศึกษา (กองการ
ศึกษาฯ (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม และ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557และระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ
.ศ.2555 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559) 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจางเหมาและจัดซื้อวัสดุ อุปกรณเพื่อบํารุงรักษาและซอมแซม
ทรัพยสิน จํานวน 20,000 บาท ขององคการบริหารสวนตําบล เชน
คอมพิวเตอร โตะ วัสดุ ครุภัณฑตางๆปรากฏในแผนงานการศึกษา (กองการ
ศึกษาฯ) (ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560) 

ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อสิ่งของเครื่องใชตางๆ ในสํานักงาน เชน กระดาษ
ดินสอ ปากกา สมุด ยางลบ และวัสดุสํานักงานที่จําเป็นอื่นๆ ปรากฏในแผน
งานการศึกษา(กองการศึกษาฯ) (ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซื้อ
จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560) 
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน  แป้นพิมพ เมาส แผนดิสก
หมึก กระดาษ วัสดุอุปกรณ โปรแกรมและวัสดุอุปกรณคอมพิวเตอรอื่นๆที่
เกี่ยวของกับคอมพิวเตอร ปรากฏในแผนงานการศึกษา(กองการ
ศึกษาฯ)(ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560) 

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 8,902,696 บาท
งบบุคลากร รวม 1,288,480 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,288,480 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 566,880 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนขาราชการครู และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป
จํานวน 2 อัตรา จํานวน 12  เดือน ปรากฏในแผนงานการศึกษา (กองการ
ศึกษาฯ) (หนังสือ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นดวนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว
 2674 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 เงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษา สําหรับ
สนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

เงินวิทยฐานะ จํานวน 84,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินวิทยฐานะชํานาญการ ขาราชการครู จํานวน 2 อัตรา
จํานวน 12 เดือนๆ ละ 3,500 บาท เดือน ปรากฏในแผนงานการศึกษา(กอง
การศึกษาฯ)  (หนังสือ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นดวนที่สุด ที่ มท
 0809.4/ว 2674 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 เงินอุดหนุนทั่วไปดานการ
ศึกษา สําหรับสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 567,600 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจางพนักงานจาง ผูชวยหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ผูชวยครูผู
ดูแลเด็ก ผูดูแลเด็ก และปฏิบัติหนาที่ดูแลเด็ก จํานวน 4 อัตรา
จํานวน 12เดือน ปรากฏในแผนงานการศึกษา (กองการศึกษาฯ) (หนังสือ กรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่นดวนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 2674 ลงวัน
ที่ 9กรกฎาคม 2562ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ.2563 เงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษา สําหรับสนับสนุนศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 70,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาครองชีพชั่วคราวใหแกผูชวยครูผูดูแลเด็กและปฏิบัติหนาที่
ดูแลเด็กจํานวน 4 อัตรา  จํานวน 12 เดือน เดือน ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา (กองการศึกษาฯ)(หนังสือ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นดวนที่
สุด ที่ มท 0809.4/ว 2674 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562ซักซอมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 เงินอุดหนุนทั่วไปดาน
การศึกษา สําหรับสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

งบดําเนินงาน รวม 4,048,116 บาท
ค่าตอบแทน รวม 5,000 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินคาชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแกขาราชการครู(หนังสือ กรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่นดวนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 2674 ลงวัน
ที่ 9 กรกฎาคม 2562ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2563 เงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษา สําหรับสนับสนุนศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก

ค่าใช้สอย รวม 2,126,770 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 840,000 บาท

 -คาจางเหมาบริการ เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบุคลากรทางการศึกษา
ไดแก จางเหมาผูมีทักษะการสอน จางเหมางานดานธุรการ จางเหมาแม
บาน จางเหมาผูชวยในการดูแลเด็ก จางเหมายานพาหนะและคาจาง
เหมาบริการอื่นๆ ที่จําเป็นและเป็นประโยชนตอกิจการและภารกิจของ
องคการบริหารสวนตําบล ปรากฏในแผนงานการศึกษา (กองการ
ศึกษาฯ) (หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลว.9
 ธันวาคม2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายคาจางเหมาบริการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น) 
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดงานวันสําคัญของทางราชการของศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหาร
สวนตําบล

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดงานวันสําคัญ เชน วันแมแหงชาติ (วันที1่1
 สิงหาคม 2563.)งานวันพอแหงชาติ (4 ธันวาคม 2563)  และงานหลอเทียน
ถวายเทียนวันเขาพรรษา (วันที่ 3 กรกฎาคม 2563.) เป็นตนเพื่อจายเป็นคา
จางเหมาอาหาร เครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจายที่จําเป็นอื่นๆ ปรากฏ
ในแผนงานการศึกษา (กองการศึกษาฯ) (ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
คาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559) เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561- พ
.ศ.2565)  หนาที่  91  ลําดับที่  2    

โครงการทัศนศึกษาดูงานของเด็กเล็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวน
ตําบล

จํานวน 50,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาอาหาร เครื่องดื่ม คายานพาหนะ คาจางเหมาบริการ คาวัสดุ
อุปกรณคาของที่ระลึก และคาใชจายอื่นๆ ในการเดินทางไปทัศนศึกษาดูงาน
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (กองการศึกษาฯ) (ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ.2557) เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565
) หนาที่  88    ลําดับที่  19    
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โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา คาเครื่องแบบนักเรียน 
ประจําป 2563

จํานวน 26,700 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องแบบนักเรียนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 4
  แหง เด็ก 3-5 ป จํานวน 89 คน จํานวน 26,700 บาท ไดแก
        1.) ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก(อนุบาล 3 ขวบ) จํานวน 25 คนๆละ 300
 บาท/ป เป็นเงิน 7,500 บาท
 2.) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานสะเดา จํานวน 22 คนๆ ละ 300 บาท/ป  เป็น
เงิน 6,600 บาท 
 3.) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กปญญาพัฒน จํานวน 22 คนๆ ละ 300 บาท/ป เป็น
เงิน  6,600 บาท 
 4.) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กปญญาวัฒนา จํานวน 20 คนๆ ละ 300 บาท/ป เป็น
เงิน  6,000 บาท 
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ
.2565) หนาที่  89   ลําดับที่  22  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (กองการ
ศึกษาฯ) (หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2563 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0816.2/ว 2598 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563) ตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565 หนาที่ 80 ลําดับที่ 22
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โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา คาวัสดุการศึกษา จํานวน 266,900 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 4
  แหง จํานวน 266,900 บาท ไดแก
 1.) ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก(อนุบาล 3 ขวบ) จํานวน 49 คนๆละ 1,700 บาท เป็น
เงิน 83,300 บาท 
 เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ
.2565) หนาที่  86    ลําดับที่  5    
 2.) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานสะเดา จํานวน 38 คนๆ ละ 1,700 บาท เป็น
เงิน  64,600 บาท  
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ
.2565) หนาที่  87    ลําดับที่  8    
 3.) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กปญญาพัฒน จํานวน 40 คนๆ ละ 1,700 บาท เป็น
เงิน  68,000 บาท 
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ
.2565) หนาที่  87    ลําดับที่ 11    
4.) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กปญญาวัฒนา จํานวน 30 คนๆ ละ 1,700 บาท เป็น
เงิน  51,000 บาท
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ
.2565)  หนาที่  88    ลําดับที่ 13  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (กองการ
ศึกษาฯ) (หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2563 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0816.2/ว 2598 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563) 
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โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา คาหนังสือเรียน จํานวน 17,800 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อหนังสือเรียนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 4 แหง
เด็ก 3-5 ป จํานวน 89 คน  จํานวน 17,800 บาท ไดแก
        1.)ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก(อนุบาล 3 ขวบ) จํานวน 25 คนๆละ 200
 บาท เป็นเงิน 5,000 บาท/ป เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) หนาที่  90   ลําดับที่  28    
 2.) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานสะเดา จํานวน 22 คนๆ ละ 200 บาท เป็น
เงิน 4,400 บาท/ป  เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (พ
.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) หนาที่  90   ลําดับที่  28    
 3.) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กปญญาพัฒน จํานวน 22 คนๆ ละ 200 บาท เป็น
เงิน  4,400 บาท/ป เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (พ
.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) หนาที่  90   ลําดับที่  28
       4.) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กปญญาวัฒนา จํานวน 20 คนๆ ละ 200 บาทเป็น
เงิน  4,000 บาท/ป เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (พ
.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) หนาที่  90   ลําดับที่  28
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (กองการศึกษาฯ) (หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562ซัก
ซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว
 2598 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563)
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โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา คาอุปกรณการเรียน จํานวน 17,800 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออุปกรณการเรียนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 4
 แหง เด็ก 3-5 ป จํานวน 89 คน จํานวน 17,800 บาท ไดแก
        1.)ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก(อนุบาล 3 ขวบ) จํานวน 25 คนๆละ 200
 บาท เป็นเงิน 5,000 บาท/ปเป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) หนาที่  89   ลําดับที่  22    
 2.) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานสะเดา จํานวน 22 คนๆ ละ 200 บาท เป็น
เงิน 4,400 บาท/ป  เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (พ
.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) หนาที่  89   ลําดับที่  22    
 3.) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กปญญาพัฒน จํานวน 22 คนๆ ละ 200 บาท เป็น
เงิน  4,400 บาท/ป เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (พ
.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) หนาที่  89   ลําดับที่  22    
       4.) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กปญญาวัฒนา จํานวน 20 คนๆ ละ 200 บาท เป็น
เงิน  4,000 บาท/ป เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (พ
.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) หนาที่  89   ลําดับที่  22    
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (กองการศึกษาฯ) (หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562ซัก
ซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว
 2598 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563)
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โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษาคากิจกรรมพัฒนาผูเรียน จํานวน 38,270 บาท

-เพื่อจายเป็นคากิจกรรมพัฒนาผูเรียนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 4
 แหง ยอดเด็ก 3-5 ป จํานวน 89 คน    จํานวน 38,270 บาท ไดแก
        1.) ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก(อนุบาล 3 ขวบ) จํานวน 25 คนๆละ 430
 บาท/ป เป็นเงิน 10,750 บาท
 2.) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานสะเดา จํานวน 22 คนๆ ละ 430 บาท/ป  เป็น
เงิน 9,460 บาท 
 3.) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กปญญาพัฒน จํานวน 22 คนๆ ละ 430 บาท/ป เป็น
เงิน  9,460 บาท 
        4.) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กปญญาวัฒนา จํานวน 20 คนๆ ละ 430
 บาท/ป เป็นเงิน  8,600 บาท เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) หนาที่  90   ลําดับที่  30    
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (กองการศึกษาฯ) (หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562ซัก
ซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว
 2598 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563)
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โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษาคาจางเหมาอาหารกลางวัน 
สําหรับเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

จํานวน 769,300 บาท

-เพื่อจายเป็นคาอาหารกลางวันสําหรับเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 4
  แหง จํานวน 769,300 บาทไดแก
 1.) คาอาหารกลางวันสําหรับเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (อนุบาล 3
 ขวบ) จํานวน 49 คนๆ ละ 20 บาท/วัน จํานวน 245 วัน เป็นเงิน240,100
 บาท เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ
.ศ.2565) หนาที่  86    ลําดับที่  3    
 2.) คาอาหารกลางวันสําหรับเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานสะเดา จํานวน 38
 คนๆ ละ 20 บาท/วัน จํานวน 245 วัน เป็นเงิน 186,200 บาท  เป็นไปตาม
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565
)  หนาที่  87    ลําดับที่  6    
3.) คาอาหารกลางวันสําหรับเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กปญญาพัฒนจํานวน 40
 คนๆ ละ 20 บาท/วัน  จํานวน 245 วัน เป็นเงิน 196,000 บาท เป็นไปตาม
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565
) หนาที่  87    ลําดับที่  9
4.) คาอาหารกลางวันสําหรับเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กปญญา
วัฒนา จํานวน 30 คนๆ ละ 20 บาท/วัน  จํานวน 245 วัน เป็นเงิน 147,000
 บาท เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ
.ศ.2565)  หนาที่  87  ลําดับที่  12
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (กองการศึกษาฯ) (หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562ซัก
ซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว
 2598 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 80,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจางเหมาและจัดซื้อวัสดุ อุปกรณเพื่อบํารุงรักษาและซอม
แซม ปรับปรุงทรัพยสิน ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบล
สะเดา ทั้ง 4 ศูนย เชน อาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก หองนาคอมพิวเตอร โตะ
วัสดุ ครุภัณฑตางๆ  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (กองการศึกษาฯ) (ระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
.2560)
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ค่าวัสดุ รวม 1,871,346 บาท
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 60,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว เชน ผาปูที่นอน หมอน ผาหมไม
กวาด ถวยชาม จาน ชอน แกวน้ํา น้ํายาลางจาน น้ํายาทําความสะอาดหอง
น้ํา น้ํายาเช็ดกระจก วัสดุงานบานงานครัวที่จําเป็นตางๆ สําหรับศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก ปรากฏในแผนงานการศึกษา (กองการศึกษาฯ) (ระเบียบกระทรวง
การคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560)  
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คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,661,346 บาท

        1)คาจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน  เพื่อจัดสรรใหเด็กนักเรียนชั้น
เด็กเล็ก- ประถมศึกษาปที่ 6 ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)จํานวนนักเรียน 710 คนๆ ละ 7.37
 บาท จํานวน 260 วัน เป็นเงิน 1,360,502  บาท เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออาหาร
เสริม (นม) โรงเรียน ปรากฏในแผนงานการศึกษา (กองการศึกษาฯ)เป็นไป
ตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565
) หนาที่  86   ลําดับที่  2    
 2) คาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (อนุบาล 3
 ขวบ) จํานวน 49 คนๆละ 7.37 บาท/วัน จํานวน 260 วัน  เป็นเงิน 93,894
 บาท เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา (กองการศึกษาฯ)เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) หนาที่  86   ลําดับที่  4    
 3) คาจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สําหรับเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานสะเดา
จํานวน 38 คนๆ ละ 7.37 บาท/วัน จํานวน 260 วัน เป็นเงิน  72,816
  บาท เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน   ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา (กองการศึกษาฯ)เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) หนาที่  87   ลําดับที่  7    
 4) คาจัดซื้ออาหารเสริม(นม)สําหรับเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กปญญา
พัฒน จํานวน 40 คนๆละ7.37 บาท/วัน จํานวน 260 วัน  เป็นเงิน 76,648
 บาท  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน  ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา (กองการศึกษาฯ)เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) หนาที่  87   ลําดับที่  10    
        5) คาจัดซื้ออาหารเสริม(นม)สําหรับเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กปญญา
วัฒนา จํานวน 30 คนๆละ7.37  บาท/วัน จํานวน 260 วัน  เป็นเงิน 57,486
 บาท  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน  ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา (กองการศึกษาฯ)เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) หนาที่  88   ลําดับที่  13  หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28
 มิถุนายน 2562ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ.2563 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0816.2/ว 2598 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563) 
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วัสดุกอสราง จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอสราง ไดแก อิฐ หิน ปูน ทราย ตะปู กระเบื้อง
สายยาง และวัสดุงาน กอสราง  ที่จําเป็นตาง ๆ เพื่อใชในงานกอสราง งาน
ปรับปรุงซอมแซมศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลปรากฏใน
แผนงานการศึกษา (กองการศึกษาฯ)  (ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการ
จัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560) 

วัสดุการเกษตร จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อพันธไม  ตนไม ไมดอกไมประดับ ปุ๋ย และวัสดุการ
เกษตรอื่นๆ ที่จําเป็นสําหรับใชในการดําเนินงานโครงการปลูกไมดอก ไม
ประดับ สําหรับตกแตงภายในบริเวณศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และการดําเนินการ
ปลูกตนไมในเขตองคการบริหารสวนตําบล เพื่อฟืนฟูและรักษาระบบ
นิเวศน ปรากฏในแผนงานการศึกษา (กองการศึกษาฯ)  (ระเบียบกระทรวง
การคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560) 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 45,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าของศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบล
สะเดา ทั้ง 4 ศูนย ปรากฏในแผนงานการศึกษา (กองการศึกษาฯ)  (หนังสือ
ที่ มท 0808.8/ว 1814 ลว.15 กันยายน 2559 เรื่อง ซักซอมความเขาใจใน
การเบิกคาใชจายที่ใหถือเป็นรายจายเมื่อไดรับแจงใหชําระหนี้)

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาน้ําประปาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวน
ตําบลสะเดาทั้ง 4 ศูนย  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (กองการ
ศึกษาฯ)(หนังสือที่ มท 0808.8/ว 1814 ลว.15 กันยายน 2559 เรื่อง ซักซอม
ความเขาใจในการเบิกคาใชจายที่ใหถือเป็นรายจายเมื่อไดรับแจงใหชําระ
หนี้)    
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งบลงทุน รวม 726,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 164,100 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

- ชั้นวางกระเป๋าเด็ก 12 ชอง  (ชนิดจัดหาทั่วไป) จํานวน 27,000 บาท

-ชั้นวางกระเป๋าสําหรับเด็ก
เล็ก ขนาด กวาง 40 ซม. ยาว 160 ซม. สูง 120 ซม. มีชองใสกระเป๋า
จํานวน 12 ชอง จํานวน 9 ตัวๆละ 3,000 บาท เป็นเงิน 27,000 บาท(ราคา
ตามทองตลาด)ปรากฏในแผนงานการศึกษา (กองการศึกษาฯ)เป็นไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) หนาที่  89    ลําดับที่ 24   

- ตูไม  3 ชั้นโลง  (ชนิดจัดหาทั่วไป) จํานวน 4,400 บาท

-ตูไม 3 ชั้นโลง ขนาด กวาง 30 ซม. ยาว 40 ซม. สูง  85 ซม. มี จํานวน 8
 ตัวๆละ 550 บาท เป็นเงิน 4,400 บาท(ราคาตามทองตลาด) สําหรับใชใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ปรากฏในแผนงานการศึกษา (กองการศึกษาฯ)เป็นไปตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) หนาที่  89    ลําดับที่ 24
  (ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ.2560)

เกาอี้สํานักงาน (ชนิดจัดหาทั่วไป) จํานวน 3,600 บาท

-เกาอี้ทํางาน ขนาด กวาง 55 ซม. ยาว 49 ซม. สูง  90 ซม. แบบบุนวม มีที่
วางแขน มีลอสามารถปรับระดับความสูงได จํานวน 2 ตัวๆ
ละ 1,800 บาท เป็นเงิน 3,600 บาท(ราคาตามทองตลาด)ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา (กองการศึกษาฯ)เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ
.2565) หนาที่  89    ลําดับที่ 24   

ตูเหล็กแบบ 2บาน ประตู จํานวน 16,500 บาท

-ตูเหล็กแบบ 2 บานมีมือจับชนิดบิด มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น คุณสมบัติตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม(มอก.)จํานวน 3 หลัง ๆ ละ 5,500 บาท รวม
เป็นเงิน 16,500 บาทปรากฏในแผนงานการศึกษา (กองการศึกษาฯ)เป็นไป
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) หนาที่  89    ลําดับที่ 24
 (ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑสํานักงบประมาณ ธันวาคม 2561) 
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-โตะทํางาน (โตะเหล็ก)(ชนิดจัดหาทั่วไป) จํานวน 6,000 บาท

โตะทํางาน แบบโตะเหล็กขนาด  65x120x75 ซม. จํานวน 1 ตัว ๆ
 ละ 6,000 บาท  (ราคาตามทองตลาด)ปรากฏในแผนงานการศึกษา (กองการ
ศึกษาฯ)เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ
.2565) หนาที่  89    ลําดับที่ 24   

โตะพับเอนกประสงค (ชนิดจัดหาทั่วไป) จํานวน 16,000 บาท

โตะพับเอนกประสงค ขนาด กวาง 75 ซม. ยาว 180 ซม. สูง  75 ซม. ขาทั้งสี่
สามารถพับเก็บได จํานวน 8 ตัวๆละ 2,000 บาท เป็นเงิน 16,000 บาท(ราคา
ตามทองตลาด)สําหรับใชในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา (กองการศึกษาฯ)เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ
.2565) หนาที่  89    ลําดับที่ 24 

-โตะรับประทานอาหารพรอมเกาอี้ สําหรับเด็ก (ชนิดจัดหาทั่วไป) จํานวน 20,000 บาท

โตะรับประทานอาหารสําหรับเด็กเล็ก โดย 1 ชุด ประกอบดวย โตะอาหาร
ขนาด กวาง 60 ซม. ยาว 120 ซม. สูง  50 ซม. จํานวน 1 ตัวและเกาอี้
ขนาด กวาง 30 ซม. ยาว 120 ซม. สูง  30 ซม. จํานวน 2 ตัว จํานวน 5ชุดๆ
ละ 4,000 บาท เป็นเงิน 20,000 บาท(ราคาตามทองตลาด)สําหรับใชในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก ปรากฏในแผนงานการศึกษา (กองการศึกษาฯ)เป็นไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) หนาที่  89    ลําดับที่ 24

ครุภัณฑการเกษตร

ปมน้ําอัตโนมัติ จํานวน 9,500 บาท

-ปมดูดน้ําลึก สําหรับบอน้ําที่ระดับผิวน้ําต่ํากวาปม 12-24 เมตร จายน้ําไม
นอยกวา 16 ลิตร/นาที ใชไฟฟ้า 220 โวลท ระยะดูดไมนอย
กวา 9 เมตร ระยะสงไมนอยกวา 30 เมตร ขนาดทอน้ําเขา 2 นิ้ว ขนาดทอน้ํา
ออก 2 นิ้ว เปด-ปดกอกน้ํา ปมจะทํางานและหยุดเองอัตโนมัติ (ราคาตามทอง
ตลาด) สําหรับใชในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ปรากฏในแผนงานการศึกษา(กองการ
ศึกษา) เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 89 ลําดับ
ที่ 24 (ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560)
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ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

- โทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) แบบ smart TV จํานวน 14,000 บาท

-ระดับความละเอียด เป็นความละเอียดของจอ
ภาพ (Resolution) 1920 X 1080 พิกเซล ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดจอภาพ
ขั้นต่ํา 40 นิ้ว แสดงภาพดวยหลอดภาพ แบบ LED Backlight ชองตอ HDMI 
ไมนอยกวา 2 ชอง เพื่อการเชื่อมตอสัญญาณภาพและเสียง ชองตอ USB ไม
นอยกวา 1 ชอง รองรับไฟล ภาพ เพลง และภาพยนตร มีตัวรับ
สัญญาณ Digital ในตัวจํานวน 1 เครื่องๆ ละ 14000  บาทปรากฏในแผนงาน
การศึกษา (กองการศึกษาฯ)เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ
.2565) หนาที่  89   ลําดับที่ 24   (ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑสํานักงบ
ประมาณ ธันวาคม 2561)

ครุภัณฑงานบานงานครัว

- ตูเย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต จํานวน 37,600 บาท

-ตูเย็นขนาด  7 คิวบิกฟุต ขนาดที่กําหนดเป็นความจุภายในขั้นต่ํา เป็นรุนที่ได
รับฉลากประสิทธิภาพเบอร 5 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหงประเทศไทย การ
พิจารณาจัดซื้อตูเย็นขนาดอื่นใหพิจารณาถึงการประหยัดพลังงานไฟฟ้าดวย
นอกเหนือจากการพิจารณาดานราคา จํานวน  4 เครื่องๆ ละ 9,400 บาทเป็น
เงิน 37,600 บาทปรากฏในแผนงานการศึกษา (กองการศึกษาฯ)เป็นไปตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) หนาที่  89    ลําดับที่ 24  (ตาม
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑสํานักงบประมาณ ธันวาคม 2561) 

เครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง จํานวน 9,500 บาท

-เครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง เป็นเครื่องตัดหญาแบบสะพาย  เครื่องยนตขนาด
ไมนอยกวา 1.4 แรงมา  ประมาณกระบอกสูบไมนอยกวา 30 ซีซี  พรอมใบ
มีด จํานวน 1 เครื่องๆละ 9,500 บาท เป็นเงิน 9,500 บาทปรากฏในแผนงาน
การศึกษา (กองการศึกษาฯ)เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ
.2565) หนาที่  89    ลําดับที่ 24   (ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑสํานักงบ
ประมาณ ธันวาคม 2561) 
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 562,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสรางที่แปรงฟนสําหรับเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 25,000 บาท

-กอสรางที่แปรงฟนสําหรับเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กปญญาวัฒนา ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา (กองการศึกษา) เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561
 ถึง พ.ศ.2565) หนาที่  90    ลําดับที่ 32 (ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย
การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560)

โครงการกอสรางรั้วพรอมป้ายศูนยพัฒนาเด็กเล็กปญญาพัฒน จํานวน 396,000 บาท

-กอสรางรั้วและป้ายศูนยพัฒนาเเด็กเล็กปญญา
พัฒน ยาว 122 เมตร สูง 1.80 เมตร พรอมป้ายชื่อศูนยพัฒนาเด็กเล็กปญญา
พัฒน ขนาดยาว 5.00 เมตร สูง 1.80 เมตร ปรากฏในแผนการศึกษา (กองการ
ศึกษา) เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 89 ลําดับ
ที่ 2)

โครงการกอสรางสนามเด็กเลนสรางปญญา จํานวน 70,000 บาท

กอสรางสนามเด็กเลนสรางปญญา ณ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กปญญาวัฒนา 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (กองการศึกษา)เป็นไปตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) หนาที่  88   ลําดับที่ 14

โครงการตอเติมหลังคาที่ลางจาน จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อตอเติมหลังคาที่ลางจาน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กอนุบาล 3 ขวบปรากฏในแผน
งานการศึกษา (กองการศึกษา) เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - พ
.ศ.2565) หนาที่  89    ลําดับที่ 21(ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัด
ซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560)

โครงการปรับปรุงศูนยปญญาพัฒน จํานวน 51,000 บาท

-เพื่อปรับปรุง ตอเติมบริเวณอาคารเรียน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กปญญาพัฒน
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (กองการศึกษา) เป็นไปตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) หนาที่  89    ลําดับที่ 21 (ระเบียบกระทรวงการ
คลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
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งบเงินอุดหนุน รวม 2,840,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,840,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จํานวน 2,840,000 บาท

          -อุดหนุนโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน (สพฐ.) จํานวน 6 แหง นักเรียน  จํานวน710 คนๆ ละ 20
 บาท จํานวน 200 วัน เป็นเงิน 2,840,000 บาท 
เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียนชั้นเด็กเล็ก–ประถมศึกษาปที่ 6 ปรากฏ
ในแผนงานการศึกษา (กองการศึกษาฯ) เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)  หนาที่  86    ลําดับที่ 1 
(หนังสือ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0809.4/ว 1875 ลง
วันที่ 21 มิถุนายน 2562ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562) 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (กองการศึกษาฯ) 

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 1,482,460 บาท

งบบุคลากร รวม 638,460 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 638,460 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 476,460 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบลและเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําป จํานวน 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข (กองสาธารณสุขฯ) (หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และก.อบต. ที่ มท.0809.2
/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระ
คาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น)
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวด
ลอม จํานวน 12 เดือนๆ ละ 3,500 บาทปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (กอง
สาธารณสุขฯ)  (หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และก.อบต.ที่มท.0809.2/ว 138
  ลงวันที่ 30 ธันวาคม 255 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายดานการ บริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 108,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทน (คาจาง) ใหแกพนักงานจาง จํานวน 1 อัตรา อัตรา
ละ 9,000 บาท จํานวน 12 เดือน ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข(กองสาธารณ
สุขฯ) (หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และก.อบต. ที่ มท.0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดาน
การบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น)

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 12,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงาน
จางที่มีสิทธิไดรับ จํานวน 1 อัตรา อัตราละ 1,000 บาท จํานวน 12
 เดือน ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (กองสาธารณสุขฯ) (หนังสือสํานัก
งาน กจ.กท.และก.อบต. ที่ มท.0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
  เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคล
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น)

งบดําเนินงาน รวม 504,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 454,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาทําสิ่งของ จํานวน 20,000 บาท

-คาจางเหมาทําสิ่งของ เพื่อจายเป็นคาจางเหมาทําสิ่งของ จํานวน 20,000
 บาท เชน ป้ายประชาสัมพันธ,โปสเตอร,แผนพับสติ๊กเกอร,สิ่งพิมพหรือ
วารสาร บอรดตางๆและวัสดุอุปกรณที่จําเป็นตางๆปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข  (กองสาธารณสุขฯ)(ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560) 
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คาจางเหมาบริการ จํานวน 84,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบุคลากรดานสาธารณสุขในการดําเนินงาน ดาน
สาธารณสุข หรือกิจกรรมตางๆ ดานสาธารณสุข ขององคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 84,000 บาทเชน จางเหมายานพาหนะ จางเหมาบุคคล และคา
จางเหมาบริการอื่นๆที่จําเป็นตอกิจการขององคการบริหารสวนตําบล ปรากฏ
ในแผนงานสาธารณสุข  (กองสาธารณสุขฯ) (หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 7120ลว.9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิก
จายคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น) 

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท

-คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เพื่อจายเป็นคาอาหาร  คา
เครื่องดื่ม คาของขวัญ ของที่ระลึก คาจางเหมาบริการ ของสมนาคุณ  และคา
ใชจายที่จําเป็นอื่น ในการตอนรับบุคคล หรือคณะบุคคลที่มานิเทศ
งาน ประชุม ตรวจงาน เยี่ยมชม มาปฏิบัติงานในพื้นที่หรือทัศนศึกษา ณ
 องคการบริหารสวนตําบล ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (กองสาธารณ
สุขฯ) (หนังสือที่ มท 080.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 เรื่องการตั้ง
งบประมาณ และการเบิกจายเงินคา  รับรองหรือคาเลี้ยงรับรองขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นและ หนังสือ มท 0808.2/ว 252 ลว. 22 มกราคม 2553
 เรื่อง มาตรการประหยัดในการเบิกคาใชจาย) 
     

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ คาธรรมเนียม  และคาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม

จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียม  คาลงทะเบียน คาใชจายในการเดินทางไป
ราชการ คาเบี้ยเลี้ยงคาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใชจายอื่นๆ ในการเดินทาง
ไปราชการการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา การเขารวมกิจกรรมฯ ของพนักงาน
สวนตําบล พนักงานจาง และผูที่องคการบริหารสวนตําบลมอบหมายหรือมีคํา
สั่งใหเขาประชุมอบรม ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  (กองสาธารณ
สุขฯ)(ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม และการ
เขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557และระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ
.ศ.2555 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561)
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โครงการรณรงคป้องกันโรคไขเลือดออก จํานวน 200,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อน้ํายาเคมี สําหรับพนเพื่อกําจัดยุงลาย ทรายกําจัดลูกน้ํา
ยุงลาย คาจัดทําป้ายประชาสัมพันธ แผนผับ สติ๊กเกอร คาจาง
เหมาบริการ และวัสดุอุปกรณที่จําเป็นตางๆ ในการดําเนินงาน
โครงการฯ  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (กองสาธารณสุขฯ)  เป็นไปตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) หนาที่  83  ลําดับที่ 3 (ระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
.2560) 

โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบาฯ จํานวน 100,000 บาท

-โครงการตามพระปณิธานศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัคซีน วัสดุอุปกรณ คา
จัดทําป้ายประชาสัมพันธ แผนผับ สติ๊กเกอร คาจางเหมาบริการ ในการดําเนิน
งานโครงการปรากฏในแผนงานสาธารณสุข(กองสาธารณสุขฯ) เป็นไปตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) หนาที่  84 ลําดับที่ 13
  (ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ.2560)   

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑและทรัพยสินขององคการ
บริหารสวนตําบล เชน เครื่องพนหมอกควัน  อุปกรณคอมพิวเตอร ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสุข (กองสาธารณสุขฯ)  (ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย
การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560) 

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาซื้อวัสดุสํานักงาน สิ่งของเครื่องใชตางๆ เชน ถังขยะหนังสือ คู
มือเอกสารการประชาสัมพันธ และวารสาร
ตางๆ กระดาษ แฟ้ม ปาก ดินสอ ชั้นวางเอกสาร และวัสดุสํานักงาน
ตางๆ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (กองสาธารณสุขฯ)   (ระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
.2560) 
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วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อยา และเวชภัณฑที่ใชในการปฐมพยาบาล ผากอซ ผา
พันแผล ถุงมือ และวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทยที่จําเป็นอื่นๆ สําหรับใชใน
งานสาธารณสุข ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (กองสาธารณสุขฯ)   
(หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2372 ลว
. 3 พฤศจิกายน 2560 และหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซื้อจัด
จางและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค (กวจ.)0405.2
/ ว 398 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2560 เรื่อง การยกเวนการปฏิบัติตามกฎ
กระทรวงเรื่องพัสดุที่รัฐตองการสงเสริมหรือสนับสนุน หมวด 6 พัสดุสงเสริม
สุขภาพและสาธารณสุข เกี่ยวกับการจัดซื้อยาและเวชภัณฑที่มิใชยา) 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุอุปกรณที่ใชในการประชาสัมพันธ เชน ไมอัด ป้าย
ผา  สี กระดาษ แผนป้ายไวนิล โปสเตอร รูปภาพ  วัสดุอุปกรณในการ
โฆษณา และประชาสัมพันธที่จําเป็นอื่นๆ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (กอง
สาธารณสุขฯ)  (ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560) 

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แป้นพิมพ เมาส แผน
ดิสก หมึก กระดาษ วัสดุอุปกรณ โปรแกรมและอื่นๆที่เกี่ยวของกับ
คอมพิวเตอร ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (กองสาธารณสุขฯ) (ระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
.2560)  
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งบเงินอุดหนุน รวม 340,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 340,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน

-อุดหนุนหมูบานในเขตองคการบริหารสวนตําบลสะเดา 
 จํานวน 17 หมูบาน หมูบานละ 20,000 บาท

จํานวน 340,000 บาท

-เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานตามแนวทางโครงการตามพระราชดําริดาน
สาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข(กองสาธารณสุขฯ) เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565
) หนาที่  85    ลําดับที่ 3    

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 1,912,560 บาท

งบบุคลากร รวม 1,368,960 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,368,960 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 894,240 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบลและเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําป จํานวน 3 อัตรา  จํานวน 12 เดือน ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน (กองชาง)(หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และก.อบต.ที่ มท.0809.2/ว 138
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 24,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของผูอํานวยการกองชาง จํานวน 12
 เดือนๆ ละ 3,500 บาท ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (กอง
ชาง) (หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และก.อบต. ที่ มท.0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการ
บริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น)
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของผูอํานวยการกองชาง จํานวน 12
 เดือนๆ ละ 3,500 บาท ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (กองชาง)(หนังสือ
สํานักงาน กจ.กท.และก.อบต. ที่ มท.0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการ
บริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 372,720 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทน (คาจาง) ใหแกพนักงานจาง จํานวน 3
 อัตรา จํานวน 12 เดือนปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (กอง
ชาง) (หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และก.อบต. ที่ มท.0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการ
บริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น)

      

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 36,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ของ
พนักงานจางที่มีสิทธิไดรับ จํานวน 3 อัตรา ๆ ละ 1,000 บาท จํานวน 12
 เดือนปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (กองชาง)(หนังสือสํานักงาน กจ.กท
.และก.อบต. ที่ มท.0809.2/ว 138ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอม
แนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น)

งบดําเนินงาน รวม 479,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 65,000 บาท
คาเชาบาน จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเชาบานของพนักงานสวนตําบลหรือผูทีมีสิทธิเบิกไดตาม
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของขององคการบริหารสวนตําบล ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน  (กองชาง)  (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชา
บานของขาราชการสวนทองถิ่น ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562 )
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินคาชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแกพนักงานสวนตําบลปรากฏ
ในแผนงานเคหะและชุมชน  (กองชาง) (ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการ
เบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ.2560 และตามหนังสือกรม
บัญชีกลางที่ กค 0422.3/ว257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559)  

ค่าใช้สอย รวม 124,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 84,000 บาท

-คาจางเหมาบริการ เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบุคคลภายนอกในการชวยเหลือ
ปฏิบัติงานหรือกิจกรรมตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบล เชน จางเหมา
บุคคลเพื่อชวยเหลืองานดานธุรการ งานใชแรงงานทั่วไป และคาจาง
เหมาบริการอื่นๆ ที่จําเป็นตอภารกิจในกองชาง  ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน (กองชาง)(หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120
 ลว.9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายคาจางเหมาบริการของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ คาธรรมเนียม และคาลงทะเบียน จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียม คาลงทะเบียน คาใชจายในการเดินทางไป
ราชการ คาเบี้ยเลี้ยงคาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใชจายอื่นๆ ในการเดินทาง
ไปราชการการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา การเขารวมกิจกรรมฯ ของพนักงาน
สวนตําบลพนักงานจางและผูที่องคการบริหารสวนตําบลมอบหมายหรือมีคําสั่ง
ใหเขาประชุมอบรม ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (กองชาง)(ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึก
อบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น 
พ.ศ.2555 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561)       
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑและทรัพยสินขององคการ
บริหารสวนตําบล เชน อาคารสถานที่ หองสุขา รถยนต เครื่องถายเอกสาร
อุปกรณคอมพิวเตอรปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (กองชาง)(ระเบียบ
กระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
.2560) 

ค่าวัสดุ รวม 290,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาซื้อสิ่งของเครื่องใชตางๆ เชน กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ 
หมึกเครื่องถายเอกสาร วารสาร แบบพิมพ และวัสดุสํานักงานตางๆ ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน (กองชาง)(ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อ
จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 )

วัสดุกอสราง จํานวน 120,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุ กอสราง ไดแก อิฐ หิน ปูน ทราย  ยาง
มะตอย สําเร็จรูป ดิน ตะปู กระเบื้อง สายยาง และวัสดุงานกอสรางที่จําเป็น
ตางๆ สําหรับงานกอสรางและงานปรับปรุงซอมแซมทั่วไป ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน (กองชาง)(ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 )

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน  ตลับลูกปืน ฟลมกรอง
แสง หมอน้ํารถยนต กันชนรถยนต และวัสดุยานพาหนะและขนสงอื่นๆ 
รถยนตสวนกลางปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (กองชาง)(ระเบียบ
กระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
.2560) 
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงรถยนตนั่งสวนกลางและรถแทรคเตอรอ
เนกประสงคไดแก น้ํามันเบนซิน น้ํามันดีเซล น้ํามันเครื่อง และน้ํามันหลอลื่น
ตางๆ  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (กองชาง)(ระเบียบกระทรวงการ
คลัง วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560) 

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แป้นพิมพ เมาส แผน
ดิสก หมึก กระดาษ วัสดุอุปกรณ โปรแกรมและวัสดุอุปกรณอื่นๆที่เกี่ยวของ
กับคอมพิวเตอร  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (กองชาง)(ระเบียบ
กระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ
.2560)

วัสดุสํารวจ จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อใชใปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (กองชาง)(ระเบียบกระทรวงการ
คลัง วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560)
นการสํารวจพื้นที่ กอสรางฯขององคการบริหารสวนตําบลสะเดา

งบลงทุน รวม 64,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 64,600 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เกาอี้สํานักงาน (ชนิดจัดหาทั่วไป) จํานวน 1,800 บาท

เกาอี้ทํางาน แบบบุนวม มีที่วางแขน มีลอ สามารถปรับระดับความสูง
ได จํานวน 1 ตัวๆละ 1,800 บาท (ราคาตามทองตลาด)เป็นไปตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) หนาที่  121    ลําดับที่ 26   (ระเบียบ
กระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
.2560) 
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-ตูเหล็กบานเลื่อน ชนิด 2บานเลื่อน แบบกระจก (ชนิดจัดหาทั่วไป) จํานวน 6,500 บาท

-ตูเหล็กบานเลื่อน ชนิด 2 บานเลื่อนแบบกระจก ขนาด 40x118x87 ซม.
จํานวน 2 หลัง ๆ ละ 3,250 บาท รวมเป็นเงิน 6,500 บาท(ราคาตามทอง
ตลาด)ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (กองชาง)เป็นไปตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) หนาที่  121    ลําดับที่ 26 (ระเบียบกระทรวง
การคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560)

โตะทํางาน (โตะเหล็ก)(ชนิดจัดหาทั่วไป) จํานวน 6,000 บาท

-โตะทํางาน แบบโตะเหล็ก ขนาด  65x120x75 ซม. จํานวน 1 ตัว ๆ
 ละ 6,000 บาท (ราคาตามทองตลาด)ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน (กองชาง)เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565
) หนาที่  121    ลําดับที่ 26  (ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซื้อจัด
จางและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560) 
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คอมพิวเตอรโนตบุคสําหรับสํานักงาน จํานวน 44,000 บาท

- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) จํานวน 1
 หนวย  จํานวน 2 เครื่อง เครื่องละ 22,000 บาท โดยมีคุณลักษณะ อยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้ 
 1. ในกรณีที่มีหนวยความจําแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) 
เดียวกัน ขนาดไมนอย กวา 4 MB ตองมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม
นอยกวา 2.2 GHz และมีหนวยประมวลผล ดาน
กราฟก (Graphics Processing Unit) ไมนอยกวา 10 แกน หรือ
  2. ในกรณีที่มีหนวยความจําแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) 
เดียวกัน ขนาดไมนอย กวา 6 MB ตองมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม
นอยกวา 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่ม สัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใช
ความสามารถในการประมวลผลสูง
   3.มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไมนอย
กวา 8 GB  
   4. มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอย
กวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 120 GB 
จํานวน 1 หนวย 
   5.มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมนอยกวา 1,366 x 768 Pixel และมี
ขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว  
   6. มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง
   7.มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง  
   8.มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000
 Base-T หรือดีกวา จํานวน ไมนอยกวา 1 ชอง
    9.สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth 
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับเดือน
มีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ
.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565 หนาที่ 119  ลําดับที่ 15
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เครื่องปริ้นเตอร เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก Inkjet Printer จํานวน 6,300 บาท

-เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สําหรับกระดาษขนาด A3
 ราคา 6,300 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน
      1.ใชเทคโนโลยีแบบพนหมึก (Inkjet) - มีความละเอียดในการพิมพไม
นอยกวา 1,200x1,200 dpi 
      2.มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมนอย
กวา 30 หนาตอนาที (ppm) หรือ 10.2 ภาพตอนาที (ipm) 
      3. มีความเร็วในการพิมพรางสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมนอยกวา 17
 หนาตอนาที (ppm) หรือ  8.1 ภาพตอนาที (ipm)
       4.มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอย
กวา 1 ชอง 
       5. มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 100 แผน
       6. สามารถใชไดกับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom  
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับเดือน
มีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ
.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565 หนาที่119  ลําดับที่ 16

งานไฟฟ้าถนน รวม 100,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณไฟฟ้า เชน สายไฟ ปลั๊กไฟ หลอดไฟ  โคม
ไฟ ฟวส และวัสดุอุปกรณไฟฟ้าที่จําเป็นตางๆ สําหรับปรับปรุงซอมแซมระบบ
ไฟฟ้าสาธารณในหมูบานและระบบไฟฟ้าภายในขององคการบริหารสวน
ตําบล ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (กองชาง)(ระเบียบกระทรวงการ
คลัง วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 )
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 1,919,320 บาท

งบบุคลากร รวม 1,536,420 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,536,420 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,255,260 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบลและเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําป จํานวน 3 อัตรา จํานวน 12 เดือนปรากฏในแผนงานสรางความเขม
แข็งของชุมชน(กองสวัสดิการสังคม) (หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และก.อบต
. ที่ มท.0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น) 

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของผูอํานวยการกองสวัสดิการ
สังคม จํานวน 12 เดือนๆ ละ 3,500 บาทปรากฏในแผนงานสรางความเขม
แข็งของชุมชน(กองสวัสดิการสังคม) (หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และก.อบต. 
ที่ มท.0809.2/ว 138ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 239,160 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทน (คาจาง) ใหแกพนักงานจาง จํานวน 1
 อัตรา จํานวน 12  เดือน  ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของ
ชุมชน(กองสวัสดิการสังคม)(หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และก.อบต. ที่ มท
.0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณ
ภาระ
คาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น) 
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งบดําเนินงาน รวม 225,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 70,000 บาท
คาเชาบาน จํานวน 60,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเชาบานของพนักงานสวนตําบลหรือผูทีมีสิทธิเบิกได ตาม
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของจากองคการบริหารสวนตําบล (ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่นพ.ศ.2559
) ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน(กองสวัสดิการสังคม  (ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่นฉบับ
ที่ 4 พ.ศ. 2561)  
  

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล ปรากฏใน
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (กองสวัสดิการสังคม)  (ตามหนังสือกรม
บัญชีกลางที่ กค 0422.3/ว257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559) (ระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ
.2560 และตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0422.3/ว257 ลงวันที่ 28
 มิถุนายน 2559) 

ค่าใช้สอย รวม 105,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

-คาจางเหมาทําสิ่งของ เพื่อจายเป็นคาจางเหมาทําสิ่งของ เชน ซุมเฉลิมพระ
เกียรติ ป้ายประชาสัมพันธ, โปสเตอร, แผนพับสติ๊กเกอร, สิ่งพิมพหรือ
วารสาร บอรดตางๆและวัสดุอุปกรณที่จําเป็นตางๆ ปรากฏในแผนงานสราง
ความเขมแข็งของชุมชน(กองสวัสดิการสังคม) (ระเบียบกระทรวงการคลัง วา
ดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560 )
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ คาธรรมเนียม คาลงทะเบียน จํานวน 35,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียม  คาลงทะเบียน คาใชจายในการเดินทางไป
ราชการ คาเบี้ยเลี้ยงคาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใชจายอื่นๆ ในการเดินทาง
ไปราชการ การฝึกอบรม ประชุมสัมมนา การเขารวมกิจกรรมฯ ของพนักงาน
สวนตําบล พนักงานจาง และผูที่องคการบริหารสวนตําบลมอบหมายหรือมีคํา
สั่งใหเขาประชุม อบรม ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (กอง
สวัสดิการสังคม)   (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจา
หนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559) 

โครงการป้องกันและแกไขปญหายาเสพติด "อบรมใหความรูตามแผนยุทธศาสตร
ป้องกันและแกไขปญหายาเสพติด"

จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจางเหมาประกอบอาหารและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณ
วิทยากร, คาวุฒิบัตร, คาวัสดุอุปกรณคาจางเหมาบริการและคาใชจายที่จําเป็น
อื่นๆ อบรม  ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (กองสาธารณ
สุข) เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565)  หนาที่ 78 ลําดับ
ที่ 3 (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม และการ
เขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาจางเหมาและจัดซื้อวัสดุอุปกรณในการบํารุงรักษาหรือซอม
แซมครุภัณฑและทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบล เชน
คอมพิวเตอร และวัสดุครุภัณฑตางๆปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของ
ชุมชน (กองสวัสดิการสังคม)  (ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซื้อจัด
จางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560)
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ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ ดินสอ ปากกา แฟ้ม น้ํายา
ลบคําผิด และวัสดุสํานักงานตางๆ ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของ
ชุมชน (กองสวัสดิการสังคม)    (ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัด
จางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560) 

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แป้นพิมพ เมาส แผน
ดิสก หมึก กระดาษ วัสดุอุปกรณ โปรแกรมและวัสดุอุปกรณคอมพิวเตอร
อื่นๆ ที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอรปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของ
ชุมชน (กองสวัสดิการสังคม) (ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซื้อจัด
จางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560) 

งบลงทุน รวม 107,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 107,900 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เกาอี้สํานักงาน (ชนิดจัดหาทั่วไป) จํานวน 3,600 บาท

-เกาอี้ทํางาน แบบมีลอ มีที่วางแขน ปรับระดับสูง-ต่ําได ที่นั่งบุนวม จํานวน 2
 ตัว ตัวละ 1800 บาท เป็นเงิน 3,600 บาท(ราคาตามทองตลาด)ปรากฏใน
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (กองสวัสดิการสังคม) เป็นไปตามแผน
พัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 4 ป (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564
) หนาที่ 196  ลําดับที่ 23  (ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซื้อจัด
จางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560)

เครื่องถายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดํา) จํานวน 100,000 บาท

 -เครื่องถายเอกสารระบบดิจิตอลชนิด ขาว-ดํา  ขนาดที่กําหนดเป็นขนาด
ความเร็วขั้นต่ํา  เป็นระบบมัลติฟงกชั่ เป็นระบบกระดาษธรรมดา ชนิดหมึก
ผง  ยอ - ขยายได ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑสํานักงานงบ
ประมาณ มกราคม 2561 ปรากฎในแผนงานบริหารงานคลัง เป็นไปตามแผน
พัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น 4 ป พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564 หนาที่ 196
  ลําดับที่ 28
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ จํานวน 4,300 บาท

-เป็นเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) 
จากโรงงานผูผลิต มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา1,200x1,200 dpi  
มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมนอยกวา 20
 หนาตอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที (ipm) มีความเร็วในการพิมพราง
สีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมนอยกวา 10 หนาตอนาที (ppm) หรือ 5
 ภาพ ตอนาที (ipm)  มีชองเชื่อมตอ(Interface) แบบ USB 2.0 หรือดี
กวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง  มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 50
 แผน สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom  ตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น หนาที่ 119  ลําดับที่ 18 เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอรฉบับเดือนมีนาคม 2562 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม
 

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

อุดหนุนการดําเนินงานโครงการป้องกันและแกไขปญหายาเสพติด จํานวน 15,000 บาท

-ที่ทําการปกครองอําเภอนางรองนางรอง ปรากฏในแผนงานสรางความเขม
แข็งใหกับชุมชน(กองสาธารณสุข) (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงิน
อุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 ขอ 5)  เป็นไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) หนาที่  85    ลําดับที่ 4   

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน

- อุดหนุนสํานักงานเหลากาชาดจังหวัดบุรีรัมย จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาสนับสนุนโครงการจัดหารายไดเพื่อจัดกิจกรรมสาธารณกุศล
และใหความชวยเหลือประชาชนตามภารกิจของเหลากาชาดจังหวัดบุรีรัมย
ประจําป 2563 ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  (กอง
สวัสดิการสังคม) (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 ขอ 5)เป็นไปตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น  (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) หนาที่  84    ลําดับที่ 1   
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อุดหนุนกิ่งกาชาดอําเภอนางรอง จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาสนับสนุนโครงการจัดหารายไดเพื่อจัดกิจกรรมสาธารณ
กุศล และใหความชวยเหลือประชาชนตามภารกิจของกิ่งกาชาดอําเภอ
นางรอง ประจําป 2563 ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (กอง
สวัสดิการสังคม) (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 ขอ 5)เป็นไปตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น  (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) หนาที่  84    ลําดับที่ 2   

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 400,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 370,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 370,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการฝึกอบรมการผูกผาประดับในงานพิธีตางๆ ประจําปงบประมาณ 2563 จํานวน 120,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจางเหมาประกอบอาหารและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณ
วิทยากร, คาวุฒิบัตร, คาวัสดุอุปกรณคาจางเหมาบริการและคาใชจายที่จําเป็น
อื่นๆ อบรม  ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (กองสวัสดิการ
สังคม)เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) หนาที่  74
    ลําดับที่ 1  (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557)

โครงการฝึกอบรมการสานหมวกจากกก ประจําปงบประมาณ 2563 จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจางเหมาประกอบอาหารและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณ
วิทยากร, คาวุฒิบัตร, คาวัสดุอุปกรณคาจางเหมาบริการและคาใชจายที่จําเป็น
อื่นๆ อบรม  ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (กองสวัสดิการ
สังคม)เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564) หนาที่  74
    ลําดับที่ 2 (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557)
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โครงการฝึกอบรมยกระดับการสานตะกราพลาสติก ดวยงานเดคูพาจ ประจําปงบ
ประมาณ 2563

จํานวน 120,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจางเหมาประกอบอาหารและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณ
วิทยากร, คาวุฒิบัตร, คาวัสดุอุปกรณคาจางเหมาบริการและคาใชจายที่จําเป็น
อื่นๆ อบรม  ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (กองสวัสดิการ
สังคม) เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) หนาที่  74
    ลําดับที่ 2 (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557)

โครงการใหความรูดานสิทธิและสวัสดิการทางสังคมใหแกผูสูงอายุ คนพิการ และ
ผูป่วยเอดส สัญจร ประจําปงบประมาณ 2563

จํานวน 80,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจางเหมาประกอบอาหารและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณ
วิทยากร, คาวุฒิบัตร, คาวัสดุอุปกรณคาจางเหมาบริการและคาใชจายที่จําเป็น
อื่นๆ อบรม  ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (กองสวัสดิการ
สังคม)เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) หนาที่  80
    ลําดับที่ 16  (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557)

งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน

อุดหนุนกลุมสตรีตําบลสะเดา จํานวน 30,000 บาท

-อุดหนุนกลุมสตรีตําบลสะเดา  เพื่อจายเป็นคาสนับสนุนการจัดกิจกรรมของ
กลุมสตรีตําบลสะเดาในงานวันชุมนุมสตรีระดับอําเภอ เนื่องในงานวันแมแหง
ชาติ ประจําป 2563 ปรากฏในแผนงานเสริมสรางความเขมแข็งใหกับ
ชุมชน (กองสวัสดิการสังคม) เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561 - พ.ศ
.2565) หนาที่  92    ลําดับที่ 12 (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงิน
อุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 ขอ 5)       
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รวม 10,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายในการจัดงานวันสําคัญของทางราชการ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดงานวันสําคัญ ของทางราชการ จัดนิทรรศการ 
 ประกวด แขงขัน การจัดกิจกรรม และการจัดงานรณรงคโครงการตางๆของ
องคการบริหารสวนตําบล ประจําป 2563 เพื่อจายเป็นคาจางเหมาประกอบ
อาหารและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุอุปกรณคาจางเหมาบริการ
และคาใชจายที่จําเป็นอื่นๆ ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ (กองการศึกษาฯ) เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561
 ถึง พ.ศ.2565)หนาที่  91 ลําดับที่ 2  (ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคา
ใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559)        

งานกีฬาและนันทนาการ รวม 230,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 230,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 230,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดการแขงขันกีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชนตําบลสะเดา จํานวน 200,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดการแขงขันกีฬา เชน คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน คาตอบแทนเจาหนาที่ประจําสนาม คา
เงินรางวัล คาถวยรางวัล คาวัสดุอุปกรณ การจัดเตรียมสนาม คาอุปกรณ
กีฬา คาจางเหมาบริการและคาใชจายที่จําเป็นอื่นๆ ปรากฏในแผนงานศาสนา
วัฒนธรรม และนันทนาการ (กองการศึกษาฯ )  เป็นไปตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) หนาที่  76  ลําดับที่ 1 (ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสง
นักกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 
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-โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจางเหมาประกอบอาหาร เครื่องดื่ม คาของขวัญ ของ
รางวัล ขนมตางๆ คาจางเหมาบริการ คาวัสดุอุปกรณ ที่จําเป็นอื่นๆ ในการจัด
งาน ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (กองการ
ศึกษาฯ)เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)หนาที่  91
 ลําดับที่ 3  (ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2559)   

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 90,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดงานวันสงกรานตและงานวันสัปดาหผูสูงอายุ จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดงาน เชน คาอาหารและเครื่องดื่ม คาจาง
เหมาบริการ คาวัสดุอุปกรณและคาใชจายที่จําเป็นอื่นๆปรากฏในแผนงาน
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (กองการศึกษาฯ) เป็นไปตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)หนาที่  91  ลําดับที่ 1 (ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยคาใชจายในการจัดงานการจัดการแขงขันกีฬา และการสง
นักกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559)   

โครงการฝึกอบรมจริยธรรม จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดงาน เชน คาอาหารและเครื่องดื่ม คาจาง
เหมาบริการคาวัสดุอุปกรณ และคาใชจายที่จําเป็นอื่นๆปรากฏในแผนงาน
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (กองการศึกษาฯ)   เป็นไปตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) หนาที่  90   ลําดับที่ 29 (ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึก
อบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 )

วันที่พิมพ : 25/9/2562  15:11:59 หนา : 68/95



โครงการสืบสานภูมิปญญาไทย จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดงาน เชน คาอาหารและเครื่องดื่ม คาจาง
เหมาบริการคาวัสดุอุปกรณและคาใชจายที่จําเป็นอื่นๆ ปรากฏในแผนงาน
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (กองการศึกษาฯ)  เป็นไปตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) หนาที่  92    ลําดับที่ 7  (ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขัน
กีฬา และการสงนักกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559  และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม และการเขารับ
การฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557) 

งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนที่ทําการปกครองจังหวัดบุรีรัมย จํานวน 10,000 บาท

-อุดหนุนที่ทําการปกครองจังหวัดบุรีรัมย ตั้งไว 10,000 บาท เพื่อจายเป็นคา
สนับสนุนการจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุง ประจําป 2563 ปรากฏในแผน
งานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (กองการศึกษาฯ) เป็นไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)หนาที่  92   ลําดับที่ 9  (ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2559 ขอ 5)
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 5,971,700 บาท

งบลงทุน รวม 5,971,700 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 5,971,700 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

กอสรางถนน คสล.
(สายกลางบาน ตอนที่ 3)
บานจอมปราสาท หมูที่ 17

จํานวน 392,300 บาท

กอสรางถนน  คสล. ขนาดกวาง 6.00 เมตร ระยะทาง 125  เมตร  หนา 0.15
 เมตรหรือคิดเป็นพื้นที่ คสล. ไมนอยกวา 750  ตร.ม.ตามแบบแปลนองคการ
บริหารสวนตําบลสะเดา(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ
องคการบริหารสวนตําบลสะเดา หนาที่ 61 ลําดับที่ 17)ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา (กองชาง) (ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัด
ซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560)

กอสรางถนน คสล.
(สายเชื่อมบานหนองตาราช)
บานหนองมะคา หมูที่ 14

จํานวน 385,800 บาท

กอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 5.00 เมตร ระยะทาง 146 เมตร หนา 0.15
 เมตรหรือคิดเป็นพื้นที่ คสล.ไมนอยกวา 730 ตร.ม. ตามแบบแปลนองคการ
บริหารสวนตําบลสะเดา (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ
องคการบริหารสวนตําบลสะเดา หนาที่ 60 ลําดับที่ 14)ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา (กองชาง) (ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัด
ซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560)
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กอสรางถนน คสล.
ภายในหมูบาน
(ซอยนางแกว  เหลวกูล)
บานโคกมะคาโหรน หมูที่ 12

จํานวน 67,900 บาท

-กอสรางถนน  คสล. ขนาดกวาง 3.50 เมตรระยะทาง 37 เมตร  หนา 0.15
 เมตรหรือคิดเป็นพื้นที่ คสล. ไมนอยกวา 130 ตร.ม.ตามแบบแปลนองคการ
บริหารสวนตําบลสะเดา(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ
องคการบริหารสวนตําบลสะเดา หนาที่ 60 ลําดับที่ 12)ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา (กองชาง) (ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัด
ซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560)

กอสรางถนน คสล.
ภายในหมูบาน
(ซอยนายเติม  ป่นศิริ)
บานโคกมะคาโหรน หมูที่ 12

จํานวน 73,100 บาท

-กอสรางถนน  คสล. ขนาดกวาง 3.00 เมตรระยะทาง 46 เมตร  หนา 0.15
 เมตรหรือคิดเป็นพื้นที่ คสล. ไมนอยกวา 138 ตร.ม.ตามแบบแปลนองคการ
บริหารสวนตําบลสะเดา (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ
องคการบริหารสวนตําบลสะเดา หนาที่ 60 ลําดับที่ 12)ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา (กองชาง)  (ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการ
จัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560)
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กอสรางถนน คสล.
ภายในหมูบาน
(ซอยนายประเทือง  รัตนศรี)
 บานโคกมะคาโหรน หมูที่ 12

จํานวน 101,100 บาท

-กอสรางถนน  คสล. ขนาดกวาง 3.00 เมตรระยะทาง 67 เมตร  หนา 0.15
 เมตรหรือคิดเป็นพื้นที่ คสล. ไมนอยกวา 201 ตร.ม.ตามแบบแปลนองคการ
บริหารสวนตําบลสะเดา(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ
องคการบริหารสวนตําบลสะเดา หนาที่ 60 ลําดับที่ 12)ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา (กองชาง)  (ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการ
จัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560)
 

กอสรางถนน คสล.
ภายในหมูบาน
(ซอยนายยูน  วิเศษสุวรรณ)
บานโคกมะคาโหรน หมูที่ 12

จํานวน 109,700 บาท

-กอสรางถนน  คสล. ขนาดกวาง 3.00 เมตรระยะทาง 69 เมตร  หนา 0.15
 เมตรหรือคิดเป็นพื้นที่ คสล. ไมนอยกวา 207 ตร.ม.ตามแบบแปลนองคการ
บริหารสวนตําบลสะเดา(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ
องคการบริหารสวนตําบลสะเดา หนาที่ 60 ลําดับที่ 12)ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา (กองชาง)(ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัด
ซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560)
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กอสรางถนน คสล.
ภายในหมูบาน
(ซอยบานตาโตะ)
บานโคกมะคาโหรน หมูที1่2

จํานวน 58,000 บาท

-กอสรางถนน  คสล. ขนาดกวาง 2.50 เมตรระยะทาง 46 เมตร  หนา 0.15
 เมตรหรือคิดเป็นพื้นที่ คสล. ไมนอยกวา 115 ตร.ม.ตามแบบแปลนองคการ
บริหารสวนตําบลสะเดา(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ
องคการบริหารสวนตําบลสะเดา หนาที่ 60 ลําดับที่ 12)ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา (กองชาง)  (ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการ
จัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560)

กอสรางถนน คสล.
ภายในหมูบาน
(ซอยบานตาสุข  จีนเกา)
บานหนองแชไม หมูที่ 2

จํานวน 81,000 บาท

-กอสรางถนน  คสล. ขนาดกวาง 3.00 เมตรระยะทาง 51  เมตร  หนา 0.15
 เมตรหรือคิดเป็นพื้นที่ คสล. ไมนอยกวา 153 ตร.ม.ตามแบบแปลนองคการ
บริหารสวนตําบลสะเดา(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ
องคการบริหารสวนตําบลสะเดา หนาที่ 59 ลําดับที่ 2)ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา (กองชาง)  (ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการ
จัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560)
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กอสรางถนน คสล.
ภายในหมูบาน
(ซอยสวนยาง)บานหนองแชไม หมูที่ 2

จํานวน 270,400 บาท

-กอสรางถนน  คสล. ขนาดกวาง 3.00 เมตรระยะทาง 170  เมตร  หนา 0.15
 เมตรหรือคิดเป็นพื้นที่ คสล. ไมนอยกวา 510 ตร.ม.ตามแบบแปลนองคการ
บริหารสวนตําบลสะเดา(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ
องคการบริหารสวนตําบลสะเดา หนาที่ 59 ลําดับที่ 2)ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา (กองชาง)      
(ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ.2560)

กอสรางถนน คสล.
ภายในหมูบาน
(สายเชื่อมคุมโคกมะขาม)
บานเขวา หมูที่ 5

จํานวน 312,600 บาท

-กอสรางถนน  คสล. ขนาดกวาง 4.00 เมตรระยะทาง 150  เมตร  หนา 0.15
 เมตรหรือคิดเป็นพื้นที่ คสล. ไมนอยกวา 600 ตร.ม.ตามแบบแปลนองคการ
บริหารสวนตําบลสะเดา(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ
องคการบริหารสวนตําบลสะเดา หนาที่ 59 ลําดับที่ 5)ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา (กองชาง) (ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัด
ซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560)
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กอสรางถนน คสล.
ภายในหมูบาน
(สายรอบหมูบานดานทิศเหนือ)
บานหนองเสม็ด หมูที่ 13

จํานวน 354,300 บาท

-กอสรางถนน  คสล. ขนาดกวาง 4.00 เมตรระยะทาง 170 เมตร  หนา 0.15
 เมตรหรือคิดเป็นพื้นที่ คสล. ไมนอยกวา 680 ตร.ม.
ตามแบบแปลนองคการบริหารสวนตําบลสะเดา(ปรากฏในแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2564) ขององคการบริหารสวนตําบลสะเดา หนาที่ 60 ลําดับ
ที่ 13)ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (กองชาง)   (ระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560)

กอสรางถนน คสล.
ภายในหมูบาน
(สายศาลากลางบาน
ตอนที่ 3) บานดอนหวาย หมูที่ 7

จํานวน 369,900 บาท

-กอสรางถนน  คสล. ขนาดกวาง 5.00 เมตรระยะทาง 140  เมตร  หนา 0.15
 เมตรหรือคิดเป็นพื้นที่ คสล. ไมนอยกวา 700 ตร.ม.ตามแบบแปลนองคการ
บริหารสวนตําบลสะเดา(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ
องคการบริหารสวนตําบลสะเดา หนาที่ 60 ลําดับที่ 7)ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา (กองชาง) (ระเบียกระทรวงการคลังวาดวยการจัด
ซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560)
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กอสรางถนน คสล.
ภายในหมูบาน
(สายศาลากลางบาน
ตอนที่ 4)
บานทุงมน หมูที่ 8

จํานวน 343,500 บาท

-กอสรางถนน  คสล. ขนาดกวาง 5.00 เมตรระยะทาง 130  เมตร  หนา 0.15
 เมตรหรือคิดเป็นพื้นที่ คสล. ไมนอยกวา 650 ตร.ม.ตามแบบแปลนองคการ
บริหารสวนตําบลสะเดา(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ
องคการบริหารสวนตําบลสะเดา หนาที่ 60 ลําดับที่ 8)ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา (กองชาง) (ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัด
ซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560)

กอสรางถนน คสล.
ภายในหมูบาน
(สายสามแยกศาลากลางบาน)
บานโคกพลวง หมูที่ 11

จํานวน 333,500 บาท

-กอสรางถนน  คสล. ขนาดกวาง 4.00 เมตรระยะทาง 160  เมตร  หนา 0.15
 เมตรหรือคิดเป็นพื้นที่ คสล. ไมนอยกวา 640 ตร.ม.ตามแบบแปลนองคการ
บริหารสวนตําบลสะเดา(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ
องคการบริหารสวนตําบลสะเดา หนาที่ 60 ลําดับที่ 11)ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา (กองชาง) (ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัด
ซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560)
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กอสรางถนน คสล.
ภายในหมูบาน
(สายหนองตาราช เชื่อมบาน
หนองมะคา)
บานหนองตาราช หมูที่ 3

จํานวน 408,000 บาท

-กอสรางถนน  คสล. ขนาดกวาง 6.00 เมตรระยะทาง 130  เมตร  หนา 0.15
 เมตรหรือคิดเป็นพื้นที่ คสล. ไมนอยกวา 780 ตร.ม.ตามแบบแปลนองคการ
บริหารสวนตําบลสะเดา(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ
องคการบริหารสวนตําบลสะเดา หนาที่ 59 ลําดับที่ 3)ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา (กองชาง)  (ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการ
จัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560)

กอสรางถนน คสล.
ภายในหมูบาน
(สายหนาโรงเรียนบานสะเดา)
บานสะเดา หมูที่ 6

จํานวน 367,500 บาท

-กอสรางถนน  คสล. ขนาดกวาง 3.50 เมตรระยะทาง 200  เมตร  หนา 0.15
 เมตรหรือคิดเป็นพื้นที่ คสล. ไมนอยกวา 700 ตร.ม.ตามแบบแปลนองคการ
บริหารสวนตําบลสะเดา(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ
องคการบริหารสวนตําบลสะเดา หนาที่ 60 ลําดับที่ 6)ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา (กองชาง)  (ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการ
จัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560)

วันที่พิมพ : 25/9/2562  15:11:59 หนา : 77/95



กอสรางถนน
หินคลุกภายในหมูบาน
(สายขางประปาหมูบาน)
สายขางประปาหมูบาน หมูที่ 9

จํานวน 23,400 บาท

-กอสรางถนนผิวจราจรหินคลุก  ขนาดกวาง3.00 เมตร  ระยะทาง  100
 เมตร หนา 0.12 เมตรคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรหินคลุกไมนอยกวา 300 ตร.ม
. หรือคิดเป็นปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 36 ลบ.ม.ตามแบบแปลนองคการ
บริหารสวนตําบลสะเดา(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ
องคการบริหารสวนตําบลสะเดา หนาที่ 62 ลําดับที่ 26)ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา (กองชาง) (ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัด
ซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560)

กอสรางถนน
หินคลุกภายในหมูบาน
(สายขางโรงเรียนหนองกก)
บานหนองกก หมูที่ 9

จํานวน 84,200 บาท

-กอสรางถนนผิวจราจรหินคลุก  ขนาดกวาง3.00 เมตร  ระยะทาง  360
 เมตร หนา 0.12 เมตรคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรหินคลุกไมนอยกวา 1,080 ตร.ม
. หรือคิดเป็นปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 129.60 ลบ.ม.ตามแบบแปลน
องคการบริหารสวนตําบลสะเดา(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) ขององคการบริหารสวนตําบลสะเดา หนาที่ 62 ลําดับที่ 26)ปรากฏใน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (กองชาง)  (ระเบียบกระทรวงการคลังวา
ดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560)
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กอสรางถนน
หินคลุกภายในหมูบาน
(สายคุมโคกกระสัง) บานหนองกก หมูที่ 9

จํานวน 121,700 บาท

-กอสรางถนนผิวจราจรหินคลุก  ขนาดกวาง3.00 เมตร  ระยะทาง  520
 เมตร หนา 0.12 เมตรคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรหินคลุกไมนอยกวา 1,560 ตร.ม
. หรือคิดเป็นปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 187.20 ลบ.ม.ตามแบบแปลน
องคการบริหารสวนตําบลสะเดา(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) ขององคการบริหารสวนตําบลสะเดา หนาที่ 62 ลําดับที่ 26)ปรากฏใน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (กองชาง)   (ระเบียบกระทรวงการคลังวา
ดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560)

กอสรางถนน
หินคลุกภายในหมูบาน
(สายนาตาลี)
บานสองพี่นอง หมูที่ 10

จํานวน 187,200 บาท

-กอสรางถนนผิวจราจรหินคลุก  ขนาดกวาง3.00 เมตร  ระยะทาง  800
 เมตร หนา 0.12 เมตรคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรหินคลุกไมนอยกวา 2,400 ตร.ม
. หรือคิดเป็นปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 288 ลบ.ม.ตามแบบแปลนองคการ
บริหารสวนตําบลสะเดา(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ
องคการบริหารสวนตําบลสะเดา หนาที่ 62 ลําดับที่ 27)ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา (กองชาง) (ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัด
ซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560)
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กอสรางถนน
หินคลุกภายในหมูบาน
(สายบานนางสังวาลย สิงวงค)
บานสองพี่นอง หมูที่ 10

จํานวน 79,500 บาท

-กอสรางถนนผิวจราจรหินคลุก  ขนาดกวาง3.00 เมตร  ระยะทาง  340
 เมตร หนา 0.12 เมตรคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรหินคลุกไมนอยกวา 1,020 ตร.ม
. หรือคิดเป็นปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 122.40 ลบ.ม.ตามแบบแปลน
องคการบริหารสวนตําบลสะเดา(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) ขององคการบริหารสวนตําบลสะเดา หนาที่ 62 ลําดับที่ 27)ปรากฏใน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (กองชาง)  (ระเบียบกระทรวงการคลังวา
ดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560)

กอสรางถนน
หินคลุกภายในหมูบาน
(สายบานนายกรวย  หาญปญญา)
บานหนองกก หมูที่ 9

จํานวน 84,200 บาท

-กอสรางถนนผิวจราจรหินคลุก  ขนาดกวาง3.00 เมตร  ระยะทาง  360
 เมตร หนา 0.12 เมตรคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรหินคลุกไมนอยกวา 1,080 ตร.ม
. หรือคิดเป็นปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 129.60 ลบ.ม.
ตามแบบแปลนองคการบริหารสวนตําบลสะเดา(ปรากฏในแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนตําบลสะเดา หนาที่ 62 ลําดับ
ที่ 26)ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (กองชาง)   (ระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560)
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กอสรางถนน
หินคลุกภายในหมูบาน
(สายบานนายทองนาค ละมุดกุล)
บานหนองกก หมูที่ 9

จํานวน 14,000 บาท

-กอสรางถนนผิวจราจรหินคลุก  ขนาดกวาง3.00 เมตร  ระยะทาง  60
 เมตร หนา 0.12 เมตรคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรหินคลุกไมนอยกวา 180 ตร.ม
. หรือคิดเป็นปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 21.60 ลบ.ม.ตามแบบแปลน
องคการบริหารสวนตําบลสะเดา(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) ขององคการบริหารสวนตําบลสะเดา หนาที่ 62 ลําดับที่ 26)ปรากฏใน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (กองชาง)  (ระเบียบกระทรวงการคลังวา
ดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560)

กอสรางถนน
หินคลุกภายในหมูบาน
(สายบานนายประเสริฐ สัสดี)
 บานหนองกก หมูที่ 9

จํานวน 25,700 บาท

-กอสรางถนนผิวจราจรหินคลุก  ขนาดกวาง3.00 เมตร  ระยะทาง  110
 เมตร หนา 0.12 เมตรคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรหินคลุกไมนอยกวา 330 ตร.ม
. หรือคิดเป็นปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 39.60 ลบ.ม.ตามแบบแปลน
องคการบริหารสวนตําบลสะเดา(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) ขององคการบริหารสวนตําบลสะเดา หนาที่ 62 ลําดับที่ 26)ปรากฏใน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (กองชาง)  (ระเบียบกระทรวงการคลังวา
ดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560)
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กอสรางถนน
หินคลุกภายในหมูบาน
(สายบานนายสามารถ  สิงวงค)
บานสองพี่นอง หมูที่ 10

จํานวน 95,900 บาท

-กอสรางถนนผิวจราจรหินคลุก  ขนาดกวาง3.00 เมตร  ระยะทาง  410
 เมตร หนา 0.12 เมตรคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรหินคลุกไมนอยกวา 1,230 ตร.ม
. หรือคิดเป็นปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 147.60 ลบ.ม.ตามแบบแปลน
องคการบริหารสวนตําบลสะเดา(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) ขององคการบริหารสวนตําบลสะเดา หนาที่ 62 ลําดับที่ 27)ปรากฏใน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (กองชาง)  (ระเบียบกระทรวงการคลังวา
ดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560)

กอสรางฝาเหล็กปดรางฯ
(สายขางวัดจอมปราสาท
ตอนที่ 3)
บานเขวา หมูที่ 5

จํานวน 119,200 บาท

-กอสรางฝาเหล็กปดรางฯ ขนาดกวาง 0.50 เมตร ยาว 1.00
 เมตร จํานวน 59.50 เมตร ตามแบบแปลนองคการบริหารสวนตําบล
สะเดา(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหาร
สวนตําบลสะเดา หนาที่ 69 ลําดับที่ 82)ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา (กองชาง)  (ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560)
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โครงการกอสรางถนน คสล.
ภายในหมูบาน
(ซอยบานยายรวย)
บานมะขามโพรง หมูที่ 4

จํานวน 29,600 บาท

-กอสรางถนน  คสล. ขนาดกวาง 3.50 เมตรระยะทาง 17  เมตร  หนา 0.15
 เมตรหรือคิดเป็นพื้นที่ คสล. ไมนอยกวา 59.50 ตร.ม.
ตามแบบแปลนองคการบริหารสวนตําบลสะเดา(ปรากฏในแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนตําบลสะเดา หนาที่ 59 ลําดับ
ที่ 1)ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (กองชาง)   (ระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
.2560)

โครงการกอสรางถนน คสล.ภายในหมูบาน (สายรอบหมูบานทิศตะวันออก ตอน
ที่ 2)
บานหนองพลวง หมูที่ 1

จํานวน 265,600 บาท

-กอสรางถนน  คสล. ขนาดกวาง 3.00 เมตรระยะทาง 167  เมตร  หนา 0.15
 เมตรหรือคิดเป็นพื้นที่ คสล. ไมนอยกวา 501 ตร.ม.ตามแบบแปลนองคการ
บริหารสวนตําบลสะเดา(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ
องคการบริหารสวนตําบลสะเดา หนาที่ 59 ลําดับที่ 1)ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา (กองชาง) (ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัด
ซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560)

โครงการซอมแซมผิวจราจรถนน คสล.ภายในหมูบาน (สายหลังโรงเรียนบาน
หนองพลวง) บานหนองพลวง หมูที่ 1

จํานวน 165,800 บาท

-กอสรางถนน  คสล. ขนาดกวาง 3.50 เมตรระยะทาง 100  เมตร  หนา 0.15
 เมตรหรือคิดเป็นพื้นที่ คสล. ไมนอยกวา 350 ตร.ม.ตามแบบแปลนองคการ
บริหารสวนตําบลสะเดา(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ
องคการบริหารสวนตําบลสะเดา หนาที่ 59 ลําดับที่ 1)ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา (กองชาง) (ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัด
ซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560)
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ซอมแซมผิวจราจรถนน คสล.
ภายในหมูบาน
(สายเชื่อมบานโคกมะคาโหรน)
บานสะบา หมูที่ 16

จํานวน 104,400 บาท

-กอสรางถนน  คสล. ขนาดกวาง 4.00 เมตร ระยะทาง 112  เมตร  หนา
เฉลี่ย 0.05 - 0.11 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ คสล. ไมนอยกวา 448 ตร.ม.
ตามแบบแปลนองคการบริหารสวนตําบลสะเดา(ปรากฏในแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนตําบลสะเดา หนาที่ 61 ลําดับ
ที่ 16)ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (กองชาง)   (ระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
.2560)

ซอมแซมผิวจราจรถนน คสล.
ภายในหมูบาน
(สายบานนางกาญจนา  มั่งกูล)
บานสะบา หมูที่ 16

จํานวน 105,300 บาท

-กอสรางถนน  คสล. ขนาดกวาง 4.50 เมตรระยะทาง 72  เมตร  หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตรหรือคิดเป็นพื้นที่ คสล. ไมนอยกวา 324 ตร.ม.ตามแบบ
แปลนองคการบริหารสวนตําบลสะเดา(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) ขององคการบริหารสวนตําบลสะเดา หนาที่ 61 ลําดับที่ 16
)ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (กองชาง)   (ระเบียบกระทรวง
การคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560)
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ซอมแซมผิวจราจรถนน คสล.
ภายในหมูบาน
(สายบานนายจอย)
บานสะบา หมูที่ 16

จํานวน 49,100 บาท

-กอสรางถนน  คสล. ขนาดกวาง 3.50 เมตรระยะทาง 60  เมตร  หนา
เฉลี่ย 0.05 - 0.11 เมตรหรือคิดเป็นพื้นที่ คสล. ไมนอยกวา 210 ตร.ม.
ตามแบบแปลนองคการบริหารสวนตําบลสะเดา(ปรากฏในแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนตําบลสะเดา หนาที่ 61 ลําดับ
ที่ 16)ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (กองชาง)   (ระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
.2560)

รางระบายน้ํา คสล.
พรอมฝาเหล็กปดรางฯ
ภายในหมูบาน
(ซอยบานนายนิรันดร 
ตอนที่2)
บานมะขามโพรง หมูที่ 4

จํานวน 43,900 บาท

-กอสรางรางระบายน้ํา คสล. ขนาดกวางภายใน  0.30 เมตรยาว 14.40
  เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร พรอมฝาเหล็กปดฯตามแบบแปลนองคการบริหาร
สวนตําบลสะเดา(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ
องคการบริหารสวนตําบลสะเดา หนาที่ 68 ลําดับที่ 81)ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา (กองชาง) (ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัด
ซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560)
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รางระบายน้ํา คสล.
พรอมฝาเหล็กปดรางฯ
ภายในหมูบาน
(ซอยบานนายเอี้ยง) บานมะขามโพรง หมูที่ 4

จํานวน 344,400 บาท

-กอสรางรางระบายน้ํา คสล. ขนาดกวางภายใน  0.30 เมตรยาว 113
  เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร พรอมฝาเหล็กปดฯตามแบบแปลนองคการบริหาร
สวนตําบลสะเดา(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ
องคการบริหารสวนตําบลสะเดา หนาที่ 69 ลําดับที่ 81)ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา (กองชาง)  (ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการ
จัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560)

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 1,003,260 บาท

งบบุคลากร รวม 638,460 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 638,460 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 476,460 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบลและเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําป จํานวน 1 อัตรา จํานวน 12 เดือนปรากฏในแผนงานการเกษตร(กอง
สงเสริมการเกษตร)  (หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และก.อบต. 
ที่ มท.0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น) 

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของผูอํานวยการกองสงเสริมการเกษตร 
จํานวน 12 เดือนๆ ละ 3,500 บาท ปรากฏในแผนงานการเกษตร (กองสง
เสริมการเกษตร) (หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และก.อบต. ที่ มท.0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจาย
ดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น)
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 108,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทน (คาจาง) ใหแกพนักงานจาง จํานวน 1 อัตรา อัตรา
ละ 9,000 บาท จํานวน 12 เดือน ปรากฏในแผนงานการเกษตร(กองสงเสริม
การเกษตร)   (หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และก.อบต.ที่ มท.0809.2/ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดาน
การบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น)

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 12,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงาน
จางที่มีสิทธิไดรับ จํานวน 1 อัตรา อัตราละ 1,000 บาทจํานวน 12  เดือน
ปรากฏในแผนงานการเกษตร (กองสงเสริมการเกษตร) (หนังสือสํานักงาน กจ
.กท.และก.อบต. ที่ มท.0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซัก
ซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น)

งบดําเนินงาน รวม 338,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 228,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 168,000 บาท

-คาจางเหมาบริการ เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบุคลากรดานการเกษตรและ
บุคคลภายนอกในการดําเนินงานหรือกิจกรรมตางๆ ขององคการบริหารสวน
ตําบลเชน ชวยเหลืองานดานการเกษตร จางเหมายานพาหนะและคาจาง
เหมาบริการอื่นๆที่จําเป็นตอกิจการขององคการบริหารสวนตําบลปรากฏใน
แผนงานการเกษตร (กองสงเสริมการเกษตร) (หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลว.9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลัก
เกณฑการเบิกจายคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น) 
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ คาธรรมเนียม และคาลงทะเบียน จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียม คาลงทะเบียน คาใชจายในการเดินทางไป
ราชการ คาเบี้ยเลี้ยงคาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใชจายอื่นๆ ในการเดินทาง
ไปราชการ การฝึกอบรม ประชุม สัมมนา การเขารวมกิจกรรมฯของพนักงาน
สวนตําบล พนักงานจาง และผูที่องคการบริหารสวนตําบลมอบหมายหรือมีคํา
สั่งใหเขาอบรมประชุม ปรากฏในแผนงานการเกษตร (กองสงเสริมการ
เกษตร)   (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม และ
การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557และระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ
.ศ.2555 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559) 

โครงการรวมใจบูรณาการกําจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหลงน้ําสาธารณะ 
องคการบริหารสวนตําบลสะเดา

จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจางเหมาอาหาร เครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจายที่จํา
เป็นอื่นๆ ปรากฏในแผนงานการเกษตร)  (ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559) ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-
2565 หนาที่ 101 ลําดับที่ 4

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

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน  สิ่งของเครื่องใชตางๆ  เชน เอกสารการ
ประชาสัมพันธ หนังสือ คูมือ และวารสาร
ตางๆ กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ชั้นวางเอกสาร  ผาตกแตง
เต็นท/เวที  และวัสดุสํานักงานตางๆ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการเกษตร (กอง
สงเสริมการเกษตร)  (ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560)
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วัสดุการเกษตร จํานวน 80,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อพันธไม ตนไม พันธปลา  หรือพันธสัตวชนิดตางๆ 
ไมดอกไมประดับ ปุ๋ย  และวัสดุการเกษตรอื่นๆ ที่จําเป็น สําหรับใชในการ
ดําเนินงานโครงการปลูกไมดอกไมประดับสําหรับตกแตงภายในบริเวณ
ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล  และการดําเนินการปลูกตนไมในเขต
องคการบริหารสวนตําบล เพื่อฟืนฟูและรักษาระบบนิเวศน  ปรากฏในแผน
งานการเกษตร (กองสงเสริมการเกษตร)  (ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย
การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุอุปกรณที่ใชในการประชาสัมพันธ เชน  ไม
อัด ป้าย กระดาษ โปสเตอร รูปภาพ  แผนป้ายไวนิล ผา สี  และวัสดุอุปกรณ
ในการโฆษณาและประชาสัมพันธที่จําเป็นอื่นๆ ปรากฏในแผนงานการ
เกษตร(กองสงเสริมการเกษตร)  (ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อ
จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560) 

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แป้นพิมพ เมาส แผน
ดิสก หมึก กระดาษ วัสดุอุปกรณ โปรแกรมและวัสดุอุปกรณคอมพิวเตอร
อื่นๆ 
ที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอร  ปรากฏในแผนงานการเกษตร (กองสงเสริมการ
เกษตร) (ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560)
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งบลงทุน รวม 26,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 26,800 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ตูเหล็กบานเลื่อน ชนิด 2บานเลื่อน แบบกระจก (ชนิดจัดหาทั่วไป) จํานวน 6,500 บาท

-ตูเหล็กบานเลื่อน ชนิด 2 บานเลื่อนแบบกระจก ขนาด 40x118x87 ซม.
จํานวน 2 หลัง ๆ ละ 3,250 บาท รวมเป็นเงิน 6,500 บาท(ราคาตามทอง
ตลาด)ปรากฏในแผนงานการเกษตร (กองการเกษตร)เป็นไปตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) หนาที่  121    ลําดับที่ 27  (ระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
.2560)
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับสํานักงาน จํานวน 16,000 บาท

- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกนหลัก (2 core) โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกา พื้นฐานไมนอยกวา 2.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่ม
สัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถใน การประมวลผล
สูง จํานวน 1 หนวย 
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache Memory รวม
ในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 4 MB - มีหนวยความ
จําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไมนอยกวา 4 GB  
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB 
หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 120 GB จํานวน 1
 หนวย 
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมนอยกวา 1,366 x 768 Pixel และมีขนาด
ไมนอยกวา 12 นิ้ว
 - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จ านวนไมนอยกวา 1 ชอง  
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน ไมนอยกวา 1 ชอง
 - สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562
 ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนาที่ 120 ลําดับที่ 20
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เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 4,300 บาท

-  เป็นเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) 
จากโรงงานผูผลิต 
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมนอยกวา 20
 หนาตอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที (ipm) 
- มีความเร็วในการพิมพรางสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมนอยกวา 10 หนา
ตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพ ตอนาที (ipm) 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง
 - มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 50 แผน 
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom  
 เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับเดือน
มีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ
.ศ. 2561 - 2565 หนาที่ 120 ลําดับที่ 20

งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ รวม 100,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการปลูกตนไมเฉลิมพระเกียรติฯ จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจางเหมาประกอบอาหารและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณ
วิทยากร,คาตนไม,พันธุไม,ปุ๋ย,คาวัสดุอุปกรณ,คาจางเหมาบริการและคาใช
จายที่จําเป็นอื่นๆในโครงการ ปรากฏในแผนงานการเกษตร(กองสงเสริมการ
เกษตร) (ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2559 และ(ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560)
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ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุกอสราง จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุ กอ
สราง ไดแก อิฐ หิน ปูน ทราย ตะปู กระเบื้อง สายยางและวัสดุงานกอ
สราง  ที่จําเป็นตางๆ สําหรับงานกอสรางและงานปรับปรุงซอมแซมทั่วไป ของ
งานอนุรักษแหลงน้ําและป่าไมปรากฏในแผนงานการเกษตร(กองสงเสริมการ
เกษตร)  (ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย
การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560)

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 50,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจางเหมาและจัดซื้อวัสดุ อุปกรณเพื่อบํารุงรักษาและซอมแซม
ระบบประปาในหมูบานที่ชํารุด หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการของ
ระบบประปาหมูบาน ขององคการบริหารสวนตําบล  ปรากฏในแผนงานการ
พาณิชย(กองชาง) )  (ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560)

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 23,888,794 บาท

งบกลาง รวม 23,888,794 บาท
งบกลาง รวม 23,888,794 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 200,744 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตามกฎหมายกองทุนประกัน
สังคมของลูกจาง ขององคการบริหารสวนตําบล จํานวน 168,864
 บาท และ (ระบุวัตถุประสงค) จํานวน 31,880  บาท  ตามพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ.2533 ปรากฏในแผนงานงบกลาง (สํานักปลัด)       
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เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 8,030 บาท

-เพื่อจายเขากองทุนทดแทนลูกจาง ใหกับสํานักงานประกันสังคม รอย
ละ 0.20 ของเงินรายจายคาตอบแทนลูกจาง

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 15,840,000 บาท

-เงินสนับสนุนเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 1,980 คน จํานวน 12 เดือน เป็น
เงิน 15,840,000 บาท ตามฐานจํานวนผูสูงอายุตามประกาศบัญชีรายชื่อผูมี
สิทธิไดรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 ที่ไดบันทึก
ไวในระบบสารสนเทศการจัดการฐานขอมูลเบี้ยยังชีพขององคการปกครอง
สวนทองถิ่น จากประกาศบัญชีรายชื่อ โดยจายอัตราเบี้ยยังชีพยังชีพรายเดือน
แบบขั้นบันไดใหแกผูสูงอายุที่มีสิทธิไดรับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2552 รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ ปรากฏในแผนงานงบ
กลาง  (กองสวัสดิการสังคม)       

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 7,200,000 บาท

-เงินสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 750 คน จํานวน 12 เดือน เป็น
เงิน 7,200,000 บาท โดยจายใหแกคนพิการ ที่มีบัตรประจําคนพิการที่มีสิทธิ์
ตามหลักเกณฑที่กําหนด ที่ไดแสดงความจํานงโดยการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอ
รับเงินเบี้ยความพิการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการ
จายเงินเบี้ยความพิการใหคนพิการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2553
 และแกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ ปรากฏในแผน
งานงบกลาง (กองสวัสดิการสังคม)  

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส จํานวน 210,000 บาท

-เงินสนับสนุนเบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส จํานวน 35 คน จํานวน 12 เดือน เป็น
เงิน 210,000 บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงิน
สงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 รวมทั้ง
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ ปรากฏในแผนงานงบกลาง (กองสวัสดิการ
สังคม)       
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สํารองจาย จํานวน 206,020 บาท

-เงินสํารองจาย เพื่อไวใชจายในกรณีจําเป็นหรือในกิจการที่ไมสามารถคาด
การณไวลวงหนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวย
เหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2560
 ปรากฏในแผนงานงบกลาง (สํานักปลัด)       

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) จํานวน 224,000 บาท

-เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.)  ในอัตรา
รอยละ 1 ของงบประมาณรายรับ โดยไมรวมรายไดพันธบัตร เงินกู เงินที่มีผู
อุทิศให หรือเงินอุดหนุน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.5/ว
 34 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2560 ปรากฏในแผนงานงบกลาง (สํานักปลัด)     
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