
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตําบลสากอ

อําเภอ สุไหงปาดี   จังหวัดนราธิวาส

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 64,300,300 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 14,539,380 บาท
งบบุคลากร รวม 9,292,580 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,916,740 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนผู้บริหาร ได้แก่
- นายกองค์การบริหารส่วนตําบล      จํานวน 1 อัตรา
- รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 2 อัตรา

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งของผู้บริหาร ได้แก่
- นายกองค์การบริหารส่วนตําบล       จํานวน 1 อัตรา
- รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  จํานวน 2 อัตรา

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,140 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของผู้บริหาร ได้แก่
- นายกองค์การบริหารส่วนตําบล       จํานวน 1 อัตรา
- รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  จํานวน 2 อัตรา

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการ/นายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบลได้แก่
- เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล   จํานวน 1 อัตรา

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 2,232,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบต. ประกอบด้วย
- สมาชิกสภา อบต.
- ประธานสภา ฯ อบต. 
- รองประธานสภาฯ อบต.
- เลขานุการสภา ฯ อบต. 
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 6,375,840 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,798,480 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล  จํานวน 11 อัตรา ประกอบด้วย
- ตําแหน่ง ปลัด อบต. (นักบริหารงาน อบต.)            จํานวน 1 อัตรา
- ตําแหน่ง รองปลัด อบต. (นักบริหารงาน อบต.)       จํานวน 1 อัตรา
- ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักปลัด  (นักบริหารงานทัวไป)  จํานวน 1 อัตรา
- ตําแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารฯ) (นักบริหารงานทัวไป)จํานวน 1 อัตรา
- ตําแหน่ง นักวิเคราะห์ฯ ปก./ชก.                           จํานวน 1 อัตรา
- ตําแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ชก.                          จํานวน 1 อัตรา
- ตําแหน่ง นักพัฒนาชุมชน ปก.                              จํานวน 1 อัตรา
- ตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ชง.                           จํานวน 1 อัตรา
- ตําแหน่ง นิติกร ปก./ชก.                                      จํานวน 1 อัตรา
- ตําแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ปก./ชก.               จํานวน 1 อัตรา
- ตําแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาฯ ปก./ชก.              จํานวน 1 อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 410,520 บาท
เพือจ่ายเป็นค่า
-เงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจําสํานักงานพืนทีพิเศษและเงิน
ตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล     จํานวน  11  อัตรา
-เงินเพิมพิเศษสําหรับการสู่รบ  พสร.                 จํานวน  1 ขัน
ให้แก่พนักงานส่วนตําบล                                 จํานวน  4  อัตรา
-เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนของพนักงานส่วนตําบล

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 186,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าประจําตําแหน่งของพนักงานส่วนตําบล  4  อัตรา
-ปลัดอบต.                            นักบริหารท้องถิน         กลาง
-รองปลัดอบต.                       นักบริหารท้องถิน         ต้น
-หัวหน้าสํานักปลัด                 นักบริหารงานทัวไป      ต้น
-หัวหน้าฝ่ายบริหารทัวไป        นักบริหารงานทัวไป      ต้น

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,572,840 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 4 อัตรา
 - ผช. เจ้าพนักงานธุรการ          จํานวน 1 อัตรา
 - ผช. เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน จํานวน 1 อัตรา
 - ผช. เจ้าหน้าทีป้องกันฯ           จํานวน 1 อัตรา
 - พนักงานขับรถขยะ                จํานวน 1 อัตรา
 - พนักงานจ้างทัวไป                 จํานวน 8 อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 408,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่า
 - เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ
   จํานวน 2 อัตรา
 - เงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจําสํานักงานพืนที
   พิเศษและเงินตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่พนักงานจ้างฯ
   จํานวน 12  อัตรา
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งบดําเนินงาน รวม 4,908,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 660,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 430,000 บาท

เพือจ่ายเป็น
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซือจัดจ้างและค่าตอบแทน
  ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. ต่าง ๆ เช่น
  คณะกรรมการจัดซือจัดจ้าง เป็นต้น ตัง 40,000 บาท
- ค่าตอบแทนการสํารวจประเมินความพึงพอใจในการ
  ให้บริการของ อปท. ตังไว้ 20,000 บาท
- เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ
  (เงินรางวัลประจําปี)  ตังไว้ 370,000 บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให้แก่ พนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 150,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน เช่าซือบ้าน ค่าผ่อนชําระเงินกู้ฯ
  ให้แก่พนักงานส่วนตําบล และผู้มีสิทธิตามระเบียบฯ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 40,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ 
  พนักงานส่วนตําบล และผู้บริหารท้องถิน และ
  ผู้มีสิทธิตามระเบียบฯ

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ให้แก่พนักงาน
  ส่วนตําบล และผู้บริหารท้องถิน  และผู้มีสิทธิตามระเบียบฯ

ค่าใช้สอย รวม 3,258,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 1,366,000 บาท

- เพือจ่ายเป็น
 - ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนของพนักงานส่วนตําบล
   ผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต. ตังไว้  200,000 บาท
 - ค่าจ้างเหมาบริการ
   เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ 
   การติดตังอุปกรณ์ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ค่าขนเหมาขนย้าย
   ค่าจ้างถางป่าบริเวณริมทาง เป็นต้น ตังไว้ 200,000 บาท
 - ค่าจ้างเหมาบริการอยู่เวรยาม
   เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการอยู่เวรยาม ทีจําเป็นและ
   ทีจําเป็นและเหมาะสม จํานวน 4 อัตรา ตังไว้ 288,000 บาท
 - ค่าจ้างเหมาคนสวนและแม่บ้าน
   เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 2 อัตรา
   ตังไว้  144,000 บาท
 - ค่าจ้างเหมาคนดูแลสนามฟุตบอล
   เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการคนดูแลสนามฟุตบอล
   จํานวน 1 อัตรา  ตังไว้  36,000 บาท
 - ค่าจ้างเหมาคนดูแลระบบประปาหมู่บ้าน (ประปาภูเขา)
   เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการคนดูแลระบบประปาหมู่บ้าน
   จํานวน 2 อัตรา  ตังไว้ 48,000 บาท
 - ค่าประกันรถยนต์ส่วนกลาง ตังไว้  30,000 บาท
 - ค่าจ้างเหมาบริการกู้ชีพกู้ภัย จํานวน 5 อัตรา
   ตังไว้  420,000 บาท
 - ค่าจ้างเหมาคนเก็บขยะ จํานวน 1 อัตรา
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รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 60,000 บาท
- เพือจ่าย
  - เป็นค่าใช้จ่ายในการเลียงรับรองในการต้อนรับคณะบุคคล
    มาเยียมเยียน อบต.  ไม่เกิน 1% ของรายได้จริง และเพือ
    เป็นค่าอาหาร ค่าเครืองดืม ค่าของขวัญ ฯลฯ
  - ค่าเลียงรับรองในการประชุมสภา อบต. หรือคณะกรรการ
    หรือคณะอนุกรรมการ ฯลฯ หรือการประชุมระหว่าง อปท.
    หรือ อปท. กับ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน เพือจ่ายเป็นค่าอาหาร
    ค่าเครืองดืมต่าง เพือใช้ในการเลียงรับรองและค่าบริการอืน ฯ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1.โครงการเด็กดีศรีสากอ จํานวน 17,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเป็นทุนแก่เด็กเรียนดี ส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมและมีฐานนะยากจน
(ปรากฎในแผนพัมนาสีปี พ.ศ. 2561หน้า166 ข้อ3)

10. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศและต่างประเทศ จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียง ค่าพาหนะค่าชดเชยพาหนะ
ในการเดินทางไปราชการทังในและนอกราชอาณาจักร
ของพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง และผู้มีสิทธิ
ตามระเบียบฯ
(ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561)

11. ค่าใช้จ่ายในการเลือกตังผู้บริหารและสมาชิกสภาฯแทนตําแหน่งว่าง จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการจัดให้มีการเลือกตัง
หรือเลือกตังซ่อมของผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ
(ปรากฎในแผนพัมนาสีปี พ.ศ. 2561หน้า 185 ข้อ1)

12. โครงการทําความสะอกดทีสาธารณะ ศาสนสถานรักษาสิงแวดล้อม จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการทําความสะอาด
สถานที เช่น ไม้กวาด แปรง ฯลฯ
(ปรากฎในแผนพัมนาสีปี พ.ศ. 2561หน้า 180ข้อ1)

13. โครงการศึกษาดูงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตําบลสากอ จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้ในการจัดศึกษาดูงานกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนตําบลสากอ เช่น ค่ารถ ค่าอาหาร
และเครืองดืม ค่าวิทยากร ฯลฯ
(ปรากฎในแผนพัมนาสีปี พ.ศ. 2561หน้า 153ข้อ26)

2.โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานภายในประเทศของพนักงานส่วนตําบล 
และพนักงานจ้าง ฯ

จํานวน 150,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและทัศนศึกษา
ดูงานของพนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง ฯ เช่น
ค่าอาหาร และเครืองดืม ฯลฯ
(ปรากฎในแผนพัมนาสีปี พ.ศ. 2561หน้า 146 ข้อ1)

3.โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานภายในประเทศของคณะผู้บริหารและ
สมาชิกสภาฯ

จํานวน 400,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร
และสมาชิกสภาฯ และค่าอาหารและเครืองดืม ฯลฯ
(ปรากฎในแผนพัมนาสีปี พ.ศ. 2561หน้า 146ข้อ2)

4.โครงการวันเยาวชนแห่งชาติ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างกิจกรรม ค่าอาหาร และเครืองดืม ฯลฯ
(ปรากฎในแผนพัมนาสีปี พ.ศ. 2561หน้า167ข้อ5)
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5.โครงการรณรงค์ลดปริมาณขยะและแยกขยะ(ธนาคารขยะ)
   เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการทําความสะอาดและแยกขยะ  ฯลฯ

จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการทําความสะอาด และ
การขัดแยกขยะต่าง ๆ ฯลฯ
(ปรากฎในแผนพัมนาสีปี พ.ศ. 2561หน้า181 ข้อ8)

7.โครงการวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าของรางวัล ค่าวัสดุการเรียนการสอน
รวมถึงค่าอาหารและเครืองดืมฯลฯ
(ปรากฎในแผนพัมนาสีปี พ.ศ. 2561หน้า 167ข้อ8)

8.โครงการวันสูงอายุ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ
เช่น  ค่าอาหารและค่าเครืองดืม ฯลฯ
(ปรากฎในแผนพัมนาสีปี พ.ศ. 2561)

9.โครงการรับเสด็จ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมรับเสด็จ เช่น
ค่าจัดทําป้ายทรงพระเจริญ ซุ้มรับเสด็จ ฯลฯ
(ปรากฎในแผนพัมนาสีปี พ.ศ. 2561หน้า168ข้อ3)

ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชนภาคฤดูร้อน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม คุณธรรม
และค่าอาหารและเครืองดืมฯ ฯลฯ
(ปรากฎในแผนพัมนาสีปี พ.ศ. 2561หน้า194ข้อ14)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 150,000 บาท
(รายจ่ายเพือซ่อมแซมบํารุงเพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ)
 เพือจ่ายเป็น
- ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ทีมีวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท
  เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ กล้องถ่ายรูป เครืองถ่ายเอกสาร เป็นต้น

ค่าวัสดุ รวม 990,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 80,000 บาท

เพือจ่าย เป็นค่าสิงของเครืองใช้ต่าง ๆ เช่น คูลเลอร์
จาน แก้วนํา ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่าย เป็นค่าจัดซืออะไหล่ และอุปกรณ์รถยนต์ เช่น
ล้อยาง กระจก และอืน ๆฯลฯ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 400,000 บาท
เพือจ่าย เป็นค่านํามันดีเซล นํามันเบนซิน นํามันเครือง
สําหรับรถยนต์ส่วนกลาง รถเก็บขยะ รถนําอเนกประสงค์
เป็นต้น

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําวารสารสากอสาส์น
และค่าหนังสือพิมพ์รายวัน หนังสือเอกสารทางวิชาการ
และอืนๆ ฯลฯ

วัสดุกีฬา จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬาภายในสํานักงาน
และอืน ๆ ฯลฯ

วันทีพิมพ์ : 6/10/2560  09:59:28 หน้า : 5/29



วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬาภายในสํานักงาน
และอืน ๆ ฯลฯ
(ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561)

งบลงทุน รวม 278,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 278,800 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซือตู้ใส่เอกสารภายในสํานักงาน จํานวน 2 ตู้ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้ใส่เอกสารสํานักงาน สํานักปลัด
 ตามราคาท้องตลาด เนืองจากเป็นรายการทีไม่ได้ระบุไว้ในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ พ.ศ. 2560 (ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561
หน้า202ขอ4)

จัดซือโพเดียม จํานวน 1 ตัว จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโพเดียมสําหรับใช้ในการออกภาคสนาม
(ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561หน้า195ข้อ6)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
- ค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 1 
เครือง

จํานวน 21,000 บาท

มีคุณลักษณะพืนฐานดังนี
 1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก(2 core)
     จํานวน 2 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึง หรือดีกว่าดังนี
 1) ในกรณีทีมีหน่วยความจํา แบบ Cache Mamory ขนาดไม่น้อยกว่า
      2 MB หรือมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐาน ไม่น้อยกว่า 2.1 GHz
      และมีหน่วยประเมินผลด้าน
กราฟิก (Graphics Proccssing Unit)  
      ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ
 2) ในกรณีทีมีหน่วยความจํา แบบ Cache Mamory ขนาดไม่น้อยกว่า
      3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 2.5 GHz
      และมีเทคโนโลยีเพิมสัญญาณนาฬิกาในกรณีทีต้องใช้ความสามารถ
      ในการประมวลผลสูล
 2. มีหน่วยความจําหลัก (Ram) ชนิด DDR3 หรือดีกว่าขนาดไม่น้อย
กว่า
     8 GB
 3. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB 
     จํานวน 1 หน่วยหรือชนิด Solid State disk ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า
     120  GB จํานวน 1 หน่วย
 4. มีจอภาพทีรองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366X786 Pixel และ
     มีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิว
 5. มี DVD-RW  หรือดีกว่าจํานวน 1 หน่วย
 6. มีช่องเชือมระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000  
     Best-T หรือดีกว่าจํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 7. สามารถใช้งาน
   7.1 Wi-Fi (802.11b,g,n)
   7.2 Bluetooth ได้เป็นอย่างน้อย
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี 
พ.ศ.2560 (ปรากฎในแผนพัมนาสีปี พ.ศ. 2561หน้า 202 ข้อ2)
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- ค่าจัดซือเครืองสํารองไฟ ขนาด 800 VA
  จํานวน 6 เครือง

จํานวน 16,800 บาท

คุณลักษณะพืนฐานดังนี
 1. มีกําลังไฟด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
 2. สามารถสํารองไฟได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
(ปรากฎในแผนพัมนาสีปี พ.ศ. 2561หน้า 204 ข้อ15)

- ค่าใช้จ่ายในการจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที 1
  (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว )

จํานวน 22,000 บาท

มีคุณลักษณะพืนฐานดังนี
 1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก(4 core)
     จํานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึง หรือดีกว่าดังนี
  1.1) ในกรณีทีมีหน่วยความจํา แบบ Cache Mamory ขนาดไม่น้อย
กว่า
      2 MB หรือมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐาน ไม่น้อยกว่า 3.8 GHz
  1.2) ในกรณีทีมีหน่วยความจํา แบบ Cache Mamory ขนาดไม่น้อย
กว่า
      6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 2.7 GHz
 2.   มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึง
       หรือดีกว่า ดังนี
   2.1 มีแผงวงจรเพือแสดงภาพจากแผงวงจรหลักทีมีความจําขนาดไม่
น้อย
         กว่า 1 GB
   2.2 มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังภายในหน่วยประมวลผล
กลาง
         แบบ (Graphics  Processing)  Unit ) ทีสามารถใช้หน่วยงาน
หลัก
         ในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
   2.3 มีหน่วยแสดงผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ
         Onboard Graphics ทีมีความสามารถในการใช้หน่วยความจํา
         หลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
 3. มีหน่วยความจํา (Ram) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า
     4 GB
 4. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (hard Drive) ชนิด sata หรือดีกว่า ขนาด
ความจุ
     ไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด solid Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า
      120 GB จํานวน 1 หน่วย
 5. มี DVD-RW  หรือดีกว่าจํานวน 1 หน่วย
 6. มีช่องเชือมระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000  
     Best-T หรือดีกว่าจํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 7. มีแป้นพิมพ์และเมาส์
 8. มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า
   8.1 Comtrast LCD หรือดีกว่า
   8.2 มีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว จํานวน 1 หน่วย
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี
 พ.ศ.2560 (ปรากฎในแผนพัมนาสีปี พ.ศ. 2561หน้า 202 ข้อ1)

วันทีพิมพ์ : 6/10/2560  09:59:28 หน้า : 7/29



- ค่าใช้จ่ายในการจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมาลผล แบบที 1
  (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว)

จํานวน 22,000 บาท

มีคุณลักษณะพืนฐานดังนี
 1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก(4 core)
     จํานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึง หรือดีกว่าดังนี
  1.1) ในกรณีทีมีหน่วยความจํา แบบ Cache Mamory ขนาดไม่น้อย
กว่า
      2 MB หรือมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐาน ไม่น้อยกว่า 3.8 GHz
  1.2) ในกรณีทีมีหน่วยความจํา แบบ Cache Mamory ขนาดไม่น้อย
กว่า
      6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 2.7 GHz
 2.   มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึง
       หรือดีกว่า ดังนี
   2.1 มีแผงวงจรเพือแสดงภาพจากแผงวงจรหลักทีมีความจําขนาดไม่
น้อย
         กว่า 1 GB
   2.2 มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังภายในหน่วยประมวลผล
กลาง
         แบบ (Graphics  Processing)  Unit ) ทีสามารถใช้หน่วยงาน
หลัก
         ในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
   2.3 มีหน่วยแสดงผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ
         Onboard Graphics ทีมีความสามารถในการใช้หน่วยความจํา
         หลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
 3. มีหน่วยความจํา (Ram) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า
     4 GB
 4. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (hard Drive) ชนิด sata หรือดีกว่า ขนาด
ความจุ
     ไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด solid Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า
      120 GB จํานวน 1 หน่วย
 5. มี DVD-RW  หรือดีกว่าจํานวน 1 หน่วย
 6. มีช่องเชือมระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000  
     Best-T หรือดีกว่าจํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 7. มีแป้นพิมพ์และเมาส์
 8. มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า
   8.1 Comtrast LCD หรือดีกว่า
   8.2 มีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว จํานวน 1 หน่วย
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี 
พ.ศ.2560 (ปรากฎในแผนพัมนาสีปี พ.ศ. 2561หน้า 202 ข้อ1)
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- ค่าใช้จ่ายในการจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ 
Network

จํานวน 12,000 บาท

มีคุณลักษณะพืนฐานดังนี
 1. มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600X600 dpi
 2. มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
 3. มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
 4. มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
 5. สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
 6. มีช่องเชือมต่อ ((intetface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 
     หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 7. มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย ( Network intetface) 
   7.1 แบบ 10/100 Best-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
   7.2 หรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (WI-Fi)  ได้
 8. สามารถใช้ได้กับ A4,letter,Legalและ Costom
 9. มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า  250 แผ่น
(ปรากฎในแผนพัมนาสีปี พ.ศ. 2561หน้า 203 ข้อ13)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน คุรุภัณฑ์สํานักงาน
  องค์การบริหารส่วนตําบลสากอ เช่น เครืองถ่ายเอกสาร
  เครืองปรับอากาศ รถยนต์ส่วนกลาง กล้องถ่ายรูป ฯลฯ

งบเงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 60,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่า
  อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
  - อุดหนุนโครงการส่งเสริมการดําเนินงานศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
    การซือหรือการจ้างของ อบต.  ระดับอําเภอสุไหงปาดี จ. นราธิวาส
    ประจําปี  2561 ให้แก่ อบต. ปะลูรู ตังไว้ 30,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการ เช่น
    ค่าเครืองคอมพิวเตอร์ เครืองปรับอากาศ ค่ากล้องดิจิตอล ฯลฯ
    (ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 หน้า197 ข้อ 4)
  - อุดหนุนทีทําการอําเภอสุไหงปาดี โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด
    ตังไว้  30,000 บาท เพืออุดหนุนทีทําการอําเภอสุไหงปาดีในการ
    แก้ไขปัญหายาเสพติด
    (ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 หน้า197 ข้อ 3)

งานบริหารงานคลัง รวม 4,145,860 บาท
งบบุคลากร รวม 2,700,360 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,700,360 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,662,840 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล จํานวน 6 อัตรา
- ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองคลัง จํานวน 1 อัตรา
- ตําแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการเงิน จํานวน 1 อัตรา
- ตําแหน่ง เจ้าพนักงานการเงิน จํานวน 1 อัตรา
- ตําแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ จํานวน 1 อัตรา
- ตําแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จํานวน 1 อัตรา
- ตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา
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เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 204,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
- เงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจําสํานักงานพืนทีพิเศษ
  และเงินตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล
- เงินเเพิมพิเศษสําหรับการสู้รบ (พสร.) ให้แก่พนักงานส่วน
ตําบล จํานวน 1 ขัน จํานวน 2 อัตรา

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าประจําตําแหน่ง
 - ผู้อํานวยการกองคลัง จํานวน 1 อัตรา
 - หัวหน้าฝ่ายการเงินฯ จํานวน 1 อัตรา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 621,720 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างฯ อบต. จํานวน 4 อัตรา
- ผช.จพง. การเงินฯ  จํานวน 1 อัตรา
- ผช.จพง. พัสดุ        จํานวน 1 อัตรา
- ผช.จพง. จัดเก็บรายได้  จํานวน 1 อัตรา
- ผช.จนท. การเงินฯ  จํานวน 1 อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 151,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่า
- เงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจําสํานักงาน
  พืนทีพิเศษและเงินตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่พนักงาน
  จ้างตามภารกิจ ของ อบต.สากอ จํานวน 4 อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 1,405,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 280,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 200,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 60,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 430,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 100,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ จํานวน 100,000 บาท
เพือใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศเกียวกับการ
ปฏิบัติราชการและค่าเบียเลียงรวมถึงค่าใช้จ่ายอืนๆของพนักงานส่วน
ตําบลและพนักงานจ้างฯ
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564)

โครงการ อบต.เคลือนที จํานวน 30,000 บาท

เพือจัดเก็บภาษี กองคลัง
โครงการจัดทําแผนทีภาษี จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็น ค่าจัดทําแผนทีภาษี กองคลัง
ค่าวัสดุ รวม 115,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุต่าง ๆ ทีจําเป็นต้องใช้ในสํานัก
งาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ เครืองเขียน เป็นต้น

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตู้เก็บวัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุในการทําสือเผยแพร่ เช่น กระดาษพิมพ์รูปถ่าย ฯลฯ
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล
เครืองอ่านและบันทึกข้อมูล ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 580,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 350,000 บาท

เพือจ่ายเป็น
- ค่ากระแสไฟฟ้าประจําสํานักงานและค่ากระแสไฟฟ้าระบบประปาหมู่
บ้านก่อนการส่งมอบ
- ค่ากระแสไฟฟ้าสาธารณะเกินสิทธิ ตังไว้ 150,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่า
กระแสไฟฟ้าเกินสิทธิ ฯลฯ

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 90,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
- ค่าโทรศัพท์ในสํานักงานและโทรศัพท์มือถือของผู้มีสิทธิตามระเบียบฯ

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณีย์ และอืนๆ
ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 120,000 บาท

เพือจ่ายเป็น
- ค่าบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ADSL 
- ค่าเช่าพืนทีเว็บไซต์เซิร์ฟเวอร์พร้อมโดเมน ADSL

งบลงทุน รวม 40,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 40,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าจัดซือตู้เหล็กบานทึบ จํานวน 1 ตู้ จํานวน 7,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้ทึบสํานักงาน
ราคาตามท้องตลาด เนืองจากเป็นรายการทีไม่มีระบุไว้ในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ พ.ศ.2560 (ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561
หน้า 103 ข้อ 14)
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สําหรับงานประมวลผล จํานวน 21,000 บาท
มีคุณลักษณะพืนฐานดังนี
 1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก(2 core)
     จํานวน 2 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึง หรือดีกว่าดังนี
 1) ในกรณีทีมีหน่วยความจํา แบบ Cache Mamory ขนาดไม่น้อยกว่า
      2 MB หรือมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐาน ไม่น้อยกว่า 2.1 GHz
      และมีหน่วยประเมินผลด้าน
กราฟิก (Graphics Proccssing Unit)  
      ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ
 2) ในกรณีทีมีหน่วยความจํา แบบ Cache Mamory ขนาดไม่น้อยกว่า
      3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 2.5 GHz
      และมีเทคโนโลยีเพิมสัญญาณนาฬิกาในกรณีทีต้องใช้ความสามารถ
      ในการประมวลผลสูล
 2. มีหน่วยความจําหลัก (Ram) ชนิด DDR3 หรือดีกว่าขนาดไม่น้อย
กว่า
     8 GB
 3. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB 
     จํานวน 1 หน่วยหรือชนิด Solid State disk ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า
     120  GB จํานวน 1 หน่วย
 4. มีจอภาพทีรองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366X786 Pixel และ
     มีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิว
 5. มี DVD-RW  หรือดีกว่าจํานวน 1 หน่วย
 6. มีช่องเชือมระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000  
     Best-T หรือดีกว่าจํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 7. สามารถใช้งาน
   7.1 Wi-Fi (802.11b,g,n)
   7.2 Bluetooth ได้เป็นอย่างน้อย
เครืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สําหรับงานประมวลผล (เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2560
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561หน้า 202 ข้อ 2)

ค่าจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED แบบ Network จํานวน 12,000 บาท
มีคุณลักษณะพืนฐานดังนี
 1. มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600X600 dpi
 2. มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
 3. มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
 4. มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
 5. สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
 6. มีช่องเชือมต่อ ((intetface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 
     หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 7. มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย ( Network intetface) 
   7.1 แบบ 10/100 Best-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
   7.2 หรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (WI-Fi)  ได้
 8. สามารถใช้ได้กับ A4,letter,Legalและ Costom
 9. มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า  250 แผ่น
เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สี แบบ Network (ตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ
.2560 
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561หน้า 203 ข้อ 13)
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 170,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 170,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 170,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1. โครงการกิจกรรม อปพร. จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรม ค่าอาหารและค่าเครืองดืมฯ ฯลฯ
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561หน้า187ข้อ6 )

2. โครงการจัดฝึกอบรม อปพร. จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การทบทวน
สําหรับ อปพร.
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561หน้า186 ข้อ1 )

4. โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการซักซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561หน้า187ข้อ7 )

โครงการเจ็ดวันอันตราย ประจําศูนย์ อบต. สากอ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการตังจุดตรวจส่งท้ายปีเก่า
ต้อนรับปีใหม่ เช่น ค่าพาหนะ ค่าอาหาร ค่าเครืองดืน ฯลฯ
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561หน้า187ข้อ9 )

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของ
องค์การบริหารส่วนตําบล เช่น การซ่อมแซมต่าง ๆ ฯลฯ

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 1,720,420 บาท
งบบุคลากร รวม 939,720 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 939,720 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 687,720 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล  จํานวน 2 อัตรา
    -ตําแหน่ง นักบริหารงานการศึกษา  จํานวน 1 อัตรา
    -ตําแหน่ง นักวิชาการศึกษา  จํานวน 1 อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
-เงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจําสํานักงานพืนทีพิเศษและเงิน
ตอบพิเศษรายเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล  จํานวน 2 อัตรา

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ให้แก่
-นักบริหารงานการศึกษา  จํานวน 1 อัตรา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
-ค่าจ้างคนงานทัวไป  จํานวน 1 อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
    -เงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจําสํานักงานพืนทีพิเศษและ
เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่พนักงานจ้างฯ จํานวน 1 อัตรา
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งบดําเนินงาน รวม 746,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 304,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็น
    -เงินค่าประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ ให้แก่พนักงานส่วนตําบล
และพนักงานจ้างฯ

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 84,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน เช่าซือ เช่าซือบ้าน ค่าผ่อนชําระเงินกู้ให้เแก่พนัก
งานส่วนตําบลและผู้มีสิทธิตามระเบียบ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบลและผู้มี
สิทธิตามระเบียบ

ค่าใช้สอย รวม 342,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 60,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนา
ต่างๆของพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าจ้างเหมาวิทยากรสอนศาสนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 72,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการวิทยากรวิทยากรสอนศาสนาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก จํานวน 1 อัตรา

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมเพือการศึกษาแก่เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการ
(ปรากฎในแผนพัมนาสีปี พ.ศ. 2561)

ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมศึกษาดูงานครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ผดด. จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน ค่ายานพาหนะ ค่าสอาหารและ
เครืองดืมฯลฯ
(ปรากฎในแผนพัมนาสีปี พ.ศ. 2561)

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและสัมนา จํานวน 75,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก และค่าใช้จ่ายอืนๆในการ
เดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง ฯลฯ

โครงการจัดฝึกอบรมภาษาอังกฤษช่วงปิดภาคเรียน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม ค่าวัสดุ ค่าวิทยากร ค่า
อาหาร และเครืองดืม ฯลฯ
(ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561)

โครงการวันแม่แห่งชาติ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
(ปรากฎในแผนพัมนาสีปี พ.ศ. 2561)

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆทีจําเป็นต้องใช้ในสํานักงาน
เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ เครืองเขียน ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมู
เครืองอ่านและบันทึกข้อมูล ฯลฯ
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งบลงทุน รวม 34,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 34,700 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าจัดซือโต๊ะคอมพิวเตอร์  จํานวน 1 ตัว จํานวน 2,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะคอมพิวเตอร์ กองการ
ศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ราคาตามท้องตลาด เนืองจากเป็นรายการทีไม่มี
ระบุไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฆ์ พ.ศ.2560(ปรากฎในแผนพัฒนาท้อง
ถินสีปี พ.ศ. 2561)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ขาวดํา ชนิด Network จํานวน 7,900 บาท
มีคุณลักษณะพืนฐานดังนี
 1. มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200X1,200 dpi
 2. มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm)
 3. สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
 4. มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 64 MB
 5. มีช่องเชือมต่อ ((intetface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 
     หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 6. มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย ( Network intetface) 
   6.1 แบบ 10/100 Best-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
   6.2 หรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (WI-Fi)  ได้

 7. สามารถใช้ได้กับ A4,letter,Legalและ Costom โดยมีถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า  250 แผ่น
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561)
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ค่าใช้จ่ายในการจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล แบบที 1 
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว)

จํานวน 22,000 บาท

คุณลักษณะพืนฐานดังนี
 1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก(4 core)
     จํานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึง หรือดีกว่าดังนี
  1.1) ในกรณีทีมีหน่วยความจํา แบบ Cache Mamory ขนาดไม่น้อย
กว่า
      2 MB หรือมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐาน ไม่น้อยกว่า 3.8 GHz
  1.2) ในกรณีทีมีหน่วยความจํา แบบ Cache Mamory ขนาดไม่น้อย
กว่า
      6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 2.7 GHz
 2.   มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึง
       หรือดีกว่า ดังนี
   2.1 มีแผงวงจรเพือแสดงภาพจากแผงวงจรหลักทีมีความจําขนาดไม่
น้อย
         กว่า 1 GB
   2.2 มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังภายในหน่วยประมวลผล
กลาง
         แบบ (Graphics  Processing)  Unit ) ทีสามารถใช้หน่วยงาน
หลัก
         ในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
   2.3 มีหน่วยแสดงผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ
         Onboard Graphics ทีมีความสามารถในการใช้หน่วยความจํา
         หลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
 3. มีหน่วยความจํา (Ram) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า
     4 GB
 4. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (hard Drive) ชนิด sata หรือดีกว่า ขนาด
ความจุ
     ไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด solid Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า
      120 GB จํานวน 1 หน่วย
 5. มี DVD-RW  หรือดีกว่าจํานวน 1 หน่วย
 6. มีช่องเชือมระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000  
     Best-T หรือดีกว่าจํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 7. มีแป้นพิมพ์และเมาส์
 8. มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า
   8.1 Comtrast LCD หรือดีกว่า
   8.2 มีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว จํานวน 1 หน่วย
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561)

เครืองสํารองไฟ จํานวน 2,800 บาท
คุณลักษณะพืนฐานดังนี
 1. มีกําลังไฟด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
 2. สามารถสํารองไฟได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561)

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 13,033,160 บาท
งบบุคลากร รวม 2,259,720 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,259,720 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,526,400 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก
    -ตําแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก จํานวน 6 อัตรา
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เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 180,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
    -เงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจําสํานักงานพืนทีพิเศษและ
เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนให้ครูผู้ดูแลเด็ก จํานวน 1 อัตรา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 338,400 บาท
เพือจ่ายเป็น
    -ค่าจ้างให้แก่ผู้ดูแลเด็ก จํานวน 3 อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 214,920 บาท
เพือจ่ายเป็น
    -เงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจําสํานักงานพืนทีพิเศษและ
เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่ครูผู้ดูแลเด็ก จํานวน 3 อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 4,718,340 บาท
ค่าตอบแทน รวม 55,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 55,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเงินช่วยเหลือบุตร ให้แก่
    -ครูผู้ดูแลเด็ก ครู คศ. และผู้มีสิทธิตามระเบียบฯ

ค่าใช้สอย รวม 1,405,800 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าจัดซือวัสดุุสือการเรียนการสอน จํานวน 362,100 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
    -เป็นค่าสือการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครืองเล่นพัฒนาการ
เด็ก  ในอัตราคนละ 1,700 บาท (213X1,700=362,100) (ตามอํานาจ
หน้าทีส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561หน้า 166ข้อ1)

เพือจ่ายเป็นโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ศพด.บ้าน
สากอ) - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสากอ (106X20X245X= 519,400.- - 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลูบี (47X20X245X= 230,300.- - ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านดารุลอามาน (60X20X245X= 294,000.- เพือจ่ายเป็น
โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสากอ , 
ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลูบี และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดารุลอามาน

จํานวน 1,043,700 บาท

ค่าวัสดุ รวม 3,257,540 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 3,257,540 บาท

เพือจ่ายเป็นอาหารเสริม(นม) ให้แก่
    -สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน(สพฐ.)
    ตังไว้ 2,849,389.40.-บาท (1,487 x7.37x260)
    -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ตังไว้ 408,150.60.-บาท (213x7.37x260)
    (ตามอํานาจหน้าทีส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
    (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 61 หน้า168 ข้อ12)

งบลงทุน รวม 107,100 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 107,100 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทัง 3 แห่ง จํานวน 107,100 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561หน้า 167ข้อ7)
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งบเงินอุดหนุน รวม 5,948,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 5,948,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 5,948,000 บาท

อุดหนุนกิจการการส่งเสิมพัฒนาเด็ก เยาวชน การจัดทําโครงการอาหาร
กลางวันสําหรับนักเรียนโรงเรียนในเขตตําบลสากอ
    -อุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านไม้แก่น จํานวน
    นักเรียน 363 คน ตังไว้ 1,452,000.-บาท (363x20x200)
    -อุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านบอเกาะ จํานวน
    นักเรียน 127 คน ตังไว้ 508,000.-บาท (127x20x200)
    -อุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านบาโงมา
แย จํานวน
    นักเรียน 178 คน ตังไว้ 712,000.-บาท (178x20x200)
    -อุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านสากอ จํานวน
    นักเรียน 432 คน ตังไว้ 1,728,000.-บาท (432x20x200)
    -อุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านกลูบี จํานวน
    นักเรียน 171 คน ตังไว้ 684,000.-บาท (171x20x200)
    -อุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านจือแร จํานวน
    นักเรียน 216 คน ตังไว้ 864,000.-บาท (216x20x200)
    เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําอาหารกลางวันของโรงเรียน
จํานวน 6 โรง (ตามอํานาจหน้าทีส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม)
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561หน้า 197 ข้อ1)

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 178,200 บาท
งบดําเนินงาน รวม 88,200 บาท
ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการตรวจสุขภาพประจําปีของคณะผู้บริหารและข้าราชการ
ส่วนท้องถินฯ

จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจสุขภาพประจําปีของขณะผู้บริหาร ข้า
ราชการส่วนท้องถินฯ
  (ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561หน้า 182 ข้อ13)

โครงการปันจักรยานเพือสุขภาพ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดทําโครงการ ค่าฝึกอบรม และค่าอุปกรณ์อืนๆ
เพือส่งเสริมด้านสุขภาพ
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561หน้า 184ข้อ19)
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ค่าวัสดุ รวม 28,200 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 28,200 บาท

- ค่าใช้จ่ายในการจัดซือนํายาฉีดพ่นกันยุง
  ตังไว้  3,300 บาท เพือจ่ายเป็นค่านํายาฉีดพ่นกันยุง
  (บรรจุในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.  2561 หน้า 180 ข้อ 5  )
- ค่าใช้จ่ายในการจัดซือทรายอะเบทป้องกันยุงเพาะพันธ์
  ตังไว้  4,900 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือทรายอะเบทฯ
  (บรรจุในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561  หน้า 182 ข้อ 11  )
- ค่าใช้จ่ายในการจัดซือเวชภัณฑ์ป้องกันโรควัวเท้าเปือย
  ตังไว้  4,900 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือทเวชภัณฑ์ป้องกันโรควัวเท้า
เปือย
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561หน้า 180 ข้อ 19)

งบเงินอุดหนุน รวม 90,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 90,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 90,000 บาท

อุดหนุนโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขต
ตําบลสากอ ตังไว้ 90,000.- บาท
 - เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการบริหารสาธารณสุขมูลฐาน (สคมช.)
   รวม 12 หมู่บ้าน ๆ ละ 7,500 บาท ในการดําเนินกิจการตาม
   โครงการสนับสนุนการบริหารสาธารณสุข
   (ตามอํานาจหน้าทีในการป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ)
  (ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561หน้า 183 ข้อ 17)

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 1,961,380 บาท
งบบุคลากร รวม 1,311,480 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,311,480 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 693,900 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล ตําแหน่ง
 - ผู้อํานวยการกองช่าง จํานวน 1 อัตรา
 - นายช่างโยธา จํานวน 1 อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 60,720 บาท
เพือจ่ายเป็นค่า
  เพือจ่ายเป็น
  - เงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจําสํานักงานพืนทีพิเศษและเงิน
  ตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล จํานวน 2 อัตรา
  - เงินเพิมพิเศษสําหรับการสู้รบ (พสร.) จํานวน 1 ขัน ให้แก่พนักงาน  
  ส่วนตําบล จํานวน 1 อัตรา

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่า
 - เงินประจําตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองช่าง จํานวน 1 อัตรา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 369,840 บาท
เพือจ่ายเป็นค่า
 - ค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 2 อัตรา
 - ค่าจ้างพนักงานจ้างทัวไป จํานวน 1 อัตรา
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 145,020 บาท
เพือจ่ายให้กับ
 เพือจ่ายเป็น
 - เงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจําสํานักงานพืนทีพิเศษและเงิน
   ตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่พนักงานจ้าง จํานวน 3 อัตรา
 - พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 2 อัตรา
 - พนักงานจ้างทัวไป จํานวน 1 อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 620,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 130,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 120,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าผลประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ
 - ค่าตอบแทนผลประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ
 (โบนัส) ให้แก่ พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างฯ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่
 พนักงานส่วนตําบล และผู้มีสิทธิตามระเบียบฯ

ค่าใช้สอย รวม 160,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 60,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม สัมมนา
 ของพนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้างฯ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศและต่างประเทศ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ 
และต่างประเทศ เช่น ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก  ค่าเบียเลียงใน
การเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 330,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ไฟฟ้าสําหรับใช้ภายในอาคาร
  องค์การบริหารส่วนตําบล และอุปกรณ์ไฟฟ้าสาธารณะ ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 100,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างต่าง ๆ เช่นสี ไม้ 
  ปูนซิเมนต์ ทราย อิฐ ท่อประปา ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น แผ่นป้าย  ผ้า
  กระดาษโปสเตอร์  สี พู่กัน ฯลฯ

วัสดุอืน จํานวน 100,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณr์ประปา เช่น ท่อประปา หัวก๊อก
  กาว ข้องอ ฯลฯ
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งบลงทุน รวม 29,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 29,900 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
- ค่าใช้จ่ายในการจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที 1 
  (จอขนาดไม่น้อยกว่า  19 นิว)

จํานวน 22,000 บาท

มีคุณลักษณะพืนฐานดังนี
 1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก(4 core)
     จํานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึง หรือดีกว่าดังนี
  1.1) ในกรณีทีมีหน่วยความจํา แบบ Cache Mamory ขนาดไม่น้อย
กว่า
      2 MB หรือมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐาน ไม่น้อยกว่า 3.8 GHz
  1.2) ในกรณีทีมีหน่วยความจํา แบบ Cache Mamory ขนาดไม่น้อย
กว่า
      6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 2.7 GHz
 2.   มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึง
       หรือดีกว่า ดังนี
   2.1 มีแผงวงจรเพือแสดงภาพจากแผงวงจรหลักทีมีความจําขนาดไม่
น้อย
         กว่า 1 GB
   2.2 มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังภายในหน่วยประมวลผล
กลาง
         แบบ (Graphics  Processing)  Unit ) ทีสามารถใช้หน่วยงาน
หลัก
         ในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
   2.3 มีหน่วยแสดงผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ
         Onboard Graphics ทีมีความสามารถในการใช้หน่วยความจํา
         หลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
 3. มีหน่วยความจํา (Ram) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า
     4 GB
 4. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (hard Drive) ชนิด sata หรือดีกว่า ขนาด
ความจุ
     ไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด solid Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า
      120 GB จํานวน 1 หน่วย
 5. มี DVD-RW  หรือดีกว่าจํานวน 1 หน่วย
 6. มีช่องเชือมระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000  
     Best-T หรือดีกว่าจํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 7. มีแป้นพิมพ์และเมาส์
 8. มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า
   8.1 Comtrast LCD หรือดีกว่า
   8.2 มีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว จํานวน 1 หน่วย
 (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจําปี
 2560)(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561หน้า 202 ข้อ1)
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- ค่าใช้จ่ายในการจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ขาวดํา ชนิด Network 
แบบที 1

จํานวน 7,900 บาท

คุณลักษณะพืนฐาน ดังนี
 1. มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
 2. มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm)
 3. สามารถพิมพ์เอกสารกลับอัตโนมัติได้
 4. มีหน่วยความจํา (memory) ขนาดไม้น้อยกว่า 64 MB
 5. มีช่องเชือมต่อ (interfece) แบบ parallel หรือ USB 2.0 หรือดี
กว่า 
     จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 6. มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (network Interface) 
     6.1  แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
     6.2  หรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi)
 7. สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่
     กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
     ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประจําปี 2560
     (ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561หน้า203 ข้อ13)

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 995,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 995,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 995,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
- โครงการกองทุนเศรษฐกิจกรณ๊กลุ่มอาชีพผิดนัดไม่ชําระหนีตามสัญญา จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าชดใช้เงินคืนโครงการเศรษฐกิจชุมชน ฯ
 (ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561)

- โครงการจัดเวทีประชาคมเพือจัดทําแผนพัฒนาสีปีและแผนชุมชน จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ เครืองเขียน ค่าอาหาร ค่าตอบแทน ฯลฯ
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561หน้า 156ข้อ39)

- โครงการแปรรูปมังคุดกวน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการกิจกรรม เช่น 
 ค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ  ฯลฯ
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561)

- โครงการผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ของพระบรมวงศานุวงค์และผู้ด้อย
โอกาส

จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือผู้ป่วย ค่าสาธารณูปโภค
และดูแลรักษาผู้ป่วย ฯลฯ
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561)

- โครงการฝึกอบรมเพิมทักษะการทําขนมพืนบ้าน (สตรีบ้านดาลู ต่อยอด) 
หมู่ที 9

จํานวน 40,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการกิจกรรม เช่น
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ฯลฯ
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561หน้า 151ข้อ19)

- โครงการศึกษาดูงานกลุ่มเยาวชน กลุ่มสตรี หมู่ที 9 บ้านจือแร จํานวน 460,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน เช่น ค่าพาหนะ 
ค่าทีพัก ค่าวิทยากร ค่าอาหารและเครืองดืม ฯลฯ
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561หน้า155ข้อ4)
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- โครงการศึกษาดูงานกลุ่มเยาวชนตามรอยพ่อตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
หมู่ที12 บ้านสรายอ

จํานวน 250,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการ เช่น ค่าพาหนะ
ค่าทีพัก ค่าวิทยากร ค่าอาหารและเครืองดืม ฯลฯ
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 หน้า 155ข้อ35)

- โครงการเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในารจัดทําโครงการ เช่น ค่าอาหาร
และค่าเครืองดืม ฯลฯ
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561หน้า 155ข้อ32)

- โครงการส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวแบบเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการจัดซือเมล็ดพันธ์พืช ค่าเงิน
รางวัลแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ฯ
 (ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561หน้า153ข้อ28)

- โครงการส่งเสริมสนับสนุนสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการ ค่าอาหาร
และค่าเครืองดืม ฯลฯ
 (ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561)

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 650,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 650,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 560,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการกีฬาฟุตซอล จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา ค่าอาหารและเครืองดืม
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน ค่าเงินรางวัลชนะเลิศ ฯลฯ
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561หน้า 179ข้อ14)

ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาเชือมสัมพันธ์ระหว่างหมู่บ้าน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา ค่าอาหารและเครืองดืม
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน ค่าเงินรางวัลชนะเลิศ ฯลฯ
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561หน้า178 ข้อ7)
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ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา ค่าอาหารและเครืองดืม
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน ค่าเงินรางวัลชนะเลิศ ฯลฯ
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561)

ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนอายุไม่เกิน 12 ปี จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา ค่าอาหารและเครืองดืม
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน ค่าเงินรางวัลชนะเลิศ ฯลฯ
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561หน้า179 ข้อ11)
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ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา ค่าอาหารและเครืองดืม
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน ค่าเงินรางวัลชนะเลิศ ฯลฯ
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561หน้า178ข้อ8)

ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันเซปักตะกร้อ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา ค่าอาหารและเครืองดืม
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน ค่าเงินรางวัลชนะเลิศ ฯลฯ
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561หน้า 177 ข้อ2)

ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันฟุตบอลตําบลต้านยาเสพติด จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา ค่าอาหารและเครืองดืม
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน ค่าเงินรางวัลชนะเลิศ ฯลฯ
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561หน้า174 ข้อ36)

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันในระดับต่างๆ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าเบียเลียง ค่า
เดินทาง ฯลฯ
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561หน้า178ข้อ6)

โครงการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชน จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา ค่าอาหารและเครืองดืม
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน ค่าเงินรางวัลชนะเลิศ ฯลฯ
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561หน้า 175 ข้อ40)

ค่าวัสดุ รวม 90,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 90,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดซืออุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561)

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 1,102,500 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,060,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,060,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการดะวะห์สัมพันธ์ จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการ ค่าอาหาร และค่าเครือง
ดืม ฯลฯ
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561หน้า192 ข้อ4)

ค่าใช้จ่ายโครงการมาวลิดประจําหมู่บ้าน จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการ ค่าอาหาร และค่าเครือง
ดืม ฯลฯ
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561หน้า192ข้อ2)

ค่าใช้จ่ายโครงการมาอัลฮิจเราะห์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการ ค่าอาหาร และค่าเครือง
ดืม ฯลฯ
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561หน้า193ข้อ7)

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมวัฒนธรรมพืนบ้าน จํานวน 230,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการ ค่าอาหาร และค่าเครือง
ดืม ฯลฯ
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561หน้า194ข้อ4)

ค่าใช้จ่ายโครงการสอนคัมภีร์อัลกุรอาน จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการ ค่าอาหาร และค่าเครือง
ดืม ฯลฯ
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561หน้า167ข้อ6)
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ค่าใช้จ่ายโครงการอาซูรอ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการ ค่าอาหาร และค่าเครือง
ดืม ฯลฯ
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561หน้า192ข้อ3)

ค่าใช้จ่ายประเพณีต้อนรับเทศกาลต้อนรับปีใหม่ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการ ค่าอาหาร และค่าเครือง
ดืม ฯลฯ
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561)

โครงการถือศีลอด (ปอซอ) จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการ ค่าอาหาร และค่าเครือง
ดืม ฯลฯ
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561หน้า194 ข้อ15)

งบเงินอุดหนุน รวม 42,500 บาท
เงินอุดหนุน รวม 42,500 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 42,500 บาท

เพือจ่ายเป็นค่า
1.โครงการจัดงานของดีเมืองนราและรับเสด็จ ตังไว้ 30,000-บาท เพือ
เพืออุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอสุไหงปาดี เป็นค่าตกแต่งริว
ขบวน ฯลฯ
(บรรจุในแผนสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า198 ข้อ6)
2.โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพือตกแต่งเรือบุปผชาติเป็นเรือขบวนแห่
ทางนําในงานแข่งขันเรือหน้าพระทีนัง ประจําปี 2561 ตังไว้ 2,500
.-บาท เพืออุดหนุนสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถินจังหวัด
นราธิวาส ฯลฯ
(บรรจุในแผนสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า197 ข้อ3)
3.โครงการวัฒนธรรมอําเภอสุไหงปาดี ประจําปี 2561 ตังไว้ 10,000
.-บาท
เพืออุดหนุนทีทําการปกรองอําเภอสุไหงปาดี ฯลฯ
(บรรจุในแผนสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า198 ข้อ5)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน รวม 9,450,000 บาท
งบลงทุน รวม 9,450,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 9,450,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
1. โครงการถมดินสนามฟุตบอล หมู่ที 1 บ้านตือระ จํานวน 500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าถมดินสนามฟุตบอล หมู่ที 1 บ้านตือระ 
ขนาดกว้าง 12.00 เมตร ยาว 89.00 เมตร หนา 1.00 เมตร
( ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี  ปี 61 หน้า 106 ข้อ 10)

10. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านยะลูตง - สายะ หมู่ที 8 จํานวน 500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านยะลูตง - สายะ หมู่ที 8
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 135.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
( ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี ปี 61หน้า127ข้อ2)

11. โครงการก่อสร้างคูระบายนํา คสล. สายภายในหมู่บ้านแบบฝาปิด หมู่ที 
10 บ้านตันหยง

จํานวน 500,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างคูระบายนํา คสล. หมู่ที 10 บ้านตันหยง
ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 75.00 เมตร
( ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี ปี 61หน้า133ข้อ1)
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12. โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ บ้านบาโงยือริง หมู่ที 11 จํานวน 500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที 11
ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 20.00 เมตร 
( ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี ปี 61หน้า195ข้อ5)

13. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายไปสนามฟุตบอล หมู่ที 12 จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. สายไปสนามฟุตบอล หมู่ที 12
ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 116.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี ปี 61หน้า139 ข้อ14)

14. อุดหนุนสําหรับชดเชยรายได้ทีลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพืนที
จัดหวัดชายแดนภาคใต้

จํานวน 4,200,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าชดเชยรายได้ทีลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพืนทีฯ

2. โครงการถมดินสนามฟุตบอล หมู่ที 2 บ้านบอเกาะ (บิญญา) จํานวน 500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าถมดินสนามฟุตบอล หมู่ที 2 บ้านบิญญา
ขนาดกว้าง 31.00 เมตร ยาว 52.00 เมตร หนา 0.80 เมตร
 ( ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี ปี 61หน้า 108 ข้อ1)

3. โครงการก่อสร้างท่อเหลียม สายบ้านบาโงมาแย หมู่ที 3 จํานวน 350,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อเหลียม สายบาโงมาแย หมู่ที 3
ขนาด 2 ช่อง กว้างช่องละ 1.80 เมตร สูง 1.50 เมตร ยาว 7.00 เมตร
 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี  ปี 61หน้า112ข้อ12)

4. โครงการขุดลอกคลอง สายบ้านบาโงมาแย หมู่ที 3 จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าขุดลอกคลอง สายบาโงมาแย หมู่ที 3
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ลึก 1.50 เมตร ยาว 550.00 เมตร
 ( ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี  ปี 61หน้า 110 ข้อ4)

6. โครงการก่อสร้างคูระบายนํา คสล. ภายในหมู่บ้านละโล๊ะ หมู่ที 5 จํานวน 500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างคูระบายนํา คสล. สายภายในหมู่บ้าน หมู่ที 5
ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึก  0.50 เมตร ยาว 200.00 เมตร
( ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี  ปี 61หน้า116 ข้อ2)

7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตาเนาะรือนะ-แกแกะ หมู่ที 
6

จํานวน 500,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.สายตาเนาะรือนะ -แกแกะ หมู่ที 6
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี  ปี 61หน้า121 ข้อ12)

8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้ามัสยิด-ทุ่งนา หมู่ที 7 
บ้านสือแด

จํานวน 290,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. สายหน้ามัสยิด - ทุ่งนา หมู่ที 7
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
( ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี  ปี 61หน้า 125ข้อ18)

9. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที 7 บ้านสือแด จํานวน 210,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. บ้านสือแด
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 73.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
( ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี  ปี 61หน้า 122 ข้อ3)

จัดซือทีดินสาธารณะ พร้อมถมที หมู่ที 4 บ้านสากอ จํานวน 500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือทีดินสาธารณะ พร้อมถมที หมู่ที 4 บ้านสากอ
 ( ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี ปี 61หน้า 113ข้อ2)
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 450,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 450,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 450,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
- โครงการฟืนฟูนาร้าง จํานวน 250,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่านํามันเบนซิน ค่ายาปราบศัตรูพืช ค่าปุ๋ยเคมี
   ค่าเมล็ดพันธ์ข้าว ฯลฯ 
   (ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561หน้า149ข้อ10)

- โครงการศูนย์สาธิตการเกษตรผสมผสาน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุอุปกรณ์ในการ
  จัดกิจกรรมตามโครงการ 
 (ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561หน้า158ข้อ46)

- โครงการส่งเสริมเกษตรปลูกพืชไร่หลังฤดูเก็บเกียว จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือเมล็ดพันธ์พืช ปุ๋ย 
  และวัสดุอืน ๆ ฯลฯ
  (ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561หน้า163ข้อ17)

- โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรแบบพอเพียงให้กับกลุ่มผู้มีรายได้ตํากว่า
เกณฑ์ จปฐ.

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ทําการเกษตร เช่น เมล็ดพันธ์พืช ปุ๋ย ฯลฯ
  (ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561หน้า149ข้อ12)

- โครงการอบรมเกษตรกรกลุ่มทํานา จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมเกษตรกรกลุ่มทํานาในพืนที ฯลฯ
  (ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561หน้า149ข้อ8)

งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ รวม 10,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
- โครงการร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าพันธ์ไม้ ค่าจัดประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร
  และเครืองดืม ฯลฯ
  (ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561หน้า191ข้อ2)

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 15,894,400 บาท
งบกลาง รวม 15,894,400 บาท
งบกลาง รวม 15,894,400 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 150,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม ของพนักงานจ้าง
  ตามภารกิจและพนักงานจ้างทัวไปของ อบต.

เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการโครงการอืน จํานวน 150,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ
เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 10,426,800 บาท

เพือจ่ายให้กับผู้สูงอายุในพืนที อบต. สากอ จํานวน 919 คน
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561หน้า164ข้อ2)
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เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 2,697,600 บาท
เพือจ่ายให้กับผู้พิการในพืนที อบต. สากอ จํานวน 281 ราย
อัตรารายละ  800 บาท
จํานวน 281 คน อัตราคนละ 800 บาท
 (281x800x12) = 2,697,600.- บาท
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561หน้า164ข้อ3)

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 102,000 บาท
เพือจ่ายให้กับผู้ป่วยเอดส์ ในพืนที อบต.สากอ
จํานวน 17 คน อัตราคนละ 500 บาท
 (17x500x12) = 102,000.- บาท
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561หน้า164ข้อ4)

สํารองจ่าย จํานวน 2,000,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่า
 - เงินสํารองจ่ายในกิจการทีไม่สามารถคาดการณ์ไว้ล่วงหน้า
   ตังไว้  1,200,000.- บาท
 - เงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย
   ตังไว้ 800,000.- บาท
   เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุ สิงของอาหารแห้ง เงินสด ฯลฯ
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561)

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่า 
  - ทุนการศึกษาสําหรับครูผู้ดูแลเด็ก จํานวน 2 อัตราๆคนละ 3,000 บาท

เงินช่วยพิเศษ จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษ ค่าทําศพให้กับข้าราชการ
 พนักงานส่วนท้องถิน และพนักงานจ้างฯ ฯลฯ
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561)

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 228,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.)
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