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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสำกอ 

อ ำเภอสุไหงปำดี   จังหวัดนรำธิวำส 
                 
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 61,313,265 บาท แยกเป็น  
 

แผนงานงบกลาง 
 งบกลาง รวม 15,576,740 บาท 

  งบกลาง รวม 15,576,740 บาท 

   งบกลาง รวม 15,576,740 บาท 

   เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จ ำนวน 200,000 บำท 

      
  - เพื่อจ่ำยเป็นเงินสมทบเข้ำกองทุนประกันสังคมของพนักงำนจ้ำง 

  ตำมภำรกจิและพนักงำนจ้ำงทั่วไปของ อบต. 
      

   เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จ ำนวน 10,000 บำท 

   เงินสนับสนุนงบประมำณรำยจ่ำยกิจกำรโครงกำรอื่น ๆ จ ำนวน 202,000 บำท 

        - เพื่อจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภำพแห่งชำต ิ       

   เบี้ยยังชีพผู้สูงอำย ุ จ ำนวน 9,526,800 บำท 

      

  - เพื่อจ่ำยให้กับผู้สูงอำยุในพ้ืนท่ี อบต. สำกอ 
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรจ่ำย 
  เบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 
  และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงหนังสือสั่งกำรที่เกีย่วข้อง 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้ำ 99  
  ล ำดับที ่1 

      

   เบี้ยยังชีพควำมพิกำร จ ำนวน 3,429,200 บำท 

      

   - เพื่อจ่ำยให้กับผู้พิกำรในพ้ืนท่ี อบต.สำกอ 
 - เป็นไปตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรจ่ำย 
   เบี้ยควำมพิกำรให้คนพิกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
   (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 รวมถึงหนังสือสั่งกำรที่เกี่ยวข้อง 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561  -2565) หน้ำ 99  
  ล ำดับที ่2 

      

   เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ จ ำนวน 114,000 บำท 

      

  - เพื่อจ่ำยให้กับผู้ป่วยเอดส์ในพื้นที่ อบต.สำกอ 
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจ่ำยเงินสงเครำะห์  
  เพื่อกำรยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และหนังสือสั่ง
กำรที่เกี่ยวข้อง 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้ำ 99  

  ล ำดับที ่3 
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   เงินส ำรองจ่ำย จ ำนวน 1,500,000 บำท 

      

  - เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำย 
     - กิจกรรมที่ไม่สำมำรถคำดกำรณไ์ว้ล่วงหน้ำ 
     - กำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย กรณีกำรแกไ้ขปัญหำ 
       กรณีฉุกเฉินท่ีมีเหตสุำธำรณภัย หรือกำรป้องกันและยับยั้งก่อนเกิดสำ

ธำรณภัยหรือคำดว่ำจะเกิดสำธำรณภัย หรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทำ
ปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชนเป็นส่วนรวม 

    - กำรป้องกันและแก้ไขปญัหำสถำนกำรณ์ฝุ่นละอองขนำดเล็ก PM2.5 
    - กำรป้องกันและระงับโรคติดต่อ เช่น โรคติดเชื้อไวรสั 
      โคโรนำ 2019 (โควิด - 19) หรือโรคไข้เลือดออก เป็นต้น 
- เป็นไปตำมหนังสือสั่งกำร หนังสอืด่วนที่สุด ที ่มท. 0808.2/ว3749  
  ลงวันท่ี 30 มิถุนำยน 2564 
 

      

   รำยจ่ำยตำมข้อผูกพัน       

    เงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จ ำนวน 524,740 บำท 

   เงินช่วยพิเศษ       

    เงินช่วยค่ำท ำศพข้ำรำชกำร/พนักงำน จ ำนวน 50,000 บำท 

    

เงินช่วยค่ำท ำศพพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 20,000 บำท 
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แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 งานบริหารทั่วไป รวม 23,400,410 บาท 

  งบบุคลากร รวม 15,417,360 บาท 

   เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,916,720 บาท 

   ค่ำตอบแทนรำยเดือนนำยก/รองนำยกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 514,080 บำท 

      

  - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนรำยเดือนให้แก่นำยกองค์กำรบริหำร 
ส่วนต ำบล และรองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินค่ำตอบแทน 
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล รองนำยกองค์กำรบริหำร 
ส่วนต ำบล ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล รองประธำน 
สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  
เลขำนุกำรนำยกองค์กำรบรหิำรสว่นต ำบล และเลขำนุกำร 
สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2557 

      

   ค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งนำยก/รองนำยก จ ำนวน 42,120 บำท 

      

  - เพื่อจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งให้แก่นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
และรองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินค่ำตอบแทน 
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล รองนำยกองค์กำรบริหำร 
ส่วนต ำบล ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล รองประธำน 
สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  
เลขำนุกำรนำยกองค์กำรบรหิำรสว่นต ำบล และเลขำนุกำร 
สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2557 

      

   ค่ำตอบแทนพิเศษนำยก/รองนำยก จ ำนวน 42,120 บำท 

      

  - เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนพิเศษให้แก่นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
และรองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินค่ำตอบแทน 
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล รองนำยกองค์กำรบริหำร 
ส่วนต ำบล ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล รองประธำนสภำ 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  
เลขำนุกำรนำยกองค์กำรบรหิำรสว่นต ำบล และเลขำนุกำร 
สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2557 

      

   
 

ค่ำตอบแทนรำยเดือนเลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล จ ำนวน 86,400 บำท 

      

  - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนรำยเดือนให้แก่เลขำนุกำรนำยก 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินค่ำตอบแทน 
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล รองนำยกองค์กำรบริหำร 
ส่วนต ำบล ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล รองประธำน 
สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล สมำชิกสภำองค์กำรบริหำร 
ส่วนต ำบล เลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล และเลขำนุกำร 
สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2557 
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ค่ำตอบแทนประธำนสภำ/รองประธำนสภำ/สมำชิกสภำ/เลขำนุกำรสภำ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จ ำนวน 2,232,000 บำท 

      

  - เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนประธำนสภำ/รองประธำนสภำ 
/สมำชิกสภำ/เลขำนุกำรสภำองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล  
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินค่ำตอบแทน 
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล รองนำยกองค์กำรบริหำร 
ส่วนต ำบล ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล รองประธำนสภำ 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล สมำชิกสภำองค์กำรบริหำร 
ส่วนต ำบล เลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล และเลขำนุกำร 
สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2557 
 

      

   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 12,500,640 บาท 

   เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 7,383,180 บำท 

      

  - เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนพนักงำนสว่นต ำบล  
(ส ำนักงำนปลัด อบต. และกองคลงั) 
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญตัิระเบยีบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- เป็นไปตำมหนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.  
ที ่มท.0809.2/ว 138 ลงวันท่ี 30 ธันวำคม 2558 

      

   เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 802,320 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็น (ส ำนักงำนปลัด อบต. และกองคลัง) 
 - เงินค่ำตอบแทนพิเศษรำยเดือนให้แก่เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนในพ้ืนที่จังหวัด
ชำยแดนภำคใต ้
 - เงินเพิ่มพิเศษส ำหรับกำรสู้รบ (พสร.) ให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล 
 - เงินค่ำตอบแทนพิเศษรำยเดือนให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล 

      

   เงินประจ ำต ำแหน่ง จ ำนวน 288,000 บำท 

      
  เพื่อจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งของพนักงำนส่วนต ำบล  

(ส ำนักงำนปลัด อบต. และกองคลงั) 
      

   ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 3,348,840 บำท 

      
  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 

(ส ำนักงำนปลัด อบต. และกองคลงั) 
      

   เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 678,300 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็น (ส ำนักงำนปลัด อบต. และกองคลัง) 
- เงินเพิ่มค่ำครองชีพช่ัวครำวของพนักงำนจ้ำง 
- เงินสวัสดิกำรส ำหรับกำรปฏิบัติงำนประจ ำส ำนักงำนพ้ืนท่ีพิเศษ 
- เงินตอบแทนพิเศษรำยเดือนให้แก่พนักงำนจ้ำง 
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  งบด าเนินงาน รวม 7,875,000 บาท 

   ค่าตอบแทน รวม 1,850,000 บาท 

   ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบตัิรำชกำรอันเปน็ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 1,500,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนผู้ปฏิบตัิรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และคำ่ใช้จ่ำยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ดว่นท่ีสุด ที ่มท 0808.2/ว 3749 
ลงวันท่ี 30 มิถุนำยน 2564 

      

   ค่ำตอบแทนกำรปฏิบตัิงำนนอกเวลำรำชกำร จ ำนวน 10,000 บำท 

      
  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบตัิงำนนอกเวลำรำชกำรให้แก ่ 

พนักงำนส่วนต ำบล และพนักงำนจ้ำง ฯลฯ 
      

   ค่ำเช่ำบ้ำน จ ำนวน 200,000 บำท 

      
  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำน ค่ำเช่ำซื้อบ้ำน ค่ำผ่อนช ำระเงินกู้ฯ 

ให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล และผูม้สีิทธิตำมระเบยีบฯ 
      

   เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบตุร       

    เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบตุรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ จ ำนวน 75,000 บำท 

      
  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเงินช่วยเหลือกำรศกึษำบุตร ให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล  

และผูม้ีสิทธ์ิตำมระเบียบฯ 
      

    เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบตุรผู้บริหำรท้องถิ่น จ ำนวน 25,000 บำท 

        เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเงินช่วยเหลือกำรศกึษำบุตรให้แก่ผู้บริหำรท้องถิ่น       

   เงินช่วยเหลือค่ำรักษำพยำบำล จ ำนวน 40,000 บำท 

      
  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเงินช่วยเหลือค่ำรักษำพยำบำล ให้แก่พนักงำนส่วน

ต ำบล ผู้บริหำรท้องถิ่น และผูม้ีสิทธิ์ตำมระเบียบฯ 
 

      

   ค่าใช้สอย รวม 4,555,000 บาท 

   รำยจ่ำยเพื่อให้ไดม้ำซึ่งบริกำร       

    รำยจ่ำยเพื่อให้ไดม้ำซึ่งบริกำร จ ำนวน 1,800,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็น 
- ค่ำใช้จ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำรตำ่ง ๆ เช่น ค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำเย็บหนงัสือหรือ
เข้ำปกหนังสือ ค่ำซักฟอก ค่ำโฆษณำ ค่ำธรรมเนยีมต่ำง ๆ  
ค่ำเบี้ยประกัน ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรบุคคลภำยนอก ค่ำติดตั้งไฟฟ้ำเพือ่ใช้ใน
รำชกำร ค่ำติดตั้งประปำเพื่อใช้ในรำชกำร หรือรำยจ่ำยอื่น ๆ ฯลฯ 
- ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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   รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพธิีกำร จ ำนวน 700,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็น 
- ค่ำรับรอง (รำยจ่ำยในกำรรับรองหรือเลี้ยงรับรอง) 
- ค่ำใช้จ่ำยในพิธีเปิดอำคำรต่ำง ๆ 
- ค่ำใช้จ่ำยในพิธีทำงศำสนำ/รัฐพิธี 
- ค่ำใช้จ่ำยในกำรประชุมรำชกำร  
- ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

      

   รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัตริำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอื่น ๆ       

    - ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในประเทศและต่ำงประเทศ จ ำนวน 600,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็น 
- ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอก
รำชอำณำจักร เช่น ค่ำเบี้ยเลี้ยงเดนิทำง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำท่ีพัก ค่ำบริกำร 
จอดรถ ณ ท่ำอำกำศยำน ค่ำผ่ำนทำงด่วนพิเศษ ค่ำธรรมเนียมในกำรใช้
สนำมบินของพนักงำนส่วนต ำบล พนักงำนจ้ำงฯ และผูม้ีสิทธ์ิตำมระเบียบฯ 
- ค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรมของพนักงำนส่วนต ำบล พนักงำนจ้ำงฯ และผูม้ี
สิทธ์ิตำมระเบยีบฯ 
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดนิทำงไป
รำชกำรของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิฉบับ
ที ่4 (พ.ศ. 2561) และระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
ฝึกอบรม และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
 

      

    โครงกำรปกป้องสถำบันของชำต ิ จ ำนวน 50,000 บำท 

      

  - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรปกป้องสถำบันของชำติ 
  โดยมีค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วยค่ำวทิยำกร ค่ำอำหำรและเครื่องดื่ม  
  และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ  
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญตัิสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วน       
ต ำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้ำ 100  
ล ำดับที ่3 
 

      

    โครงกำรพัฒนำศักยภำพของคณะผู้บริหำร และสมำชิกสภำ อบต. จ ำนวน 400,000 บำท 

      

   - เพื่อจ่ำยเป็นคำ่ใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรพัฒนำศักยภำพของ 
คณะผู้บริหำร และสมำชิกสภำ อบต.โดยมีค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย 
ค่ำวิทยำกร ค่ำที่พัก  ค่ำรถ ค่ำวัสดุอุปกรณ ์ค่ำอำหำรและเครื่องดื่ม  
และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ 
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม  
และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจำ้หน้ำท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้ำ 110 ล ำดับที ่1 
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โครงกำรพัฒนำศักยภำพของพนักงำนส่วนต ำบล และพนักงำนจ้ำงของ 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

จ ำนวน 150,000 บำท 

      

  - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรพัฒนำศักยภำพของ 
พนักงำนส่วนต ำบล และพนักงำนจ้ำงของ อบต.โดยมีค่ำใช้จ่ำย
ประกอบด้วย ค่ำวิทยำกร ค่ำที่พัก  ค่ำรถ ค่ำวัสดุอุปกรณ ์ค่ำอำหำรและ
เครื่องดื่ม และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ 
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม  
และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจำ้หน้ำท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้ำ 110 ล ำดับที ่2 
 

      

    
โครงกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนกฎหมำย คุณธรรม และจริยธรรมส ำหรับผู้บริหำร 
สมำชิกสภำฯ ข้ำรำชกำร พนักงำน และพนักงำนจ้ำงฯ อบต. 

จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  - เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนกฎหมำย
คุณธรรม และจริยธรรมส ำหรับผูบ้ริหำร สมำชิกสภำฯ ข้ำรำชกำร
พนักงำน และพนักจ้ำงฯ อบต. โดยมีค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย ค่ำวิทยำกร  
ค่ำที่พัก ค่ำรถ ค่ำวัสดุอุปกรณ ์ค่ำอำหำรและเครื่องดื่ม และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ  
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม 
และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจำ้หน้ำท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้ำ 113  
ล ำดับที ่11 
 

      

    โครงกำรเลือกตั้งผูบ้ริหำรท้องถิ่นและสมำชิกสภำท้องถิ่น จ ำนวน 500,000 บำท 

      

  - เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรเลือกตั้งผู้บริหำรท้องถิ่น 
และสมำชิกสภำท้องถิ่น โดยมีค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย ค่ำวัสดุอุปกรณ ์
ค่ำอำหำรและเครื่องดื่ม และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ  
- เป็นไปตำม พรบ. สภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537  
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 และ พรบ. ก ำหนดแผนและ
ขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แกอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้ำ 100 ล ำดับที ่1 
 

      

    โครงกำรสร้ำงจติส ำนึกในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจรติคอรปัช่ัน จ ำนวน 15,000 บำท 

      

  - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรสร้ำงจติส ำนึกในกำรป้องกัน และ
กำรปรำบปรำมกำรทุจรติคอรัปชัน่ โดยมีค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย ค่ำวิทยำกร  
ค่ำวัสดุอุปกรณ ์ค่ำอำหำรและเครือ่งดื่ม และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ 
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญตัิสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถงึ (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้ำ 111 ล ำดับที ่5 
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โครงกำรอบรมให้ควำมรู้กับพนักงำนส่วนต ำบล และพนักงำนจ้ำง  
เกี่ยวกับระเบียบกำรจัดซื้อจดัจ้ำงและกำรบริหำรพัสดภุำครัฐ 

จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรอบรมให้ควำมรู้กับพนักงำน 
ส่วนต ำบล และพนักงำนจ้ำง เกี่ยวกับระเบียบกำรจดัซื้อจัดจำ้งและกำรบริหำร
พัสดุภำครัฐ โดยมีค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย ค่ำวิทยำกร ค่ำวัสดุอุปกรณ ์ 
ค่ำอำหำรและเครื่องดื่ม และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ  
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม  
และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจำ้หน้ำท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้ำ 111 ข้อ 4 
 

      

   ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม จ ำนวน 300,000 บำท 

      
  เพื่อใช้จ่ำยในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรกัษำทรัพย์สิน เพื่อให้สำมำรถใช้งำนได้

ตำมปกต ิฯลฯ 
      

   
 
ค่าวัสดุ 

รวม 1,470,000 บาท 

   วัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 200,000 บำท 

   วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 60,000 บำท 

   วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง จ ำนวน 500,000 บำท 

   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ ำนวน 400,000 บำท 

   วัสดุโฆษณำและเผยแพร ่ จ ำนวน 150,000 บำท 

   วัสดุกีฬำ จ ำนวน 40,000 บำท 

   วัสดุคอมพิวเตอร ์ จ ำนวน 100,000 บำท 

   วัสดุอื่น จ ำนวน 20,000 บำท 

  
 
งบลงทุน 

รวม 92,600 บาท 

   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 92,600 บาท 

   ครุภณัฑ์ส ำนักงำน       

    จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บำน จ ำนวน 4 หลัง จ ำนวน 23,600 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจดัซื้อตูเ้หล็กแบบ 2 บำน จ ำนวน 4 หลัง  
โดยมีคณุลักษณะเฉพำะสังเขป ดังนี ้
      1) มีมือจับชนิดบิด 
      2) มีแผ่นช้ันปรับระดับ 3 ช้ิน 
      3) คุณสมบัตติำมมำตรฐำนผลิตภณัฑ์อุตสำหกรรม (มอก.) 
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ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 

    
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร ์ส ำหรับงำนประมวลผล แบบท่ี 1 พร้อมอุปกรณ์จ ำเป็น 
จ ำนวน 2 ชุด 

จ ำนวน 44,000 บำท 

      

  - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส ำหรับงำนประมวลผล  
  แบบท่ี 1 โดยคณุลักษณะพื้นฐำน ดังนี ้
    - มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกว่ำ 6 แกนหลัก (6 core) โดยมี
ควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำ พื้นฐำนไม่น้อยกว่ำ 3.0 GHz และมเีทคโนโลยีเพิม่
สัญญำณนำฬิกำได้ในกรณีที่ต้องใช้ควำมสำมำรถใน กำรประมวลผลสูง
จ ำนวน 1 หน่วย  
    - หน่วยประมวลผลกลำง (CPU) มีหน่วยควำมจ ำแบบ
Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนำดไม่น้อยกว่ำ 9 MB  
    - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภำพ โดยมคีุณลักษณะอย่ำงใดอยำ่ง
หนึ่ง หรือดีกว่ำดังนี ้ 
        1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภำพแยกจำกแผงวงจรหลักท่ีมีหนว่ยควำมจ ำ
ขนำดไม่น้อยกว่ำ 2 GB หรือ  
        2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภำพตดิตั้งอยู่ภำยในหน่วยประมวลผล
กลำง แบบ Graphics Processing Unit ที่สำมำรถใช้หน่วยควำมจ ำหลักใน
กำรแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 2 GB หรือ  
        3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภำพที่มีควำมสำมำรถในกำรใช้
หน่วยควำมจ ำหลักในกำรแสดงภำพ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 2 GB  
    - มีหน่วยควำมจ ำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่ำ มีขนำดไมน่้อยกว่ำ
4 GB  
    - มีหน่วยจัดเก็บข้อมลู ชนิด SATA หรือ ดีกว่ำ ขนำดควำมจุไม่นอ้ย
กว่ำ 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนำดควำมจไุม่น้อยกว่ำ
250 GB จ ำนวน 1 หน่วย  
    - มีDVD-RW หรือดีกว่ำ จ ำนวน 1 หน่วย  
    - มีช่องเชื่อมต่อระบบ
เครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกว่ำ จ ำนวน ไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง  
    - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำไม่น้อยกว่ำ 3 ช่อง  
    - มีแป้นพิมพ์และเมำส ์ 
    - มีจอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 นิ้ว จ ำนวน 1 หน่วย 

      

               

    จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร ์หรือ LED สี ชนิด Network แบบท่ี 1 จ ำนวน 2 เครื่อง จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจดัซื้อเครือ่งพิมพ์เลเซอร ์หรือ LED สีชนิด Network 
แบบท่ี 1 (18 หน้ำ/นำที) จ ำนวน 2 เครื่อง 
โดยมีคณุลักษณะพื้นฐำน ดังนี ้
- มีควำมละเอียดในกำรพมิพ์ไม่นอ้ยกว่ำ 600x600 dpi 
- มีควำมเร็วในกำรพมิพ์ขำวด ำส ำหรับกระดำษ A4 ไม่น้อยกว่ำ 18 หนำ้ต่อ
นำที (ppm) 
- มีควำมเร็วในกำรพมิพ์สสี ำหรับกระดำษ A4 ไม่น้อยกว่ำ 18 หน้ำต่อ
นำที (ppm) 
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- สำมำรถพิมพ์เอกสำรกลับหน้ำอัตโนมัตไิด้ 
- มีหน่วยควำมจ ำ (Memory) ขนำดไม่น้อยกว่ำ 128 MB 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ จ ำนวนไม่นอ้ย
กว่ำ 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100  
Base-T หรือดีกว่ำ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง หรือ สำมำรถใช้งำนผำ่น
เครือข่ำยไรส้ำย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได ้
- มีถำดใส่กระดำษได้ไม่น้อยกว่ำ 150 แผ่น 
- สำมำรถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
 

    จัดซื้อเครื่องส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด 800 VA จ ำนวน 2 เครื่อง จ ำนวน 5,000 บำท 

      

   - เพื่อจ่ำยเป็นคำ่จัดซื้อเครื่องส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด 800 VA 
จ ำนวน 2 เครื่อง โดยมีคณุลักษณะพื้นฐำน ดังนี ้
    - มีก ำลังไฟฟ้ำด้ำนนอกไม่น้อยกว่ำ 800 VA (480 Watts) 
    - สำมำรถส ำรองไฟฟ้ำไดไ้ม่น้อยกว่ำ 15 นำที 
 

      

  งบเงินอุดหนุน รวม 15,450 บาท 

   เงินอุดหนุน รวม 15,450 บาท 

   เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       

    
อุดหนุนโครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพศูนย์ปฏิบัติกำรร่วมในกำรช่วยเหลือประชำชน
ของ อปท. อ ำเภอสไุหงปำดี จังหวัดนรำธิวำส 

จ ำนวน 15,450 บำท 

      

  - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรอุดหนุนโครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพศูนย์
ปฏิบัติกำรร่วมในกำรช่วยเหลือประชำชนของ อปท. อ ำเภอสุไหงปำดี  
จังหวัดนรำธิวำส  
- เป็นไปตำม หนังสือองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสุไหงปำดี ที ่นธ 73901/
ว 412  ลงวันท่ี 22 พฤษภำคม 2562 เรื่อง ขอสนับสนุนงบประมำณตำม
โครงกำรเพิม่ประสิทธิภำพศูนย์ปฏิบัติกำรร่วมในกำรช่วยเหลือประชำชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ ำเภอสุไหงปำด ีจังหวัดนรำธิวำส ปีงบประมำณ 
2565 และระเบยีบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้ำ 113  
ล ำดับที ่12 
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 งานบริหารงานคลัง รวม 1,384,100 บาท 

  งบด าเนินงาน รวม 1,326,000 บาท 

   ค่าตอบแทน รวม 334,000 บาท 

   ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบตัิรำชกำรอันเปน็ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 200,000 บำท 

      
  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนผู้ปฏิบตัิรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และคำ่ใช้จ่ำยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
      

   ค่ำเช่ำบ้ำน จ ำนวน 84,000 บำท 

      
  - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำน ค่ำเช่ำซือ้บ้ำน ค่ำผ่อนช ำระเงินกู้ฯ  

ให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล และผูม้สีิทธ์ิตำมระเบยีบฯ 
      

   เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบตุร       

    เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบตุรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ จ ำนวน 40,000 บำท 

      
  - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร ให้แก ่

พนักงำนส่วนต ำบล และผูม้ีสิทธ์ิตำมระเบียบฯ 
      

   เงินช่วยเหลือค่ำรักษำพยำบำล จ ำนวน 10,000 บำท 

      
  - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเงินช่วยเหลือค่ำรกัษำพยำบำล ให้แก ่

พนักงำนส่วนต ำบล รวมถึงผู้มสีิทธิ์ตำมระเบียบฯ 
 

      

   ค่าใช้สอย รวม 294,000 บาท 

   รำยจ่ำยเพื่อให้ไดม้ำซึ่งบริกำร       

    รำยจ่ำยเพื่อให้ไดม้ำซึ่งบริกำร จ ำนวน 144,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็น 
- ค่ำใช้จ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำรตำ่ง ๆ เช่น ค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำเย็บหนงัสือหรือ
เข้ำปกหนังสือ ค่ำซักฟอก ค่ำโฆษณำ ค่ำธรรมเนยีมต่ำง ๆ ค่ำเบี้ยประกัน 
ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรบุคคลภำยนอก ค่ำติดตั้งไฟฟ้ำเพื่อใช้ในรำชกำร ค่ำติดตั้ง
ประปำเพื่อใช้ในรำชกำร หรือรำยจ่ำยอื่น ๆ ฯลฯ 
- ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

      

   รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัตริำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอื่น ๆ       

    ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในประเทศ จ ำนวน 120,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็น 
- ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอก
รำชอำณำจักร เช่น ค่ำเบี้ยเลี้ยงเดนิทำง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำท่ีพัก ค่ำบริกำรจอด
รถ ณ ท่ำอำกำศยำน ค่ำผ่ำนทำงด่วนพิเศษ ค่ำธรรมเนียมในกำรใช้สนำมบิน
ของพนักงำนส่วนต ำบล พนักงำนจ้ำงฯ และผู้มสีิทธ์ิตำมระเบยีบฯ 
- ค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรมของพนักงำนส่วนต ำบล พนักงำนจ้ำงฯ และผูม้ี
สิทธ์ิตำมระเบยีบฯ 
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดนิทำงไป
รำชกำรของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิฉบับที่ 4 
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(พ.ศ. 2561) และระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยคำ่ใช้จ่ำยในกำร
ฝึกอบรม และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
 

    โครงกำร อบต.เคลื่อนที ่ จ ำนวน 30,000 บำท 

      

  - เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำร อบต. เคลื่อนที่ เช่น ค่ำวัสดุ
อุปกรณ ์รวมถึงค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เป็นไปตำม พรบ. สภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 และ พรบ. ก ำหนดแผนและขั้นตอน
กำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) หน้ำ 84 ล ำดับที่ 2 
 

      

   ค่าวัสดุ รวม 115,000 บาท 

   วัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 50,000 บำท 

      
  - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุต่ำง ๆ ที่จ ำเป็นต้องใช้ในส ำนักงำน เช่น  

  ค่ำกระดำษ  ปำกกำ ดินสอ เครือ่งเขียน และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ  
      

   วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 5,000 บำท 

        - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ        

   วัสดุโฆษณำและเผยแพร ่ จ ำนวน 10,000 บำท 

      
  - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุในกำรท ำสื่อเผยแพร ่เช่น กระดำษพิมพ์รูปถ่ำย 

  และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ 
      

   วัสดุคอมพิวเตอร ์ จ ำนวน 50,000 บำท 

      
  - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ต่ำง ๆ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล 

  เครื่องอ่ำนและบันทึกข้อมูลต่ำง ๆ และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ  
      

   ค่าสาธารณูปโภค รวม 583,000 บาท 

   ค่ำไฟฟ้ำ จ ำนวน 350,000 บำท 

        - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำไฟฟ้ำในส ำนักงำน หรือท่ีสำธำรณะ       

   ค่ำบริกำรโทรศัพท ์ จ ำนวน 90,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็น 
- ค่ำโทรศัพท์พื้นฐำนในส ำนักงำน  
- ค่ำโทรศัพท์เคลื่อนที ่
- ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับกำรใช้บริกำร  

      

   ค่ำบริกำรไปรษณีย ์ จ ำนวน 20,000 บำท 

      
  - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำไปรษณยี ์ธนำณตัิ ค่ำดวงตรำไปรษณียำกร และคำ่ใช้จ่ำย

อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
      

   ค่ำบริกำรสื่อสำรและโทรคมนำคม จ ำนวน 120,000 บำท 

      
  - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรใช้ระบบอินเตอร์เน็ต รวมถึงอินเตอร์เนต็

กำร์ด และค่ำสื่อสำรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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   ค่ำเช่ำพ้ืนท่ีเว็บไซต ์และค่ำธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง จ ำนวน 3,000 บำท 

  งบลงทุน รวม 58,100 บาท 

   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 58,100 บาท 

   ครุภณัฑ์ส ำนักงำน       

    จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บำน จ ำนวน 4 หลัง จ ำนวน 23,600 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจดัซื้อตูเ้หล็กแบบ 2 บำน จ ำนวน 4 หลัง  
โดยมีคณุลักษณะเฉพำะสังเขป ดังนี ้
      1) มีมือจับชนิดบิด 
      2) มีแผ่นช้ันปรับระดับ 3 ช้ิน 
      3) คุณสมบัตติำมมำตรฐำนผลิตภณัฑ์อุตสำหกรรม (มอก.) 
 

      

   ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์       

    จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรส์ ำหรับงำนประมวลผล แบบท่ี 1 จ ำนวน 1 เครื่อง จ ำนวน 22,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจดัซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส ำหรับงำนประมวลผล แบบท่ี 1  
(จอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 นิ้ว) จ ำนวน 1 เครื่อง 
โดยมีคณุลักษณะพื้นฐำน 
- มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกว่ำ 6 แกนหลัก (6 core) โดยมี
ควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำพ้ืนฐำนไม่น้อยกว่ำ 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิม่
สัญญำณนำฬิกำได้ในกรณีที่ต้องใช้ควำมสำมำรถในกำรประมวลผลสูง
จ ำนวน 1 หน่วย 
- หน่วยประมวลผลกลำง (CPU) มีหน่วยควำมจ ำแบบ Cache Memory รวม
ในระดับ (Level) เดียวกัน ขนำดไม่น้อยกว่ำ 9 MB 
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภำพ โดยมีคณุลักษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง หรือ
ดีกว่ำ ดังนี ้
     1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภำพแยกจำกแผงวงจรหลักท่ีมีหน่วยควำมจ ำ
ขนำดไม่น้อยกว่ำ 2 GB หรือ 
     2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภำพติดตั้งอยู่ภำยในหน่วยประมวลผล
กลำง แบบ Graphics Processing Unit ที่สำมำรถใช้หน่วยควำมจ ำหลักใน
กำรแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 2 GB หรือ 
     3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภำพท่ีมีควำมสำมำรถในกำรใช้
หน่วยควำมจ ำหลักในกำรแสดงภำพ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 2 GB 
- มีหน่วยควำมจ ำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่ำ มีขนำดไม่น้อย
กว่ำ 4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมลู ชนิด SATA หรือ ดีกว่ำ ขนำดควำมจุไม่น้อย
กว่ำ 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนำดควำมจไุม่น้อยกว่ำ
250 GB จ ำนวน 1 หน่วย 
- มี DVD-RW หรือดีกว่ำ จ ำนวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย 
(Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่ำ จ ำนวนไม่
น้อยกว่ำ 1 ช่อง 
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- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ ไม่น้อยกว่ำ 3 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมำส ์
- มีจอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 นิ้ว จ ำนวน 1 หน่วย 

               

    
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สี ชนิด Network แบบท่ี 1 (18 หน้ำ/นำที) 
จ ำนวน 1 เครื่อง 

จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจดัซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอรห์รือ LED ส ีชนิด Network  
แบบท่ี 1 (18 หน้ำ/นำที)  
โดยมีคณุลักษณะพื้นฐำน ดังนี ้
- มีควำมละเอียดในกำรพมิพ์ไม่นอ้ยกว่ำ 600x600 dpi 
- มีควำมเร็วในกำรพมิพ์ขำวด ำส ำหรับกระดำษ A4 ไม่น้อยกว่ำ 18 หน้ำต่อ
นำที (ppm) 
- มีควำมเร็วในกำรพมิพ์สสี ำหรับกระดำษ A4 ไม่น้อยกว่ำ 18 หน้ำต่อ
นำที (ppm) 
- สำมำรถพิมพ์เอกสำรกลับหน้ำอัตโนมัตไิด้ 
- มีหน่วยควำมจ ำ (Memory) ขนำดไม่น้อยกว่ำ 128 MB 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ จ ำนวนไม่นอ้ย
กว่ำ 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-
T หรือดีกว่ำ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง หรือ สำมำรถใช้งำนผ่ำนเครอืข่ำยไร้
สำย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได ้
- มีถำดใส่กระดำษได้ไม่น้อยกว่ำ 150 แผ่น 
- สำมำรถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
 

      

    จัดซื้อเครื่องส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด 800 VA จ ำนวน 1 เครื่อง จ ำนวน 2,500 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจดัซื้อเครื่องส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด 800 VA จ ำนวน 1 เครื่อง โดย
มีคุณลักษณะพื้นฐำน ดังนี ้
    - มีก ำลังไฟฟ้ำด้ำนนอกไม่น้อยกว่ำ 800 VA (480 Watts) 
    - สำมำรถส ำรองไฟฟ้ำไดไ้ม่น้อยกว่ำ 15 นำที 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 210,000 บาท 

  งบด าเนินงาน รวม 210,000 บาท 

   ค่าใช้สอย รวม 210,000 บาท 

   รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัตริำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอื่น ๆ       

    - โครงกำรซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  - เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรซักซ้อมแผนป้องกันและ 
  บรรเทำสำธำรณภัย โดยมคี่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย ค่ำวิทยำกร  
  ค่ำวัสดุอุปกรณ ์ค่ำอำหำรและเครื่องดื่ม และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ 
- เป็นไปตำมอ ำนำจหน้ำที่ในกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) หน้ำ 101 ล ำดับที ่2 
 

      

    โครงกำรขับรถมีน้ ำใจ รักษำวินัยจรำจร อบต.สำกอ จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  - เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรขับรถมีน้ ำใจ รักษำวินัย
จรำจร อบต. สำกอ โดยมีค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย ค่ำวิทยำกร ค่ำวัสดุ
อุปกรณ ์ค่ำอำหำร และเครื่องดืม่ และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ 
- เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที ่มท 0810.4/ว 4202 ลงวันท่ี 25 ธันวำคม 2561 
- เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด   
ที่่ มท 0810.4/ว 1123 ลงวันท่ี 9 เมษำยน 2563 
- เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด   
ที่่ มท 0810.4/ว 694 ลงวันท่ี 2เมษำยน 2564 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้ำ 101 ล ำดับที ่3  
 

      

    
โครงกำรฝึกอบรมชุดปฏิบัติกำรจติอำสำภยัพิบัติประจ ำองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล
สำกอ 

จ ำนวน 100,000 บำท 

      

  - เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรฝึกอบรมชุดปฏิบัติกำรจิตอำสำภัย
พิบัติประจ ำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสำกอ โดยมีคำ่ใช้จ่ำย ประกอบด้วย  
ค่ำวิทยำกร ค่ำวัสดุอุปกรณ ์ค่ำอำหำร และเครื่องดืม่ และคำ่ใช้จ่ำยอื่น ๆ 
- เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที ่มท 0808.2/ว 440 ลงวันท่ี 13 กุมภำพันธ ์2563 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับเพิ่มเตมิครั้งที ่3 
 

      

    โครงกำรฝึกอบรมอำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน (อปพร.) จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  - เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรฝึกอบรมอำสำสมัครป้องกนัภัยฝ่ำย
พลเรือน (อปพร.) โดยมีค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย ค่ำวิทยำกร ค่ำวัสดุ
อุปกรณ ์ค่ำอำหำรและเครื่องดื่ม และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ  
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกิจกำรอำสำสมัครปอ้งกันภัย
ฝ่ำยพลเรือน พ.ศ. 2553 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้ำ 101 ล ำดับที ่1  
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   ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม จ ำนวน 50,000 บำท 

      

  เพื่อใช้จ่ำยในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรกัษำทรัพย์สิน เพื่อให้สำมำรถใช้งำนได้
ตำมปกต ิฯลฯ 
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แผนงานการศึกษา 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 2,050,520 บาท 

  งบบุคลากร รวม 1,340,520 บาท 

   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,340,520 บาท 

   เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 878,280 บำท 

      

  - เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนพนักงำนสว่นต ำบล (กองกำรศึกษำ) 
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญตัิระเบยีบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- เป็นไปตำมหนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท.0809.2/
ว 138 ลงวันท่ี 30 ธันวำคม 2558 

      

   เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 72,960 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำ 
 - เงินค่ำตอบแทนพิเศษรำยเดือนให้แก่เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนในพ้ืนที่จังหวัด
ชำยแดนภำคใต ้
 - เงินเพิ่มพิเศษส ำหรับกำรสู้รบ (พสร.) ให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล 
 - เงินค่ำตอบแทนพิเศษรำยเดือนของพนักงำนส่วนต ำบล 

      

   เงินประจ ำต ำแหน่ง จ ำนวน 42,000 บำท 

        เพื่อจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งของพนักงำนส่วนต ำบล       

   ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 260,280 บำท 

        เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง       

   เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 87,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็น 
- เงินเพิ่มค่ำครองชีพช่ัวครำวของพนักงำนจ้ำง 
- เงินสวัสดิกำรส ำหรับกำรปฏิบัติงำนประจ ำส ำนักงำนพ้ืนท่ีพิเศษ 
- เงินตอบแทนพิเศษรำยเดือนให้แก่พนักงำนจ้ำง 

      

  งบด าเนินงาน รวม 710,000 บาท 

   ค่าตอบแทน รวม 490,000 บาท 

   ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบตัิรำชกำรอันเปน็ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 300,000 บำท 

      
  เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนผู้ปฏบิัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น และค่ำประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ ให้แก่
พนักงำนส่วนต ำบลและพนักงำนจำ้งฯ 

      

   ค่ำเช่ำบ้ำน จ ำนวน 150,000 บำท 

        เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำน ให้แก ่พนักงำนส่วนต ำบล รวมถึงผู้มสีิทธ์ิตำมระเบยีบฯ       

   เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบตุร       

    เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบตุรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ จ ำนวน 20,000 บำท 

      
  เพื่อจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร ให้แก ่ข้ำรำชกำร/พนักงำน/

ลูกจ้ำงประจ ำ 
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   เงินช่วยเหลือค่ำรักษำพยำบำล จ ำนวน 20,000 บำท 

   ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท 

   รำยจ่ำยเพื่อให้ไดม้ำซึ่งบริกำร       

    รำยจ่ำยเพื่อให้ไดม้ำซึ่งบริกำร จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็น 
- ค่ำใช้จ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำรตำ่ง ๆ เช่น ค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำเย็บหนังสือหรือ
เข้ำปกหนังสือ ค่ำซักฟอก ค่ำโฆษณำ ค่ำธรรมเนยีมต่ำง ๆ ค่ำเบี้ยประกัน 
ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรบุคคลภำยนอก ค่ำติดตั้งไฟฟ้ำเพื่อใช้ในรำชกำร ค่ำติดตั้ง
ประปำเพื่อใช้ในรำชกำร หรือรำยจ่ำยอื่น ๆ ฯลฯ 
- ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 

      

   รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัตริำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอื่น ๆ       

    ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรและสัมมนำ จ ำนวน 50,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็น 
- ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักร 
เช่น ค่ำเบี้ยเลี้ยงเดินทำง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำท่ีพัก ค่ำบริกำรจอดรถ ณ ท่ำอำกำศ
ยำน ค่ำผ่ำนทำงด่วนพิเศษ ค่ำธรรมเนียมในกำรใช้สนำมบินของพนักงำน 
ส่วนต ำบล พนักงำนจ้ำงฯ และผู้มสีิทธ์ิตำมระเบยีบฯ 
- ค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรมของพนักงำนส่วนต ำบล พนักงำนจ้ำงฯ และผูม้ี
สิทธ์ิตำมระเบยีบฯ 
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดนิทำงไป
รำชกำรของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิฉบับ
ที ่4 (พ.ศ. 2561) และระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
ฝึกอบรม และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
 

      

   ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม จ ำนวน 50,000 บำท 

      
  เพื่อใช้จ่ำยในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรกัษำทรัพย์สิน เพื่อให้สำมำรถใช้งำนได้

ตำมปกต ิฯลฯ 
 

      

   ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท 

   วัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 50,000 บำท 

      
  - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดตุ่ำง ๆ ที่จ ำเป็นต้องใช้ในส ำนักงำน 

  เช่น กระดำษ ปำกกำ ดินสอ เครื่องเขียน และรำยกำรอื่น ๆ 
      

   วัสดุคอมพิวเตอร ์ จ ำนวน 50,000 บำท 

      

      - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจดัซื้อวัสดคุอมพิวเตอร์ตำ่ง ๆ เช่น  
      อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เครื่องอ่ำนและบันทึกข้อมูล และรำยกำรอื่น ๆ 
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 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 12,263,975 บาท 

  งบบุคลากร รวม 2,990,000 บาท 

   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,990,000 บาท 

   เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 1,908,000 บำท 

        เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนพนักงำนส่วนต ำบล       

   เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 180,000 บำท 

   เงินวิทยฐำนะ จ ำนวน 252,000 บำท 

   ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 520,000 บำท 

        เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง       

   เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 130,000 บำท 

  
 
งบด าเนินงาน 

รวม 4,273,975 บาท 

   ค่าตอบแทน รวม 85,000 บาท 

   เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบตุร       

    เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบตุรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ จ ำนวน 75,000 บำท 

      
  - เพื่อจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศกึษำบุตร ให้แก่ข้ำรำชกำร/พนักงำน/

ลูกจ้ำงประจ ำ 
      

   เงินช่วยเหลือค่ำรักษำพยำบำล จ ำนวน 10,000 บำท 

      
  เพื่อจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือค่ำรักษำพยำบำล ให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล  

และพนักงำนจ้ำงฯ 
      

   
 
ค่าใช้สอย 

รวม 1,588,975 บาท 

   รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัตริำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอื่น ๆ       

    ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักร จ ำนวน 100,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็น 
- ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอก
รำชอำณำจักร เช่น ค่ำเบี้ยเลี้ยงเดนิทำง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำท่ีพัก ค่ำบริกำรจอด
รถ ณ ท่ำอำกำศยำน ค่ำผ่ำนทำงด่วนพิเศษ ค่ำธรรมเนียมในกำรใช้สนำมบิน
ของพนักงำนส่วนต ำบล พนักงำนจ้ำงฯ และผู้มสีิทธ์ิตำมระเบยีบฯ 
- ค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรมของพนักงำนส่วนต ำบล พนักงำนจ้ำงฯ และผูม้ี
สิทธ์ิตำมระเบยีบฯ 
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดนิทำงไป
รำชกำรของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิฉบับที่ 4 
(พ.ศ. 2561) และระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยคำ่ใช้จ่ำยในกำร
ฝึกอบรม และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
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    โครงกำรจดัฝึกอบรมภำษำอังกฤษช่วงปิดภำคเรียน จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรจัดฝึกอบรมภำษำอังกฤษช่วงปิดภำค
เรียน โดยมีค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย ค่ำวิทยำกร ค่ำวัสดุอุปกรณ ์ค่ำอำหำรและ
เครื่องดื่ม และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ 
- เป็นไปตำม พรบ. สภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 และ พรบ. ก ำหนดแผนและขั้นตอน
กำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้ำ 91 ล ำดับที่ 20 
 

      

    โครงกำรทัศนศึกษำศูนย์พัฒนำเดก็เล็ก จ ำนวน 60,000 บำท 

      

  - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรทัศนศึกษำศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก โดยมี
ค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย ค่ำที่พัก ค่ำรถ ค่ำวิทยำกร ค่ำวสัดุอุปกรณ ์ค่ำอำหำร
และเครื่องดื่ม และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ 
- เป็นไปตำม พรบ. สภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 และ พรบ. ก ำหนดแผนและขั้นตอน
กำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้ำ 91 ล ำดับที่ 21  
 

      

    
โครงกำรพัฒนำศักยภำพของครูผูดู้แลเด็กและคณะกรรมกำรบริหำรศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็ก 

จ ำนวน 50,000 บำท 

      

  - เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรพัฒนำศักยภำพของครูผู้ดแูลเด็กและ
คณะกรรมกำรบรหิำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก เช่น ค่ำที่พัก ค่ำวิทยำกร ค่ำวัสดุ
อุปกรณ ์ค่ำอำหำรและเครื่องดื่ม และรำยกำรคำ่ใช้จ่ำยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เป็นไปตำมอ ำนำจหน้ำที่ส่งเสรมิกำรศึกษำ 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้ำ 114 ล ำดับที ่1 
 

      

    โครงกำรพัฒนำศักยภำพครผูู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ผดด. จ ำนวน 50,000 บำท 

      

  - เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรพัฒนำศักยภำพครผูู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแล
เด็ก ผดด. เช่น ค่ำที่พัก ค่ำวิทยำกร ค่ำวัสดุอุปกรณ ์ค่ำอำหำรและ
เครื่องดื่ม และรำยกำรค่ำใช้จ่ำยอืน่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เป็นไปตำมอ ำนำจหน้ำที่ส่งเสรมิกำรศึกษำ 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้ำ 114 ล ำดับที ่4 
 

      

    โครงกำรวันแม่แห่งชำติ จ ำนวน 15,000 บำท 

      

  - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรวันแม่แห่งชำต ิโดยมีค่ำใช้จ่ำย
ประกอบด้วย ค่ำวัสดุอุปกรณ ์ค่ำอำหำรและเครื่องดื่ม และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ 
- เป็นไปตำม พรบ. สภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537  
  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 และ พรบ. ก ำหนดแผนและ 
  ขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้ำ 90 ล ำดับที ่11 
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    โครงกำรส่งเสริมเพื่อกำรศึกษำแกเ่ด็กนักเรยีนศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรส่งเสริมเพื่อกำรศึกษำแก่เด็ก
นักเรียนศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก  
- เป็นไปตำม พรบ. สภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 และ พรบ. ก ำหนดแผนและขั้นตอน
กำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
 

      

    จัดซื้ออุปกรณ์กำรเรียนกำรสอนให้แก่ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก จ ำนวน 273,700 บำท 

      

  - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยส ำหรับสนบัสนุนค่ำจัดกำรเรียนกำรสอนของศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็ก เช่น ค่ำสื่อกำรเรียนกำรสอน วัสดุกำรศึกษำ เครื่องเล่น
พัฒนำกำร ฯลฯ อัตรำ คนละ 1,700 บำท/ป ี
- เป็นไปตำมอ ำนำจหน้ำที่ในกำรสง่เสริมกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 
- เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ที่ มท 0816.2/
ว 3924 ลงวันท่ี 8 กรกฎำคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรจดัท ำ
งบประมำณรำยจ่ำยรองรับเงินอุดหนุนท่ัวไปด้ำนกำรศึกษำขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
 

      

    สนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศกึษำ จ ำนวน 181,930 บำท 

      

  - เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยส ำหรับสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับศูนย์
พัฒนำเด็กเล็ก (ศพด.) ได้แก ่ 
            ค่ำหนังสือเรียน อัตรำคนละ 200 บำท/ป ี
            ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน อัตรำคนละ 200 บำท/ป ี
            ค่ำเครื่องแบบนักเรียน อัตรำคนละ 300 บำท/ป ี
            ค่ำกิจกรรมพัฒนำผู้เรยีน อัตรำคนละ 430 บำท/ป ี
- เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ที่ มท 0816.2/
ว 3924 ลงวันท่ี 8 กรกฎำคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรจดัท ำ
งบประมำณรำยจ่ำยรองรับเงินอุดหนุนท่ัวไปด้ำนกำรศึกษำขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
 

      

    สนับสนุนโครงกำรอำหำรกลำงวันเด็กก่อนวัยเรยีน จ ำนวน 828,345 บำท 

      

  - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรสนับสนุนอำหำรกลำงวันเด็กก่อน
วัยเรียนในศูนย์พัฒนำเด็กเล็กในสงักัดของ อบต. ในอัตรำมื้อละ 21 บำทต่อ
คน จ ำนวน 245 วัน 
- เป็นไปตำมอ ำนำจหน้ำที่ในกำรสง่เสริมกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม  
- เป็นไปตำม หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0816.2/
ว 3924 ลงวันท่ี 8 กรกฎำคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรจดัท ำ
งบประมำณรำยจ่ำยรองรับเงินอุดหนุนท่ัวไปด้ำนกำรศึกษำขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
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   ค่าวัสดุ รวม 2,600,000 บาท 

   วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 2,600,000 บำท 

      

  - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยส ำหรับสนบัสนุนอำหำรเสริม (นม) ให้แก่
โรงเรียน สังกัด สพฐ. และศูนย์พฒันำเด็กเล็กในสังกัดของ อบต. ในอัตรำคน
ละ 7.37 บำท จ ำนวน 260 วัน 
- เป็นไปตำมอ ำนำจหน้ำที่ในกำรสง่เสริมกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 
- เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ที่ มท 0816.2/
ว 3924 ลงวันท่ี 8 กรกฎำคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรจดัท ำ
งบประมำณรำยจ่ำยรองรับเงินอุดหนุนท่ัวไปด้ำนกำรศึกษำขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
 

      

  งบเงินอุดหนุน รวม 5,000,000 บาท 

   เงินอุดหนุน รวม 5,000,000 บาท 

   เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร       

    อุดหนุนส่วนรำชกำร จ ำนวน 5,000,000 บำท 

      

  - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรสนบัสนุนอำหำรกลำงวันของโรงเรียนสังกัด
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (สพฐ.) อัตรำมื้อละ 21 บำทต่อ
คน จ ำนวน 200 วัน 
- เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ที่ มท 0816.2/
ว 3924 ลงวันท่ี 8 กรกฎำคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรจดัท ำ
งบประมำณรำยจ่ำยรองรับเงินอุดหนุนท่ัวไปด้ำนกำรศึกษำขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้ำ 91 ล ำดับที ่19 
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แผนงานสาธารณสุข 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 154,000 บาท 

  งบด าเนินงาน รวม 154,000 บาท 

   ค่าตอบแทน รวม 144,000 บาท 

   ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบตัิรำชกำรอันเปน็ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 144,000 บำท 

      

  - เพื่อจ่ำยเป็น 
  1. ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และค่ำประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ ให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล
และพนักงำนจ้ำงฯ 
  2. ค่ำตอบแทน ค่ำป่วยกำร ส ำหรับนักบริบำลท้องถิ่น จ ำนวน 2 คน  
คนละ 6,000 บำทต่อเดือน จ ำนวน 12 เดือน 
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย อำสำสมัครบริบำลท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกำรเบิกค่ำใช้จ่ำย พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ที่ มท 0808.2/
ว 3886 ลงวันท่ี 28 มิถุนำยน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรตัง้
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 2563 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 

      

   ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท 

   รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัตริำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอื่น ๆ       

    ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมอำสำสมคัรบริบำลท้องถิ่น จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  - เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมอำสำสมัครบริบำลท้องถิ่น 
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย อำสำสมัครบริบำลท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกำรเบิกค่ำใช้จ่ำย พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม
และ เข้ำรับกำรอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0819.2/ว 0803 
  ลงวันท่ี 6 กุมภำพันธ ์2563 
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 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 480,600 บาท 

  งบด าเนินงาน รวม 190,000 บาท 

   ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท 

   รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัตริำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอื่น ๆ       

    โครงกำรเดิน - วิ่ง เทิดพระเกียรต ิ5 ธันวำมหำรำช จ ำนวน 30,000 บำท 

      

  - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรเดิน – วิ่ง เทิดพระเกยีรต ิ
5 ธันวำมหำรำช โดยมีคำ่ใช้จ่ำยประกอบด้วย ค่ำวัสดุอุปกรณ ์ค่ำอำหำรและ
เครื่องดื่ม และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ  
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด
งำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ และกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกฬีำของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับเพิ่มเตมิ  
ครั้งท่ี 3/2563 
 

      

    โครงกำรท ำควำมสะอำดที่สำธำรณะ ศำสนสถำน รักษำสิ่งแวดล้อม จ ำนวน 30,000 บำท 

      

  - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรท ำควำมสะอำดที่
สำธำรณะ ศำสนสถำน รักษำสิ่งแวดล้อม 
- เป็นไปตำม พรบ. สภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2552 และ พรบ. ก ำหนดแผนและขั้นตอน
กำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้ำ 94 ล ำดับที่ 5 
 

      

    โครงกำรป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำ จ ำนวน 50,000 บำท 

      

  - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรป้องกันโรคพิษสุนัขบำ้ โดยมี
ค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย ค่ำวิทยำกร ค่ำวัสดุอุปกรณ ์ค่ำอำหำรและ
เครื่องดื่ม และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ  
- เป็นไปตำม พรบ. สภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2552 และ พรบ. ก ำหนดแผนและขั้นตอน
กำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้ำ 96 ล ำดับที่ 18 
 

      

   ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท 

   วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย ์ จ ำนวน 80,000 บำท 

      

  - เพื่อจ่ำยเป็น 
  - ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อน้ ำยำพ่นหมอกควัน 
  - ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อทรำยอะเบท 
  - ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อออกซิเจน 
  - ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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  งบเงินอุดหนุน รวม 290,600 บาท 

   เงินอุดหนุน รวม 290,600 บาท 

   เงินอุดหนุนองค์กรประชำชน       

    
เงินอุดหนุนส ำหรับกำรด ำเนินงำนตำมแนวทำงโครงกำรพระรำชด ำริ 
ด้ำนสำธำรณสุข 

จ ำนวน 240,000 บำท 

      

  - เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยส ำหรับอุดหนนุกำรด ำเนินงำนตำมแนวทำงโครงกำร
พระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข หมู่ที ่1 - 12 
- เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ที่ มท 0808.2/
ว 3749 ลงวันท่ี 30 มิถุนำยน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรจดัท ำ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำป ีพ.ศ. 2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

      

    
เงินอุดหนุนส ำหรับขับเคลื่อนโครงกำรสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภยั จำกโรคพิษ 
สุนัขบ้ำ ตำมพระปณิธำน ศำสตรำจำรย์ ดร. สมเด็จพระเจำ้น้องนำงเธอ เจ้ำฟ้ำ
จุฬำภรณวลยัลักษณ์ อัครรำชกุมำรี กรมพระศรสีวำงควัฒน วรขัตตยิรำชนำรี 

จ ำนวน 50,000 บำท 

      

  - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนโครงกำรสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จำกโรคพิษสุนัขบ้ำ ตำมพระปณิธำน ศำสตรำจำรย ์ดร. สมเด็จพระ
เจ้ำน้องนำงเธอ เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณวลัยลักษณ ์อัครรำชกุมำร ี 
กรมพระศรีสวำงควัฒน วรขัตติยรำชนำรี 
- เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ที่ มท 0808.2/
ว 3749 ลงวันท่ี 30 มิถุนำยน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรจดัท ำ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำป ีพ.ศ. 2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้ำ 96 ล ำดับที ่16 
 

      

    

เงินอุดหนุนส ำหรับส ำรวจข้อมลูจ ำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว ์ตำมโครงกำรสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัย จำกโรคพษิสุนัขบ้ำ ตำมพระปณิธำน ศำสตรำจำรย ์ 
ดร. สมเด็จพระเจ้ำน้องนำงเธอ เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณวลยัลักษณ์ อัครรำชกุมำรี  
กรมพระศรีสวำงควัฒน วรขัตติยรำชนำรี 

จ ำนวน 600 บำท 

      

  - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในส ำรวจขอ้มูลจ ำนวนสตัว์และขึ้นทะเบียนสตัว์ ตำม
โครงกำรสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จำกโรคพิษสุนัขบ้ำ ตำมพระปณิธำน 
ศำสตรำจำรย ์ดร. สมเด็จพระเจ้ำน้องนำงเธอ เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณวลัยลักษณ ์ 
อัครรำชกุมำร ีกรมพระศรสีวำงควฒัน วรขัตติยรำชนำร ี
- เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ที่ มท 0808.2/
ว 3749 ลงวันท่ี 30 มิถุนำยน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรจดัท ำ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำป ีพ.ศ. 2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้ำ 96 ล ำดับที ่15 
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แผนงานเคหะและชุมชน 
 งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏกิูล รวม 296,000 บาท 

  งบด าเนินงาน รวม 296,000 บาท 

   ค่าใช้สอย รวม 96,000 บาท 

   รำยจ่ำยเพื่อให้ไดม้ำซึ่งบริกำร       

    ค่ำใช้สถำนท่ีก ำจัดขยะมูลฝอย จ ำนวน 96,000 บำท 

      
  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้สถำนท่ีก ำจดัขยะมูลฝอย 

 
      

   ค่าวัสดุ รวม 200,000 บาท 

   วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 200,000 บำท 

      

  - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจดัซื้อถังขยะ 
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 30,000 บาท 

  งบด าเนินงาน รวม 30,000 บาท 

   ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท 

   รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัตริำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอื่น ๆ       

    - โครงกำรกองทุนเศรษฐกิจกรณีกลุ่มอำชีพผิดนดัไม่ช ำระหนีต้ำมสัญญำ จ ำนวน 30,000 บำท 

      

  - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำชดใช้เงินคืนโครงกำรเศรษฐกิจชุมชน 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้ำ 84 ล ำดับที ่1 
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
 งานกีฬาและนันทนาการ รวม 750,000 บาท 

  งบด าเนินงาน รวม 750,000 บาท 

   ค่าใช้สอย รวม 660,000 บาท 

   รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัตริำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอื่น ๆ       

    โครงกำรกีฬำฟุตซอล จ ำนวน 30,000 บำท 

      

  - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรกีฬำฟุตซอล โดยมีค่ำใช้จ่ำย
ประกอบด้วย ค่ำวิทยำกร ค่ำอำหำรและเครื่องดืม่ และคำ่ใช้จ่ำยอื่น ๆ 
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด
งำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ และกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกฬีำ
ของ อปท.พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้ำ 93 ล ำดับที ่11 
 

      

    โครงกำรแข่งขันกีฬำเช่ือมสมัพันธ์ระหว่ำงหมู่บ้ำน จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรแข่งขันกีฬำเช่ือมสมัพนัธ์ระหว่ำง
หมู่บ้ำน โดยมีค่ำใช้จ่ำยประกอบดว้ย ค่ำวัสดุอุปกรณ ์ค่ำอำหำรและ
เครื่องดื่ม และรำยจ่ำยอื่น ๆ  
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด
งำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ และกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกฬีำ
ของ อปท.พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้ำ 92 ล ำดับที ่6 
 

      

    โครงกำรแข่งขันกีฬำเด็กปฐมวัย จ ำนวน 50,000 บำท 

      

  - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรแข่งขันกีฬำเด็กปฐมวยั โดยมี
ค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย ค่ำวัสด ุอุปกรณ ์ค่ำอำหำรและเครื่องดื่ม และรำยจ่ำย
อื่น ๆ  
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด
งำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ และกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกฬีำ
ของ อปท. พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้ำ 92 ล ำดับที ่4 
 

      

    โครงกำรแข่งขันกีฬำวอลเลย์บอล จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรแข่งขันกีฬำวอลเลย์บอล  
โดยมีคำ่ใช้จ่ำยประกอบด้วย ค่ำวัสดุอุปกรณ ์ค่ำอำหำรและเครื่องดืม่ และ
ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ  
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด
งำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ และกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกฬีำ
ของ อปท. พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้ำ 93 ล ำดับที ่7 

      



81 
 

    โครงกำรแข่งขันเซปักตะกร้อ จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรแข่งขันเซปักตะกร้อ  
โดยมีคำ่ใช้จ่ำยประกอบด้วย ค่ำวัสดุอุปกรณ ์ค่ำอำหำรและเครื่องดืม่  
และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ  
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด
งำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ และกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกฬีำ
ของ อปท. พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้ำ 92 ล ำดับที ่2 
 

      

    โครงกำรแข่งขันฟุตบอลต ำบลต้ำนยำเสพตดิ จ ำนวน 200,000 บำท 

      

  - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรแข่งขันฟุตบอลต ำบลต้ำนยำเสพ
ติด โดยมีค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย ค่ำวัสดุอุปกรณ ์ค่ำอำหำรและเครือ่งดื่ม และ
ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ  
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด
งำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ และกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกฬีำ
ของ อปท. พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้ำ 93 ล ำดับที ่12 
 

      

    โครงกำรจดัส่งนักกีฬำเข้ำร่วมแข่งขันในระดับต่ำงๆ จ ำนวน 50,000 บำท 

      

  - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรจดัส่งนักกีฬำเข้ำร่วมแข่งขันใน
ระดับต่ำง ๆ โดยมีค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย ค่ำวัสดุอุปกรณ์ และรำยจำ่ยอื่น ๆ  
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด
งำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ และกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกฬีำ
ของ อปท. พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้ำ 92 ล ำดับที ่5 
 

      

    โครงกำรฝึกอบรมผู้ฝึกสอนฟุตบอลประจ ำหมู่บ้ำน จ ำนวน 200,000 บำท 

      

  - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรฝึกอบรมผู้ฝึกสอนฟุตบอลประจ ำ
หมู่บ้ำน โดยมีค่ำใช้จ่ำยประกอบดว้ย ค่ำวิทยำกร ค่ำวัสดุอุปกรณ ์และรำยจ่ำย
อื่น ๆ  
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด
งำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ และกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกฬีำ
ของ อปท. พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้ำ 93 ล ำดับที ่10 
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    โครงกำรแข่งขันกีฬำเด็กและเยำวชน จ ำนวน 70,000 บำท 

      

  - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรแข่งขันกีฬำเด็กและเยำวชน โดย
มีค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย ค่ำวัสดุอปุกรณ ์ค่ำอำหำรและเครื่องดื่ม และรำยจ่ำย
อื่น ๆ  
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด
งำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ และกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกฬีำ
ของ อปท. พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้ำ 92 ล ำดับที ่3 
 

      

   ค่าวัสดุ รวม 90,000 บาท 

   วัสดุกีฬำ จ ำนวน 90,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้ออุปกรณ์กีฬำ 
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 งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 740,000 บาท 

  งบด าเนินงาน รวม 740,000 บาท 

   ค่าใช้สอย รวม 740,000 บาท 

   รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัตริำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอื่น ๆ       

    โครงกำรดะวะหส์ัมพันธ์ จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรดะวะหส์ัมพันธ์ โดยมคี่ำใช้จ่ำย
ประกอบด้วย ค่ำวิทยำกร ค่ำอำหำรและเครื่องดืม่ และคำ่ใช้จ่ำยอื่น ๆ  
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด
งำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ และกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกฬีำ
ของ อปท. พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้ำ 107 ล ำดับที ่5 
 

      

    โครงกำรมำวลิดประจ ำหมู่บ้ำน จ ำนวน 200,000 บำท 

      

  -เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนนิโครงกำรมำวลิดประจ ำหมู่บ้ำน โดยมี
ค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย ค่ำอำหำรและเครื่องดื่ม และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ  
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด
งำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ และกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกฬีำ
ของ อปท. พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้ำ 107 ล ำดับที ่3 
 

      

    โครงกำรมำอัลฮิจเรำะห ์ จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรมำอัลฮิจเรำะห์ โดยมคี่ำใช้จ่ำย
ประกอบด้วย ค่ำวิทยำกร ค่ำอำหำรและเครื่องดืม่ และคำ่ใช้จ่ำยอื่น ๆ  
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด
งำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ และกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกฬีำ
ของ อปท. พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้ำ 107 ล ำดับที ่6 
 

      

    โครงกำรส่งเสริมกิจกรรมวัฒนธรรมพ้ืนบ้ำน จ ำนวน 50,000 บำท 

      

  - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรส่งเสริมกิจกรรมวัฒนธรรม
พื้นบ้ำน โดยมีค่ำใช้จ่ำยประกอบดว้ย ค่ำวิทยำกร ค่ำวัสดุอุปกรณ ์คำ่อำหำร
และเครื่องดื่ม และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ  
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด
งำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ และกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกฬีำ
ของ อปท. พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้ำ 107 ล ำดับที ่1 
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    โครงกำรสอนคัมภรี์อัลกรุอำน จ ำนวน 120,000 บำท 

      

  - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรสอนคัมภรี์อัลกรุอำน โดยมี
ค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย ค่ำวิทยำกร ค่ำวัสดุอุปกรณ ์ค่ำอำหำรและ
เครื่องดื่ม และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ  
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด
งำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ และกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกฬีำ
ของ อปท. พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้ำ 108 ล ำดับที ่11 
 

      

    โครงกำรอำซรูอ จ ำนวน 100,000 บำท 

      

  - เพื่อจ่ำยเป็นคำ่ใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรอำซรูอ โดยมีค่ำใช้จ่ำย
ประกอบด้วย ค่ำวัสดุอุปกรณ ์ค่ำอำหำรและเครื่องดื่ม และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ  
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด
งำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ และกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกฬีำ
ของ อปท.พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้ำ 107 ล ำดับที ่4 
 

      

    โครงกำรถือศลีอด (ปอซอ) จ ำนวน 200,000 บำท 

      

  - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรถือศลีอด (ปอซอ) โดยมีค่ำใช้จ่ำย
ประกอบด้วย ค่ำวัสดุอุปกรณ ์ค่ำอำหำรและเครื่องดื่ม และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ  
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด
งำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ และกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกฬีำ
ของ อปท. พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้ำ 108 ล ำดับที ่8 
 

      

    โครงกำรฝึกอบรมวิทยำกรสอนกรีออำตี (สอนอัลกุร-อำน) จ ำนวน 30,000 บำท 

      

  - เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรฝึกอบรมวิทยำกรสอน 
กีรออำต ี(สอนอัลกุร-อำน) 
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด
งำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ และกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกฬีำ
ของ อปท.พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้ำ 108 ล ำดับที ่7 
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 360,000 บาท 

  งบด าเนินงาน รวม 320,000 บาท 

   ค่าตอบแทน รวม 170,000 บาท 

   ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบตัิรำชกำรอันเปน็ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 150,000 บำท 

      
  เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนผู้ปฏบิัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น และค่ำประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ ให้แก่
พนักงำนส่วนต ำบลและพนักงำนจำ้งฯ 

      

   เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบตุร       

    เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบตุรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ จ ำนวน 10,000 บำท 

      
  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเงินช่วยเหลือกำรศกึษำบุตร ให้แก่ข้ำรำชกำร/พนักงำน/

ลูกจ้ำงประจ ำ 
      

   เงินช่วยเหลือค่ำรักษำพยำบำล จ ำนวน 10,000 บำท 

      
  เพื่อจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือค่ำรักษำพยำบำล ให้แก ่

พนักงำนส่วนต ำบล และพนักงำนจ้ำงฯ 
 

      

   ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท 

   รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัตริำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอื่น ๆ       

    - ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในประเทศและต่ำงประเทศ จ ำนวน 150,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็น 
- ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักร 
เช่น ค่ำเบี้ยเลี้ยงเดินทำง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำท่ีพัก ค่ำบริกำรจอดรถ ณ ท่ำอำกำศ
ยำน ค่ำผ่ำนทำงด่วนพิเศษ ค่ำธรรมเนียมในกำรใช้สนำมบินของพนักงำนส่วน
ต ำบล พนักงำนจ้ำงฯ และผูม้ีสิทธ์ิตำมระเบียบฯ 
- ค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรมของพนักงำนส่วนต ำบล พนักงำนจ้ำงฯ และผูม้ี
สิทธ์ิตำมระเบยีบฯ 
- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดนิทำงไป
รำชกำรของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิฉบับที่ 4 
(พ.ศ. 2561) และระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยคำ่ใช้จ่ำยในกำร
ฝึกอบรม และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
 

      

  งบลงทุน รวม 40,000 บาท 

   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 40,000 บาท 

   ครุภณัฑ์ส ำนักงำน       

    จัดซื้อชุดโตะ๊รับแขก จ ำนวน 40,000 บำท 

        เพื่อจัดซื้อชุดโตะ๊รับแขก จ ำนวน 1 ชุด       
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 งานก่อสร้าง รวม 3,346,920 บาท 

  งบบุคลากร รวม 1,936,920 บาท 

   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,936,920 บาท 

   เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 1,094,400 บำท 

      

  - เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนพนักงำนสว่นต ำบล (กองช่ำง) 
- เป็นไปตำมพระรำชบัญญตัิระเบยีบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- เป็นไปตำมหนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท.0809.2/
ว 138 ลงวันท่ี 30 ธันวำคม 2558 

      

   เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 90,720 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็น 
 - เงินค่ำตอบแทนพิเศษรำยเดือนให้แก่เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนในพ้ืนที่จังหวัด
ชำยแดนภำคใต ้
 - เงินเพิ่มพิเศษส ำหรับกำรสู้รบ (พสร.) ให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล 
 - เงินค่ำตอบแทนพิเศษรำยเดือนให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล 

      

   เงินประจ ำต ำแหน่ง จ ำนวน 42,000 บำท 

        เพื่อจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งของพนักงำนส่วนต ำบล       

   ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 541,680 บำท 

        เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง       

   เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 168,120 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็น 
- เงินเพิ่มค่ำครองชีพช่ัวครำวของพนักงำนจ้ำง 
- เงินสวัสดิกำรส ำหรับกำรปฏิบัติงำนประจ ำส ำนักงำนพ้ืนท่ีพิเศษ 
- เงินตอบแทนพิเศษรำยเดือนให้แก่พนักงำนจ้ำง 
 

      

  งบด าเนินงาน รวม 1,110,000 บาท 

   ค่าใช้สอย รวม 610,000 บาท 

   รำยจ่ำยเพื่อให้ไดม้ำซึ่งบริกำร       

    รำยจ่ำยเพื่อให้ไดม้ำซึ่งบริกำร จ ำนวน 550,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็น 
   - ค่ำใช้จ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำรต่ำง ๆ เช่น ค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำเยบ็หนังสือ
หรือเข้ำปกหนังสือ ค่ำซักฟอก ค่ำโฆษณำ ค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ ค่ำเบี้ยประกัน 
ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรบุคคลภำยนอก ค่ำติดตั้งไฟฟ้ำเพื่อใช้ในรำชกำร ค่ำติดตั้ง
ประปำเพื่อใช้ในรำชกำร หรือรำยจ่ำยอื่น ๆ ฯลฯ 
  - ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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   ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม จ ำนวน 60,000 บำท 

      
  เพื่อใช้จ่ำยในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรกัษำทรัพย์สิน เพื่อให้สำมำรถใช้งำนได้

ตำมปกต ิฯลฯ 
 

      

   ค่าวัสดุ รวม 500,000 บาท 

   วัสดุไฟฟ้ำและวิทย ุ จ ำนวน 150,000 บำท 

   วัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 120,000 บำท 

   วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง จ ำนวน 50,000 บำท 

   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ ำนวน 50,000 บำท 

   วัสดุโฆษณำและเผยแพร ่ จ ำนวน 30,000 บำท 

   
วัสดุอื่น 
 

จ ำนวน 100,000 บำท 

  งบลงทุน รวม 300,000 บาท 

   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 300,000 บาท 

   ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครภุัณฑ์       

    โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมส ำนักงำน จ ำนวน 300,000 บำท 

        เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรปรบัปรุงซอ่มแซมส ำนักงำน       
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แผนงานการเกษตร 

 งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 270,000 บาท 

  งบด าเนินงาน รวม 270,000 บาท 

   ค่าใช้สอย รวม 270,000 บาท 

   รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัตริำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบรำยจ่ำยอื่น ๆ       

    

โครงกำรร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม ้
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ 
โดยมีคำ่ใช้จ่ำยประกอบด้วย ค่ำพันธุ์ไม ้ค่ำจัดประชำสัมพันธ์ ค่ำวัสดุ
อุปกรณ ์ค่ำอำหำรและเครื่องดื่ม และรำยจ่ำยอื่น ๆ  

   - เป็นไปตำมอ ำนำจหน้ำท่ีคุม้ครอง ดูแล และบ ำรุงรักษำ ทรัพยำกรธรรมชำต ิ 
และสิ่งแวดล้อม 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้ำ 103 ล ำดับที ่2 

 

จ ำนวน 10,000 บำท 

    โครงกำรปลูกป่ำและป้องกันไฟป่ำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสำกอ จ ำนวน 30,000 บำท 

      

  - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรปลูกป่ำและป้องกันไฟป่ำของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสำกอ โดยมีค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย ค่ำวัสดุ
อุปกรณ ์ค่ำพันธุ์ไม ้และรำยจ่ำยอืน่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เป็นไปตำมอ ำนำจหน้ำที่ในกำรคุม้ครอง ดูแล และบ ำรุงรักษำ
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับเพิ่มแติม  
ครั้งท่ี 5/2564 
 

      

    โครงกำรฟื้นฟูนำรำ้ง จ ำนวน 200,000 บำท 

      

  - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรฟื้นฟูนำรำ้ง โดยมีคำ่ใช้จ่ำย
ประกอบด้วย ค่ำน้ ำมันเบนซิน ค่ำยำปรำบศตัรูพืช ค่ำปุ๋ยเคม ีค่ำเมลด็พันธ์ุ
ข้ำว และรำยจ่ำยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เป็นไปตำมอ ำนำจหน้ำที่ในกำรคุม้ครอง ดูแล และบ ำรุงรักษำ
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้ำ 103 ล ำดับที ่4 
 

      

    
โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ สมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี (อพ.สธ.-สถ.) ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
สำกอ 

จ ำนวน 30,000 บำท 

      

  - เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  
อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำร ิสมเดจ็พระเทพรตันรำชสดุำฯ สยำมบรมรำช
กุมำร ี(อพ.สธ.-สถ.) ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสำกอ โดยมคี่ำใช้จ่ำย
ประกอบด้วย ค่ำวัสดุอุปกรณ ์ค่ำพันธุ์ไม ้และรำยจ่ำยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เป็นไปตำมอ ำนำจหน้ำที่ในกำรคุม้ครอง ดูแล และบ ำรุงรักษำ
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
- เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับเพิ่มเติม  
ครั้งท่ี 4/2564 
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