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องค์การบริหารส่วนต าบลสากอ 

เขต/อ าเภอ สุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

หมู่12 บ้านสรายอ ซอยบ้านสากอ ถนน - แขวง/ต าบล สากอ 

เขต/อ าเภอ สุไหงปาดี จังหวัด นราธิวาส 96140 

      

      

พ้ืนที ่ 48.64 ตารางกิโลเมตร 

      

ประชากรทั้งหมด  11,056 คน 

ชาย 5,395 คน 

หญิง 5,661 คน 

      

      

  ข้อมูล ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2561 
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ค าแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
            

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสากอ  

      

              บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลสากอ จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสากออีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วน

ต าบลสากอจึงขอช้ีแจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบาย

การด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้  

 1. สถานะการคลัง  

  1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

   ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้  

   1.1.1 เงินฝากธนาคาร จ านวน 94,353,088.57 บาท  

   1.1.2 เงินสะสม จ านวน 44,397,795.71 บาท  

   1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 20,821,521.73 บาท  

   1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน 0 โครงการ รวม 

0.00 บาท  

   1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน จ านวน 4 โครงการ รวม 667,370.00 

บาท  

  1.2 เงินกู้คงค้าง จ านวน 0.00 บาท  

 2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2561 ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  

  (1) รายรับจริง จ านวน 56,644,500.79 บาท ประกอบด้วย  

   หมวดภาษีอากร    จ านวน   109,788.53 บาท 

   หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จ านวน     75,266.00 บาท 

   หมวดรายได้จากทรัพย์สิน   จ านวน   599,863.70 บาท 

   หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จ านวน            0.00 บาท 

   หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด   จ านวน    10,050.00 บาท 

   หมวดรายได้จากทุน   จ านวน            0.00 บาท 

   หมวดภาษีจัดสรร    จ านวน 19,226,709.56 บาท 

   หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป   จ านวน 36,622,823.00 บาท 

 

  (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 3,935,100.00 บาท 

   

  (3) รายจ่ายจริง จ านวน 32,296,489.94 บาท ประกอบด้วย 
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   งบกลาง  จ านวน 10,083,978.00 บาท 

   งบบุคลากร จ านวน 11,379,120.00 บาท 

   งบด าเนินงาน จ านวน   6,870,571.77 บาท 

   งบลงทุน  จ านวน     814,820.17 บาท 

   งบรายจ่ายอื่น จ านวน              0.00 บาท 

   งบเงินอุดหนุน จ านวน  3,148,000.00 บาท 

 

  (4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 3,851,100.00 บาท 

 

  (5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จ านวน 0.00 บาท 

 

  (6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 0.00 บาท 

 

  (7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จ านวน 0.00 บาท 
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ค าแถลงงบประมาณ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลสากอ 

อ าเภอสุไหงปาดี  จังหวัดนราธิวาส 
 

  รายรับจริง  
ปี 2560 

ประมาณการ  
ปี 2561 

ประมาณการ  
ปี 2562 

รายได้จัดเก็บเอง       
  หมวดภาษีอากร 130,308.69 150,200.00 120,200.00 
  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 179,216.84 182,000.00 62,000.00 
  หมวดรายได้จากทรัพยส์ิน 553,051.80 500,000.00 700,000.00 
  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 168,370.00 170,000.00 20,000.00 
  หมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00 5,000.00 

รวมรายได้จัดเก็บเอง 1,030,947.33 1,002,200.00 907,200.00 
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
  หมวดภาษีจดัสรร 20,373,864.62 24,716,284.00 20,900,000.00 

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20,373,864.62 24,716,284.00 20,900,000.00 
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 36,816,777.00 38,581,816.00 43,668,354.00 

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 36,816,777.00 38,581,816.00 43,668,354.00 
รวม 58,221,588.95 64,300,300.00 65,475,554.00 
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ค าแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

รายจ่าย รายจ่ายจริง 
ปี 2560 

ประมาณการ  
ปี 2561 

ประมาณการ  
ปี 2562 

จ่ายจากงบประมาณ       
  งบกลาง 11,535,228.00 15,894,400.00 13,076,232.00 
  งบบุคลากร 13,025,580.00 16,503,860.00 16,791,944.00 
  งบด าเนินงาน 10,557,118.81 15,820,540.00 17,064,228.00 
  งบลงทุน 9,791,145.00 9,941,000.00 12,412,600.00 
  งบเงินอุดหนุน 6,749,332.72 6,140,500.00 6,130,550.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 51,658,404.53 64,300,300.00 65,475,554.00 
รวม 51,658,404.53 64,300,300.00 65,475,554.00 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบร่างข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ของ องค์การบริหารส่วนต าบลสากอ 

อ าเภอสุไหงปาดี  จังหวัดนราธิวาส 
 

ด้าน ยอดรวม 
ด้านบริหารทั่วไป   
  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 20,516,830 
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 687,500 
ด้านบริการชุมชนและสังคม   
  แผนงานการศึกษา 14,960,792 
  แผนงานสาธารณสุข 428,800 
  แผนงานสังคมสงเคราะห ์ 250,000 
  แผนงานเคหะและชุมชน 1,788,500 
  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 324,400 
  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1,832,500 
ด้านการเศรษฐกิจ   
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 11,150,000 
  แผนงานการเกษตร 460,000 
ด้านการด าเนินงานอื่น   
  แผนงานงบกลาง 13,076,232 

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 65,475,554 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 

องค์การบริหารส่วนต าบลสากอ 

อ าเภอสุไหงปาดี  จังหวัดนราธิวาส 
 

แผนงานบริหารงานทั่วไป    
         

    
งาน 

  

งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง รวม 

 

งบ 
     
       

         
งบบุคลากร 12,032,280 0 12,032,280  
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,916,720 0 2,916,720  
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 9,115,560 0 9,115,560  
งบด าเนินงาน 6,167,000 1,455,000 7,622,000  
    ค่าตอบแทน 1,110,000 310,000 1,420,000  
    ค่าใช้สอย 4,007,000 450,000 4,457,000  
    ค่าวัสด ุ 1,050,000 115,000 1,165,000  
    ค่าสาธารณูปโภค 0 580,000 580,000  
งบลงทุน 801,100 16,000 817,100  
    ค่าครุภณัฑ ์ 801,100 16,000 817,100  
งบเงินอุดหนุน 45,450 0 45,450  
    เงินอุดหนุน 45,450 0 45,450  

รวม 19,045,830 1,471,000 20,516,830  
 
 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
    
    

งาน 
  

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการรักษา
ความสงบภายใน 

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย 

รวม 

 

งบ 
     
       

         
งบด าเนินงาน 0 170,000 170,000  
    ค่าใช้สอย 0 170,000 170,000  
งบลงทุน 517,500 0 517,500  
    ค่าครุภณัฑ ์ 517,500 0 517,500  

รวม 517,500 170,000 687,500  
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แผนงานการศึกษา 
 

    
งาน 

  
งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา 

งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา 

รวม 

 

งบ 
     
       

         
งบบุคลากร 1,010,400 2,590,764 3,601,164  
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,010,400 2,590,764 3,601,164  
งบด าเนินงาน 796,000 4,683,628 5,479,628  
    ค่าตอบแทน 324,000 85,000 409,000  
    ค่าใช้สอย 362,000 1,490,970 1,852,970  
    ค่าวัสด ุ 100,000 3,117,658 3,217,658  
งบลงทุน 21,000 107,000 128,000  
    ค่าครุภณัฑ ์ 21,000 0 21,000  
    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 107,000 107,000  
งบเงินอุดหนุน 0 5,752,000 5,752,000  
    เงินอุดหนุน 0 5,752,000 5,752,000  

รวม 1,827,400 13,133,392 14,960,792  
 
 
แผนงานสาธารณสุข 
    
    

งาน 
  

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข 

รวม 

  

งบ 
      
        

          
งบด าเนินงาน 138,200 138,200   
    ค่าใช้สอย 110,000 110,000   
    ค่าวัสด ุ 28,200 28,200   
งบเงินอุดหนุน 290,600 290,600   
    เงินอุดหนุน 290,600 290,600   

รวม 428,800 428,800   
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แผนงานสังคมสงเคราะห ์
 

    
งาน 

  
งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห ์

รวม 

  

งบ 
      
        

          
งบด าเนินงาน 250,000 250,000   
    ค่าใช้สอย 250,000 250,000   

รวม 250,000 250,000   
 

แผนงานเคหะและชมุชน 
    
    

งาน 
  

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและ

ชุมชน 
รวม 

  

งบ 
      
        

          
งบบุคลากร 1,158,500 1,158,500   
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,158,500 1,158,500   
งบด าเนินงาน 630,000 630,000   
    ค่าตอบแทน 130,000 150,000   
    ค่าใช้สอย 170,000 150,000   
    ค่าวัสด ุ 330,000 330,000   

รวม 1,788,500 1,788,500   
 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
    
    

งาน 
  

งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน 

รวม 

  

งบ 
      
        

          
งบด าเนินงาน 324,400 324,400   
    ค่าใช้สอย 324,400 324,400   

รวม 324,400 324,400   
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 
 

    
งาน 

  
งานกีฬาและ
นันทนาการ 

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

รวม 

 

งบ 
     
       

         
งบด าเนินงาน 700,000 1,090,000 1,790,000  
    ค่าใช้สอย 610,000 1,090,000 1,700,000  
    ค่าวัสด ุ 90,000 0 90,000  
งบเงินอุดหนุน 0 42,500 42,500  
    เงินอุดหนุน 0 42,500 42,500  

รวม 700,000 1,132,500 1,832,500  
 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
    
    

งาน 
  

งานก่อสร้างโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

รวม 

  

งบ 
      
        

          
งบด าเนินงาน 200,000 200,000   
    ค่าใช้สอย 200,000 200,000   
งบลงทุน 10,950,000 10,950,000   
    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 10,950,000 10,950,000   

รวม 11,150,000 11,150,000   
 
แผนงานการเกษตร 
    
    

งาน 
  

งานส่งเสริมการเกษตร 
งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่า

ไม้ 
รวม 

 

งบ 
     
       

         
งบด าเนินงาน 450,000 10,000 460,000  
    ค่าใช้สอย 450,000 10,000 460,000  

รวม 450,000 10,000 460,000  
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แผนงานงบกลาง 
         
    

งาน 
  

งบกลาง รวม 

  

งบ 
      
        

          
งบกลาง 13,076,232 13,076,232   
    งบกลาง 13,076,232 13,076,232   

รวม 13,076,232 13,076,232   
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ข้อบัญญัติ 

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลสากอ 

อ าเภอสุไหงปาดี  จังหวัดนราธิวาส 
 

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  อาศัยอ านาจตามความใน

พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 

87  จึงตราขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสากอ และโดยอนุมัติของนายอ าเภอสุไหงปาดี 

ข้อ 1. ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ข้อ 2. ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป 

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 65,475,554 บาท 

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็น

จ านวนรวมทั้งสิ้น 65,475,554 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้ 

         
แผนงาน ยอดรวม 

ด้านบริหารทั่วไป   
  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 20,516,830 
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 687,500 
ด้านบริการชุมชนและสังคม   
  แผนงานการศึกษา 14,960,792 
  แผนงานสาธารณสุข 428,800 
  แผนงานสังคมสงเคราะห ์ 250,000 
  แผนงานเคหะและชุมชน 1,788,500 
  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 324,400 
  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1,832,500 
ด้านการเศรษฐกิจ   
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 11,150,000 
  แผนงานการเกษตร 460,000 
ด้านการด าเนินงานอื่น   
  แผนงานงบกลาง 13,076,232 

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 65,475,554 
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 ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี ้ 
         

งบ ยอดรวม 
รวมรายจ่าย 0 

         
ข้อ 6. ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสากอปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับ

อนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนต าบล 

         

ข้อ 7. ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสากอมีหน้าทีร่ักษาการให้เป็นไปตามบัญญตัินี้ 

    

    ประกาศ ณ วันท่ี ...................................................................... 

    

    

(ลงนาม) 

 (นายอนิรุทธิ์ จารมะ) 

ต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสากอ 

 

 

อนุมัต ิ  

     

(ลงนาม)  

(นายรุ่งเรือง  ธิมาบุตร)  

       ต าแหน่ง นายอ าเภอสุไหงปาด ี  
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วันท่ีพิมพ์ : 15/8/2561  15:10:30            

รายงานประมาณการรายรับ   
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562   
องค์การบริหารส่วนต าบลสากอ   

อ าเภอ สุไหงปาดี  จังหวัดนราธิวาส   
          

                
  รายรับจริง ประมาณการ 

  ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562 
หมวดภาษีอากร               
     ภาษีโรงเรือนและทีด่ิน 66,063.11 74,053.17 58,655.98 80,000.00 -25.00 % 60,000.00 
     ภาษีบ ารุงท้องที ่ 69,392.88 78,239.36 71,412.71 70,000.00 -14.29 % 60,000.00 
     ภาษีป้าย 200.00 200.00 240.00 200.00 0.00 % 200.00 

รวมหมวดภาษีอากร 135,655.99 152,492.53 130,308.69 150,200.00     120,200.00 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต               
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 0.00 97.00 205.00 0.00 0.00 % 0.00 
     ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 45,790.00 49,030.00 56,780.00 80,000.00 -37.50 % 50,000.00 
     ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9 0.00 316.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00 
     ค่าธรรมเนียมค าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 5,000.00 
     ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผูค้วบคุม 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 5,000.00 
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบยีนพาณิชย ์ 400.00 650.00 520.00 500.00 100.00 % 1,000.00 
     ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 840.00 237.00 825.84 1,000.00 0.00 % 1,000.00 
     ค่าปรับการผิดสัญญา 226,512.00 13,432.00 120,826.00 100,000.00 -100.00 % 0.00 
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  รายรับจริง ประมาณการ 
  ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562 
     ค่าปรับอื่น ๆ 0.00 0.00 0.00 500.00 -100.00 % 0.00 
     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 0.00 0.00 40.00 0.00 0.00 % 0.00 
     ค่าใบอนุญาตอื่นๆ 0.00 20.00 20.00 0.00 0.00 % 0.00 

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 273,542.00 63,782.00 179,216.84 182,000.00     62,000.00 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน               
     ดอกเบี้ย 615,791.23 581,760.02 553,051.80 500,000.00 40.00 % 700,000.00 

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 615,791.23 581,760.02 553,051.80 500,000.00     700,000.00 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด               
     ค่าขายแบบแปลน 96,000.00 32,000.00 28,000.00 20,000.00 -50.00 % 10,000.00 
     ค่าเขียนแบบแปลน 0.00 8,000.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00 
     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 1,070.00 18,910.00 140,370.00 150,000.00 -93.33 % 10,000.00 

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 97,070.00 58,910.00 168,370.00 170,000.00     20,000.00 
หมวดรายได้จากทุน               
     ค่าขายทอดตลาดทรัพยส์ิน 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 5,000.00 

รวมหมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00 0.00 0.00     5,000.00 
หมวดภาษีจัดสรร               
     ภาษีและคา่ธรรมเนียมรถยนตแ์ละล้อเลื่อน 0.00 590,018.23 314,421.18 600,000.00 25.00 % 750,000.00 
     ภาษีมูลคา่เพิ่มตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ 2,653,882.80 8,567,528.03 8,363,826.59 9,500,000.00 -15.79 % 8,000,000.00 
     ภาษีมูลคา่เพิ่มตาม พ.ร.บ. จดัสรรรายได้ฯ 3,944,986.23 3,926,515.93 3,864,895.12 5,000,000.00 -20.00 % 4,000,000.00 
     ภาษีสุรา 2,211,354.97 2,190,576.67 2,248,840.28 3,366,284.00 -100.00 % 0.00 
     ภาษีสรรพสามิต 3,809,687.97 4,711,948.53 5,419,440.51 6,000,000.00 33.33 % 8,000,000.00 
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  รายรับจริง ประมาณการ 
  ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562 
     ภาษียาสูบ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00 
     ค่าภาคหลวงแร ่ 59,470.48 49,717.55 87,915.83 100,000.00 -50.00 % 50,000.00 
     ค่าภาคหลวงปิโตรเลยีม 108,929.77 95,983.82 69,907.03 100,000.00 -30.00 % 70,000.00 
     เงินท่ีเก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ 337.12 0.00 1,001.08 10,000.00 -50.00 % 5,000.00 
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบยีนสิทธิและนิติกรรมตาม
ประมวลกฎหมายที่ดิน 

8,282.00 2,462.00 3,617.00 20,000.00 -75.00 % 5,000.00 

     ภาษีจัดสรรอื่นๆ 460,164.96 0.00 0.00 20,000.00 0.00 % 20,000.00 
รวมหมวดภาษีจัดสรร 13,257,096.30 20,134,750.76 20,373,864.62 24,716,284.00   20,900,000.00 

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป               
     เงินอุดหนุนทั่วไป ส าหรับด าเนินการตามอ านาจ
หน้าท่ีและภารกิจถ่ายโอนเลือกท า 

21,188,843.00 19,200,712.00 36,816,777.00 38,581,816.00 13.18 % 43,668,354.00 

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 21,188,843.00 19,200,712.00 36,816,777.00 38,581,816.00     43,668,354.00 
รวมทุกหมวด 35,567,998.52 40,192,407.31 58,221,588.95 64,300,300.00     65,475,554.00 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป  
  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562      

องค์การบริหารส่วนต าบลสากอ  
อ าเภอสไุหงปาด ี จังหวัดนราธิวาส  

         
ประมาณการรายรับรวมท้ังสิ้น  65,475,554   บาท  แยกเป็น 

  
 
 

รายได้จัดเก็บเอง  
  หมวดภาษีอากร รวม 120,200 บาท  
   ภาษีโรงเรือนและทีด่ิน จ านวน 60,000 บาท  
   ภาษีบ ารุงท้องที ่ จ านวน 60,000 บาท  
   ภาษีป้าย จ านวน 200 บาท  
  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 62,000 บาท  
   ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จ านวน 50,000 บาท  
   ค่าธรรมเนียมค าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม จ านวน 5,000 บาท  
   ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม จ านวน 5,000 บาท  
   ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบยีนพาณิชย ์ จ านวน 1,000 บาท  
   ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ จ านวน 1,000 บาท  
  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 700,000 บาท  
 

 
 ดอกเบี้ย จ านวน 700,000 บาท 

  
  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 20,000 บาท  
   ค่าขายแบบแปลน จ านวน 10,000 บาท  
   รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ จ านวน 10,000 บาท  
  หมวดรายได้จากทุน รวม 5,000 บาท  
 

 
 ค่าขายทอดตลาดทรัพยส์ิน จ านวน 5,000 บาท 

  
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

  หมวดภาษีจัดสรร รวม 20,900,000 บาท  
   ภาษีและคา่ธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน จ านวน 750,000 บาท  
   ภาษีมูลคา่เพิ่มตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ จ านวน 8,000,000 บาท  
   ภาษีมูลคา่เพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จ านวน 4,000,000 บาท  
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   ภาษีสรรพสามิต จ านวน 8,000,000 บาท  
   ค่าภาคหลวงแร ่ จ านวน 50,000 บาท  
   ค่าภาคหลวงปิโตรเลยีม จ านวน 70,000 บาท  
   เงินท่ีเก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ จ านวน 5,000 บาท  
   ค่าธรรมเนียมจดทะเบยีนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดนิ จ านวน 5,000 บาท  
 

 
 ภาษีจัดสรรอื่นๆ จ านวน 20,000 บาท 

 
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 43,668,354 บาท  
 

 

 เงินอุดหนุนทั่วไป ส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และภารกิจถ่าย
โอนเลือกท า 

จ านวน 43,668,354 บาท  
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รายงานประมาณการรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลสากอ 

อ าเภอสไุหงปาด ี   จังหวัดนราธิวาส 
        

  รายจ่ายจริง ประมาณการ  
  ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562  

แผนงานบริหารงานทั่วไป                
งานบริหารทั่วไป                
  งบบุคลากร                
  เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                
    เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080 514,080 514,080 514,080 0 % 514,080  
    เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก 42,120 42,120 42,120 42,120 0 % 42,120  
    เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 42,120 42,120 42,120 42,140 -0.05 % 42,120  

    
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกองค์การบริหาร 
ส่วนต าบล 

86,400 86,400 86,400 86,400 0 % 86,400 
 

    เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2,219,690 2,232,000 2,231,340 2,232,000 0 % 2,232,000  
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,904,410 2,916,720 2,916,060 2,916,740     2,916,720  

  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)                
    เงินเดือนพนักงาน 1,686,106.46 2,135,707 2,318,895 3,798,480 33.05 % 5,053,800  
    เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 200,400 316,700 380,960 410,520 79.39 % 736,440  
    เงินประจ าต าแหน่ง 109,200 184,300 186,000 186,000 32.26 % 246,000  
    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,303,020 1,412,520 1,453,080 1,571,840 52.76 % 2,401,200  
    เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 53,680 159,660 504,000 469,000 44.59 % 678,120  
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ  
  ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562  

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 3,352,406.46 4,208,887 4,842,935 6,435,840     9,115,560  
รวมงบบุคลากร 6,256,816.46 7,125,607 7,758,995 9,352,580     12,032,280  

  งบด าเนินงาน                
  ค่าตอบแทน                

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการอันเปน็ประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

60,350 270,000 338,980 430,000 100 % 860,000 
 

    ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 10,000 0 % 10,000  
    ค่าเช่าบ้าน 105,000 145,500 123,000 150,000 6.67 % 160,000  
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร 6,654 19,772 16,990 60,000 -33.33 % 40,000  
    เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 0 0 0 30,000 33.33 % 40,000  

รวมค่าตอบแทน 172,004 435,272 478,970 680,000     1,110,000  
  ค่าใช้สอย                
    รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 632,806.37 1,052,133.47 1,201,380.17 1,366,000 -100 % 0  
      รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 0 0 0 0 100 % 1,702,000  
    รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพธิีการ 23,275 16,625 79,945 60,000 66.67 % 100,000  

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ 

              
 

      
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศและ
ต่างประเทศ 

0 0 0 0 100 % 550,000 
 

      
โครงการฝึกอบรมคณุธรรม จริยธรรมเด็กและเยาวชน
ภาคฤดูร้อน 

0 0 0 0 100 % 100,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ  
  ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562  

      
โครงการรณรงค์ลดปริมาณขยะ และแยกขยะ  
(ธนาคารขยะ) 

0 0 0 0 100 % 10,000 
 

      โครงการรับเสด็จ 0 0 0 0 100 % 10,000  
      โครงการวันเด็กแห่งชาต ิ 0 0 0 0 100 % 200,000  
      โครงการวันเยาวชนแห่งชาติ 0 0 0 0 100 % 15,000  

      
โครงการพัฒนาศักยภาพของคณะผู้บริหาร และสมาชิก
สภา อบต. 

0 0 0 0 100 % 400,000 
 

      
โครงการพัฒนาศักยภาพของพนักงานส่วนต าบล และ
พนักงานจ้างขององค์การบริหารสว่นต าบล 

0 0 0 0 100 % 150,000 
 

      โครงการเลือกตั้งผูบ้ริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น 0 0 0 0 100 % 500,000  

      
โครงการสร้างจติส านึกในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตคอรัปชั่น 

0 0 0 0 100 % 15,000 
 

      
โครงการอบรมคณุธรรมจรยิธรรมให้กับคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง 
และบุคลากรทางการศึกษา 

0 0 0 0 100 % 20,000 
 

      โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร 0 0 0 0 100 % 15,000  

      
โครงการอบรมให้ความรู้กับพนักงานส่วนต าบล และ
พนักงานจ้าง เกี่ยวกับระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและ 
การบริหารพัสดุภาครัฐ 

0 0 0 0 100 % 20,000 
 

    ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 10,800 18,575 105,133 150,000 33.33 % 200,000  
รวมค่าใช้สอย 1,346,914.37 1,381,010.47 1,611,727.17 2,711,000     4,007,000  
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ  
  ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562  

  ค่าวัสดุ                
    วัสดุส านักงาน 0 0 9,000 130,000 -23.08 % 100,000  
    วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 116,485.15 203,954.39 273,737.15 150,000 100 % 300,000  
    วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 243,606 222,598.27 268,628.32 400,000 0 % 400,000  
    วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ 151,840 99,900 0 150,000 0 % 150,000  
    วัสดุกีฬา 0 0 0 30,000 33.33 % 40,000  
    วัสดุคอมพิวเตอร ์ 0 0 0 50,000 20 % 60,000  

รวมค่าวัสดุ 566,251.05 539,053.56 551,365.47 990,000     1,050,000  
รวมงบด าเนินงาน 2,085,169.42 2,355,336.03 2,642,062.64 4,381,000     6,167,000  

  งบลงทุน                
  ค่าครุภัณฑ์                
    ครุภณัฑ์ส านักงาน                
      จัดซื้อโตะ๊เก้าอ้ีผูป้ฏิบัติงาน 0 0 0 0 100 % 6,000  
      จัดซื้อเก้าอ้ีพลาสติก 0 0 0 0 100 % 13,000  
      จัดซื้อเต็นท์ขนาดใหญ ่ 0 0 0 0 100 % 72,000  
      จัดซื้อโตะ๊พับโฟเมกา้ 0 0 0 0 100 % 33,600  
    ครุภณัฑ์การเกษตร                
      จัดซื้อเครื่องสูบน้ า 0 0 0 0 100 % 22,500  
    ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทย ุ                
      จัดซื้อไมค์ประชุมพร้อมอุปกรณ์ครบชุด 0 0 0 0 100 % 300,000  
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ  
  ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562  

   
จัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า 3 เฟส ขนาด 100 เคเอวี. 
พร้อมติดตั้ง 

0 0 0 0 100 % 300,000 
 

    ครุภณัฑ์งานบ้านงานครัว                
      จัดซื้อตู้เก็บวสัดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 0 100 % 6,000  
      จัดซื้อตู้ทึบเก็บไม้กวาดและอุปกรณ์ต่าง ๆ 0 0 0 0 100 % 6,000  
    ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์                

      
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก  
ส าหรับงานประมวลผล 

0 0 20,000 0 100 % 42,000 
 

รวมค่าครุภัณฑ์ 1,426,060.81 141,474.2 370,945 452,600     801,100  
รวมงบลงทุน 1,426,060.81 141,474.2 370,945 452,600     801,100  

  งบเงินอุดหนุน                
  เงินอุดหนุน                
    เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 30,000 30,000 55,000 160,000 -100 % 0  

      
อุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วม 
ในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท. อ าเภอสุไหงปาด ี 
จังหวัดนราธิวาส ปีงบประมาณ 2562 

0 0 0 0 100 % 15,450 
 

    เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0 50,000 0 0 % 0  

      
อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอสไุหงปาด ี(สตส.) 
โครงการแกไ้ขปัญหายาเสพติด 

0 0 0 0 100 % 30,000 
 

รวมเงินอุดหนุน 30,000 30,000 105,000 160,000     45,450  
รวมงบเงินอุดหนุน 30,000 30,000 105,000 160,000     45,450  

รวมงานบริหารทั่วไป 9,798,046.69 9,652,417.23 10,877,002.64 14,346,180     18,745,830  
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ  
  ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562  

งานบริหารงานคลัง                
  งบด าเนินงาน                
  ค่าตอบแทน                

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการอันเปน็ประโยชน์แก ่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

0 200,000 86,570 200,000 0 % 200,000 
 

    ค่าเช่าบ้าน 31,800 36,000 36,000 60,000 0 % 60,000  
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร 9,774 3,807 6,671 20,000 0 % 20,000  
    เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 0 0 0 0 100 % 30,000  

รวมค่าตอบแทน 41,574 239,807 129,241 280,000     310,000  
  ค่าใช้สอย                
    รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 22,700 5,100 13,300 100,000 -100 % 0  
      รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 0 0 0 0 100 % 100,000  

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ 

              
 

      ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ 31,304 5,810 26,222 100,000 20 % 120,000  
      โครงการ อบต.เคลื่อนที ่ 0 0 0 30,000 0 % 30,000  
      โครงการจดัท าแผนที่ภาษ ี 0 0 0 200,000 0 % 200,000  

รวมค่าใช้สอย 54,004 10,910 39,522 430,000     450,000  
  ค่าวัสด ุ                
    วัสดุส านักงาน 174,916.1 80,406 195,652 50,000 0 % 50,000  
    วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 5,000 5,000 0 % 5,000  
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ  
  ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562  

    วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ 0 0 0 10,000 0 % 10,000  
    วัสดุคอมพิวเตอร ์ 142,740 107,170 111,455 150,000 -66.67 % 50,000  

รวมค่าวัสดุ 317,656.1 187,576 312,107 215,000     115,000  
  ค่าสาธารณูปโภค                
    ค่าไฟฟ้า 196,980.09 195,628.38 243,213.13 350,000 0 % 350,000  
    ค่าบริการโทรศัพท ์ 59,981.9 62,524.16 58,172.86 90,000 0 % 90,000  
    ค่าบริการไปรษณีย ์ 13,236 5,178 4,339.6 20,000 0 % 20,000  
    ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 106,340 101,907.19 93,285.28 120,000 0 % 120,000  

รวมค่าสาธารณูปโภค 376,537.99 365,237.73 399,010.87 580,000     580,000  
รวมงบด าเนินงาน 789,772.09 803,530.73 879,880.87 1,505,000     1,455,000  

  งบลงทุน                
  ค่าครุภัณฑ์                
    ครุภณัฑ์ส านักงาน                
      ค่าจัดซื้อตูเ้หล็กบานทึบ (กองคลัง) 0 0 0 0 100 % 16,000  

รวมค่าครุภัณฑ์ 30,300 36,400 36,900 40,500     16,000  
รวมงบลงทุน 30,300 36,400 36,900 40,500     16,000  

รวมงานบริหารงานคลัง 1,847,692.09 1,463,383.73 2,143,677.87 4,072,060     1,471,000  
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 11,645,738.78 11,115,800.96 13,020,680.51 18,418,240     20,216,830  
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ  
  ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562  

แผนงานการรักษาความสงบภายใน                
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน                
  งบลงทุน                
  ค่าครุภัณฑ์                
    ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                
      จัดซื้อเรือกูภ้ัยชนิดไฟเบอร์พร้อมเครื่องยนต ์ 0 0 0 0 100 % 300,000  
      จัดซื้อเรือพลาสติก 0 0 0 0 100 % 16,000  
    ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทย ุ                
      ติดตั้งกล้อง CCTV บริเวณส านักงาน 0 0 0 0 100 % 201,500  

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 0     517,500  
รวมงบลงทุน 0 0 0 0     517,500  

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 0 0 0 60,000     517,500  
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย                
  งบด าเนินงาน                
  ค่าใช้สอย                

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ 

              
 

      โครงการกิจกรรม อปพร. 0 0 0 0 100 % 20,000  
      โครงการจดัฝึกอบรม อปพร. 0 0 0 0 100 % 20,000  
      โครงการเจ็ดวันอันตราย ประจ าศนูย์ อบต. สากอ 0 0 0 0 100 % 30,000  
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ  
  ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562  

            
      โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 0 0 0 0 100 % 20,000  
    ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 80,000 0 % 80,000  

รวมค่าใช้สอย 38,705 3,800 52,680 170,000     170,000  
รวมงบด าเนินงาน 79,385 3,800 124,030 170,000     170,000  

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 79,385 3,800 124,030 170,000     170,000  
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 79,385 3,800 124,030 230,000     687,500  

แผนงานการศึกษา                
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา                
  งบบุคลากร                
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)                
    เงินเดือนพนักงาน 456,105 620,114 650,040 697,720 6.84 % 745,440  
    เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 29,365 0 60,000 90,000 -18.93 % 72,960  
    เงินประจ าต าแหน่ง 38,500 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000  
    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 54,000 175,860 239,840 108,000 0 % 108,000  
    เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 25,930 25,400 42,000 42,000 0 % 42,000  

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 603,900 863,374 1,033,880 979,720     1,010,400  
รวมงบบุคลากร 603,900 863,374 1,033,880 979,720     1,010,400  
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ  
  ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562  

  งบด าเนินงาน                
  ค่าตอบแทน                

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการอันเปน็ประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

0 300,000 220,000 200,000 0 % 200,000 
 

    ค่าเช่าบ้าน 60,000 72,000 77,000 84,000 0 % 84,000  
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร 3,404 6,142 6,570 20,000 0 % 20,000  
  เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 0 0 0 0 100 % 20,000  

รวมค่าตอบแทน 63,404 378,142 303,570 304,000     324,000  
  ค่าใช้สอย                

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ 

              
 

      ค่าจ้างเหมาวิทยากรสอนศาสนาศนูย์พัฒนาเด็กเล็ก 0 0 0 38,400 87.5 % 72,000  

      
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมเพื่อการศึกษาแก่เด็กนักเรยีน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

0 0 16,800 20,000 0 % 20,000 
 

      ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและสัมมนา 43,828 41,840 11,520 0 100 % 75,000  
      โครงการจดัฝึกอบรมภาษาอังกฤษช่วงปิดภาคเรียน 0 0 0 20,000 150 % 20,000  
      โครงการทัศนศึกษาศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก 0 0 0 0 100 % 60,000  

      
โครงการพัฒนาศักยภาพของครูผูดู้แลเด็กและ
คณะกรรมการบรหิารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

0 0 0 0 100 % 50,000 
 

      โครงการวันแม่แห่งชาติ 0 0 0 15,000 0 % 15,000  
            



 
 

 

29 

  รายจ่ายจริง ประมาณการ  
  ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562  

      โครงการอบรมศึกษาดูงานครูผูดู้แลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ผดด. 0 0 0 0 100 % 50,000  
รวมค่าใช้สอย 143,128 75,140 87,320 278,400     362,000  

  ค่าวัสด ุ                
    วัสดุส านักงาน 0 0 0 50,000 0 % 50,000  
    วัสดุคอมพิวเตอร ์ 0 0 0 50,000 0 % 50,000  

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 100,000     100,000  
รวมงบด าเนินงาน 206,532 453,282 390,890 682,400     786,000  

  งบลงทุน                
  ค่าครุภัณฑ์                
    ครุภณัฑ์ส านักงาน                
      จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โนต้บุ้ค จ านวน 1 เครื่อง 0 0 0 0 100 % 21,000  

รวมค่าครุภัณฑ์ 29,000 0 51,000 34,700     21,000  
รวมงบลงทุน 29,000 0 51,000 34,700     21,000  

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 839,432 1,316,656 1,475,770 1,696,820     1,817,400  
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา                
  งบบุคลากร                
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)                
    เงินเดือนพนักงาน 0 0 1,415,568 1,526,400 8.25 % 1,652,400  
    เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 0 0 180,000 180,000 70.67 % 307,200  
    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 445,560 468,400 7.21 % 502,164  
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ  
  ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562  

    เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 0 122,700 105,520 22.25 % 129,000  
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0 0 2,163,828 2,280,320     2,590,764  

รวมงบบุคลากร 0 0 2,163,828 2,280,320     2,590,764  
  งบด าเนินงาน                
  ค่าตอบแทน                
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร 0 0 0 55,000 36.36 % 75,000  
  เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 0 0 0 0 100 % 10,000  

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 55,000     85,000  
  ค่าใช้สอย                

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ 

              
 

      
โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
(ศพด. บ้านสากอ) 

0 1,394,400 0 0 100 % 213,570 
 

      จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 0 0 0 0 100 % 321,300  

      
จัดหาสื่อการเรียนการสอนเชิงสัญลักษณ์ของความ 
เป็นชาต ิ

0 0 0 0 100 % 30,000 
 

      สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันเด็กก่อนวัยเรยีน 0 0 0 0 100 % 926,100  
รวมค่าใช้สอย 1,366,400 1,394,400 1,551,000 1,435,800     1,490,970  
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ  
  ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562  

  ค่าวัสดุ                
    ค่าอาหารเสรมิ (นม) 3,327,100 3,181,910.4 3,185,347.2 3,257,540 -4.29 % 3,117,658  

รวมค่าวัสดุ 3,327,100 3,181,910.4 3,185,347.2 3,257,540     3,117,658  
รวมงบด าเนินงาน 4,693,500 4,576,310.4 4,736,347.2 4,748,340     4,693,628  

  งบลงทุน                
  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                
    ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                
      โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 0 0 0 0 100 % 107,000  

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 94,000 99,700 99,000 107,100     107,000  
รวมงบลงทุน 94,000 99,700 99,000 107,100     107,000  

  งบเงินอุดหนุน                
  เงินอุดหนุน                
    เงินอุดหนุนส่วนราชการ 6,036,000 5,856,000 5,964,000 5,948,000 -100 % 0  
      อุดหนุนส่วนราชการ 0 0 0 0 100 % 5,752,000  

รวมเงินอุดหนุน 6,036,000 5,856,000 5,964,000 5,948,000     5,752,000  
รวมงบเงินอุดหนุน 6,036,000 5,856,000 5,964,000 5,948,000     5,752,000  

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 10,823,500 10,532,010.4 12,963,175.2 13,083,760     13,133,392  
รวมแผนงานการศึกษา 13,458,884 11,848,666.4 14,438,945.2 14,780,580     14,960,792  
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ  
  ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562  

แผนงานสาธารณสุข                
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข                
  งบด าเนินงาน                
  ค่าใช้สอย                

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ 

              
 

      
โครงการตรวจสุขภาพประจ าปีของคณะผู้บริหาร และ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นฯ 

0 0 0 0 100 % 30,000 
 

      โครงการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ 0 0 0 0 100 % 30,000  
      โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 0 0 0 0 100 % 50,000  

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 30,000     110,000  
  ค่าวัสดุ                
    วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์ 8,200 0 0 28,200 0 % 28,200  

รวมค่าวัสดุ 8,200 0 0 28,200     28,200  
รวมงบด าเนินงาน 8,200 0 0 58,200     138,200  
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ  
  ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562  

  งบเงินอุดหนุน                
  เงินอุดหนุน                
    เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน ์ 42,000 90,000 0 0 0 % 0  

      
ขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภยั จากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จ 
พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลยัลักษณ์ อัครราชกุมารี 

0 0 0 0 100 % 50,000 
 

      
เงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 

0 0 0 0 100 % 240,000 
 

      

ส ารวจข้อมลูจ านวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว ์ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมาร ี

0 0 0 0 100 % 600 

 
รวมเงินอุดหนุน 42,000 90,000 0 240,000     290,600  

รวมงบเงินอุดหนุน 42,000 90,000 0 240,000     290,600  
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 50,200 180,000 0 478,200     428,800  

รวมแผนงานสาธารณสุข 50,200 180,000 0 478,200     428,800  
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ  
  ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562  

แผนงานสังคมสงเคราะห ์                
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์                
  งบด าเนินงาน                
  ค่าใช้สอย                

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ 

              
 

      
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในเขต 
ต าบลสากอ 

0 0 0 0 100 % 50,000 
 

      โครงการวันผู้สูงอาย ุ 0 0 0 0 100 % 200,000  
รวมค่าใช้สอย 0 0 0 0     250,000  

รวมงบด าเนินงาน 0 0 0 0     250,000  
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 0 0 0 0     250,000  

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 0 0 0 0     250,000  
แผนงานเคหะและชมุชน                
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชมุชน                
  งบบุคลากร                
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)                
    เงินเดือนพนักงาน 308,640 362,120 379,500 693,900 3.44 % 717,780  
    เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 30,720 33,426 60,720 60,720 3.29 % 62,720  
    เงินประจ าต าแหน่ง 42,000 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000  
    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 192,960 243,120 251,760 369,840 -18.88 % 300,000  
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ  
  ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562  

    เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 32,000 52,100 108,000 145,020 -75.18 % 36,000  
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 606,320 732,766 841,980 1,311,480     1,158,500  

รวมงบบุคลากร 606,320 732,766 841,980 1,311,480     1,158,500  
  งบด าเนินงาน                
  ค่าตอบแทน                

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการอันเปน็ประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

0 100,000 52,320 120,000 0 % 120,000 
 

    เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร 10,917 7,639 4,000 10,000 0 % 10,000  
  เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 0 0 0 0 100 % 20,000  

รวมค่าตอบแทน 10,917 107,639 56,320 130,000     150,000  
  ค่าใช้สอย                

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ 

              
 

      
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศและ
ต่างประเทศ 

0 0 0 100,000 70 % 150,000 
 

รวมค่าใช้สอย 3,100 3,560 9,092 160,000     150,000  
  ค่าวัสด ุ                
    วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ 75,977 82,525 49,293 100,000 0 % 100,000  
    วัสดุก่อสร้าง 0 0 0 100,000 0 % 100,000  
    วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ 0 0 0 30,000 0 % 30,000  
    วัสดุอื่น 18,995 26,325 30,260.1 100,000 0 % 100,000  
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ  
  ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562  

รวมค่าวัสดุ 94,972 108,850 79,553.1 330,000     330,000  
รวมงบด าเนินงาน 108,989 220,049 144,965.1 620,000     630,000  

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 731,309 952,815 1,001,945.1 2,258,380     1,788,500  
รวมแผนงานเคหะและชมุชน 822,292.29 1,346,298.48 1,639,777.82 2,258,380     1,788,500  

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                
งานส่งเสริมและสนับสนนุความเข้มแข็งชุมชน                
  งบด าเนินงาน                
  ค่าใช้สอย                

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ 

              
 

      
โครงการกองทุนเศรษฐกิจกรณีกลุม่อาชีพผิดนัดไม่ช าระ
หนี้ตามสัญญา 

0 0 0 0 100 % 49,400 
 

      
โครงการจดัท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี การตดิตามและ
ประเมินผลแผนฯ 

0 0 0 0 100 % 15,000 
 

      
โครงการผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ของพระบรมวงศา 
นุวงค์และผูด้้อยโอกาส 

0 0 0 30,000 0 % 30,000 
 

      โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 0 0 0 20,000 0 % 20,000  

      
โครงการส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง 

0 0 0 30,000 0 % 30,000 
 

      
โครงการส่งเสริมสนับสนุนสร้างความปรองดองและ
สมานฉันท์ 

0 0 0 0 100 % 30,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ  
  ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562  

      
โครงการส่งเสริมและฝึกอบรมอาชีพแก่กลุ่มแม่บ้าน 
(การท าอาหารพื้นบ้าน) หมู่ที่ ๙ บา้นจือแร 

0 0 0 0 100 % 50,000 
 

      
โครงการส่งเสริมศักยภาพการใช้ภมูิปัญญาท้องถิ่นในการ
ประกอบอาชีพของสตรีตามแนววิถีเศรษฐกิจพอเพียง 
หมู่ที่ ๙ บ้านจือแร 

0 0 0 0 100 % 50,000 
 

      โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีและเยาวชน ม.4 0 0 0 0 100 % 50,000  
รวมค่าใช้สอย 10,000 630,188 476,960 845,000     324,400  

รวมงบด าเนินงาน 10,000 630,188 476,960 845,000     324,400  
รวมงานส่งเสริมและสนับสนนุความเข้มแข็งชุมชน 10,000 630,188 476,960 845,000     324,400  

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 10,000 630,188 476,960 845,000     324,400  
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ                
งานกีฬาและนันทนาการ                
  งบด าเนินงาน                
  ค่าใช้สอย                

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ 

              
 

      ค่าใช้จ่ายโครงการกีฬาฟุตซอล 0 0 0 30,000 0 % 30,000  

      
ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาเช่ือมสัมพันธ์ระหว่าง
หมู่บ้าน 

48,924 0 0 20,000 0 % 20,000 
 

      ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย 0 0 0 50,000 0 % 50,000  

      
ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนอาย ุ
ไม่เกิน 12 ปี 

0 0 0 40,000 75 % 70,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ  
  ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562  

      ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล 0 0 0 50,000 0 % 50,000  
      ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันเซปักตะกร้อ 0 0 0 20,000 0 % 20,000  
      ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันฟุตบอลต าบลต้านยาเสพติด 0 0 0 200,000 0 % 200,000  

      
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดส่งนักกีฬาเขา้ร่วมแข่งขัน 
ในระดับต่าง ๆ 

0 0 0 80,000 -37.5 % 50,000 
 

      
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมผูฝ้ึกสอนฟุตบอล 
ประจ าหมู่บ้าน 

0 0 0 0 100 % 50,000 
 

      โครงการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชน 0 70,000 0 70,000 0 % 70,000  
รวมค่าใช้สอย 241,252 210,484 282,284 560,000     610,000  

  ค่าวัสด ุ                
    วัสดุกีฬา 119,190 118,340 89,780 90,000 0 % 90,000  

รวมค่าวัสดุ 119,190 118,340 89,780 90,000     90,000  
รวมงบด าเนินงาน 360,442 328,824 372,064 650,000     700,000  

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 360,442 328,824 471,764 650,000     700,000  
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น                
  งบด าเนินงาน                
  ค่าใช้สอย                

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ 

              
 

      ค่าใช้จ่ายโครงการดะวะห์สัมพันธ์ 63,200 0 0 150,000 0 % 150,000  
      ค่าใช้จ่ายโครงการมาวลดิประจ าหมู่บ้าน 0 0 0 200,000 0 % 200,000  
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ  
  ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562  

      ค่าใช้จ่ายโครงการมาอัลฮิจเราะห ์ 0 0 0 23,000 117.39 % 50,000  
      ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมวัฒนธรรมพื้นบ้าน 0 0 0 170,000 35.29 % 230,000  
      ค่าใช้จ่ายโครงการสอนคัมภีร์อลักุรอาน 99,080 0 0 120,000 0 % 120,000  
      ค่าใช้จ่ายโครงการอาซูรอ 60,000 0 95,860 100,000 0 % 100,000  
      ค่าใช้จ่ายประเพณีต้อนรับเทศกาลต้อนรับปีใหม ่ 0 0 0 10,000 0 % 10,000  
      โครงการถือศลีอด (ปอซอ) 0 198,900 0 200,000 0 % 200,000  

      
โครงการฝึกอบรมวิทยากรสอนกรีออาตี  
(สอนอัลกุร-อาน) 

0 0 0 0 100 % 30,000 
 

รวมค่าใช้สอย 431,280 581,964 519,052 973,000     1,090,000  
รวมงบด าเนินงาน 431,280 581,964 519,052 973,000     1,090,000  

  งบเงินอุดหนุน                
  เงินอุดหนุน                
    เงินอุดหนุนส่วนราชการ 32,500 32,500 42,500 42,500 -100 % 0  
      ค่าใช้จ่ายงานวัฒนธรรมอ าเภอสไุหงปาดี ประจ าปี 2562 0 0 0 0 100 % 10,000  
      ค่าใช้จ่ายในการจัดงานของดีเมืองนราและรับเสด็จ 0 0 0 0 100 % 30,000  

      
อุดหนุนตกแต่งเรือบปุผชาตเิป็นเรอืขบวนแห่ทางน้ า 
ในงานแข่งขันเรือหน้าพระที่นัง่ ประจ าปี 2562 

0 0 0 0 100 % 2,500 
 

รวมเงินอุดหนุน 292,500 32,500 42,500 42,500     42,500  
รวมงบเงินอุดหนุน 292,500 32,500 42,500 42,500     42,500  

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 723,780 614,464 561,552 1,015,500     1,132,500  
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 1,084,222 943,288 1,033,316 1,665,500     1,832,500  
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ  
  ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562  

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน                
  งบด าเนินงาน                
  ค่าใช้สอย                
    รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ                
      ค่าจ้างออกแบบอาคาร 0 0 0 0 100 % 200,000  

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 0     200,000  
รวมงบด าเนินงาน 220,000 0 0 0     200,000  

  งบลงทุน                
  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                
    ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                
      โครงการถมดินสนามฟุตบอล หมูท่ี่ 1 บ้านตือระ 0 0 0 500,000 0 % 500,000  

      
อุดหนุนส าหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ ์
ความไมส่งบในพ้ืนท่ีจัดหวัดชายแดนภาคใต ้

0 0 0 4,200,000 0 % 4,200,000 
 

      
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ า คสล. พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 7 
บ้านสือแด 

0 0 0 0 100 % 500,000 
 

      
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ า สายบ้านดาลู หมู่ที่ 9 
บ้านจือแร 

0 0 0 0 100 % 400,000 
 

      โครงการก่อสร้างคูระบายน้ า หมู่ที่ 4 บ้านสากอ 0 0 0 0 100 % 450,000  

      
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านบาโงยือริง-บาตูตีงี 
หมู่ที่ 11 

0 0 0 0 100 % 500,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ  

  ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562  

      
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านยะลตูง - บ้านสา
ยะ หมู่ที่ 8 

0 0 0 0 100 % 500,000 
 

      
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายฝาย หมู่ที่ 5  
บ้านลาโล๊ะ 

0 0 0 0 100 % 500,000 
 

      
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสนามฟุตบอล (ต่อยอด
สายเดิม) หมู่ที่ 12 บ้านสรายอ 

0 0 0 0 100 % 500,000 
 

      โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที ่3 บ้านบาโงมาแย 0 0 0 0 100 % 500,000  
      โครงการก่อสร้างห้องน้ าสาธารณะ หมู่ที่ 10 บ้านตันหยง 0 0 0 0 100 % 500,000  

      
โครงการก่อสร้างห้องน้ าสาธารณะของ อบต.สากอ  
หมู่ที่ 12 

0 0 0 0 100 % 700,000 
 

      โครงการก่อสร้างอุโมงคร์ะบายน้ า หมู่ที่ 2 บ้านบอเกาะ 0 0 0 0 100 % 500,000  

      
โครงการจดัซื้อที่ดินเพื่อสร้างสนามฟุตบอล หมู่ที่ 6  
บ้านกลูบ ี

0 0 0 0 100 % 500,000 
 

      เงินชดเชยสัญญาแบบปรบัราคา (ค่า K) 0 0 0 0 100 % 200,000  
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 3,526,460 2,726,100 8,969,000 9,450,000     10,950,000  

รวมงบลงทุน 3,526,460 2,726,100 8,969,000 9,450,000     10,950,000  
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 3,746,460 2,726,100 8,969,000 9,450,000     11,150,000  

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3,746,460 2,726,100 8,969,000 9,450,000     11,150,000  
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ  
  ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562  

แผนงานการเกษตร                
งานส่งเสริมการเกษตร                
  งบด าเนินงาน                
  ค่าใช้สอย                

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ 

              
 

      โครงการฟื้นฟูนารา้ง 0 0 0 150,000 66.67 % 250,000  
      โครงการศูนย์สาธติการเกษตรผสมผสาน 0 0 0 50,000 0 % 50,000  
      โครงการส่งเสริมเกษตรกรปลูกพืชไร่หลังฤดูเก็บเกีย่ว 0 0 0 0 100 % 50,000  

      
โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรแบบพอเพียงให้กับกลุ่ม 
ผู้มีรายได้ต่ ากว่าเกณฑ์ จปฐ. 

0 0 0 20,000 0 % 20,000 
 

      โครงการอบรมเกษตรกรกลุ่มท านา 0 0 0 0 100 % 80,000  
รวมค่าใช้สอย 49,240 92,750 249,800 270,000     450,000  

รวมงบด าเนินงาน 49,240 92,750 249,800 270,000     450,000  
รวมงานส่งเสริมการเกษตร 49,240 92,750 399,400 270,000     450,000  
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ  
  ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562  

งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม ้                
  งบด าเนินงาน                
  ค่าใช้สอย                

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ 

              
 

      โครงการร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม ้ 0 0 0 10,000 0 % 10,000  
รวมค่าใช้สอย 10,000 10,000 21,067 10,000     10,000  

รวมงบด าเนินงาน 10,000 10,000 21,067 10,000     10,000  
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้ 10,000 10,000 21,067 10,000     10,000  

รวมแผนงานการเกษตร 59,240 102,750 420,467 280,000     460,000  
แผนงานงบกลาง                
งบกลาง                
  งบกลาง                
  งบกลาง                
    เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 97,295 128,375 145,342 150,000 -100 % 0  
    เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจา่ยเฉพาะการโครงการอื่น 149,940 193,500 191,268 196,040 2.1 % 200,160  
    เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 0 0 7,303,300 10,426,800 -28.07 % 7,500,000  
    เบี้ยยังชีพคนพิการ 0 0 2,620,800 2,697,600 17.44 % 3,168,000  
    เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 86,500 84,000 105,500 102,000 47.06 % 150,000  
    ส ารองจ่าย 504,717 115,000 881,901 1,924,775 3.91 % 1,700,000  
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ  
  ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562  

    รายจ่ายตามข้อผูกพัน 0 0 60,000 60,000 -100 % 0  
      รายจ่ายตามข้อผูกพัน 0 0 0 0 100 % 60,000  
    เงินช่วยพิเศษ 0 0 0 80,000 0 % 80,000  

    
เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
(กบท.) 

227,550 187,590 227,117 257,185 -15.21 % 218,072 
 

รวมงบกลาง 1,066,002 708,465 11,535,228 15,894,400     13,076,232  
รวมงบกลาง 1,066,002 708,465 11,535,228 15,894,400     13,076,232  
รวมงบกลาง 1,066,002 708,465 11,535,228 15,894,400     13,076,232  

รวมแผนงานงบกลาง 1,066,002 708,465 11,535,228 15,894,400     13,076,232  
รวมทุกแผนงาน 32,022,424.07 29,605,356.84 51,658,404.53 64,300,300     65,475,554  
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป  
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562      

องค์การบริหารส่วนต าบลสากอ  
อ าเภอ สุไหงปาดี   จังหวัดนราธิวาส  

         
                   

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 19,045,830 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  
หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 
   

แผนงานบริหารงานทั่วไป   
 งานบริหารทั่วไป รวม 19,045,830 บาท   
  งบบุคลากร รวม 12,032,280 บาท   
   เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,916,720 บาท   
   เงินเดือนนายก/รองนายก จ านวน 514,080 บาท   

      
  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนผู้บริหาร ไดแ้ก ่

 - นายกองค์การบรหิารส่วนต าบล  
 - รองนายกองค์การบรหิารส่วนต าบล  

      
  

   เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก จ านวน 42,120 บาท   

      
  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งของผู้บริหาร ได้แก ่

   - นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
   - รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

      
  

   เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จ านวน 42,120 บาท   

      
  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของผู้บริหาร ได้แก ่

 - นายกองค์การบรหิารส่วนต าบล 
 - รองนายกองค์การบรหิารส่วนต าบล 

      
  

   เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตร ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 86,400 บาท   
        เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบรหิารส่วนต าบล          
   เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 2,232,000 บาท   

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิกสภาฯ อบต.  ประกอบด้วย 
  - ประธานสภาฯ อบต. 
  - รองประธานสภาฯ อบต. 
  - สมาชิกสภาฯ อบต. 
  - เลขานุการสภาฯ อบต. 
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   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 9,115,560 บาท   
   เงินเดือนพนักงาน จ านวน 5,053,800 บาท   

      
   เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล พร้อมท้ังเงิน 

 ปรับปรุงเงินเดือนพนักงานประจ าปี (ส านักงานปลัด อบต. และกองคลัง) 
      

  
   เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน 736,440 บาท   

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่า (ส านักงานปลัด อบต. และกองคลัง) 
 - เงินสวัสดิการส าหรับการปฏิบัตงิานประจ าส านักงานพ้ืนท่ีพิเศษและ 
   เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนใหแ้ก่พนักงานส่วนต าบล  
 - เงินเพิ่มพิเศษส าหรับการสู้รบ (พสร.) ให้แก่พนักงานส่วนต าบล 
 - เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนของพนักงานส่วนต าบล 

      

  
   เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 246,000 บาท   

     
  เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าประจ าต าแหนง่ของพนักงานส่วนต าบล 

  (ส านักงานปลัด อบต. และกองคลัง) 
      

  
   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 2,401,200 บาท   

      
  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจของ อบต.สากอ 

  (ส านักงานปลัด อบต. และกองคลัง) 
      

  
   เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 678,120 บาท   

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่า (ส านักงานปลัด อบต. และกองคลัง) 
- เงินเพิ่มค่าครองชีพช่ัวคราวของพนักงานจ้างตามภารกจิ 
- เงินสวัสดิการส าหรับการปฏิบัติงานประจ าส านักงานพ้ืนท่ี 
  พิเศษและเงินตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่พนักงานจ้างฯ 
 

      

  

  งบด าเนินงาน รวม 6,167,000 บาท   
   ค่าตอบแทน รวม 1,110,000 บาท   
   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการอันเปน็ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 860,000 บาท   

      

  เพื่อจ่ายเป็น  
 - ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซือ้จัดจ้าง และค่าตอบแทน 
   ผู้ปฏิบตัิราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. ต่าง ๆ เช่น  
   ค่าคณะกรรมการจัดซื้อจดัจ้าง เป็นต้น  ตั้งไว ้ 40,000.- บาท 
- ค่าตอบแทนการส ารวจประเมินความพึงพอใจในการบริการของ อปท.  
   ตั้งไว ้ 20,000.- บาท 
 - เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจ าปี)  
   ตั้งไว ้ 400,000.- บาท 
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น  
   และคา่ใช้จ่ายอื่น ๆ ตั้งไว ้400,000 บาท 
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   ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ จ านวน 10,000 บาท   

      
   เพื่อจ่ายเป็น 

 - ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก ่ 
   พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง ฯลฯ 

      
  

   ค่าเช่าบ้าน จ านวน 160,000 บาท   

      
   เพื่อจ่ายเป็น 

 - ค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อบ้าน ค่าผอ่นช าระเงินกู้ฯ 
   ให้แก่พนักงานส่วนต าบล และผูม้ีสิทธ์ิตามระเบียบฯ 

      
  

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร จ านวน 40,000 บาท   

      
   เพื่อจ่ายเป็น  

 - ค่าเงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร ให้แก่พนักงานส่วนต าบล  
    ผู้บริหารท้องถิ่น และผู้มีสิทธ์ิตามระเบียบฯ 

      
  

   เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล จ านวน 40,000 บาท   

      

   เพื่อจ่ายเป็น 
 - ค่าเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ให้แก่พนักงานส่วนต าบล  
   ผู้บรหิารท้องถิ่น และผู้มสีิทธ์ิตามระเบยีบฯ 
 

      

  

   ค่าใช้สอย รวม 4,007,000 บาท   
   รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ         
    รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ จ านวน 1,702,000 บาท   

      

   1. ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  ตั้งไว ้ 50,000.- บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวารสาร นิตยสารรายสัปดาห์/เดือน 
    หนังสือทางวิชาการ ค่าเย็บหนงัสือ เข้าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาโฆษณา  
    และเผยแพร่ ค่าประกันรถยนต์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ 
 2.  ค่าจ้างเหมาบริการ 
    - ค่าจ้างเหมาในการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ การติดตั้งอุปกรณ ์
      ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท ์ค่าขนเหมาขนย้าย ค่าจ้างถางป่าริมทาง  
      ตั้งไว้ 200,000 บาท 
    - ค่าจ้างเหมาบริการอยู่เวรยามรักษาความปลอดภัยสถานท่ีท าการ  
       อบต.สากอ ตั้งไว ้288,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา 
      ให้แก่ผู้รักษาความปลอดภยัในสถานท่ีราชการ และงานอ่ืน ๆ  
      ที่ได้รับมอบหมาย 
    - ค่าจ้างเหมาคนดูแลสนามฟุตบอล อบต.สากอ ตั้งไว้ 36,000 บาท  
     เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาให้แกผู่้ดูแลสนามฟตุบอล  
     และงานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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    - ค่าจ้างเหมาคนสวนและแม่บา้นท าความสะอาด ตั้งไว้ 288,000 บาท   
      เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาให้แก่คนดูแลสวนและแม่บ้าน 
      ท าความสะอาดภายใน อบต. และงานอ่ืน ๆ ที่ไดร้ับมอบหมาย 
    - ค่าจ้างเหมาคนดูแลระบบประปาหมู่บ้าน (ประปาภเูขา) 
      ตั้งไว้ 48,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการแก ่
      ผู้ดูแลระบบประปาหมู่บ้าน 
    - ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าทีกู่้ชีพกู้ภัย อบต.สากอ  
      ตั้งไว้ 420,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเจา้หน้าท่ีกู้ชีพกู้ภัย 
      ประจ า อบต.สากอ และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
    - ค่าจ้างเหมาพนักงานเก็บขยะ อบต.สากอ ตั้งไว ้72,000 บาท  
      เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาคนเก็บขยะของ อบต.สากอ 
    - ค่าประกันรถยนต์ส่วนกลาง 

                 
   รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพธิีการ จ านวน 100,000 บาท   

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่า 
 1. ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบคุคล  
  เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรอง ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ 
  ค่าพิมพ์เอกสารในการรับรองบุคคล คณะบุคคล 
  ที่มานิเทศงาน ทัศนศึกษาดูงาน และเจา้หน้าท่ีที่เกี่ยวข้อง  
  ไม่เกิน 1% ของรายได้จริง ฯลฯ 
 2. ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรม 
    อนุกรรมการ 
   เพื่อจ่ายเป็นคา่เลีย้งรับรอง ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม เครื่อง 
   ใช้ในการเลี้ยงรับรองและคา่บรกิารอื่น ๆ ทั้งนี้ให้รวมถึง 
   ผู้เข้าร่วมประชุม หรือคณะกรรมฝ่ายต่าง ๆ ที่ได้รับการ 
   แต่งตั้งตามระเบียบหนังสือสั่งการ ฯลฯ 
 3. ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานรัฐพิธีต่าง ๆ  
 

      

  
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ         
    - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศและต่างประเทศ จ านวน 550,000 บาท   

      

      - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าชดเชยพาหนะ  
      ค่าที่พัก ในการเดินทางไปราชการทั้งในและนอกราชอาณาจักร 
      ของคณะผู้บรหิาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนต าบล  
      พนักงานจ้างฯ และผู้มสีิทธ์ิตามระเบียบฯ 
    - ค่าธรรมเนยีม ค่าลงทะเบียนการฝึกอบรม สัมมนาทางวิชาการ  
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      การประชุมเชิงปฏิบตัิการ ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น  
      พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างฯ และผู้มสีิทธ์ิตามระเบยีบฯ 
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ 
      เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แกไ้ข 
      เพิ่มเติมฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2559) และระเบยีบกระทรวงมหาดไทย 
      ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรม 
      ของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ. 2561-2564) 
 

    - โครงการฝึกอบรมคณุธรรม จริยธรรมเด็กและเยาวชนภาคฤดูร้อน จ านวน 100,000 บาท   

      

      - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฝึกอบรมคณุธรรม  
      จริยธรรมเด็กและเยาวชนภาคฤดูร้อน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย 
      ค่าวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และรายจา่ยอื่น ๆ  
    - เป็นไปตามพระราชบัญญตัิสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  
      พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2552 
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ. 2561-2564) หน้า 196 ล าดับที ่16 
 

      

  
    - โครงการรณรงคล์ดปริมาณขยะ และแยกขยะ (ธนาคารขยะ) จ านวน 10,000 บาท   

      

      - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการรณรงคล์ดปริมาณขยะ  
      และแยกขยะ (ธนาคารขยะ) โดยมีคา่ใช้จ่ายประกอบด้วย  
      ค่าวัสดุอุปกรณ ์และรายจ่ายอื่น ๆ  
    - เป็นไปตามพระราชบัญญตัิสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  
      พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2552 
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ. 2561-2564) หน้า 181 ล าดับที ่8 
 

      

  
    - โครงการรับเสดจ็ จ านวน 10,000 บาท   

      

   - เพื่อจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการจัดเตรียมรับเสดจ็ เช่น 
   ค่าจัดท าป้ายทรงพระเจรญิ ซุ้มรับเสด็จ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
 - เป็นไปตาม พรบ. สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  
   และแกไ้ขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2552 และ พรบ. ก าหนดแผน 
   และขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 25461-2564) หน้า 168 ล าดับที ่3 
 
 
 
 

      

  



50 
 

 

    - โครงการวันเด็กแห่งชาติ จ านวน 200,000 บาท   

      

   - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการวันเด็กแห่งชาต ิ 
   ค่าของรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ ์ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร 
   และเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
 - เป็นไปตาม พรบ. สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  
   และแกไ้ขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2552 และ พรบ. ก าหนดแผน 
   และขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 167 ล าดับที ่8 
 

      

  
    - โครงการวันเยาวชนแห่งชาต ิ จ านวน 15,000 บาท   

      

   - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการวันเยาวชนแห่งชาติ  
   ค่าของรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ ์ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร 
   และเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  
 - เป็นไปตาม พรบ. สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  
   และแกไ้ขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2552 และ พรบ. ก าหนดแผน 
   และขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 167 ข้อ 5 
 

      

  
    โครงการพัฒนาศักยภาพของคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา อบต. จ านวน 400,000 บาท   

      

      - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพของ 
      คณะผูบ้ริหาร และสมาชิกสภา อบต. โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  
      ค่าวิทยากร ค่าที่พัก ค่ารถ ค่าวัสดุอุปกรณ ์ค่าอาหารและเครื่องดื่ม  
      และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ 
      ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหนา้ที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
      และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
      ไปราชการของเจ้าหนา้ที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ  
      ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2559   
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ. 2561-2564) 
      ฉบับแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ครั้งท่ี 3 หน้า 21 ล าดับที ่1 
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โครงการพัฒนาศักยภาพของพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างของ 
องค์การบริหารส่วนต าบล 

จ านวน 150,000 บาท 
  

      

      - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพของ 
      พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างฯ โดยมีคา่ใช้จ่ายประกอบด้วย  
      ค่าวิทยากร ค่าที่พัก ค่ารถ ค่าวัสดุอุปกรณ ์ค่าอาหารและเครื่องดื่ม  
      และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ 
      ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหนา้ที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
      และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
      ไปราชการของเจ้าหนา้ที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ  
       ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2559   
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ. 2561-2564) 
      ฉบับแก้ไข เพิ่มเตมิ เปลีย่นแปลง ครั้งท่ี 3/2561 หน้า 21 ล าดบัท่ี 2 
 

      

  
    โครงการเลือกตั้งผูบ้ริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น จ านวน 500,000 บาท   

      

      - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการเลือกตั้งผูบ้ริหารท้องถิ่น 
      และสมาชิกสภาท้องถิ่น โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  
      ค่าวัสดุอุปกรณ ์ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  
    - เป็นไปตาม พรบ. สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  
      และแก้ไขเพิม่เตมิถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2552 และ พรบ. ก าหนดแผน 
      และขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ. 2561-2564) หน้า 187 ล าดับที ่1 
 

      

  
    โครงการสร้างจติส านึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจรติคอรปัช่ัน จ านวน 15,000 บาท   

      

      - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการสร้างจติส านึกในการป้องกัน 
      และปราบปรามการทุจรติคอรัปชั่น โดยมีคา่ใช้จ่ายประกอบด้วย  
      ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ ์ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ 
       ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหนา้ที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ. 2561-2564) 
      ฉบับเพิ่มเติม ครั้งท่ี 3 หน้า 22 ล าดับที ่5 
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โครงการอบรมคณุธรรมจรยิธรรมให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.  
พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง และบุคลากรทางการศึกษา 

จ านวน 20,000 บาท 
  

      

      - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการอบรมคณุธรรมจรยิธรรม 
      ให้กับคณะผูบ้ริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนต าบล  
      พนักงานจ้าง และบุคลากรทางการศึกษา โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  
      ค่าวิทยากร ค่าที่พัก ค่ารถ ค่าวัสดุอุปกรณ ์ค่าอาหารและเครื่องดื่ม  
      และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ 
      ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหนา้ที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
      และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
      ไปราชการของเจ้าหนา้ที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ  
      ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2559   
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ. 2561-2564) 
      ฉบับเพิ่มเติม ครั้งท่ี 3 หน้า 21 ล าดับที ่3 
 

      

  
    โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร จ านวน 15,000 บาท   

      

      - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการอบรมเพื่อพัฒนา 
      ศักยภาพบุคลากร โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวิทยากร  
      ค่าวัสดุอุปกรณ ์ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ 
      ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหนา้ที่ท้องถิ่น  
      พ.ศ. 2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
      ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2555  
      และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2559 
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ. 2561-2564)  
      ฉบับเพิ่มเติม ครั้งท่ี 3/2561 หน้า 22 ล าดบัท่ี 6 
 

      

  

    
โครงการอบรมให้ความรู้กับพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง  
เกี่ยวกับระเบียบการจัดซื้อจดัจ้างและการบริหารพัสดภุาครัฐ 

จ านวน 20,000 บาท 
  

      

      - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการอบรมให้ความรู ้
      กับพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง เกี่ยวกับระเบียบ 
      การจัดซื้อจัดจ้างและการบรหิารพัสดุภาครัฐ  
      โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ ์ 
      ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ 
      ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหนา้ที่ท้องถิ่น  
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      พ.ศ. 2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
      ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2555  
      และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2559 
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ. 2561-2564)  
      ฉบับเพิ่มเติม ครั้งท่ี 3/2561 หน้า 22 ข้อ 4 
 

   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 200,000 บาท   

      

      - เพื่อใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 2 ลักษณะ คือ 
      (1) การซ่อมโดยอยู่ในสภาพเดิม 
      (2) การซ่อมโดยการเปลีย่น 
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณ 
      ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541  
      และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2543 
 

      

  
   ค่าวัสดุ รวม 1,050,000 บาท   
   วัสดุส านักงาน จ านวน 100,000 บาท   

      
   - เพื่อจ่ายเป็นคา่สิ่งของเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ  

   เช่น คูลเลอร ์จาน แก้วน้ า ฯลฯ 
      

  
   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 300,000 บาท   

      
   - เพื่อจ่ายเป็นคา่จัดซื้ออะไหล ่แ ละอุปกรณ์รถยนต ์เช่น 

   ล้อยางรถยนต ์จักรยานยนต ์กระจก และอื่นๆ ฯลฯ 
      

  
   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 400,000 บาท   

      
   - เพื่อจ่ายเป็นคา่น้ ามันดเีซล น้ ามนัเบนซิน น้ ามันเครื่อง 

    ส าหรบัรถยนต์ส่วนกลาง รถเกบ็ขยะ  รถน้ าเอนกประสงค ์ฯลฯ 
      

  
   วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ จ านวน 150,000 บาท   

      
   - เพื่อจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายในการจัดท าวารสารสากอสาร 

   และคา่หนังสือพิมพ์รายวัน หนงัสือเอกสารทางวิชาการ 
   และคา่อื่น ๆ ฯลฯ 

      
  

   วัสดุกีฬา จ านวน 40,000 บาท   

      
   - เพื่อจ่ายเป็นคา่วัสดุอุปกรณ์กีฬาภายในส านักงาน อบต. 

   และอื่น ๆ ฯลฯ 
      

  
   วัสดุคอมพิวเตอร ์ จ านวน 60,000 บาท   

      

   - เพื่อจ่ายเป็นคา่วัสดุอุปกรณค์อมพิวเตอร์ภายในส านักงาน  
   และอื่น ๆ ฯลฯ 
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  งบลงทุน รวม 801,100 บาท   
   ค่าครุภัณฑ์ รวม 801,100 บาท   
   ครุภณัฑ์ส านักงาน         
    - จัดซื้อโต๊ะเก้าอี้ผู้ปฏิบัติงาน จ านวน 6,000 บาท   

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีผู้ปฏิบตัิงานประจ าส านักงาน จ านวน 1 ชุด 
- จัดซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากเป็นรายการที่ไม่ไดร้ะบไุว ้
  ในบัญชีมาตรฐานครภุณัฑ ์ปี 2561 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 204 ข้อ 1 
 

      

  
    จัดซื้อเก้าอ้ีพลาสติก จ านวน 13,000 บาท   

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีพลาสติก จ านวน 200 ตัว 
- จัดซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากเป็นรายการที่ไม่ไดร้ะบไุว ้
  ในบัญชีมาตรฐานครภุณัฑ ์ปี 2561 
- เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ในการบริการสาธารณะ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 204 ข้อ 1 
 

      

  
    จัดซื้อเต็นท์ขนาดใหญ ่ จ านวน 72,000 บาท   

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเต็นท์ขนาดใหญ่ จ านวน 4 หลัง 
- จัดซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากเป็นรายการที่ไม่ไดร้ะบไุว ้
  ในบัญชีมาตรฐานครภุณัฑ ์ปี 2561 
- เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ในการบริการสาธารณะ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 204 ล าดับที ่1 
 

      

  
    จัดซื้อโตะ๊พับโฟเมกา้ จ านวน 33,600 บาท   

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโตะ๊พับโฟเมก้า จ านวน 12 ตัว โดยมลีักษณะดังต่อไปนี ้
    (1) หน้าโตะ๊ท าจากไม้ตโีครงบุโฟเมก้าสีขาว 
    (2) ปิดขอบด้วย PVC (Edge band) ด้วยเครื่องอัตโนมตั ิ
    (3) โครงขาเหล็กชุบโครเมยีม 
- จัดซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากเป็นรายการที่ไม่ไดร้ะบไุว ้
  ในบัญชีมาตรฐานครภุณัฑ ์ปี 2561 
- เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ในการบริการสาธารณะ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 205 ล าดับที ่1 
 

      

  
   ครุภณัฑ์การเกษตร         
    จัดซื้อเครื่องสูบน้ า จ านวน 22,500 บาท   

      
  - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ า จ านวน 1 เครื่อง โดยมีคณุลักษณะดังนี ้             

  สูบน้ าได ้1,000 ลิตรต่อนาที ขนาด 7 แรงม้า 
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    (1) เป็นเครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่ง ใช้เครื่องยนต์เบนซิน 
          ขนาดไม่น้อยกว่า 7 แรงม้า หรือขนาดปรมิาตรกระบอกสูบ 
          ไม่น้อยกว่า 205 ซีซ ี
    (2) ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว (75 มิลลเิมตร) 
    (3) สูบน้ าไดไ้ม่น้อยกว่าตามปรมิาณที่ก าหนด 
    (4) ส่งน้ าได้สูงไม่น้อยกว่า 9 เมตร หรือประมาณ 30 ฟุต 
    (5) อุปกรณ์ประกอบของเครื่องสูบน้ าและของเครื่องยนต์ต้องมีครบชุด  
            พร้อมท่ีจะใช้งานได ้
- เป็นไปตาม พรบ. สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  
  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2552 และ พรบ. ก าหนดแผน 
  และขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 206 ข้อ 1 
 

   ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทย ุ         
    จัดซื้อไมค์ประชุมพร้อมอุปกรณ์ครบชุด จ านวน 300,000 บาท   

      

      - เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อไมค์ประชุมพร้อมอุปกรณ์ครบชุด  
      จ านวน 19 ตัว พร้อมเครื่องควบคุมไมโครโฟนชุดประชุม 1 ตัว  
      โดยมีคณุลักษณะ ดังนี ้
        (1) ไมโครโฟนชุดประชุมระบบดิจิตอลส าหรับประธาน  
      มีปุ่มกด priority สามารถกดตัดการสนทนาแบบกดปดิชั่วคราวหรือ 
      แบบกดตัดการใช้งานผู้ร่วมประชุมได ้สามารถถอดเก็บได ้พร้อมล าโพงในตัว 
        (2) ไมโครโฟนชุดประชุมระบบดิจิตอลส าหรับผูเ้ข้าร่วมประชุม  
      มีล าโพง สามารถถอดเก็บได ้พร้อมล าโพงในตัว ก้านไมโครโฟน 
      สามารถโค้งงอได ้มีสวิตซไ์มโครโฟนสามารถเปิดปิดได้ มีปุ่มปรบัระดับเสียงหูฟัง 
        (3) เครื่องควบคุมไมโครโฟนชุดประชุม 
    - เป็นไปตาม พรบ. สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  
      และแก้ไขเพิม่เตมิถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2552 และ พรบ. ก าหนดแผน 
      และขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ. 2561-2564) หน้า 206 ข้อ 1 
 

      

  
   ครุภณัฑ์งานบ้านงานครัว         
    จัดซื้อตู้เก็บวสัดุงานบ้านงานครัว จ านวน 6,000 บาท   

      

      - เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อตู้เก็บวัสดุงานบ้านงานครัว 
    - จัดซื้อตามราคาท้องตลาดเนือ่งจากเป็นรายการที่ไมไ่ดร้ะบไุว้ 
      ในบัญชีมาตรฐานครุภณัฑ ์ปี 2561 
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ. 2561-2564) หน้า 206 ล าดับที ่1 
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    จัดซื้อตู้ทึบเก็บไม้กวาดและอุปกรณ์ต่าง ๆ จ านวน 6,000 บาท   

      

      - เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อตู้ทึบเกบ็ไม้กวาดและอุปกรณต์่าง ๆ 
    - จัดซื้อตามราคาท้องตลาดเนือ่งจากเป็นรายการที่ไมไ่ดร้ะบไุว้ 
      ในบัญชีมาตรฐานครุภณัฑ ์ปี 2561 
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ. 2561-2564) หน้า 206 ล าดับที ่1 
 

      

  
   ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์         
    ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล จ านวน 42,000 บาท   

      

      - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโ์น้ตบุ๊ก  
        ส าหรับงานประมวลผล * ราคา 21,000 บาท จ านวน 2 เครือ่ง 
    คุณลักษณะพื้นฐาน  
    - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) 
      จ านวน 1 หน่วย โดยมีคณุลกัษณะ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี ้ 
        1) ในกรณีที่มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory ขนาดไมน่้อย
กว่า 2 MB ต้องมีความเร็ว สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีหน่วย
ประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ  
        2) ในกรณีที่มีหน่วยความจ า แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 3 MB ต้องมีความเร็วสญัญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.5 GHz และมี
เทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดใ้นกรณีที ่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง  
    - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่นอ้ยกว่า 8 GB  
    - มีหน่วยจัดเก็บข้อมลู (Hard Drive) ขนาดความจไุม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด 
      Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย  
    - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาด 
      ไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว  
    - มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External)  
      จ านวน 1 หน่วย 7 เกณฑร์าคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ ์
      คอมพิวเตอร์ ประจ าป ีพ.ศ. 2561 ณ วันท่ี 23 พฤษภาคม 2561  
    - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000  
      Base-T หรือดีกว่า จ านวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
    - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง  
    - มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จ านวนไม่น้อยกว่า 1ช่อง  
    - สามารถใช้งานไดไ้ม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth 
    - เป็นไปตาม พรบ. สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  
      และแก้ไขเพิม่เตมิถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2552 และ พรบ. ก าหนดแผน  
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      และขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ. 2561-2564) หน้า 204 ล าดับที ่1 

                 
  งบเงินอุดหนุน รวม 45,450 บาท   
   เงินอุดหนุน รวม 45,450 บาท   
   เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         

    
- อุดหนุนโครงการเพิม่ประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ    
  อปท. อ าเภอสุไหงปาด ี จังหวัดนราธิวาส ปีงบประมาณ 2562 

จ านวน 15,450 บาท 
  

      

      - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ 
      ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท. อ าเภอสุไหงปาดี  
      จังหวัดนราธิวาส ปีงบประมาณ 2562 
    - เป็นไปตาม หนังสือสั่งการที ่นธ.72901/ว204 ที่ท าการองค์การบริหาร 
      ส่วนต าบลริโก ๋ลว.21 มิถุนายน  2561 เรื่องขอสนับสนุนงบประมาณ 
      ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ 
      ประชาชนของ อปท. อ าเภอสุไหงปาด ีจังหวัดนราธวิาส ปีงบประมาณ  
      2562 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร 
      ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ. 2561-2564) ฉบับเพิ่มเติม  
      เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1/2561 หน้า 13 ล าดบัท่ี 2 
 

      

  
   เงินอุดหนุนส่วนราชการ         
    อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอสไุหงปาด ี(สตส.) โครงการแก้ไขปญัหายาเสพตดิ จ านวน 30,000 บาท   

      

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการอุดหนุนที่ท าการปกครอง 
    อ าเภอสไุหงปาด ี(สตส.) โครงการแก้ไขปัญหายาเสพตดิ 
  - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ที ่นธ 0318/ ว 4505 ที่ว่าการอ าเภอ 
    สุไหงปาด ีลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ขอรับการสนับสนุน 
    งบอุดหนุนโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจ าปีงบประมาณ 2562 
    และระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง 
    ส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2559 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ. 2561-2564) หน้า 199 ล าดับที ่3 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลสากอ 

อ าเภอสุไหงปาดี   จังหวัดนราธิวาส 
 

 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,471,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวด
ภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 
 

แผนงานบริหารทั่วไป 
งานบริหารงานคลัง 

 
 
 

รวม 

 
 
 

1,471,000 

 
 
 
บาท   

  งบด าเนินงาน รวม 1,455,000 บาท   
   ค่าตอบแทน รวม 310,000 บาท   
   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการอันเปน็ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 200,000 บาท   
   ค่าเช่าบ้าน จ านวน 60,000 บาท   

      
  เพื่อจ่ายเป็น 

 - ค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อบ้าน ค่าผอ่นช าระเงินกู้ฯ 
   ให้แก่พนักงานส่วนต าบล และผูม้ีสิทธ์ิตามระเบียบฯ 

      
  

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร จ านวน 20,000 บาท   

      
  เพื่อจ่ายเป็น  

 - ค่าเงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร ให้แก ่
   พนักงานส่วนต าบล และผู้มสีิทธิ์ตามระเบียบฯ 

      
  

   เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล จ านวน 30,000 บาท   

      

  เพื่อจ่ายเป็น 
 - ค่าเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ให้แก ่
   พนักงานส่วนต าบล รวมถึงผูม้ีสทิธ์ิตามระเบียบฯ 
 

      

  
   ค่าใช้สอย รวม 450,000 บาท   
   รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ         

    รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ จ านวน 100,000 บาท 
   

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ         
    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ จ านวน 120,000 บาท   

      
      - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าชดเชยพาหนะ  

      ค่าที่พัก ในการเดินทางไปราชการทั้งในและนอกราชอาณาจักร 
      ของพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างฯ และผูม้ีสิทธ์ิตามระเบียบฯ 
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    - ค่าธรรมเนยีม ค่าลงทะเบียนการฝึกอบรม สัมมนาทางวิชาการ  
      การประชุมเชิงปฏิบตัิการ ของ พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างฯ  
       และผู้มสีิทธ์ิตามระเบียบฯ 
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ 
      เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แกไ้ข 
      เพิ่มเติมฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2559) และระเบยีบกระทรวงมหาดไทย 
      ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรม 
      ของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ. 2561-2564) 
 

    โครงการ อบต.เคลื่อนที ่ จ านวน 30,000 บาท   

      

      - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ อบต. เคลื่อนที ่ 
      ค่าวัสดุอุปกรณ ์รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
    - เป็นไปตาม พรบ. สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  
      และแก้ไขเพิม่เตมิถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2552 และ พรบ. ก าหนดแผน 
      และขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ. 2561-2564) หน้า 157 ล าดับท่ี 42 
 

      

  
    โครงการจดัท าแผนที่ภาษ ี จ านวน 200,000 บาท   

      

      - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจดัท าแผนที่ภาษ ี
    - เป็นไปตาม พรบ. สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  
      และแก้ไขเพิม่เตมิถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2552 และ พรบ. ก าหนดแผน 
      และขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ. 2561-2564 ) หน้า 147 ล าดับท่ี 5 
 

      

  
   ค่าวัสดุ รวม 115,000 บาท   
   วัสดุส านักงาน จ านวน 50,000 บาท   

      
      - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่าง ๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ในส านักงาน 

      เช่น ค่ากระดาษ  ปากกา ดินสอ เครื่องเขียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  
      

  
   วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 5,000 บาท   
            - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว และคา่ใช้จ่ายอื่น ๆ          
   วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ จ านวน 10,000 บาท   

      

      - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุในการท าสื่อเผยแพร ่เช่น กระดาษพิมพ์รูปถ่าย 
      และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
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   วัสดุคอมพิวเตอร ์ จ านวน 50,000 บาท   

      
      - เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อวัสดคุอมพิวเตอร์ตา่ง ๆ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล 

      เครื่องอ่านและบันทึกข้อมลูตา่ง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  
      

  
   ค่าสาธารณูปโภค รวม 580,000 บาท   
   ค่าไฟฟ้า จ านวน 350,000 บาท   

      
      - เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าประจ าส านักงานและค่ากระแสไฟฟ้า 

     ระบบประปาหมูบ่้านก่อนการส่งมอบ 
    - ค่ากระแสไฟฟ้าสาธารณะเกนิสิทธิ์ 

      
  

   ค่าบริการโทรศัพท ์ จ านวน 90,000 บาท   

      
      - เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ส านกังาน และโทรศัพท์มือถือของ 

      ผู้มีสิทธ์ิตามระเบียบ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
      

  
   ค่าบริการไปรษณีย ์ จ านวน 20,000 บาท   
            - เพื่อจ่ายเป็นค่าธนาณัต ิค่าดวงตราไปรษณีย ์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ          
   ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จ านวน 120,000 บาท   

      
      - เพื่อจ่ายเป็นค่าอินเตอร์เนต็ความเร็วสูง ADSL 

      ค่าเช่าพ้ืนท่ีเว็บไซดเ์ซิร์ฟเวอร์พร้อมโดเมน ADSL 
 

      
  

  งบลงทุน รวม 16,000 บาท   
   ค่าครุภัณฑ์ รวม 16,000 บาท   
   ครุภณัฑ์ส านักงาน         
    ค่าจัดซื้อตูเ้หล็กบานทึบ (กองคลัง) จ านวน 16,000 บาท   

      

      เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตูเ้หล็กบานทึบ (กองคลัง) จ านวน 2 ตู้ 
    - จัดซื้อตามราคาท้องตลาดเนือ่งจากเป็นรายการที่ไมไ่ดร้ะบไุว้ 
      ในบัญชีมาตรฐานครุภณัฑ ์ปี 2561 
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ. 2561-2564) หน้า 204 ล าดับที ่1 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลสากอ 

อ าเภอ สุไหงปาดี   จังหวัดนราธิวาส 

 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 687,500 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  
หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 
 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน   

 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 517,500 บาท   
  งบลงทุน รวม 517,500 บาท   
   ค่าครุภัณฑ์ รวม 517,500 บาท   
   ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง         
    จัดซื้อเรือกูภ้ัยชนิดไฟเบอร์พร้อมเครื่องยนต ์ จ านวน 300,000 บาท   

      

      - เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อเรือกู้ภยัชนิดไฟเบอร์พร้อมเครื่องยนต์ตามราคาท้องตลาด 
      เนื่องจากเป็นรายการที่ไมไ่ดร้ะบุไว้ในบญัชีมาตรฐานครภุัณฑ์ พ.ศ. 2560 
    - เป็นไปตาม พรบ. สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  
      และแก้ไขเพิม่เตมิถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2552 และ พรบ. ก าหนดแผน 
      และขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ. 2561-2564) หน้า 213 ล าดับที ่4 

      

  
    จัดซื้อเรือพลาสติก จ านวน 16,000 บาท   

      

      - เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อเรือพลาสติกตามราคาท้องตลาด เนื่องจากเป็นรายการที ่
      ไม่ได้ระบไุว้ในบัญชีมาตรฐานครุภณัฑ์ พ.ศ. 2560 
    - เป็นไปตาม พรบ. สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  
      และแก้ไขเพิม่เตมิถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2552 และ พรบ. ก าหนดแผน 
      และขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ. 2561-2564) หน้า 213 ล าดับที ่4 

      

  
   ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทย ุ         
    ติดตั้งกล้อง CCTV บริเวณส านักงาน จ านวน 201,500 บาท   

      

      - เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อกล้อง CCTV บริเวณส านักงาน  
      จ านวนทั้งหมด 6 ตัว และอุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย 
      โดยมีคณุลักษณะดังนี้ 
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    (1) กล้องโทรทัศน์วงจรปดิชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที ่
        ส าหรับตดิตั้งภายในอาคาร ส าหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัย 
        ทั่วไป ราคา 23,000 บาท จ านวน 3 ตัว คุณลักษณะพื้นฐาน  
    - มีความละเอียดของภาพสูงสดุไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel  
       หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel  
    - มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาท ี(frame per second)  
    - ใช้เทคโนโลย ีIR-Cut filter หรือ Infrared Cut-off Removable  
       (ICR) ส าหรับการบันทึกภาพได้ทั้งกลางวันและกลางคืนโดยอตัโนมัติ  
    - มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.25 LUX ส าหรับการแสดงภาพส ี 
        (Color) และไม่มากกว่า 0.05 LUX ส าหรับการแสดงภาพขาวด า  
        (Black/White)  
    - มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor)ไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้ว  
    - มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่ าสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุด 
       ไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลเิมตร  
    - สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัต ิ(Motion Detection) ได ้ 
    - สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสงมาก  
       (Wide Dynamic Range หรือ Super Dynamic Range) ได้  
    - สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่างน้อย 2 แหล่ง 
    - ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)  
    - สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย  
    - สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้  
    - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100  
        Base-T หรือดีกว่า และสามารถท างานไดต้ามมาตรฐาน IEEE  

      

          802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได ้ 
    - สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS, “NTP หรือ SNTP”,  
       SNMP , RTSP , IEEE802.1X ได้เป็น อย่างน้อย  
    - มีช่องส าหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจ าแบบ SD Card หรือ  
       MicroSD Card หรือ Mini SD Card  
    - ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application  
       Programming Interface (API) ใน รูปแบบแผ่น CD หรือ DVD  
       ที่มีลิขสิทธ์ิถูกต้อง หรือสามารถ Download จากเว็บไซต์ผูผ้ลติ  
    - ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน  
    - ผู้ผลติต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม  
    - ผู้ผลติต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานท่ีมีคุณภาพ 
 
 

      

  



63 
 

 

    (2) กล้องโทรทัศน์วงจรปดิชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที ่
        ส าหรับตดิตั้งภายนอกอาคาร ส าหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัย 
        ทั่วไป ราคา 33,000 บาท จ านวน 3 ตัว คุณลักษณะพื้นฐาน  
    - มีความละเอียดของภาพสูงสดุไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel หรือ 
      ไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel  
    - มี frame rateไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาท ี(frame per second)  
    – ใช้เทคโนโลย ีIR-Cut filter หรือ Infrared Cut-off Removable  
      (ICR) ส าหรับการบันทึกภาพได้ทั้งกลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ  
    - มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.18 LUX ส าหรับการแสดงภาพส ี 
      (Color) และไม่มากกว่า 0.05 LUX ส าหรับการแสดงภาพขาวด า  
      (Black/White)  
    - มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้ว  
    - มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่ าสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุดไมน่้อย 
      กว่า 4.5 มิลลเิมตร  
    - สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection)ได ้ 
    - สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสงมาก  
      (Wide Dynamic Range หรือ Super Dynamic Range) ได ้ 
    - สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่างน้อย 2 แหล่ง  
    - ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)  
    - สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย  
    - สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้  
    - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100  
      Base-T หรือดีกว่า และ สามารถท างานไดต้ามมาตรฐาน IEEE  
      802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได ้ 
    - ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณ์เพิม่เตมิส าหรับ 
      หุ้มกล้อง (Housing) ที่ได้มาตรฐาน IP66 หรือดีกว่า  
    - สามารถท างานได้ที่อุณหภูม ิ-10 °C ถึง 50 °C เป็นอย่างน้อย  
    - สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS, “NTP หรือ SNTP”,  
      SNMP , RTSP , IEEE802.1X ได ้เป็นอย่างน้อย  
    - มีช่องส าหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจ าแบบ SD Card หรือ  
      MicroSD Card หรือ Mini SD Card  
    - ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application  
      Programming Interface (API) ในรูปแบบแผ่น CD หรือ DVD  
      ที่มีลิขสิทธ์ิถูกต้อง หรือสามารถ Download จากเว็บไซต์ผูผ้ลติ  
    - ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน  
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    - ผู้ผลติต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม  
    - ผู้ผลติต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานท่ีมีคุณภาพ 
 

    (3) อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder)  
        แบบ 8 ช่อง ราคา 24,000 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน  
    - เป็นอุปกรณ์ทีผ่ลิตมาเพื่อบันทึกภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปดิโดยเฉพาะ  
    - สามารถบันทึกและบีบอัดภาพได้ตามมาตรฐาน MPEG4 หรือ H.264 หรือดีกว่า  
    - ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum) 
     - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100  
      Base-T หรือดีกว่าจ านวนไมน่้อยกว่า 1 ช่อง  
    - สามารถบันทึกภาพและส่งภาพเพื่อแสดงผลที่ความละเอียดของภาพ 
      สูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel  
    - สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, SMTP, “NTP หรือ SNTP”,  
      SNMP, RTSP ไดเ้ป็นอย่างนอ้ย  
    - มีหน่วยจัดเก็บข้อมลูส าหรับกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะ (Surveillance  
      Hard Disk) ชนิด SATA ขนาด ความจุรวมไม่น้อยกว่า 8 TB  
    - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB จ านวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง  
    - สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้  
    - ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application  
      Programming Interface (API) ใน รูปแบบแผ่น CD หรือ DVD  
      ที่มีลิขสิทธ์ิถูกต้อง หรือสามารถ Download จากเว็บไซต์ผูผ้ลติ  
    - สามารถแสดงภาพท่ีบันทึกจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดผ่านระบบเครือข่ายได้  
    - ผู้ผลติต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานท่ีมีคุณภาพ 
 

    - เป็นไปตาม พรบ. สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  
      และแก้ไขเพิม่เตมิถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2552 และ พรบ. ก าหนดแผน 
      และขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ. 2561-2564) หน้า 213 ล าดับที ่4 
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 งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 170,000 บาท   
  งบด าเนินงาน รวม 170,000 บาท   
   ค่าใช้สอย รวม 170,000 บาท   
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ         
    - โครงการกิจกรรม อปพร. จ านวน 20,000 บาท   

      

      - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการกิจกรรม อปพร.  
      โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ ์ 
      ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  
    - เป็นไปตามอ านาจหน้าท่ีในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ. 2561-2564) หน้า 187 ล าดับที ่6 
 

      

  
    - โครงการจัดฝึกอบรม อปพร. จ านวน 20,000 บาท   

      

      - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจดัฝึกอบรม อปพร. 
      โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ ์ 
      ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  
    - เป็นไปตามอ านาจหน้าท่ีในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ. 2561-2564) หน้า 186 ล าดับที ่1 
 

      

  
    - โครงการเจด็วันอันตราย ประจ าศูนย์ อบต. สากอ จ านวน 30,000 บาท   

      

      - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการเจ็ดวันอันตราย  
      ประจ าศูนย ์อบต. สากอ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย 
      ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ ์ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  
    - เป็นไปตามอ านาจหน้าท่ีในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ. 2561-2564) หน้า 187 ล าดับที ่9 
 

      

  
    - โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ านวน 20,000 บาท   

      

      - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการซักซ้อมแผนป้องกัน 
      และบรรเทาสาธารณภัย โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวิทยากร  
      ค่าวัสดุอุปกรณ ์ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  
    - เป็นไปตามอ านาจหน้าท่ีในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ. 2561-2564) หน้า 187 ล าดับที ่7 
 

      

  
   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 80,000 บาท   

      

      - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบ ารงุรักษาและซ่อมแซมทรัพยส์ินของ 
      อบต. สากอ เช่น การบ ารุงรกัษาและซ่อมแซมต่าง ๆ ฯลฯ 
    - เป็นไปตามอ านาจหน้าท่ีในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ. 2561-2564) 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
   องค์การบริหารส่วนต าบลสากอ 

อ าเภอสุไหงปาดี   จังหวัดนราธิวาส 
        

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,817,400 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง   
หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น  

 
แผนงานการศึกษา   

 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,817,400 บาท   
  งบบุคลากร รวม 1,010,400 บาท   
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,010,400 บาท   
   เงินเดือนพนักงาน จ านวน 745,440 บาท   

      
      -  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล พร้อมท้ัง 

       เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานประจ าป ี(กองการศึกษา) 
      

  
   เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน 72,960 บาท   

      

      - เพื่อจ่ายเป็นค่า (กองการศึกษา) 
      - เงินสวัสดิการส าหรับการปฏิบัติงานประจ าส านักงานพ้ืนท่ีพิเศษและ 
        เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่พนักงานส่วนต าบล  
      - เงินเพิ่มพิเศษส าหรับการสูร้บ (พสร.) ให้แก่พนักงานส่วนต าบล 
      - เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนของพนักงานส่วนต าบล 

      

  
   เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท   

      
      - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าประจ าต าแหน่งของพนักงานส่วนต าบล  

      (กองการศึกษา) 
      

  
   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 108,000 บาท   

      
      - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนกังานจ้างตามภารกิจของ อบต.สากอ 

      (กองการศึกษา) 
      

  
   เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 42,000 บาท   

      

      - เพื่อจ่ายเป็นค่า (กองการศึกษา) 
      - เงินเพิ่มค่าครองชีพช่ัวคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ 
      - เงินสวัสดิการส าหรับการปฏิบัติงานประจ าส านักงานพ้ืนท่ีพิเศษ 
        และเงินตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่พนักงานจ้างฯ 
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 งบด าเนินงาน รวม 786,000 บาท   

   ค่าตอบแทน รวม 324,000 บาท   
   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการอันเปน็ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 200,000 บาท   

      
  เพื่อจ่ายเป็น 

  - เงินค่าประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ให้แก่พนักงานส่วนต าบล 
    และพนักงานจ้างฯ 

      
  

   ค่าเช่าบ้าน จ านวน 84,000 บาท   

      
  เพื่อจ่ายเป็น 

 - ค่าเช่าบ้าน ให้แก ่พนักงานส่วนต าบล รวมถึงผู้มสีิทธ์ิตามระเบยีบฯ 
      

  
   เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร จ านวน 20,000 บาท   

      
  เพื่อจ่ายเป็น  

 - ค่าเงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร ให้แก ่พนักงานส่วนต าบล  
    และผู้มสีิทธ์ิตามระเบยีบฯ 

      
  

   เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล จ านวน 20,000 บาท   

      

  เพื่อจ่ายเป็น 
 - ค่าเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ให้แก ่
   พนักงานส่วนต าบล รวมถึงผูม้ีสทิธ์ิตามระเบียบฯ 
 

      

  
   ค่าใช้สอย รวม 362,000 บาท   
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ         
    ค่าจ้างเหมาวิทยากรสอนศาสนาศนูย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 72,000 บาท   

            - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการวิทยากรสอนศาสนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

        
    ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมเพื่อการศึกษาแก่เด็กนักเรยีนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 20,000 บาท   

      

      - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส่งเสริมเพื่อการศกึษา 
      แก่เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก  
    - เป็นไปตาม พรบ. สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  
      และแก้ไขเพิม่เตมิถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2552 และ พรบ. ก าหนดแผน 
      และขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ. 2561-2564) หน้า 170 ล าดับที ่18 
 

      

  
    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและสัมมนา จ านวน 75,000 บาท   

      

      - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าชดเชยพาหนะ  
      ค่าที่พัก ในการเดินทางไปราชการทั้งในและนอกราชอาณาจักร 
      ของพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างฯ 
    - ค่าธรรมเนยีม ค่าลงทะเบียนการฝึกอบรม สัมมนาทางวิชาการ  
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      การประชุมเชิงปฏิบตัิการ ของพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างฯ 
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ 
      เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แกไ้ข 
      เพิ่มเติมฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2559) และระเบยีบกระทรวงมหาดไทย 
      ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรม 
      ของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ. 2561-2564) 
 

    โครงการจดัฝึกอบรมภาษาอังกฤษช่วงปิดภาคเรียน จ านวน 20,000 บาท   

      

      - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดฝึกอบรมภาษาอังกฤษ 
      ช่วงปิดภาคเรียน โดยมีคา่ใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวิทยากร 
      ค่าวัสดุอุปกรณ ์ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
    - เป็นไปตาม พรบ. สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  
      และแก้ไขเพิม่เตมิถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2552 และ พรบ. ก าหนดแผน 
      และขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ. 2561-2564) หน้า 173 ล าดับที ่33 
 

      

  
    โครงการทัศนศึกษาศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก จ านวน 60,000 บาท   

      

      - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการทัศนศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
      โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าที่พัก ค่ารถ ค่าวิทยากร 
      ค่าวัสดุอุปกรณ ์ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
    - เป็นไปตาม พรบ. สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  
      และแก้ไขเพิม่เตมิถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2552 และ พรบ. ก าหนดแผน 
      และขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ. 2561-2564) หน้า 171 ล าดับที ่24 
 

      

  
    โครงการพัฒนาศักยภาพของครูผูดู้แลเด็กและคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 50,000 บาท   

      

      - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพของ 
      ครูผู้ดูแลเด็กและคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
      เช่น ค่าที่พัก ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ ์ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 
      และรายการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
    - เป็นไปตามอ านาจหน้าท่ีส่งเสริมการศึกษา 
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ. 2561-2564) 
      ฉบับแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ครั้งท่ี 3 หน้า 11 ล าดับที ่3 
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   โครงการวันแม่แห่งชาติ จ านวน 15,000 บาท   

      

      - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการวันแม่แห่งชาต ิ 
      โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ ์ค่าอาหารและเครือ่งดื่ม  
      และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
    - เป็นไปตาม พรบ. สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  
      และแก้ไขเพิม่เตมิถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2552 และ พรบ. ก าหนดแผน 
      และขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ. 2561-2564) หน้า 171 ล าดับที ่26 
 

      

  
    โครงการอบรมศึกษาดูงานครูผูดู้แลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ผดด. จ านวน 50,000 บาท   

      

      - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการอบรมศึกษาดูงาน 
      ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ผดด. เช่น ค่าที่พัก ค่าวิทยากร  
      ค่าวัสดุอุปกรณ ์ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
    - เป็นไปตามอ านาจหน้าท่ีส่งเสริมการศึกษา 
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ. 2561-2564) หน้า 175 ล าดับที ่41 
 

      

  
   ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท   
   วัสดุส านักงาน จ านวน 50,000 บาท   

      
      - เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อวัสดตุ่าง ๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ในส านักงาน 

      เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ เครื่องเขียน และรายการอื่น ๆ 
      

  
   วัสดุคอมพิวเตอร ์ จ านวน 50,000 บาท   

      

      - เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อวัสดคุอมพิวเตอร์ตา่ง ๆ เช่น  
      อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล และรายการอื่น ๆ 
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  งบลงทุน รวม 21,000 บาท   
   ค่าครุภัณฑ์ รวม 21,000 บาท   
   ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์         
    จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โนต้บุ๊ก จ านวน 1 เครื่อง จ านวน 21,000 บาท   

      

      เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล * ราคา 21,000 บาท  
    คุณลักษณะพื้นฐาน  
    - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) 
     จ านวน 1 หน่วย โดยมีคณุลักษณะ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี ้ 
        1) ในกรณีที่มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory ขนาดไมน่้อยกว่า 2 MB  
            ต้องมีความเร็ว สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีหน่วย 
            ประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 8 แกน      
            หรือ  
        2) ในกรณีที่มีหน่วยความจ า แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB  
            ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.5 GHz และมีเทคโนโลย ี
            เพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที ่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง  
    - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่นอ้ยกว่า 8 GB  
    - มีหน่วยจัดเก็บข้อมลู (Hard Drive) ขนาดความจไุม่น้อยกว่า 1 TB หรือ 
      ชนิด Solid State Drive ขนาดความจไุม่น้อยกว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย  
    - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่  
      น้อยกว่า 12 นิ้ว  
    - มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก  
      (External) จ านวน 1 หน่วย 7 เกณฑ์ราคากลางและคณุลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์ 
      คอมพิวเตอร ์ประจ าป ีพ.ศ. 2561 ณ วันท่ี 23 พฤษภาคม 2561  
    - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000  
      Base-T หรือดีกว่า จ านวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
    - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง  
    - มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จ านวนไม่น้อยกว่า 1ช่อง  
    - สามารถใช้งานไดไ้ม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลสากอ 

อ าเภอ สุไหงปาดี   จังหวัดนราธิวาส 
       

แผนงานการศึกษา 

 

 

 

 

 
 

 

 
  

  
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
งบบุคลากร 

รวม 
รวม 

13,143,392 
2,590,764 

บาท 
บาท   

   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,590,764 บาท   
   เงินเดือนพนักงาน จ านวน 1,652,400 บาท   

      
      - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนครูผูดู้แลเด็ก พร้อมท้ัง 

      เงินปรับปรุงเงินเดือนครูผูดู้แลเด็กประจ าป ี
      

  
   เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน 307,200 บาท   
   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 502,164 บาท   

   เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 
 

จ านวน 129,000 บาท   
  งบด าเนินงาน รวม 4,693,628 บาท   
   ค่าตอบแทน รวม 85,000 บาท   
   เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร จ านวน 75,000 บาท   

      
  - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือบุตร ให้แก ่

  ครูผู้ดูแลเด็ก คร ูคศ. และผู้มสีิทธิ์ตามระเบียบฯ 
      

  
   เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล จ านวน 10,000 บาท   

      

  เพื่อจ่ายเป็น 
 - ค่าเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ให้แก ่
   พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างฯ 
 

      

  
   ค่าใช้สอย รวม 1,490,970 บาท   
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ         
    โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ศพด. บ้านสากอ) จ านวน 213,570 บาท   

      

      - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับสนบัสนุนค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษา 
       ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ได้แก ่ 
            ค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ป ี
            ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ป ี
            ค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท/ป ี
            ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน อัตราคนละ 430 บาท/ปี 
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    - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ด่วนท่ีสุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 
      ลงวันท่ี 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า 
      งบประมาณรายจา่ยรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา 
      ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
     

    จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 321,300 บาท   

      

      - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับสนับสนุนค่าจัดการเรยีนการสอนของ 
      ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ค่าสือ่การเรียนการสอน วัสดุการศึกษา 
      เครื่องเล่นพัฒนาการ ฯลฯ 
    - เป็นไปตามอ านาจหน้าท่ีในการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 166 ล าดับที ่1 
 

      

  
    จัดหาสื่อการเรียนการสอนเชิงสัญลักษณ์ของความเป็นชาต ิ จ านวน 30,000 บาท   

      

      - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจัดหาสื่อการเรียนการสอน 
      เชิงสัญลักษณ์ของความเป็นชาติให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น  
      หนังสือนิทาน เรื่องสั้น การ์ตนู บัตรค าภาษาไทย รูปภาพ แผนที ่ 
      เป็นต้น โดยอดุหนุนให้แห่งละ 10,000 บาท  
    - เป็นไปตามอ านาจหน้าท่ีในการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และ 
      วัฒนธรรม และตามหนังสือสัง่การที ่มท 0808.2/6668-6671  
      ลงวันท่ี 22 พฤษภาคม 2561 และหนังสือด่วนที่สดุ ที่  
      นธ 0023.3/ว 2405 ลงวันท่ี 25 พฤษภาคม 2561 
 

      

  
    สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันเด็กก่อนวัยเรยีน จ านวน 926,100 บาท   

      

      - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน 
      เด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดของ อบต. 
      ในอัตรามื้อละ 20 บาทต่อคน จ านวน 245 วัน 
    - เป็นไปตามอ านาจหน้าท่ีในการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา  
      และวัฒนธรรม และหนังสือดว่นท่ีสุด ที ่มท 0816.2/ว 3274  
      ลงวันท่ี 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า 
      งบประมาณรายจา่ยรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา 
      ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ. 2561-2564) หน้า 168 ล าดับที ่13 
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   ค่าวัสดุ รวม 3,117,658 บาท   
   ค่าอาหารเสรมิ (นม) จ านวน 3,117,658 บาท   

      

      - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการสนับสนุนอาหารเสริม 
      (นม) ให้แก่โรงเรียนและศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กในสังกัดของ อบต. 
      ในอัตราคนละ 7.37 บาทต่อคน จ านวน 260 วัน 
    - เป็นไปตามอ านาจหน้าท่ีในการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา  
      และวัฒนธรรม และหนังสือดว่นท่ีสุด ที ่มท 0816.2/ว 3274  
      ลงวันท่ี 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า 
      งบประมาณรายจา่ยรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา 
      ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ. 2561-2564) หน้า 168 ล าดับที ่12 
 

      

  
  งบลงทุน รวม 107,000 บาท   
   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 107,000 บาท   
   ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค         
    - โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 107,000 บาท   

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 3 แห่ง 
- เป็นไปตาม พรบ. สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  
  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2552 และ พรบ. ก าหนดแผน 
  และขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 167 ล าดับที ่7 
 

      

  
  งบเงินอุดหนุน รวม 5,752,000 บาท   
   เงินอุดหนุน รวม 5,752,000 บาท   
   เงินอุดหนุนส่วนราชการ         
    อุดหนุนส่วนราชการ จ านวน 5,752,000 บาท   

      

      - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวันของ 
        โรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
        (สพฐ.) อัตรามื้อละ 20 บาทต่อคน จ านวน 200 วัน 
    - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ด่วนท่ีสุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 
        ลงวันท่ี 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า 
        งบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา 
        ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ. 2561-2564) หน้า 199 ล าดับที ่1 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลสากอ 

อ าเภอ สุไหงปาดี   จังหวัดนราธิวาส 
 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 428,800 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง   
หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น  

 
แผนงานสาธารณสุข   

 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 428,800 บาท   
  งบด าเนินงาน รวม 138,200 บาท   
   ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท   
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ         
    - โครงการตรวจสุขภาพประจ าปีของคณะผู้บริหาร และข้าราชการสว่นท้องถิ่นฯ จ านวน 30,000 บาท   

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจสุขภาพประจ าป ี
  ของคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างฯ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 182 ล าดับที ่13 
 

      

  
    - โครงการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ จ านวน 30,000 บาท   

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ 
  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ ์ค่าอาหารและ 
   เครื่องดืม่ และคา่ใช้จ่ายอื่น ๆ  
- เป็นไปตาม พรบ. สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  
  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2552 และ พรบ. ก าหนดแผน 
  และขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 184 ล าดับที ่19 
 

      

  
    โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จ านวน 50,000 บาท   

      

      - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการป้องกันโรคพิษสุนขับ้า 
      โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ ์ค่าอาหารและ 
       เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  
    - เป็นไปตาม พรบ. สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  
      และแก้ไขเพิม่เตมิถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2552 และ พรบ. ก าหนดแผน 
      และขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
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    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม  
      เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1/2560 หน้า 10 ล าดบัท่ี 2 
 

   ค่าวัสดุ รวม 28,200 บาท   
   วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์ จ านวน 28,200 บาท   

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่า 
  - ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อน้ ายาฉีดพ่นกันยุง ตั้งไว้ 19,200 บาท 
     เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ ายาฉีดพ่นกนัยุง 
     (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า180 ข้อ 5) 
  - ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อทรายอะเบทป้องกันยุงเพาะพันธ์ุ 
     ตั้งไว ้4,100 บาท เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซื้อทรายอะเบทฯ 
     (เป็นไปตามในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ีพ.ศ. 2561-2564 หน้า 182 ข้อ 11) 
   - ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเวชภณัฑ์ป้องกันโรควัวเท้าเปื่อย  
     ตั้งไว ้4,900 บาท เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซื้อเวชภณัฑ์ป้องกันโรควัวเท้าเปื่อยฯ 
     (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ีพ.ศ. 2561-2564 หน้า 180 ข้อ 19) 
    

      

  
  งบเงินอุดหนุน รวม 290,600 บาท   
   เงินอุดหนุน รวม 290,600 บาท   
   เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน ์         

    
ขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภยั จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน 
ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลยัลักษณ ์อัครราชกุมารี 

จ านวน 50,000 บาท 
  

      

      - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการขับเคลื่อนโครงการสัตวป์ลอดโรค  
      คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนขับ้า ตามปณิธาน ศาสตราจารย ์ดร. สมเด็จ 
      พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ ์อัครราชกุมาร ี
    - เป็นไปตามหนังสือด่วนท่ีสุด ที่ว่าการอ าเภอสุไหงปาด ี 
      ที ่นธ 0023.18/ว 15 ลงวันที ่3 มกราคม 2561 เรื่อง การจัดสรรงบ 
      ประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย  
      จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศาสตราจารย ์ดร. สมเด็จ 
      พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ ์อัครราชกุมาร ี
      และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง 
      ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
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    เงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด ารดิ้านสาธารณสุข จ านวน 240,000 บาท   

      

  - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับเงินอุดหนุนการด าเนินงานตามแนวทาง 
  โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที ่1 - 12 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการด่วนท่ีสุด ที ่มท 0810.5/ว 2072  
  กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2561 
  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
  พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี (พ.ศ. 2561-2564)  
  ฉบับเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที ่1/2561 หน้า 12 ล าดับที ่1 
 

      

  

    
ส ารวจข้อมลูจ านวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว ์ตามโครงการสตัว์ปลอดโรค คนปลอดภยั 
จากโรคพิษสุนัขบา้ ตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า 
จุฬาภรณวลยัลักษณ์ อัครราชกุมารี 

จ านวน 600 บาท 

  

      

      - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในส ารวจข้อมูลจ านวนสตัว์และขึ้นทะเบยีนสัตว์ 
      ตามโครงการสตัว์ปลอดโรค คนปลอดภยั จากโรคพิษสุนัขบ้า ตาม 
      ปณิธาน ศาสตราจารย ์ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย 
      ลักษณ ์อัครราชกุมาร ี
    - เป็นไปตามหนังสือด่วนท่ีสุด ที่ว่าการอ าเภอสุไหงปาด ี 
      ที ่นธ 0023.18/ว 1455 ลงวันท่ี 26 เมษายน 2561  
      เรื่อง แนวทางการด าเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย  
      จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศาสตราจารย ์ดร. สมเด็จ 
      พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ ์อัครราชกุมาร ี
      และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง 
      ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลสากอ 

อ าเภอ สุไหงปาดี   จังหวัดนราธิวาส 
 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 250,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง   
หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 
 

แผนงานสังคมสงเคราะห์   
 งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 250,000 บาท   
  งบด าเนินงาน รวม 250,000 บาท   
   ค่าใช้สอย รวม 250,000 บาท   
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ         
    โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในเขตต าบลสากอ จ านวน 50,000 บาท   

      

      - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฝึกอบรมพัฒนาศกัยภาพ 
      ผู้สูงอายุในเขตต าบลสากอ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวิทยากร  
      ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และรายจ่ายอื่น ๆ  
    - เป็นไปตามพระราชบัญญตัิสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  
      พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2552 
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ. 2561-2564) หน้า 186 ล าดับที ่7 
 

      

  
    โครงการวันผู้สูงอาย ุ จ านวน 200,000 บาท   

      

      -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการวันผูสู้งอาย ุ
      โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดืม่  
      และรายจ่ายอื่น ๆ  
    - เป็นไปตามพระราชบัญญตัิสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  
      พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2552 
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ. 2561-2564) หน้า 185 ล าดับที ่3 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลสากอ 

อ าเภอสุไหงปาดี   จังหวัดนราธิวาส 
 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,788,500 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง   
หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

 
แผนงานเคหะและชุมชน 

 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 1,788,500 บาท   
  งบบุคลากร รวม 1,158,500 บาท   
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,158,500 บาท   
   เงินเดือนพนักงาน จ านวน 717,780 บาท   

      
  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล พร้อมท้ังเงิน 

 ปรับปรุงเงินเดือนพนักงานประจ าปี 
      

  
   เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน 62,720 บาท   

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่า (กองช่าง) 
 - เงินสวัสดิการส าหรับการปฏิบัตงิานประจ าส านักงานพ้ืนท่ีพิเศษและ 
   เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนใหแ้ก่พนักงานส่วนต าบล  
 - เงินเพิ่มพิเศษส าหรับการสู้รบ (พสร.) ให้แก่พนักงานส่วนต าบล 
 - เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนของพนักงานส่วนต าบล 

      

  
   เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท   
        เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินประจ าต าแหนง่ของพนักงานส่วนต าบล (กองช่าง)         
   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 300,000 บาท   
        เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจของ อบต.สากอ (กองช่าง)         
   เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 36,000 บาท   

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่า (กองช่าง) 
- เงินเพิ่มค่าครองชีพช่ัวคราวของพนักงานจ้างตามภารกจิ 
- เงินสวัสดิการส าหรับการปฏิบัติงานประจ าส านักงานพ้ืนท่ี 
  พิเศษและเงินตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่พนักงานจ้างฯ 
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 งบด าเนินงาน รวม 630,000 บาท   

   ค่าตอบแทน รวม 150,000 บาท   
   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการอันเปน็ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 120,000 บาท   
   เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร จ านวน 10,000 บาท   

      
  เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินช่วยเหลือการศกึษาบุตร ให้แก่พนักงานส่วนต าบล  

 และผูม้ีสิทธ์ิตามระเบียบฯ (กองช่าง) 
      

  
   เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล จ านวน 20,000 บาท   

      

  เพื่อจ่ายเป็น 
 - ค่าเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ให้แก ่
   พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างฯ 
 

      

  
   ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท   
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ         
    - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศและต่างประเทศ จ านวน 150,000 บาท   

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าเบีย้เลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าชดเชยพาหนะ  
  ค่าที่พัก ในการเดินทางไปราชการทั้งในและนอกราชอาณาจักร 
  ของพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างฯ และผู้มสีิทธ์ิตามระเบยีบฯ 
 - ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนการฝึกอบรม สัมมนาทางวิชาการ  
   การประชุมเชิงปฏิบัติการ ของพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างฯ 
 - เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ 
   เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไข 
   เพิ่มเติมฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2559) และระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
   ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรม 
   ของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
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   ค่าวัสดุ รวม 330,000 บาท   
   วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ จ านวน 100,000 บาท   

      
  - เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ไฟฟ้าส าหรับใช้ภายในอาคาร อบต. 

  อุปกรณ์ไฟฟ้าสาธารณะ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
      

  
   วัสดุก่อสร้าง จ านวน 100,000 บาท   

      
  - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างต่าง ๆ เช่น ส ีไม ้ปูนซีเมนต ์

  ทราย อิฐ ท่อประปา ฯลฯ และรายจ่ายอื่น ๆ  
      

  
   วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ จ านวน 30,000 บาท   

      
  - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น แผ่นป้าย ผ้า  

  กระดาษโปสเตอร ์ส ีพู่กัน ฯลฯ และรายจ่ายอื่น ๆ  
      

  
   วัสดุอื่น จ านวน 100,000 บาท   

      
  - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ประปา เช่น ท่อประปา หัวก๊อก  

  กาว ข้องอ ฯลฯ และรายจ่ายอื่น ๆ 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลสากอ 

อ าเภอ สุไหงปาดี   จังหวัดนราธิวาส 
 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 324,400 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง   
หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 
 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 324,400 บาท   
  งบด าเนินงาน รวม 324,400 บาท   
   ค่าใช้สอย รวม 324,400 บาท   
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ         
    - โครงการกองทุนเศรษฐกิจกรณีกลุ่มอาชีพผิดนดัไม่ช าระหนีต้ามสัญญา จ านวน 49,400 บาท   

      
   - เพื่อจ่ายเป็นคา่ชดใช้เงินคืนโครงการเศรษฐกิจชุมชนฯ 

   (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ีพ.ศ. 2561-2564) 
 

      
  

    - โครงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี การตดิตามและประเมินผลแผนฯ จ านวน 15,000 บาท   

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจดัท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี 
  การติดตามและประเมินผลแผนฯ โดยมคี่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสด ุ 
  เครื่องเขียน ค่าป้ายไวนิล ค่าตอบแทนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจดัท าแผนพัฒนา 
  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มถึง  
  ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี (พ.ศ. 2561-2564)  
  ฉบับแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเตมิ ครั้งท่ี 3/2561 หน้า 22 ล าดับที ่7 
 

      

  
    - โครงการผู้ป่วยในพระราชานเุคราะห์ของพระบรมวงศานุวงศ์และผูด้้อยโอกาส จ านวน 30,000 บาท   

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ 
  ของพระบรมวงศานวุงศ์และผู้ดอ้ยโอกาส โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย 
  ค่าสาธารณูปโภค และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
- เป็นไปตาม พรบ. สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  
  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2552 และ พรบ. ก าหนดแผน 
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  และขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี (พ.ศ. 2561-2564)  
 

    - โครงการเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 20,000 บาท   

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ ์ค่าอาหาร 
  และเครื่องดืม่ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
- เป็นไปตาม พรบ. สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  
  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2552 และ พรบ. ก าหนดแผน 
  และขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 155 ล าดับที ่32 
 

      

  
    - โครงการส่งเสรมิการปลูกผักสวนครัวแบบเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 30,000 บาท   

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส่งเสริมการปลูกผักสวนครัว 
  แบบเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ ์ 
  ค่าเมล็ดพันธ์พืช ค่าเงินรางวัลแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
- เป็นไปตาม พรบ. สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  
  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2552 และ พรบ. ก าหนดแผน 
  และขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 153 ล าดับที ่28 
 

      

  
    - โครงการส่งเสรมิสนับสนุนสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ จ านวน 30,000 บาท   

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุน 
  สร้างความปรองดองและสมานฉันท์ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  
  ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ ์ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
- เป็นไปตาม พรบ. สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  
  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2552 และ พรบ. ก าหนดแผน 
  และขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี (พ.ศ. 2561-2564) 
 

      

  

    
โครงการส่งเสริมและฝึกอบรมอาชีพแก่กลุ่มแม่บ้าน (การท าอาหารพืน้บ้าน)  
หมู่ที่ ๙ บ้านจือแร 

จ านวน 50,000 บาท 
  

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส่งเสริมและฝึกอบรมอาชีพ 
  แก่กลุ่มแม่บ้าน (การท าอาหารพืน้บ้าน) หมู่ที ่๙ บ้านจือแร 
  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ ์ค่าอาหาร 
   และเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
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- เป็นไปตาม พรบ. สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  
  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2552 และ พรบ. ก าหนดแผน 
  และขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี (พ.ศ. 2561-2564)  
  ฉบับแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 3/2561 หน้า 2 ล าดับที ่4 
 

    
โครงการส่งเสริมศักยภาพการใช้ภมูิปัญญาท้องถิ่นในการประกอบอาชีพของสตรี 
ตามแนววิถีเศรษฐกจิพอเพียง หมูท่ี่ ๙ บ้านจือแร 

จ านวน 50,000 บาท 
  

      

      - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส่งเสริมศักยภาพการใช้ 
      ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการประกอบอาชีพของสตรีตามแนววิถีเศรษฐกิจ 
      พอเพียง หมู่ที ่๙ บ้านจือแร โดยมีคา่ใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวิทยากร  
      ค่าวัสดุอุปกรณ ์ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
    - เป็นไปตาม พรบ. สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  
      และแก้ไขเพิม่เตมิถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2552 และ พรบ. ก าหนดแผน 
      และขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ. 2561-2564)  
      ฉบับแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ครั้งท่ี 3/2561 หน้า 12 ข้อ 5 
 

      

  
    โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีและเยาวชน ม.4 จ านวน 50,000 บาท   

      

      - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตร ี
      และเยาวชน ม.4 โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวิทยากร  
      ค่าวัสดุอุปกรณ ์ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
    - เป็นไปตาม พรบ. สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  
      และแก้ไขเพิม่เตมิถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2552 และ พรบ. ก าหนดแผน 
      และขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ. 2561-2564) หน้า 157 ล าดับที ่43 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลสากอ 

อ าเภอ สุไหงปาดี   จังหวัดนราธิวาส 
 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 700,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง   
หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 งานกีฬาและนันทนาการ รวม 700,000 บาท   
  งบด าเนินงาน รวม 700,000 บาท   
   ค่าใช้สอย รวม 610,000 บาท   
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ         
    ค่าใช้จ่ายโครงการกีฬาฟุตซอล จ านวน 30,000 บาท   

      

      - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการกีฬาฟุตซอล 
      โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดืม่  
      และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย 
      ในการจัดงาน การจัดการแขง่ขันกีฬา และการส่งนักกีฬา 
      เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท.พ.ศ. 2559 
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ. 2561-2564) หน้า 179 ล าดับที ่14 
 

      

  
    ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาเช่ือมสัมพันธ์ระหว่างหมู่บ้าน จ านวน 20,000 บาท   

      

      -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการแข่งขันกีฬาเช่ือมสมัพันธ์ 
     ระหว่างหมู่บ้าน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ ์
     ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และรายจ่ายอื่น ๆ  
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย 
     ในการจัดงาน การจดัการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา 
     เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท.พ.ศ. 2559 
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 178 ล าดับที ่8 
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    ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย จ านวน 50,000 บาท   

      

      - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย 
      โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสด ุอุปกรณ ์ค่าอาหาร 
      และเครื่องดื่ม และรายจ่ายอืน่ ๆ  
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย 
      ในการจัดงาน การจัดการแขง่ขันกีฬา และการส่งนักกีฬา 
      เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559 
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ. 2561-2564) หน้า 177 ล าดับที ่6 
 

      

  
    ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนอายุไม่เกิน 12 ปี จ านวน 70,000 บาท   

      

       - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 
       เยาวชนอายุไม่เกิน 12 ปี โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  
       ค่าวัสดุอุปกรณ ์ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และรายจ่ายอื่น ๆ  
     - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย 
       ในการจัดงาน การจัดการแขง่ขันกีฬา และการส่งนักกีฬา 
       เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559 
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ. 2561-2564) หน้า 179 ล าดับที ่12 
 

      

  
    ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล จ านวน 50,000 บาท   

      

      - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล 
      โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ ์ค่าอาหารและเครือ่งดื่ม  
       และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย 
      ในการจัดงาน การจัดการแขง่ขันกีฬา และการส่งนักกีฬา 
      เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559 
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ. 2561-2564) หน้า 178 ล าดับที ่9 
 

      

  
    ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันเซปักตะกร้อ จ านวน 20,000 บาท   

      

      - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการแข่งขันเซปักตะกรอ้ 
      โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ ์ค่าอาหารและเครือ่งดื่ม  
      และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย 
      ในการจัดงาน การจัดการแขง่ขันกีฬา และการส่งนักกีฬา 
      เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559 
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ. 2561-2564)  หน้า 177 ล าดับที ่2 
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    ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันฟุตบอลต าบลต้านยาเสพติด จ านวน 200,000 บาท   

      

      - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการแข่งขันฟุตบอลต าบล 
      ต้านยาเสพติด โดยมีคา่ใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ ์ 
      ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย 
      ในการจัดงาน การจัดการแขง่ขันกีฬา และการส่งนักกีฬา 
      เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559 
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ. 2561-2564) หน้า 174 ล าดับที ่36 
 

      

  
    ค่าใช้จ่ายโครงการจัดส่งนักกีฬาเขา้ร่วมแข่งขันในระดับต่างๆ จ านวน 50,000 บาท   

      

      - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจดัส่งนักกีฬาเข้ารว่ม 
      แข่งขันในระดับต่าง ๆ โดยมคี่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ ์
      และรายจ่ายอื่น ๆ  
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย 
      ในการจัดงาน การจัดการแขง่ขันกีฬา และการส่งนักกีฬา 
      เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559 
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ. 2561-2564) หน้า 178 ล าดับที ่7 
 

      

  
    ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมผูฝ้ึกสอนฟุตบอลประจ าหมู่บ้าน จ านวน 50,000 บาท   

      

      - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฝึกอบรม 
      ผู้ฝึกสอนฟุตบอลประจ าหมู่บา้น โดยมีคา่ใช้จ่ายประกอบด้วย  
      ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ ์และรายจ่ายอื่น ๆ  
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย 
      ในการจัดงาน การจัดการแขง่ขันกีฬา และการส่งนักกีฬา 
      เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559 
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ. 2561-2564) หน้า 179 ล าดับที ่13 
 

      

  
    โครงการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชน จ านวน 70,000 บาท   

      

      - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการแข่งขันกีฬาเด็ก 
      และเยาวชน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ ์ 
      ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และรายจ่ายอื่น ๆ  
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย 
      ในการจัดงาน การจัดการแขง่ขันกีฬา และการส่งนักกีฬา 
      เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559 
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ. 2561-2564) หน้า 175 ล าดับที ่40 
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   ค่าวัสดุ รวม 90,000 บาท   
   วัสดุกีฬา จ านวน 90,000 บาท   

      

      - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา 
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย 
      ในการจัดงาน การจัดการแขง่ขันกีฬา และการส่งนักกีฬา 
      เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559 
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ. 2561-2564) หน้า 179 ล าดับที ่14 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลสากอ 

อ าเภอสุไหงปาดี   จังหวัดนราธิวาส 
       
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,132,500 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง   
หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น  
 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,132,500 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บาท   

  งบด าเนินงาน รวม 1,090,000 บาท   
   ค่าใช้สอย รวม 1,090,000 บาท   
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ         
    ค่าใช้จ่ายโครงการดะวะห์สัมพันธ์ จ านวน 150,000 บาท   

      

      - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการดะวะหส์ัมพันธ์ 
      โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดืม่  
      และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย 
      ในการจัดงาน การจัดการแขง่ขันกีฬา และการส่งนักกีฬา 
      เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559 
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ. 2561-2564) หน้า 179 ล าดับที ่14 
 

      

  
    ค่าใช้จ่ายโครงการมาวลดิประจ าหมู่บ้าน จ านวน 200,000 บาท   

      

      - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการมาวลิดประจ าหมูบ่้าน 
      โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย 
      ในการจัดงาน การจัดการแขง่ขันกีฬา และการส่งนักกีฬา 
      เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559 
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ. 2561-2564) หน้า 194 ล าดับที ่2 
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    ค่าใช้จ่ายโครงการมาอัลฮิจเราะห ์ จ านวน 50,000 บาท   

      

      - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการมาอลัฮจิเราะห์ 
      โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดืม่  
       และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย 
      ในการจัดงาน การจัดการแขง่ขันกีฬา และการส่งนักกีฬา 
       เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559 
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ. 2561-2564) หน้า 194 ล าดับที ่6 
 

      

  
    ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมวัฒนธรรมพื้นบ้าน จ านวน 230,000 บาท   

      

      - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส่งเสริมกิจกรรม 
      วัฒนธรรมพื้นบ้าน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวิทยากร  
      ค่าวัสดุอุปกรณ ์ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย 
      ในการจัดงาน การจัดการแขง่ขันกีฬา และการส่งนักกีฬา 
      เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559 
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ. 2561-2564) หน้า 179 ล าดับที ่15 
 

      

  
    ค่าใช้จ่ายโครงการสอนคัมภีร์อลักุรอาน จ านวน 120,000 บาท   

      

      - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการสอนคัมภรี์อัลกุรอาน 
      โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ ์ค่าอาหาร 
      และเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย 
      ในการจัดงาน การจัดการแขง่ขันกีฬา และการส่งนักกีฬา 
       เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559 
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ. 2561-2564) หน้า 167 ล าดับที ่6 
 

      

  
    ค่าใช้จ่ายโครงการอาซูรอ จ านวน 100,000 บาท   

      

      - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการอาซรูอ 
      โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ ์ 
      ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย 
      ในการจัดงาน การจัดการแขง่ขันกีฬา และการส่งนักกีฬา 
      เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท.พ.ศ. 2559 
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ. 2561-2564) หน้า 194 ล าดับที ่3 
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    ค่าใช้จ่ายประเพณีต้อนรับเทศกาลต้อนรับปีใหม ่ จ านวน 10,000 บาท   

      

      - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการประเพณีต้อนรับ 
      เทศกาลต้อนรับปีใหม ่โดยมคี่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ ์ 
      ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย 
      ในการจัดงาน การจัดการแขง่ขันกีฬา และการส่งนักกีฬา 
      เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559 
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ. 2561-2564) หน้า 196 ล าดับที ่18 
 

      

  
    โครงการถือศลีอด (ปอซอ) จ านวน 200,000 บาท   

      

      - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการถือศีลอด (ปอซอ) 
      โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ ์ค่าอาหารและเครือ่งดื่ม  
      และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย 
      ในการจัดงาน การจัดการแขง่ขันกีฬา และการส่งนักกีฬา 
      เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559 
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ. 2561-2564) หน้า 195 ล าดับที ่12 
 

      

  
    โครงการฝึกอบรมวิทยากรสอนกรีออาตี (สอนอัลกุร-อาน) จ านวน 30,000 บาท   

      

      - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฝึกอบรมวิทยากร 
      สอนกีรออาต ี(สอนอัลกรุ-อาน) 
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย 
      ในการจัดงาน การจัดการแขง่ขันกีฬา และการส่งนักกีฬา 
      เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท.พ.ศ. 2559 
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ. 2561-2564) หน้า 195 ล าดับที ่10 
 

      

  
  งบเงินอุดหนุน รวม 42,500 บาท   
   เงินอุดหนุน รวม 42,500 บาท   
   เงินอุดหนุนส่วนราชการ         
    - ค่าใช้จ่ายงานวัฒนธรรมอ าเภอสไุหงปาดี ประจ าปี 2562 จ านวน 10,000 บาท   

      

      - เพื่ออุดหนุนที่ท าการอ าเภอสไุหงปาด ีในการด าเนินงานวัฒนธรรม             
      อ าเภอสุไหงปาด ีและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน 
      ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ. 2561-2564) หน้า 200 ล าดับที ่6 
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    - ค่าใช้จ่ายในการจัดงานของดีเมืองนราและรับเสด็จ จ านวน 30,000 บาท   

      

      - เพื่ออุดหนุนที่ท าการอ าเภอสไุหงปาด ีในการด าเนินงานของด ี
      เมืองนราและรับเสด็จ เป็นคา่ตกแต่งริ้วขบวน และค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ  
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน 
      ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ. 2561-2564) หน้า 200 ล าดับที ่7 
 

      

  

    
- อุดหนุนตกแต่งเรือบุปผชาติเป็นเรือขบวนแห่ทางน้ าในงานแข่งขันเรือหน้าพระที่นัง่     
  ประจ าปี 2562 

จ านวน 2,500 บาท 
  

      

      - เพื่ออุดหนุนส านักงานส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนราธวิาส  
      และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน 
      ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ. 2561-2564) หน้า 199 ล าดับที ่4 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลสากอ 

อ าเภอ สุไหงปาดี   จังหวัดนราธิวาส 
 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 11,150,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง   
หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น  
 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน รวม 11,150,000 บาท   
  งบด าเนินงาน รวม 200,000 บาท   
   ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท   
   รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ         

    ค่าจ้างออกแบบอาคาร จ านวน 200,000 บาท 
   

  งบลงทุน รวม 10,950,000 บาท   
   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 10,950,000 บาท   
   ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค         
      โครงการถมดินสนามฟตุบอล หมู่ที่ 1 บ้านตือระ จ านวน 500,000 บาท   

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการถมดินสนามฟุตบอล หมู่ที ่1 บ้านตือระ  
  ขนาดว้าง 12.00 เมตร ยาว 93.00 เมตร หนา 1.00 เมตร 
- เป็นไปตาม พรบ. สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  
  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2552 และ พรบ. ก าหนดแผน 
  และขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี (พ.ศ. 2561-2564) 
  ฉบับแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเตมิ ครั้งท่ี 3/2561 
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  อุดหนุนส าหรับชดเชยรายได้ทีล่ดลงจากเหตุการณ์ความไมส่งบในพ้ืนท่ีจังหวัด 
  ชายแดนภาคใต ้

จ านวน 4,200,000 บาท 
  

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าชดเชยรายได ้ปีงบประมาณ 2562 
    1. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านกลูบ ี- บ้านบาโงยือรงิ 
         หมู่ที ่6 บ้านกลูบี ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,243.00 เมตร  
         หนา 0.04 เมตร งบประมาณ 3,356,000 บาท 
    2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบาโงยือริง  
         - บาตูตีงี หมู่ที ่11 ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 195 เมตร  
         หนา 0.15 เมตร งบประมาณ 844,000 บาท 
 

      

  
    โครงการก่อสร้างคูระบายน้ า คสล. พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 7 บ้านสือแด จ านวน 500,000 บาท   

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างคูระบายน้ า คสล. พร้อมฝาปดิ หมู่ที ่7 บ้านสือแด      
  ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาว 87.00 เมตร ลึก 0.80 เมตร 
- เป็นไปตาม พรบ. สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  
  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2552 และ พรบ. ก าหนดแผน 
  และขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี (พ.ศ. 2561-2564) 
  ฉบับแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 3/2561 หน้า 16 ล าดับท่ี 13 
 

      

  
    โครงการก่อสร้างคูระบายน้ า สายบ้านดาลู หมู่ที่ 9 บ้านจือแร จ านวน 400,000 บาท   

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างคูระบายน้ า สายบ้านดาล ูหมู่ที ่9 บ้านจือแร 
  ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 175.00 เมตร ลึก 0.50 เมตร 
- เป็นไปตาม พรบ. สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  
  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2552 และ พรบ. ก าหนดแผน 
  และขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี (พ.ศ. 2561-2564)  
  ฉบับแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 3/2561 หน้า 16 ล าดับท่ี 15 
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    โครงการก่อสร้างคูระบายน้ า หมู่ที่ 4 บ้านสากอ จ านวน 450,000 บาท   

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างคูระบายน้ า หมู่ที ่4 บ้านสากอ 
  ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 50.00 เมตร ลึก 0.50 เมตร และ 
  ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 50.00 เมตร ลึก 0.60 เมตร 
- เป็นไปตาม พรบ. สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  
  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2552 และ พรบ. ก าหนดแผน 
  และขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี (พ.ศ. 2561-2564)  
  ฉบับแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 3/2561 หน้า 15 ล าดับท่ี 10 
 

      

  
    โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านบาโงยือริง-บาตูตีงี หมู่ที่ 11 จ านวน 500,000 บาท   

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. สายบา้นบาโงยือริง-บาตตูีงี หมูท่ี ่11       
  ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 115.00 หนา 0.15 เมตร 
- เป็นไปตาม พรบ. สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  
  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2552 และ พรบ. ก าหนดแผน 
  และขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี (พ.ศ. 2561-2564)  
  ฉบับแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 3/2561 หน้า 17 ล าดับท่ี 17 
 

      

  
    โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านยะลตูง - บ้านสายะ หมู่ที่ 8 จ านวน 500,000 บาท   

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. สายบา้นยะลูตง - บ้านสายะ หมู่ที ่8       
  ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 140.00 หนา 0.15 เมตร 
- เป็นไปตาม พรบ. สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  
  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2552 และ พรบ. ก าหนดแผน 
  และขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี (พ.ศ. 2561-2564)  
  ฉบับแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 3/2561 หน้า 16 ล าดับท่ี 14 
 

      

  
    โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายฝาย หมู่ที่ 5 บ้านลาโละ๊ จ านวน 500,000 บาท   

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. สายฝาย หมู่ที ่5 บ้านลาโล๊ะ 
  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 175.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
- เป็นไปตาม พรบ. สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  
  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2552 และ พรบ. ก าหนดแผน 
  และขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี (พ.ศ. 2561-2564)   
  ฉบับแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 3/2561 หน้า 16 ล าดับท่ี 11 
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    โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสนามฟุตบอล (ต่อยอดสายเดิม) หมู่ที่ 12 บ้านสรายอ จ านวน 500,000 บาท   

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. สายสนามฟตุบอล (ต่อยอดสายเดิม)  
  หมู่ที ่12 บ้านสรายอ ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 230.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
- เป็นไปตาม พรบ. สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  
  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2552 และ พรบ. ก าหนดแผน 
  และขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี (พ.ศ. 2561-2564)  
  ฉบับแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 3/2561 หน้า 16 ล าดับท่ี 13 
 

      

  
    โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที ่3 บ้านบาโงมาแย จ านวน 500,000 บาท   

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที ่3 บ้านบาโงมาแย 
  ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 235.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
- เป็นไปตาม พรบ. สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  
  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2552 และ พรบ. ก าหนดแผน 
  และขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี (พ.ศ. 2561-2564)  
  ฉบับแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 3/2561 หน้า 15 ล าดับท่ี 9 
 

      

  
    โครงการก่อสร้างห้องน้ าสาธารณะ หมู่ที่ 10 บ้านตันหยง จ านวน 500,000 บาท   

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างห้องน้ าสาธารณะ หมู่ที ่10 บ้านตันหยง 
   ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 5.00 เมตร 
- เป็นไปตาม พรบ. สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  
  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2552 และ พรบ. ก าหนดแผน 
  และขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี (พ.ศ. 2561-2564) 
  ฉบับแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 3/2561 หน้า 17 ล าดับท่ี 16 
 

      

  
    โครงการก่อสร้างห้องน้ าสาธารณะของ อบต.สากอ หมู่ที่ 12 จ านวน 700,000 บาท   

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างห้องน้ าสาธารณะของ อบต.สากอ หมู่ที่ 12 
  ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร 
- เป็นไปตาม พรบ. สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  
  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2552 และ พรบ. ก าหนดแผน 
  และขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 140 ล าดับที ่17 
 
 

      

  



96 
 

 

    โครงการก่อสร้างอุโมงคร์ะบายน้ า หมู่ที่ 2 บ้านบอเกาะ จ านวน 500,000 บาท   

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ า หมู่ที ่2 บ้านบอเกาะ 
  ท่อเหลี่ยมขนาด 2 ช่อง ขนาดกว้างช่องละ 1.80 เมตร สูง 1.50 เมตร 
  ยาว 6.50 เมตร และขนาด 1 ช่อง กว้างช่องละ 1.50 เมตร  
  สูง 1.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร 
- เป็นไปตาม พรบ. สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  
  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2552 และ พรบ. ก าหนดแผน 
  และขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี (พ.ศ. 2561-2564) 
  ฉบับแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 3/2561 หน้า 15 ล าดับท่ี 8 
 

      

  
    โครงการจดัซื้อที่ดินเพื่อสร้างสนามฟุตบอล หมู่ที่ 6 บ้านกลูบ ี จ านวน 500,000 บาท   

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อท่ีดินเพื่อสร้างสนามฟุตบอล หมู่ที ่6 บ้านกลบูี 
- เป็นไปตาม พรบ. สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  
  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2552 และ พรบ. ก าหนดแผน 
  และขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี (พ.ศ. 2561-2564) . 
  ฉบับแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 3/2561 หน้า 16 ล าดับท่ี 12 
 

      

  
    เงินชดเชยสัญญาแบบปรบัราคา (ค่า K) จ านวน 200,000 บาท   

      

  - เพื่อจ่ายเป็นเงินชดเชยสญัญาแบบปรับค่าได ้ตามหนังสือ กค(กวจ) 
   0405.2/ว 110 ลงวันท่ี 5 มีนาคม พ.ศ. 2561 เรื่อง ซ้อมแนวทางปฏิบัต ิ
   ในการก าหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์สญัญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลสากอ 

อ าเภอสุไหงปาดี   จังหวัดนราธิวาส 
  

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 450,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง   
หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

 
แผนงานการเกษตร   

 งานส่งเสริมการเกษตร รวม 450,000 บาท   
  งบด าเนินงาน รวม 450,000 บาท   
   ค่าใช้สอย รวม 450,000 บาท   
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ         
    - โครงการฟื้นฟูนาร้าง จ านวน 250,000 บาท   

      

      - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฟื้นฟูนาร้าง 
      โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าน้ ามันเบนซิน ค่ายาปราบศัตรพูืช  
      ค่าปุ๋ยเคม ีค่าเมลด็พันธ์ข้าว และรายจ่ายอื่น ๆ  
    - เป็นไปตามอ านาจหน้าท่ีในการคุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษา         
      ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ. 2561-2564) หน้า 149 ล าดับที ่10 
. 

      

  
    - โครงการศูนยส์าธิตการเกษตรผสมผสาน จ านวน 50,000 บาท   

      

      - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการศูนยส์าธิตการเกษตร 
      ผสมผสาน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ ์ 
      ค่าเมลด็พันธ์ุพืช และรายจ่ายอื่น ๆ  
    - เป็นไปตามอ านาจหน้าท่ีในการคุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษา         
      ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ. 2561-2564) หน้า 158 ล าดับที ่46 
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    - โครงการส่งเสรมิเกษตรกรปลูกพืชไร่หลังฤดูเกบ็เกี่ยว จ านวน 50,000 บาท   

      

      - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส่งเสริมเกษตรกร 
      ปลูกพืชไร่หลังฤดูเก็บเกี่ยว โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  
      ค่าวัสดุอุปกรณ ์ค่าเมลด็พันธ์ุพืช ค่าปุ๋ย และรายจ่ายอื่น ๆ  
    - เป็นไปตามอ านาจหน้าท่ีให้มแีละส่งเสรมิกลุม่เกษตรกร 
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ. 2561-2564) หน้า 163 ล าดับที ่17 
 

      

  
    - โครงการส่งเสรมิอาชีพเกษตรแบบพอเพียงให้กับกลุ่มผูม้ีรายไดต้่ ากว่าเกณฑ์ จปฐ. จ านวน 20,000 บาท   

      

      - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกร 
      แบบพอเพียงให้กับกลุ่มผู้มรีายไดต้่ ากว่าเกณฑ ์จปฐ.  
      โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ ์ค่าเมลด็พันธ์ุพืช ค่าปุ๋ย      
      และรายจ่ายอื่น ๆ  
    - เป็นไปตามอ านาจหน้าท่ีให้มแีละส่งเสรมิกลุม่เกษตรกร 
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ. 2561-2564) หน้า 149 ล าดับที ่12 
 

      

  
    - โครงการอบรมเกษตรกรกลุม่ท านา จ านวน 80,000 บาท   

      

      - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการอบรมเกษตรกรกลุม่ท านา 
      โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ ์ 
      ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และรายจ่ายอื่น ๆ  
    - เป็นไปตามอ านาจหน้าท่ีให้มแีละส่งเสรมิกลุม่เกษตรกร 
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ. 2561-2564) หน้า 149 ล าดับที ่8 

      

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



99 
 

 

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลสากอ 

อ าเภอสุไหงปาดี   จังหวัดนราธิวาส 
  

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 450,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง   
หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

 
แผนงานการเกษตร 

 
งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บาท 

  งบด าเนินงาน รวม 10,000 บาท   
   ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท   
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ         
    - โครงการร่วมกจิกรรมปลูกต้นไม ้ จ านวน 10,000 บาท   

      

      - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ 
      โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าพันธุ์ไม ้ค่าจัดประชาสัมพันธ์  
      ค่าวัสดุอุปกรณ ์ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และรายจ่ายอื่น ๆ  
    - เป็นไปตามอ านาจหน้าท่ีคุม้ครอง ดูแล และบ ารุงรักษา     
      ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ. 2561-2564) หน้า 191 ล าดับที ่2 

      

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



100 
 

 

 

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลสากอ 

อ าเภอสุไหงปาดี   จังหวัดนราธิวาส 
 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 13,076,232 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง   
หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น  

 
แผนงานงบกลาง 

 งบกลาง รวม 13,076,232 บาท   
  งบกลาง รวม 13,076,232 บาท   
   งบกลาง รวม 13,076,232 บาท   
   เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจา่ยเฉพาะการโครงการอื่น จ านวน 200,160 บาท   
            - เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน สปสช. ซึ่ง อบต.สากอ สมทบ 40%          
   เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ จ านวน 7,500,000 บาท   

      

       - เพื่อจ่ายให้กับผู้สูงอายุในพ้ืนที่ อบต. สากอ 
     - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ย      
       ยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 
       รวมถึงหนังสือท่ีเกี่ยวข้อง 
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ. 2561-2564) หน้า 164 ล าดับที ่2 
 

      

  
   เบี้ยยังชีพคนพิการ จ านวน 3,168,000 บาท   

      

       - เพื่อจ่ายให้กับผู้พิการในพ้ืนที ่อบต.สากอ 
     - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ย      
       ความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 2)  
       พ.ศ. 2559 รวมถึงหนังสือท่ีเกี่ยวข้อง 
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ. 2561-2564) หน้า 164 ล าดับที ่3 
 

      

  
   เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ จ านวน 150,000 บาท   

      

       - เพื่อจ่ายให้กับผู้ป่วยเอดส์ในพื้นที่ อบต.สากอ 
     - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจา่ยเงินสงเคราะห ์
       เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ. 2561-2564) หน้า 164 ล าดับที ่4 
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   ส ารองจ่าย จ านวน 1,700,000 บาท   

      

         - เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย 
             - เงินส ารองจ่ายในกิจการที่ไมส่ามารถคาดการณ์ไวล้่วงหน้า 
             - เงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย ฯลฯ เพื่อจ่ายเป็น 
                ค่าวัสด ุสิ่งของ อาหารแห้ง เงินสด ฯลฯ 
        - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ หนังสือด่วนที่สุด ที ่มท. 0808.2/ว2989  
                ลงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2560 และ มท.0303.4/2667  
                ลงวันท่ี 12 มีนาคม 2545  
        - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564  
 

      

  
   รายจ่ายตามข้อผูกพัน         
    รายจ่ายตามข้อผูกพัน จ านวน 60,000 บาท   
   เงินช่วยพิเศษ จ านวน 80,000 บาท   

      
      - เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษ ค่าท าศพให้กับข้าราชการ  

       พนักงานส่วนท้องถิ่น และพนักงานจ้างฯ ฯลฯ 
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ. 2561-2564) 

      
  

   เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จ านวน 218,072 บาท   
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ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

 

               

แผนงานงบกลาง รวม 

          แผนงาน   

  งบ/หมวด/ประเภท
รายจ่าย 

        

          

              

งบกลาง งบกลาง 

เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจา่ยเฉพาะการ
โครงการอื่น 

200,160 200,160 

เงินช่วยพิเศษ 80,000 80,000 

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 60,000 60,000 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 150,000 150,000 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 7,500,000 7,500,000 

เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (กบท.) 

218,072 218,072 

ส ารองจ่าย 1,700,000 1,700,000 

เบี้ยยังชีพคนพิการ 3,168,000 3,168,000 

รวม 13,076,232 13,076,232 
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แผนงานเคหะ
และชมุชน 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป 
รวม 

          
แผนงาน 

  

  งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย       

          

              

งบบุคลากร 

เงินเดือน  
(ฝ่ายการเมือง) 

เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก     42,120 42,120 

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     2,232,000 2,232,000 

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล 

    86,400 86,400 

เงินเดือนนายก/รองนายก     514,080 514,080 

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก     42,120 42,120 

เงินเดือน  
(ฝ่ายประจ า) 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 300,000 610,164 2,401,200 3,311,364 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 62,720 380,160 736,440 1,179,320 

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 36,000 171,000 678,120 885,120 

เงินเดือนพนักงาน 717,780 2,397,840 5,053,800 8,169,420 

เงินประจ าต าแหน่ง 42,000 42,000 246,000 330,000 

รวม 1,158,500 3,601,164 12,032,280 16,791,944 
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งบด ำเนินงำน 10,000 60,000 165,000

120,000 1,060,000 1,380,000

220,000 304,000

10,000 10,000

20,000 70,000 120,000

1,802,000 1,802,000

200,000 200,000

100,000 100,000

150,000 550,000 700,000

49,400

20,000

15,000

20,000

30,000

20,000

30,000 30,000

30,000 30,000

30,000

100,000 100,000

แผนงำนสร้ำง

ควำมเข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงำนเคหะ

และชุมชน

แผนงำน

สังคม

สงเครำะห์

แผนงำน

สำธำรณสุข

แผนงำน

กำรศึกษำ

แผนงำนกำร

รักษำควำม

สงบภำยใน

ค่ำใช้สอย

ค่าเชา่บ้าน 84,000

แผนงำน

บริหำรงำน

ท่ัวไป

รวม
แผนงำน

งบ/หมวด/ประเภทรำยจ่ำย

ค่ำตอบแทน

เงินชว่ยเหลือการศึกษาบุตร 95,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
200,000

แผนงำน

กำรเกษตร

แผนงำน

อุตสำหกรรม

และกำรโยธำ

แผนงำนกำร

ศำสนำ

วัฒนธรรม

และนันทนำกำร

เงินชว่ยเหลือค่ารักษาพยาบาล 30,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ

รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ

- ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการในประเทศและ

- โครงการกิจกรรม อปพร.

รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

ค่าจ้างออกแบบอาคาร

20,000

- โครงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี การติดตาม

และประเมินผลแผนฯ
15,000

- โครงการกองทุนเศรษฐกิจกรณีกลุ่มอาชพีผิดนัดไม่

ช าระหนี้ตามสัญญา
49,400

- โครงการเจ็ดวันอันตราย ประจ าศูนย์ อบต. สากอ 30,000

- โครงการจัดฝึกอบรม อปพร. 20,000

- โครงการตรวจสุขภาพประจ าปีของคณะผู้บริหาร 

และข้าราชการส่วนท้องถ่ินฯ

- โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 20,000

- โครงการผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ของพระบรม

วงศานุวงค์และผู้ด้อยโอกาส
30,000

- โครงการป่ันจักรยานเพ่ือสุขภาพ

- โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมเด็กและ

เยาวชนภาคฤดูร้อน
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250,000

10,000 10,000

10,000

10,000 10,000

200,000 200,000

15,000 15,000

50,000

20,000

30,000

50,000

30,000

20,000

80,000

72,000

30,000 30,000

20,000 20,000

50,000 50,000

70,000 70,000

50,000 50,000

20,000 20,000

แผนงำนสร้ำง

ควำมเข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงำนเคหะ

และชุมชน

แผนงำน

สังคม

สงเครำะห์

แผนงำน

สำธำรณสุข

แผนงำน

กำรศึกษำ

แผนงำนกำร

รักษำควำม

สงบภำยใน

ค่ำใช้สอย

แผนงำน

บริหำรงำน

ท่ัวไป

รวม
แผนงำน

งบ/หมวด/ประเภทรำยจ่ำย
แผนงำน

กำรเกษตร

แผนงำน

อุตสำหกรรม

และกำรโยธำ

แผนงำนกำร

ศำสนำ

วัฒนธรรม

และนันทนำกำร

- โครงการฟ้ืนฟูนาร้าง 250,000

- โครงการร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ 10,000

- โครงการรณรงค์ลดปริมาณขยะ และแยกขยะ 

(ธนาคารขยะ)

- โครงการวันเด็กแห่งชาติ

- โครงการรับเสด็จ

- โครงการศูนย์สาธิตการเกษตรผสมผสาน 50,000

- โครงการวันเยาวชนแห่งชาติ

- โครงการส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวแบบเศรษฐกิจ 30,000

- โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 20,000

- โครงการส่งเสริมสนับสนุนสร้างความปรองดองและ

สมานฉันท์
30,000

- โครงการส่งเสริมเกษตรกรปลูกพืชไร่หลังฤดูเก็บเก่ียว 50,000

- โครงการอบรมเกษตรกรกลุ่มท านา 80,000

- โครงการส่งเสริมอาชพีเกษตรแบบพอเพียงให้กับ

กลุ่มผู้มีรายได้ต่ ากว่าเกณฑ์ จปฐ.
20,000

ค่าใชจ่้ายโครงการกีฬาฟุตซอล

ค่าจ้างเหมาวิทยากรสอนศาสนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 72,000

ค่าใชจ่้ายโครงการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย

ค่าใชจ่้ายโครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ระหว่าง

หมู่บ้าน

ค่าใชจ่้ายโครงการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล

ค่าใชจ่้ายโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนอายุไม่

เกิน 12 ปี

ค่าใชจ่้ายโครงการแข่งขันเซปักตะกร้อ
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200,000 200,000

50,000 50,000

150,000 150,000

50,000 50,000

200,000 200,000

50,000 50,000

230,000 230,000

20,000

120,000 120,000

100,000 100,000

120,000 120,000

75,000

10,000 10,000

30,000 30,000

70,000 70,000

200,000 200,000

20,000

200,000 200,000

60,000

50,000 50,000

50,000 50,000

30,000 30,000

แผนงำนสร้ำง

ควำมเข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงำนเคหะ

และชุมชน

แผนงำน

สังคม

สงเครำะห์

แผนงำน

สำธำรณสุข

แผนงำน

กำรศึกษำ

แผนงำนกำร

รักษำควำม

สงบภำยใน

ค่ำใช้สอย

แผนงำน

บริหำรงำน

ท่ัวไป

รวม
แผนงำน

งบ/หมวด/ประเภทรำยจ่ำย
แผนงำน

กำรเกษตร

แผนงำน

อุตสำหกรรม

และกำรโยธำ

แผนงำนกำร

ศำสนำ

วัฒนธรรม

และนันทนำกำร

ค่าใชจ่้ายโครงการแข่งขันฟุตบอลต าบลต้านยาเสพติด

ค่าใชจ่้ายโครงการดะวะห์สัมพันธ์

ค่าใชจ่้ายโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันใน

ระดับต่างๆ

ค่าใชจ่้ายโครงการมาวลิดประจ าหมู่บ้าน

ค่าใชจ่้ายโครงการฝึกอบรมผู้ฝึกสอนฟุตบอลประจ า

ค่าใชจ่้ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมวัฒนธรรมพ้ืนบ้าน

ค่าใชจ่้ายโครงการมาอัลฮิจเราะห์

ค่าใชจ่้ายโครงการสอนคัมภีร์อัลกุรอาน

ค่าใชจ่้ายโครงการส่งเสริมเพ่ือการศึกษาแก่เด็ก

นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
20,000

ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ

ค่าใชจ่้ายโครงการอาซูรอ

ค่าใชจ่้ายประเพณีต้อนรับเทศกาลต้อนรับปีใหม่

ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการและสัมมนา 75,000

โครงการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชน

โครงการ อบต.เคล่ือนท่ี

โครงการจัดฝึกอบรมภาษาอังกฤษชว่งปิดภาคเรียน 20,000

โครงการจัดท าแผนท่ีภาษี

โครงการทัศนศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 60,000

โครงการถือศีลอด (ปอซอ)

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในเขต

โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

โครงการฝึกอบรมวิทยากรสอนกีรออาตี (สอนอัลกุร-

อาน)
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400,000 400,000

50,000

150,000 150,000

500,000 500,000

200,000 200,000

15,000

50,000

50,000

50,000

213,570

15,000 15,000

20,000 20,000

15,000 15,000

50,000

20,000 20,000

321,300

แผนงำนสร้ำง

ควำมเข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงำนเคหะ

และชุมชน

แผนงำน

สังคม

สงเครำะห์

แผนงำน

สำธำรณสุข

แผนงำน

กำรศึกษำ

แผนงำนกำร

รักษำควำม

สงบภำยใน

แผนงำน

บริหำรงำน

ท่ัวไป

รวม
แผนงำน

งบ/หมวด/ประเภทรำยจ่ำย
แผนงำน

กำรเกษตร

แผนงำน

อุตสำหกรรม

และกำรโยธำ

แผนงำนกำร

ศำสนำ

วัฒนธรรม

และนันทนำกำร

ค่ำใช้สอย

โครงการพัฒนาศักยภาพของคณะผู้บริหาร และ

โครงการพัฒนาศักยภาพของพนักงานส่วนต าบล และ

พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล

โครงการพัฒนาศักยภาพของครูผู้ดูแลเด็กและ

คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
50,000

โครงการวันผู้สูงอายุ

โครงการเลือกต้ังผู้บริหารท้องถ่ินและสมาชกิสภา

ท้องถ่ิน

โครงการส่งเสริมและฝึกอบรมอาชพีแก่กลุ่มแม่บ้าน 

(การท าอาหารพ้ืนบ้าน) หมู่ท่ี ๙ บ้านจือแร
50,000

โครงการวันแม่แห่งชาติ 15,000

โครงการส่งเสริมอาชพีกลุ่มสตรีและเยาวชน ม.4 50,000

โครงการส่งเสริมศักยภาพการใชภู้มิปัญญาท้องถ่ินใน

การประกอบอาชพีของสตรีตามแนววิถีเศรษฐกิจ
50,000

โครงการสร้างจิตส านึกในการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตคอรัปชั่น

โครงการสนับสนุนค่าใชจ่้ายการบริหารสถานศึกษา 

(ศพด. บ้านสากอ)
213,570

โครงการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากร

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับคณะผู้บริหาร

 สมาชกิสภา อบต. พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง 

โครงการอบรมให้ความรู้กับพนักงานส่วนต าบล และ

พนักงานจ้าง เก่ียวกับระเบียบการจัดซ้ือจัดจ้างและ

การบริหารพัสดุภาครัฐ

โครงการอบรมศึกษาดูงานครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก 50,000

จัดซ้ืออุปกรณ์การเรียนการสอนให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็ก 321,300
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926,100

200,000 280,000

300,000 300,000

110,000 160,000

100,000 100,000

400,000 400,000

90,000 40,000 130,000

5,000 5,000

28,200 28,200

3,117,658

100,000 100,000

30,000 160,000 190,000

150,000 200,000

100,000 100,000

120,000 120,000

350,000 350,000

20,000 20,000

90,000 90,000

200,000 1,790,000 630,000 250,000 138,200 7,622,000 17,064,228

แผนงำนสร้ำง

ควำมเข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงำนเคหะ

และชุมชน

แผนงำน

สังคม

สงเครำะห์

แผนงำน

สำธำรณสุข

แผนงำน

กำรศึกษำ

แผนงำนกำร

รักษำควำม

สงบภำยใน

แผนงำน

บริหำรงำน

ท่ัวไป

รวม
แผนงำน

งบ/หมวด/ประเภทรำยจ่ำย
แผนงำน

กำรเกษตร

แผนงำน

อุตสำหกรรม

และกำรโยธำ

แผนงำนกำร

ศำสนำ

วัฒนธรรม

และนันทนำกำร

ค่ำวัสดุ

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 80,000

สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันเด็กก่อนวัยเรียน 926,100

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

วัสดุกีฬา

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน

วัสดุคอมพิวเตอร์ 50,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 3,117,658

วัสดุงานบ้านงานครัว

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

วัสดุก่อสร้าง

วัสดุอ่ืน

วัสดุส านักงาน 50,000

ค่าไฟฟ้า
ค่ำสำธำรณูปโภค

ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม

ค่าบริการไปรษณีย์

รวม 460,000 324,400 5,479,628 170,000

ค่าบริการโทรศัพท์
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งบลงทุน

6,000

16,000

13,000

72,000

33,600

42,000

21,000 21,000

6,000

6,000

300,000

300,000

201,500 201,500ติดต้ังกล้อง CCTV บริเวณส านักงาน

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซ้ือไมค์ประชมุพร้อมอุปกรณ์ครบชดุ 300,000

จัดซ้ือหม้อแปลงไฟฟ้า 3 เฟส ขนาด 100 เควีเอ. พร้อมติดต้ัง 300,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซ้ือตู้เก็บวัสดุงานบ้านงานครัว 6,000

จัดซ้ือตู้ทึบเก็บไม้กวาดและอุปกรณ์ต่าง ๆ 6,000

จัดซ้ือเต็นท์ขนาดใหญ่

ครุภัณฑ์ส านักงาน

จัดซ้ือโต๊ะเก้าอ้ีผู้ปฏิบัติงาน 6,000

ค่าจัดซ้ือตู้เหล็กบานทึบ (กองคลัง)

72,000

จัดซ้ือโต๊ะพับโฟเมก้า 33,600

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าใชจ่้ายในการจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล 42,000

จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค จ านวน 1 เคร่ือง

แผนงำน
งบ/หมวด/ประเภทรำยจ่ำย

แผนงำน

อุตสำหกรรม

และกำรโยธำ

แผนงำน

กำรศึกษำ

แผนงำนกำร

รักษำควำม

สงบภำยใน

แผนงำน

บริหำรงำน

ท่ัวไป

รวม

16,000

จัดซ้ือเก้าอ้ีพลาสติก 13,000

ค่ำครุภัณฑ์
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22,500

งบลงทุน 300,000 300,000

16,000 16,000

107,000 107,000

500,000

4,200,000

500,000

400,000

450,000

500,000

500,000

500,000

ค่ำครุภัณฑ์

ค่ำท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้ำง

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านยะลูตง - บ้านสายะ หมู่ท่ี 8 500,000

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายฝาย หมู่ท่ี 5 บ้านลาโล๊ะ 500,000

โครงการก่อสร้างคูระบายน้ า สายบ้านดาลู หมู่ท่ี 9 บ้านจือแร 400,000

โครงการก่อสร้างคูระบายน้ า หมู่ที่ 4 บ้านสากอ 450,000

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านบาโงยือริง-บาตูตีงี หมู่ท่ี 11 500,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

โครงการก่อสร้างคูระบายน้ า คสล. พร้อมฝาปิด หมู่ท่ี 7 บ้านสือแด 500,000

จัดซ้ือเรือกู้ภัยชนิดไฟเบอร์พร้อมเคร่ืองยนต์

จัดซ้ือเรือพลาสติก

โครงการถมดินสนามฟุตบอล หมู่ท่ี 1 บ้านตือระ 500,000

อุดหนุนส าหรับชดเชยรายได้ท่ีลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพ้ืนท่ี

จังหวัดชายแดนภาคใต้
4,200,000

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค

- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ า 22,500

แผนงำน
งบ/หมวด/ประเภทรำยจ่ำย

แผนงำน

อุตสำหกรรม

และกำรโยธำ

แผนงำน

กำรศึกษำ

แผนงำนกำร

รักษำควำม

สงบภำยใน

แผนงำน

บริหำรงำน

ท่ัวไป

รวม
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500,000

500,000

500,000

700,000

500,000

500,000

200,000

128,000 517,500 12,412,600

ค่ำท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้ำง

โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ า หมู่ที ่2 บ้านบอเกาะ 500,000

รวม 10,950,000 817,100

โครงการจัดซ้ือทีดิ่นเพ่ือสร้างสนามฟุตบอล หมู่ที ่6 บ้านกลูบี 500,000

เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคา (ค่า K) 200,000

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที ่3 บ้านบาโงมาแย 500,000

โครงการก่อสร้างห้องน้ าสาธารณะ หมู่ที ่10 บ้านตันหยง 500,000

โครงการก่อสร้างห้องน้ าสาธารณะของ อบต.สากอ หมู่ที ่12 700,000

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสนามฟุตบอล (ต่อยอดสายเดิม) หมู่ที ่12 500,000

แผนงำน
งบ/หมวด/ประเภทรำยจำ่ย

แผนงำน

อุตสำหกรรม

และกำรโยธำ

แผนงำน

กำรศึกษำ

แผนงำนกำร

รักษำควำม

สงบภำยใน

แผนงำน

บริหำรงำน

ท่ัวไป

รวม
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15,450

50,000 50,000

240,000 240,000

600 600

10,000

30,000

2,500

30,000

5,752,000 5,752,000

290,600 5,752,000 6,130,550

อุดหนุนส่วนราชการ

รวม 42,500 45,450

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

- อุดหนุนตกแต่งเรือบุผชาติเป็นเรือขบวนแห่ทางน้ าในงานแข่งขันเรือหน้าพระท่ีนั่ง ประจ าปี 2562 2,500

อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอสุไหงปาดี (สตส.) โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด 30,000

- ค่าใชจ่้ายงานวัฒนธรรมอ าเภอสุไหงปาดี ประจ าปี 2562 10,000

- ค่าใชจ่้้ายในการจัดงานของดีเมืองนราและรับเสด็จ 30,000

ส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และข้ึนทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 

ตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข

แผนงำนกำร

ศำสนำ

วัฒนธรรม

และนันทนำกำร

แผนงำน

สำธำรณสุข

แผนงำน

กำรศึกษำ

- อุดหนุนโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการชว่ยเหลือประชาชนของ อปท. อ าเภอสุไหงปาดี

  จังหวัดนราธิวาส ปีงบประมาณ 2562

เงินอุดหนุนกิจการท่ีเป็นสาธารณประโยชน์

รวม
แผนงำน

งบ/หมวด/ประเภทรำยจ่ำย

ขับเคล่ือนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระ

เจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

แผนงำน

บริหำรงำน

ท่ัวไป

15,450


