
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลสากอ
อําเภอ สุไหงปาดี   จังหวัดนราธิวาส

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 65,475,554 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 19,045,830 บาท
งบบุคลากร รวม 12,032,280 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,916,720 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนผู้บริหาร ได้แก่
 - นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
 - รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 

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

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของผู้บริหาร ได้แก่
 - นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
 - รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 2,232,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิกสภาฯ อบต.  ประกอบด้วย
  - ประธานสภาฯ อบต.
  - รองประธานสภาฯ อบต.
  - สมาชิกสภาฯ อบต.
  - เลขานุการสภาฯ อบต.

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 9,115,560 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 5,053,800 บาท
 เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล พร้อมทังเงิน
 ปรับปรุงเงินเดือนพนักงานประจําปี (สํานักงานปลัด อบต. และกองคลัง)

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 736,440 บาท
เพือจ่ายเป็นค่า (สํานักงานปลัด อบต. และกองคลัง)
 - เงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจําสํานักงานพืนทีพิเศษและ
   เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล 
 - เงินเพิมพิเศษสําหรับการสู้รบ พสร. ให้แก่พนักงานส่วนตําบล
 - เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนของพนักงานส่วนตําบล

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 246,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าประจําตําแหน่งของพนักงานส่วนตําบล
  (สํานักงานปลัด อบต. และกองคลัง)
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 2,401,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจของ อบต.สากอ
  (สํานักงานปลัด อบต. และกองคลัง)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 678,120 บาท
เพือจ่ายเป็นค่า (สํานักงานปลัด อบต. และกองคลัง)
- เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ
- เงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจําสํานักงานพืนที
  พิเศษและเงินตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่พนักงานจ้างฯ

งบดําเนินงาน รวม 6,167,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 1,110,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 860,000 บาท
เพือจ่ายเป็น 
 - ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซือจัดจ้าง และ
   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
   แก่ อปท. ต่าง ๆ เช่น ค่าคณะกรรมการจัดซือ
   จัดจ้าง เป็นต้น  ตังไว้  40,000.- บาท
 - ค่าตอบแทนการสํารวจประเมินความพึงพอใจใน
   การบริการของ อปท. ตังไว้  20,000.- บาท
 - เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ
   (เงินรางวัลประจําปี) ตังไว้  400,000.- บาท
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการเลือกตังผู้บริหารท้องถิน
    และสมาชิกสภาท้องถิน และค่าใช้จ่ายอืน ๆ 
    ตังไว้ 400,000 บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
 เพือจ่ายเป็น
 - ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ 
   พนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง ฯลฯ

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 160,000 บาท
 เพือจ่ายเป็น
 - ค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซือบ้าน ค่าผ่อนชําระเงินกู้ฯ
   ให้แก่พนักงานส่วนตําบล และผู้มีสิทธิตามระเบียบฯ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 40,000 บาท
 เพือจ่ายเป็น 
 - ค่าเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานส่วนตําบล 
    ผู้บริหารท้องถิน และผู้มีสิทธิตามระเบียบฯ

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล จํานวน 40,000 บาท
 เพือจ่ายเป็น
 - ค่าเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ให้แก่พนักงานส่วนตําบล 
   ผู้บริหารท้องถิน และผู้มีสิทธิตามระเบียบฯ
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ค่าใช้สอย รวม 4,007,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 1,702,000 บาท
 1. ค่าใช้จ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ  ตังไว้  50,000.- บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวารสาร นิตยสารรายสัปดาห์/เดือน
    หนังสือทางวิชาการ ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ 
    ค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ ค่าประกันรถยนต์ และ
    ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ฯลฯ
  2.  ค่าจ้างเหมาบริการ
    - ค่าจ้างเหมาในการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ การติดตังอุปกรณ์
      ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ค่าขนเหมาขนย้าย ค่าจ้างถางป่าริมทาง 
      ตังไว้ 200,000 บาท
    - ค่าจ้างเหมาบริการอยู่เวรยามรักษาความปลอดภัยสถานทีทําการ 
       อบต.สากอ ตังไว้ 288,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา
      ให้แก่ผู้รักษาความปลอดภัยในสถานทีราชการ และงานอืน ๆ 
      ทีได้รับมอบหมาย
    - ค่าจ้างเหมาคนดูแลสนามฟุตบอล อบต.สากอ ตังไว้ 36,000 บาท 
     เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาให้แก่ผู้ดูแลสนามฟุตบอล 
     และงานอืน ๆ ทีได้รับมอบหมาย
    - ค่าจ้างเหมาคนสวนและแม่บ้านทําความสะอาด ตังไว้ 288,000
 บาท  
      เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาให้แก่คนดูแลสวนและแม่บ้าน
      ทําความสะอาดภายใน อบต. และงานอืน ๆ ทีได้รับมอบหมาย
    - ค่าจ้างเหมาคนดูแลระบบประปาหมู่บ้าน (ประปาภูเขา)
      ตังไว้ 48,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการแก่
      ผู้ดูแลระบบประปาหมู่บ้าน
    - ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าทีกู้ชีพกู้ภัย อบต.สากอ 
      ตังไว้ 420,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าทีกู้ชีพกู้ภัย
      ประจํา อบต.สากอ และงานอืน ๆ ทีได้รับมอบหมาย
    - ค่าจ้างเหมาพนักงานเก็บขยะ อบต.สากอ ตังไว้ 72,000 บาท 
      เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาคนเก็บขยะของ อบต.สากอ
    - ค่าประกันรถยนต์ส่วนกลาง

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่า
 1. ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคล 
  เพือจ่ายเป็นค่ารับรอง ค่าอาหาร ค่าเครืองดืม ค่าของขวัญ
  ค่าพิมพ์เอกสารในการรับรองบุคคล คณะบุคคล
  ทีมานิเทศน์งาน ทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าทีทีเกียวข้อง 
  ไม่เกิน 1% ของรายได้จริง ฯลฯ
 2. ค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาท้องถิน หรือคณะกรรม
    อนุกรรมการ
   เพือจ่ายเป็นค่าเลียงรับรอง ค่าอาหาร ค่าเครืองดืม เครือง
   ใช้ในการเลียงรับรองและค่าบริการอืน ๆ ทังนีให้รวมถึง
   ผู้เข้าร่วมประชุม หรือคณะกรรมฝ่ายต่าง ๆ ทีได้รับการ
   แต่งตังตามระเบียบหนังสือสังการ ฯลฯ
 3. ค่าวัสดุอุปกรณ์ทีใช้ในงานรัฐพิธีต่าง ๆ 
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศและต่างประเทศ จํานวน 550,000 บาท
    - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าชดเชยพาหนะ 
      ค่าทีพัก ในการเดินทางไปราชการทังในและนอกราชอาณาจักร
      ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิน พนักงานส่วนตําบล 
      พนักงานจ้างฯ และผู้มีสิทธิตามระเบียบฯ
    - ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนการฝึกอบรม สัมมนาทางวิชาการ 
      การประชุมเชิงปฏิบัติการ ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิน 
      พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างฯ และผู้มีสิทธิตามระเบียบฯ
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
      เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555 และทีแก้ไข
      เพิมเติมฉบับที 3 (พ.ศ. 2559) และระเบียบกระทรวงมหาดไทย
      ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรม
      ของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564)
- โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมเด็กและเยาวชนภาคฤดูร้อน จํานวน 100,000 บาท
    - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมคุณธรรม 
        จริยธรรมเด็กและเยาวชนภาคฤดูร้อน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
        ค่าวิทยากร ค่าอาหารและเครืองดืม และรายจ่ายอืน ๆ 
    - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
        พ.ศ. 2537 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 6) พ.ศ. 2552
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) 
        หน้า 196 ลําดับที 16
- โครงการรณรงค์ลดปริมาณขยะ และแยกขยะ (ธนาคารขยะ) จํานวน 10,000 บาท
    - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการรณรงค์ลดปริมาณขยะ 
        และแยกขยะ (ธนาคารขยะ) โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย 
        ค่าวัสดุอุปกรณ์ และรายจ่ายอืน ๆ 
    - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
        พ.ศ. 2537 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 6) พ.ศ. 2552
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) 
        หน้า 181 ลําดับที 8
- โครงการรับเสด็จ จํานวน 10,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมรับเสด็จ เช่น
     ค่าจัดทําป้ายทรงพระเจริญ ซุ้มรับเสด็จ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ
 - เป็นไปตาม พรบ. สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 
    และแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 6) พ.ศ.2552 และพรบ. กําหนดแผน
    และขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
    พ.ศ. 2542
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 25461-2564)
     หน้าที 168 ลําดับที 3
- โครงการวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 200,000 บาท
 - เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการวันเด็กแห่งชาติ 
    ค่าของรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร
    และเครืองดืม และค่าใช้จ่ายอืน ๆ
 - เป็นไปตาม พรบ. สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 
    และแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 6) พ.ศ.2552 และพรบ. กําหนดแผน
    และขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
    พ.ศ. 2542
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) 
    หน้าที 167 ลําดับที 8
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- โครงการวันเยาวชนแห่งชาติ จํานวน 15,000 บาท
 - เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการวันเยาวชนแห่งชาติ 
    ค่าของรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร
    และเครืองดืม และค่าใช้จ่ายอืน ๆ 
 - เป็นไปตาม พรบ. สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 
    และแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 6) พ.ศ.2552 และพรบ. กําหนดแผน
    และขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
    พ.ศ. 2542
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564)  
    หน้า 167 ข้อ 5
โครงการพัฒนาศักยภาพของคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา อบต. จํานวน 400,000 บาท
    - เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพของ
      คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา อบต. โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย 
      ค่าวิทยากร ค่าทีพัก ค่ารถ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครืองดืม 
      และค่าใช้จ่ายอืน ๆ 
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
      ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ
. 2557
      และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
      ไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555 และทีแก้ไขเพิมเติม 
       ฉบับที 3 พ.ศ. 2559  
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564)
      ฉบับแก้ไข เปลียนแปลง เพิมเติม ครังที 3/2561 
      หน้า 21 ลําดับที 1
โครงการพัฒนาศักยภาพของพนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตําบล

จํานวน 150,000 บาท

    - เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพของ
      พนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้างฯ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย 
      ค่าวิทยากร ค่าทีพัก ค่ารถ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครืองดืม 
      และค่าใช้จ่ายอืน ๆ 
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
      ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ
. 2557
      และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
      ไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555 และทีแก้ไขเพิมเติม 
       ฉบับที 3 พ.ศ. 2559  
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564)
      ฉบับแก้ไข เปลียนแปลง เพิมเติม ครังที 3/2561 
      หน้า 21 ลําดับที 2
โครงการเลือกตังผู้บริหารท้องถินและสมาชิกสภาท้องถิน จํานวน 500,000 บาท
    - เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเลือกตังผู้บริหารท้องถิน
      และสมาชิกสภาท้องถิน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย 
      ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครืองดืม และค่าใช้จ่ายอืน ๆ 
    - เป็นไปตาม พรบ. สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2537 
      และแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 6) พ.ศ.2552 และพรบ. กําหนดแผน
      และขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
      พ.ศ. 2542
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564)
      หน้า 187 ลําดับที 1
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โครงการสร้างจิตสํานึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชัน จํานวน 15,000 บาท
    - เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสร้างจิตสํานึกในการป้องกัน
      และปราบปรามการทุจริตคอรัปชัน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย 
      ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครืองดืม และค่าใช้จ่าย
อืน ๆ 
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
       ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ
. 2557
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564)
      ฉบับแก้ไข เปลียนแปลง เพิมเติม ครังที 3/2561 
      หน้า 22 ลําดับที 5

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. 
พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง และบุคลากรทางการศึกษา

จํานวน 20,000 บาท

    - เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
      ให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตําบล 
      พนักงานจ้าง และบุคลากรทางการศึกษา โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบ
ด้วย 
      ค่าวิทยากร ค่าทีพัก ค่ารถ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครืองดืม 
      และค่าใช้จ่ายอืน ๆ 
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
      ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ
. 2557
      และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
      ไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555 และทีแก้ไขเพิมเติม 
      ฉบับที 3 พ.ศ. 2559  
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564)
      ฉบับแก้ไข เปลียนแปลง เพิมเติม ครังที 3/2561 
      หน้า 21 ลําดับที 3
โครงการอบรมเพือพัฒนาศักยภาพบุคลากร จํานวน 15,000 บาท
    - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมเพือพัฒนา
      ศักยภาพบุคลากร โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวิทยากร 
      ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครืองดืม และค่าใช้จ่ายอืน ๆ 
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
      ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน 
      พ.ศ. 2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
      ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555 
      และทีแก้ไขเพิมเติม ฉบับที 3 พ.ศ. 2559
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) 
      ฉบับแก้ไข เปลียนแปลง เพิมเติม ครังที 3/2561 
      หน้า 22 ลําดับที 6
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โครงการอบรมให้ความรู้กับพนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง เกียวกับ
ระเบียบการจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

จํานวน 20,000 บาท

    - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมให้ความรู้
      กับพนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง เกียวกับระเบียบ
      การจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
      โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
      ค่าอาหารและเครืองดืม และค่าใช้จ่ายอืน ๆ 
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
      ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน 
      พ.ศ. 2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
      ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555 
      และทีแก้ไขเพิมเติม ฉบับที 3 พ.ศ. 2559
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) 
      ฉบับแก้ไข เปลียนแปลง เพิมเติม ครังที 3/2561 
      หน้า 22 ลําดับที 4

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 200,000 บาท
    - เพือใช้จ่ายในการบํารุงรักษาและซ่อมแซม 2 ลักษณะ คือ
      (1) การซ่อมดดยอยู่ในสภาพเดิม
      (2) การซ่อมโดยการเปลียน
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณ
      ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541 
      และทีแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 3) พ.ศ. 2543

ค่าวัสดุ รวม 1,050,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าสิงของเครืองมือเครืองใช้ต่าง ๆ 
   เช่น คูลเลอร์ จาน แก้วนํา ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 300,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออะไหล่ แ ละอุปกรณ์รถยนต์ เช่น
   ล้อยางรถยนต์ จักรยานยนต์ กระจก และอืนๆ ฯลฯ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 400,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่านํามันดีเซล นํามันเบนซิน นํามันเครือง
    สําหรับรถยนต์ส่วนกลาง รถเก็บขยะ  รถนําเอนกประสงค์ ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 150,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําวารสารสากอสาส์น
   และค่าหนังสือพิมพ์รายวัน หนังสือเอกสารทางวิชาการ
   และค่าอืน ๆ ฯลฯ

วัสดุกีฬา จํานวน 40,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬาภายในสํานักงาน อบต.
   และอืน ๆ ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 60,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ภายในสํานักงาน 
   และอืน ๆ ฯลฯ
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งบลงทุน รวม 801,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 801,100 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
- จัดซือโต๊ะเก้าอีผู้ปฏิบัติงาน จํานวน 6,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีผู้ปฏิบัติงานประจําสํานักงาน จํานวน 1 ชุด
- จัดซือตามราคาท้องตลาดเนืองจากเป็นรายการทีไม่ได้ระบุไว้
  ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564)  
  หน้า 204 ข้อ 1

จัดซือเก้าอีพลาสติก จํานวน 13,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีพลาสติก จํานวน 200 ตัว
- จัดซือตามราคาท้องตลาดเนืองจากเป็นรายการทีไม่ได้ระบุไว้
  ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2561
- เป็นไปตามอํานาจหน้าทีในการบริการสาธารณะ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564)  
  หน้า 204 ข้อ 1
จัดซือเต็นท์ขนาดใหญ่ จํานวน 72,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเต็นท์ขนาดใหญ่ จํานวน 4 หลัง
- จัดซือตามราคาท้องตลาดเนืองจากเป็นรายการทีไม่ได้ระบุไว้
  ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2561
- เป็นไปตามอํานาจหน้าทีในการบริการสาธารณะ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564)  
  หน้า 204 ลําดับที 1
จัดซือโต๊ะพับโฟเมก้า จํานวน 33,600 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะพับโฟเมก้า จํานวน 12 ตัว
  โดยมีลักษณะดังต่อไปนี
    (1) หน้าโต๊ะทําจากไม้ตีโครงบุโฟเมก้าสีขาว
    (2) ปิดขอบด้วย PVC (Edge band) ด้วยเครืองอัตโนมัติ
    (3) โครงขาเหล็กชุบโครงเมียม
- จัดซือตามราคาท้องตลาดเนืองจากเป็นรายการทีไม่ได้ระบุไว้
  ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2561
- เป็นไปตามอํานาจหน้าทีในการบริการสาธารณะ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564)  
  หน้า 205 ลําดับที 1
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ครุภัณฑ์การเกษตร
จัดซือเครืองสูบนํา จํานวน 22,500 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสูบนํา จํานวน 1 เครือง โดยมีคุณลักษณะดัง
นี             
  สูบนําได้ 1,000 ลิตรต่อนาที ขนาด 7 แรงม้า
    (1) เป็นเครืองสูบนําแบบหอยโข่ง ใช้เครืองยนต์เบนซิน
          ขนาดไม่น้อยกว่า 7 แรงม้า หรือขนาดปริมาตรกระบอกสูบ
          ไม่น้อยกว่า 205 ซีซี
    (2) ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 3 นิว (75 มิลลิเมตร)
    (3) สูบนําได้ไม่น้อยกว่าตามปริมาณทีกําหนด
    (4) ส่งนําได้สูงไม่น้อยกว่า 9 เมตร หรือประมาณ 30 ฟุต
    (5) อุปกรณ์ประกอบของเครืองสูบนําและของเครืองยนต์ต้องมีครบชุด 
            พร้อมทีจะใช้งานได้
- เป็นไปตาม พรบ. สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 
  และแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 6) พ.ศ. 2552 และพรบ. กําหนดแผน
  และขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
  พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 206 ข้อ 1

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
จัดซือไมค์ประชุมพร้อมอุปกรณ์ครบชุด จํานวน 300,000 บาท
    - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือไมค์ประชุมพร้อมอุปกรณ์ครบชุด 
      จํานวน 19 ตัว พร้อมเครืองควบคุมไมโครโฟนชุดประชุม 1 ตัว 
      โดยมีคุณลักษณะ ดังนี
        (1) ไมโครโฟนชุดประชุมระบบดิจิตอลสําหรับประธาน 
      มีปุ่มกด priority สามารถกดตัดการสนทนาแบบกดปิดชัวคราวหรือ
      แบบกดตัดการใช้งานผู้ร่วมประชุมได้ สามารถถอดเก็บได้ 
      พร้อมลําโพงในตัว
        (2) ไมโครโฟนชุดประชุมระบบดิจิตอลสําหรับผู้เข้าร่วมประชุม 
      มีลําโพง สามารถถอดเก็บได้ พร้อมลําโพงในตัว ก้านไมโครโฟน
      สามารถโค้งงอได้ มีสวิตซ์ไมโครโฟนสามารถเปิดปิดได้ 
      มีปุ่มปรับระดับเสียงหูฟัง
        (3) เครืองควบคุมไมโครโฟนชุดประชุม
    - เป็นไปตาม พรบ. สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2537 
      และแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 6) พ.ศ.2552 และพรบ. กําหนดแผน
      และขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
      พ.ศ. 2542
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) 
      หน้า 206 ข้อ 1
จัดซือหม้อแปลงไฟฟ้า 3 เฟส ขนาด 100 เควีเอ. พร้อมติดตัง จํานวน 300,000 บาท
    - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือหม้อแปลงไฟฟ้า 3 เฟส ขนาด 100 เควีเอ. 
      พร้อมติดตังและรือถอน และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง
    - เป็นไปตาม พรบ. สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2537 
      และแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 6) พ.ศ.2552 และพรบ. กําหนดแผน
      และขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
      พ.ศ. 2542
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) 
      ฉบับแก้ไข เปลียนแปลง เพิมเติม ครังที 3/2561
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ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
จัดซือตู้เก็บวัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 6,000 บาท
    - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เก็บวัสดุงานบ้านงานครัว
    - จัดซือตามราคาท้องตลาดเนืองจากเป็นรายการทีไม่ได้ระบุไว้
      ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2561
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) 
      หน้า 206 ลําดับที 1
จัดซือตู้ทึบเก็บไม้กวาดและอุปกรณ์ต่าง ๆ จํานวน 6,000 บาท
    - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้ทึบเก็บไม้กวาดและอุปกรณ์ต่าง ๆ
    - จัดซือตามราคาท้องตลาดเนืองจากเป็นรายการทีไม่ได้ระบุไว้
      ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2561
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) 
      หน้า 206 ลําดับที 1
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าใช้จ่ายในการจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 42,000 บาท
    - เพือเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับซือเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
        สําหรับงานประมวลผล * ราคา 21,000 บาท จํานวน 2 เครือง
    คุณลักษณะพืนฐาน 
    - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core)
      จํานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะ อย่างใดอย่างหนึง หรือดีกว่า ดังนี 
        1) ในกรณีทีมีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 2 MB ต้องมีความเร็ว สัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อย
กว่า 3.0 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้าน
กราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ 
        2) ในกรณีทีมีหน่วยความจํา แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 2.5 GHz 
และมีเทคโนโลยีเพิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที ต้องใช้ความสามารถใน
การประมวลผลสูง 
    - มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB 
    - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB 
หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB 
จํานวน 1 หน่วย 
    - มีจอภาพทีรองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และ
มีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิว 
    - มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตังภายใน (Internal) หรือภาย
นอก (External) จํานวน 1 หน่วย 7 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน
ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2561 ณ วันที 23
 พฤษภาคม 2561 
    - มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
    - มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง 
    - มีช่องเชือมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไม่น้อยกว่า 1ช่อง 
    - สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth

    - เป็นไปตาม พรบ. สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2537 
      และแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 6) พ.ศ. 2552 และพรบ. กําหนดแผน 
      และขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
      พ.ศ. 2542
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) 
      หน้า 204 ลําดับที 1
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งบเงินอุดหนุน รวม 45,450 บาท
เงินอุดหนุน รวม 45,450 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
- อุดหนุนโครงการเพิมประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนของ อปท. อําเภอสุไหงปาดี  จังหวัดนราธิวาส ปีงบประมาณ 
2562

จํานวน 15,450 บาท

    - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนโครงการเพิมประสิทธิภาพศูนย์
      ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท. อําเภอสุไหงปาดี 
      จังหวัดนราธิวาส ปีงบประมาณ 2562
    - เป็นไปตาม หนังสือสังการที นธ.72901/ว204 ทีทําการองค์การ
บริหาร
      ส่วนตําบลริโก๋ ลว.21 มิถุนายน  2561 เรืองขอสนับสนุนงบประมาณ
      ตามโครงการเพิมประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
      ประชาชนของ อปท. อําเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ปีงบ
ประมาณ 
      2562 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
      ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) ฉบับเพิม
เติม 
      เปลียนแปลงครังที 1 /2561 หน้า 13 ลําดับที 2

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอสุไหงปาดี (สตส.) โครงการแก้ไขปัญหายา
เสพติด

จํานวน 30,000 บาท

  - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอุดหนุนทีทําการปกครอง
    อําเภอสุไหงปาดี (สตส.) โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด
  - เป็นไปตามหนังสือสังการ ที นธ 0318/ ว 4505 ทีว่าการอําเภอ
    สุไหงปาดี ลงวันที 5 กรกฎาคม 2561 เรือง ขอรับการสนับสนุน
    งบอุดหนุนโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจําปีงบประมาณ 2562
    และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
    ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) 
    หน้าที 199 ลําดับที 3

งานบริหารงานคลัง รวม 1,471,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,455,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 310,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 200,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
 - ค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซือบ้าน ค่าผ่อนชําระเงินกู้ฯ
   ให้แก่พนักงานส่วนตําบล และผู้มีสิทธิตามระเบียบฯ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็น 
 - ค่าเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่
   พนักงานส่วนตําบล และผู้มีสิทธิตามระเบียบฯ
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เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
 - ค่าเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ให้แก่
   พนักงานส่วนตําบล รวมถึงผู้มีสิทธิตามระเบียบฯ

ค่าใช้สอย รวม 450,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 100,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ จํานวน 120,000 บาท
    - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าชดเชยพาหนะ 
      ค่าทีพัก ในการเดินทางไปราชการทังในและนอกราชอาณาจักร
      ของพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างฯ และผู้มีสิทธิตามระเบียบฯ
    - ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนการฝึกอบรม สัมมนาทางวิชาการ 
      การประชุมเชิงปฏิบัติการ ของ พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างฯ 
       และผู้มีสิทธิตามระเบียบฯ
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
      เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555 และทีแก้ไข
      เพิมเติมฉบับที 3 (พ.ศ. 2559) และระเบียบกระทรวงมหาดไทย
      ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรม
      ของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564)
โครงการ อบต.เคลือนที จํานวน 30,000 บาท
    - เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ อบต. เคลือนที 
      ค่าวัสดุอุปกรณ์ รวมถึงค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง
    - เป็นไปตาม พรบ. สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2537 
      และแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 6) พ.ศ. 2552 และพรบ. กําหนดแผน
      และขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
      พ.ศ. 2542
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) 
      หน้า 157 ลําดับที 42
โครงการจัดทําแผนทีภาษี จํานวน 200,000 บาท
    - เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดทําแผนทีภาษี
    - เป็นไปตาม พรบ. สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2537 
      และแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 6) พ.ศ. 2552 และพรบ. กําหนดแผน
      และขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
      พ.ศ. 2542
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564)
      หน้า 147 ลําดับที 5
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ค่าวัสดุ รวม 115,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท
    - เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุต่าง ๆ ทีจําเป็นต้องใช้ในสํานักงาน
      เช่น ค่ากระดาษ  ปากกา ดินสอ เครืองเขียน และค่าใช้จ่ายอืน ๆ 
    - เป็นไปตาม พรบ. สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2537 
      และแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 6) พ.ศ. 2552 และพรบ. กําหนดแผน
      และขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
      พ.ศ. 2542
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564)
      หน้า 198 ลําดับที 6

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท
    - เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว และค่าใช้จ่ายอืน ๆ 
    - เป็นไปตาม พรบ. สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2537 
      และแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 6) พ.ศ. 2552 และพรบ. กําหนดแผน
      และขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
      พ.ศ. 2542
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564)
      หน้า 198 ลําดับที 6

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
    - เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุในการทําสือเผยแพร่ เช่น กระดาษพิมพ์รูปถ่าย
      และค่าใช้จ่ายอืน ๆ
    - เป็นไปตาม พรบ. สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2537 
      และแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 6) พ.ศ.2552 และพรบ. กําหนดแผน
      และขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
      พ.ศ. 2542
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564)
      หน้า 198 ลําดับที 6 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
    - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ เช่น อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล
      เครืองอ่านและบันทึกข้อมูลต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ 
    - เป็นไปตาม พรบ. สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2537 
      และแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 6) พ.ศ. 2552 และพรบ. กําหนดแผน
      และขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
      พ.ศ. 2542
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564)
      หน้า 198 ลําดับที 6
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 580,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 350,000 บาท
    - เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าประจําสํานักงานและค่ากระแสไฟฟ้า
     ระบบประปาหมู่บ้านก่อนการส่งมอบ
    - ค่ากระแสไฟฟ้าสาธารณะเกินสิทธิ
    - เป็นไปตาม พรบ. สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2537 
      และแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 6) พ.ศ. 2552 และพรบ. กําหนดแผน
      และขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
      พ.ศ. 2542
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564)
      หน้า 198 ลําดับที 6

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 90,000 บาท
    - เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สํานักงาน และโทรศัพท์มือถือของ
      ผู้มีสิทธิตามระเบียบ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ 
    - เป็นไปตาม พรบ. สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2537 
      และแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 6) พ.ศ. 2552 และพรบ. กําหนดแผน
      และขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
      พ.ศ. 2542
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564)

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 20,000 บาท
    - เพือจ่ายเป็นค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณีย์ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ 
    - เป็นไปตาม พรบ. สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2537 
      และแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 6) พ.ศ. 2552 และพรบ. กําหนดแผน
      และขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
      พ.ศ. 2542
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564)

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 120,000 บาท
    - เพือจ่ายเป็นค่าอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ADSL
      ค่าเช่าพืนทีเว็ปไซด์เซิร์ฟเวอร์พร้อมโดเมน ADSL
    - เป็นไปตาม พรบ. สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2537 
      และแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 6) พ.ศ.2552 และพรบ. กําหนดแผน
      และขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
      พ.ศ. 2542
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564)

งบลงทุน รวม 16,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 16,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าจัดซือตู้เหล็กบานทึบ (กองคลัง) จํานวน 16,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็กบานทึบ (กองคลัง) จํานวน 2 ตู้
    - จัดซือตามราคาท้องตลาดเนืองจากเป็นรายการทีไม่ได้ระบุไว้
      ในบัญชีมตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2561
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564)  
      หน้า 204 ลําดับที 1
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 517,500 บาท
งบลงทุน รวม 517,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 517,500 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
จัดซือเรือกู้ภัยชนิดไฟเบอร์พร้อมเครืองยนต์ จํานวน 300,000 บาท
    - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเรือกู้ภัยชนิดไฟเบอร์พร้อมเครืองยนต์ 
      ตามราคาท้องตลาด เนืองจากเป็นรายการทีไม่ได้ระบุไว้ในบัญชี
      มาตรฐานครุภัณฑ์ พ.ศ. 2560
    - เป็นไปตาม พรบ. สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2537 
      และแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 6) พ.ศ. 2552 และพรบ. กําหนดแผน
      และขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
      พ.ศ. 2542
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) 
      หน้า 213 ลําดับที 4
จัดซือเรือพลาสติก จํานวน 16,000 บาท
    - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเรือพลาสติก ตามราคาท้องตลาด 
      เนืองจากเป็นรายการทีไม่ได้ระบุไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 
      พ.ศ. 2560
    - เป็นไปตาม พรบ. สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2537 
      และแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 6) พ.ศ. 2552 และพรบ. กําหนดแผน
      และขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
      พ.ศ. 2542
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) 
      หน้า 213 ลําดับที 4

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
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ติดตังกล้อง CCTV บริเวณสํานักงาน จํานวน 201,500 บาท
    - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือกล้อง CCTV บริเวณสํานักงาน 
      จํานวนทังหมด 6 ตัว และอุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย
      โดยมีคุณลักษณะดังนี
    (1) กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที
        สําหรับติดตังภายในอาคาร สําหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัย
        ทัวไป ราคา 23,000 บาท จํานวน 3 ตัว
    คุณลักษณะพืนฐาน 
    - มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel 
       หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel 
    - มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อ
วินาที (frame per second) 
    - ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-off Removable 
       (ICR) สําหรับการบันทึกภาพได้ทังกลางวันและกลางคืนโดย
       อัตโนมัติ 
    - มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.25 LUX สําหรับการแสดงภาพ
สี 
        (Color) และไม่มากกว่า 0.05 LUX สําหรับการแสดงภาพขาวดํา 
        (Black/White) 
    - มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor)ไม่น้อยกว่า 1/3 นิว 
    - มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสตําสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุด
       ไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร 
    - สามารถตรวจจับความเคลือนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) 
ได้ 
    - สามารถแสดงรายละเอียดของภาพทีมีความแตกต่างของแสงมาก 
       (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 
    - มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 
        Base-T หรือดีกว่า และสามารถทํางานได้ตามมาตรฐาน IEEE 
        802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่อง
        เดียวกันได้ 
    - สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS, “NTP 
หรือ SNTP”, 
       SNMP , RTSP , IEEE802.1X ได้เป็น อย่างน้อย 
    - มีช่องสําหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจําแบบ SD Card หรือ 
       MicroSD Card หรือ Mini SD Card 
    - ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application 
       Programming Interface (API) ใน รูปแบบแผ่น CD 
หรือ DVD 
       ทีมีลิขสิทธิถูกต้อง หรือสามารถ Download จากเว็บไซต์ผู้ผลิต 
    - ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน 
    - ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิงแวดล้อม 
    - ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานทีมี
      คุณภาพ

    (2) กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที
        สําหรับติดตังภายนอกอาคาร สําหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัย
        ทัวไป ราคา 33,000 บาท จํานวน 3 ตัว คุณลักษณะพืนฐาน 
    - มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel หรือ
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      ไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel 
    - มี frame rateไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที (frame per second) 
    – ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-off Removable 
      (ICR) สําหรับการบันทึกภาพได้ทังกลางวันและกลางคืนโดย
      อัตโนมัติ 
    - มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.18 LUX สําหรับการแสดงภาพ
สี 
      (Color) และไม่มากกว่า 0.05 LUX สําหรับการแสดงภาพขาวดํา 
      (Black/White) 
    - มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3 นิว 
    - มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสตําสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุดไม่น้อย
      กว่า 4.5 มิลลิเมตร 
    - สามารถตรวจจับความเคลือนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection)
ได้ 
    - สามารถแสดงรายละเอียดของภาพทีมีความแตกต่างของแสงมาก 
      (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 
    - มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 
      Base-T หรือดีกว่า และ สามารถทํางานได้ตามมาตรฐาน IEEE 
      802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่อง
      เดียวกันได้ 
    - ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตังอุปกรณ์เพิมเติมสําหรับ
      หุ้มกล้อง (Housing) ทีได้มาตรฐาน IP66 หรือดีกว่า 
    - สามารถทํางานได้ทีอุณหภูมิ -10 ?C ถึง 50 ?C เป็นอย่างน้อย 
    - สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS, “NTP 
หรือ SNTP”, 
      SNMP , RTSP , IEEE802.1X ได้ เป็นอย่างน้อย 
    - มีช่องสําหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจําแบบ SD Card หรือ 
      MicroSD Card หรือ Mini SD Card 
    - ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application 
      Programming Interface (API) ในรูปแบบแผ่น CD หรือ DVD 
      ทีมีลิขสิทธิถูกต้อง หรือสามารถ Download จากเว็บไซต์ผู้ผลิต 
    - ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน 
    - ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิงแวดล้อม 
    - ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานทีมี
      คุณภาพ

    (3) อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) 
        แบบ 8 ช่อง ราคา 24,000 บาท คุณลักษณะพืนฐาน 
    - เป็นอุปกรณ์ทีผลิตมาเพือบันทึกภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
      โดยเฉพาะ 
    - สามารถบันทึกและบีบอัดภาพได้ตามมาตรฐาน MPEG4 หรือ 
      H.264 หรือดีกว่า 
    - ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface 
      Forum)
     - มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 
      Base-T หรือดีกว่าจํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
    - สามารถบันทึกภาพและส่งภาพเพือแสดงผลทีความละเอียดของภาพ
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      สูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 
      2,073,600 pixel 
    - สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, SMTP, “NTP หรือ SNTP”, 
      SNMP, RTSP ได้เป็นอย่างน้อย 
    - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลสําหรับกล้องวงจรปิดโดย
เฉพาะ (Surveillance 
      Hard Disk) ชนิด SATA ขนาด ความจุรวมไม่น้อยกว่า 8 TB 
    - มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB จํานวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง 
    - สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้ 
    - ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application 
      Programming Interface (API) ใน รูปแบบแผ่น CD หรือ DVD 
      ทีมีลิขสิทธิถูกต้อง หรือสามารถ Download จากเว็บไซต์ผู้ผลิต 
    - สามารถแสดงภาพทีบันทึกจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดผ่านระบบ
      เครือข่ายได้ 
    - ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงาน
      ทีมีคุณภาพ

    - เป็นไปตาม พรบ. สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2537 
      และแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 6) พ.ศ.2552 และพรบ. กําหนดแผน
      และขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
      พ.ศ. 2542
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) 
      หน้า 213 ลําดับที 4

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 170,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 170,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 170,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
- โครงการกิจกรรม อปพร. จํานวน 20,000 บาท
    - เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการกิจกรรม อปพร. 
      โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
      ค่าอาหารและเครืองดืม และค่าใช้จ่ายอืน ๆ 
    - เป็นไปตามอํานาจหน้าทีในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564)
      หน้าที 187 ลําดับที 6
- โครงการจัดฝึกอบรม อปพร. จํานวน 20,000 บาท
    - เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดฝึกอบรม อปพร.
      โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
      ค่าอาหารและเครืองดืม และค่าใช้จ่ายอืน ๆ 
    - เป็นไปตามอํานาจหน้าทีในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564)
      หน้าที 186 ลําดับที 1
- โครงการเจ็ดวันอันตราย ประจําศูนย์ อบค. สากอ จํานวน 30,000 บาท
    - เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเจ็ดวันอันตราย 
      ประจําศูนย์ อบค. สากอ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
      ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครืองดืม 
      และค่าใช้จ่ายอืน ๆ 
    - เป็นไปตามอํานาจหน้าทีในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564)
      หน้าที 187 ลําดับที 9
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- โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 20,000 บาท
    - เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการซักซ้อมแผนป้องกัน
      และบรรเทาสาธารณภัย โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวิทยากร 
      ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครืองดืม และค่าใช้จ่ายอืน ๆ 
    - เป็นไปตามอํานาจหน้าทีในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564)
       หน้าที 187 ลําดับที 7

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 80,000 บาท
    - เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของ
      อบต.สากอ เช่น การบํารุงรักษาและซ่อมแซมต่าง ๆ ฯลฯ
    - เป็นไปตามอํานาจหน้าทีในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564)

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 1,817,400 บาท
งบบุคลากร รวม 1,010,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,010,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 745,440 บาท
    -  เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล พร้อมทัง
       เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานประจําปี (กองการศึกษา)

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 72,960 บาท
    - เพือจ่ายเป็นค่า (กองการศึกษา)
      - เงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจําสํานักงานพืนทีพิเศษและ
        เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล 
      - เงินเพิมพิเศษสําหรับการสู้รบ พสร. ให้แก่พนักงานส่วนตําบล
      - เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนของพนักงานส่วนตําบล

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
    - เพือจ่ายเป็นเงินค่าประจําตําแหน่งของพนักงานส่วนตําบล 
      (กองการศึกษา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท
    - เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจของ อบต.สากอ
      (กองการศึกษา)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 42,000 บาท
    - เพือจ่ายเป็นค่า (กองการศึกษา)
      - เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ
      - เงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจําสํานักงานพืนทีพิเศษ
        และเงินตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่พนักงานจ้างฯ

งบดําเนินงาน รวม 786,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 324,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
  - เงินค่าประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ ให้แก่พนักงานส่วนตําบล
    และพนักงานจ้างฯ

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 84,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
 - ค่าเช่าบ้าน ให้แก่ พนักงานส่วนตําบล รวมถึงผู้มีสิทธิตามระเบียบฯ
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็น 
 - ค่าเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ พนักงานส่วนตําบล 
    และผู้มีสิทธิตามระเบียบฯ

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล จํานวน 20,000 บาท
    เพือจ่ายเป็น
    - ค่าเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้แก่พนักงานส่วนตําบล
      และพนักงานจ้างฯ

ค่าใช้สอย รวม 362,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าจ้างเหมาวิทยากรสอนศาสนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 72,000 บาท
    - เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการวิทยากรสอนศาสนาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมเพือการศึกษาแก่เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 20,000 บาท
    - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมเพือการศึกษา
      แก่เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
    - เป็นไปตาม พรบ. สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2537 
      และแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 6) พ.ศ. 2552 และพรบ. กําหนดแผน
      และขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
      พ.ศ. 2542
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564)
      หน้า 170 ลําดับที 18

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและสัมมนา จํานวน 75,000 บาท
    - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าชดเชยพาหนะ 
      ค่าทีพัก ในการเดินทางไปราชการทังในและนอกราชอาณาจักร
      ของพนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้างฯ
    - ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนการฝึกอบรม สัมมนาทางวิชาการ 
      การประชุมเชิงปฏิบัติการ ของพนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้างฯ
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
      เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555 และทีแก้ไข
      เพิมเติมฉบับที 3 (พ.ศ. 2559) และระเบียบกระทรวงมหาดไทย
      ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรม
      ของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564)
โครงการจัดฝึกอบรมภาษาอังกฤษช่วงปิดภาคเรียน จํานวน 20,000 บาท
    - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดฝึกอบรมภาษาอังกฤษ
      ช่วงปิดภาคเรียน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวิทยากร
      ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครืองดืม และค่าใช้จ่ายอืน ๆ
    - เป็นไปตาม พรบ. สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2537 
      และแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 6) พ.ศ. 2552 และพรบ. กําหนดแผน
      และขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
      พ.ศ. 2542
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564)
      หน้า 173 ลําดับที 33
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โครงการทัศนศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 60,000 บาท
    - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการทัศนศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
      โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าทีพัก ค่ารถ ค่าวิทยากร
      ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครืองดืม และค่าใช้จ่ายอืน ๆ
    - เป็นไปตาม พรบ. สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2537 
      และแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 6) พ.ศ.2552 และพรบ. กําหนดแผน
      และขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
      พ.ศ. 2542
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564)
      หน้า 171 ลําดับที 24

โครงการพัฒนาศักยภาพของครูผู้ดูแลเด็กและคณะกรรมการบริหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

จํานวน 50,000 บาท

    - เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพของ
      ครูผู้ดูแลเด็กและคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
      เช่น ค่าทีพัก ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครืองดืม
      และรายการอืน ๆ ทีเกียวข้อง
    - เป็นไปตามอํานาจหน้าทีส่งเสริมการศึกษา
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564)
      ฉบับแก้ไข เปลียนแปลง เพิมเติม ครังที 3 หน้า 2 ลําดับที 3
โครงการวันแม่แห่งชาติ จํานวน 15,000 บาท
    - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการวันแม่แห่งชาติ 
      โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครืองดืม 
      และค่าใช้จ่ายอืน ๆ
    - เป็นไปตาม พรบ. สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2537 
      และแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 6) พ.ศ. 2552 และพรบ. กําหนดแผน
      และขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
      พ.ศ. 2542
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564)
      หน้า 171 ลําดับที 26
โครงการอบรมศึกษาดูงานครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ผดด. จํานวน 50,000 บาท
    - เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมศึกษาดูงาน
      ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ผดด. เช่น ค่าทีพัก ค่าวิทยากร 
      ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครืองดืม และค่าใช้จ่ายอืน ๆ
    - เป็นไปตามอํานาจหน้าทีส่งเสริมการศึกษา
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564)
      หน้า 175 ลําดับที 41

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท
    - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุต่าง ๆ ทีจําเป็นต้องใช้ในสํานักงาน
      เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ เครืองเขียน และรายการอืน ๆ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
    - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ เช่น 
      อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เครืองอ่านและบันทึกข้อมูล และรายการอืน ๆ
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งบลงทุน รวม 21,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 21,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค จํานวน 1 เครือง จํานวน 21,000 บาท
    เครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล * ราคา 21,000
 บาท 
    คุณลักษณะพืนฐาน 
    - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core)
     จํานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะ อย่างใดอย่างหนึง หรือดีกว่า ดังนี 
        1) ในกรณีทีมีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 2 MB ต้องมีความเร็ว สัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อย
กว่า 3.0 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้าน
กราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ 
        2) ในกรณีทีมีหน่วยความจํา แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 2.5 GHz 
และมีเทคโนโลยีเพิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที ต้องใช้ความสามารถใน
การประมวลผลสูง 
    - มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB 
    - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB 
หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB 
จํานวน 1 หน่วย 
    - มีจอภาพทีรองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และ
มีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิว 
    - มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตังภายใน (Internal) หรือภาย
นอก (External) จํานวน 1 หน่วย 7 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน
ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2561 ณ วันที 23
 พฤษภาคม 2561 
    - มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
    - มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง 
    - มีช่องเชือมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไม่น้อยกว่า 1ช่อง 
    - สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 13,143,392 บาท
งบบุคลากร รวม 2,590,764 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,590,764 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,652,400 บาท
    - เพือจ่ายเป็นเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก พร้อมทัง
      เงินปรับปรุงเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็กประจําปี

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 307,200 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 502,164 บาท
เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 129,000 บาท
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งบดําเนินงาน รวม 4,693,628 บาท
ค่าตอบแทน รวม 85,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 75,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือบุตร ให้แก่
  ครูผู้ดูแลเด็ก ครู คศ. และผู้มีสิทธิตามระเบียบฯ

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล จํานวน 10,000 บาท
    เพือจ่ายเป็น
    - ค่าเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้แก่พนักงานส่วนตําบล
      และพนักงานจ้างฯ

ค่าใช้สอย รวม 1,490,970 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ศพด. บ้านสากอ) จํานวน 213,570 บาท
    - เพือเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
        สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ได้แก่ 
            ค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี
            ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี
            ค่าเครืองแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท/ปี
            ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430 บาท/ปี
    - เป็นไปตามหนังสือสังการ ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3274
        ลงวันที 19 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
        งบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษา
        ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
    

จัดซืออุปกรณ์การเรียนการสอนให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 321,300 บาท
    - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของ
        ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ค่าสือการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา
        เครืองเล่นพัฒนาการ ฯลฯ
    - เป็นไปตามอํานาจหน้าทีในการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 166 
        ลําดับที 1

จัดหาสือการเรียนการสอนเชิงสัญลักษณ์ของความเป็นชาติ จํานวน 30,000 บาท
    - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดหาสือการเรียนการสอน
        เชิงสัญลักษณ์ของความเป็นชาติให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น 
        หนังสือนิทาน เรืองสัน การ์ตูน บัตรคําภาษาไทย รูปภาพ แผนที 
        เป็นต้น โดยอุดหนุนให้แห่งละ 10,000 บาท 
    - เป็นไปตามอํานาจหน้าทีในการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และ
        วัฒนธรรม และตามหนังสือสังการที มท 0808.2/6668-6671 
        ลงวันที 22 พฤษภาคม 2561 และหนังสือด่วนทีสุด ที 
        นธ 0023.3/ว 2405 ลงวันที 25 พฤษภาคม 2561
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สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันเด็กก่อนวัยเรียน จํานวน 926,100 บาท
    - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน
        เด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดของ อบต.
        ในอัตรามือละ 20 บาทต่อคน จํานวน 245 วัน
    - เป็นไปตามอํานาจหน้าทีในการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา 
        และวัฒนธรรม และหนังสือด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3274 
        ลงวันที 19 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
        งบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษา
        ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 168 
        ลําดับที 13

ค่าวัสดุ รวม 3,117,658 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 3,117,658 บาท
    - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสนับสนุนอาหารเสริม
        (นม) ให้แก่โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดของ อบต.
        ในอัตราคนละ 7.37 บาทต่อคน จํานวน 260 วัน
    - เป็นไปตามอํานาจหน้าทีในการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา 
        และวัฒนธรรม และหนังสือด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3274 
        ลงวันที 19 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
        งบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษา
        ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 168 
        ลําดับที 12

งบลงทุน รวม 107,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 107,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 107,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 3 แห่ง
- เป็นไปตาม พรบ. สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 
  และแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 6) พ.ศ.2552 และพรบ. กําหนดแผน
  และขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
  พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) 
  หน้า 167 ลําดับที 7

งบเงินอุดหนุน รวม 5,752,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 5,752,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 5,752,000 บาท
    - เพือเป็นค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันของ
        โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน 
        (สพฐ.) อัตรามือละ 20 บาทต่อคน จํานวน 200 วัน
    - เป็นไปตามหนังสือสังการ ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3274
        ลงวันที 19 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
        งบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษา
        ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 199
        ลําดับที 1
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 428,800 บาท
งบดําเนินงาน รวม 138,200 บาท
ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
- โครงการตรวจสุขภาพประจําปีของคณะผู้บริหาร และข้าราชการส่วนท้อง
ถินฯ

จํานวน 30,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจสุขภาพประจําปี
  ของคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้างฯ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) 
  หน้า 182 ลําดับที 13
- โครงการปันจักรยานเพือสุขภาพ จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการปันจักรยานเพือสุขภาพ
  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและ
   เครืองดืม และค่าใช้จ่ายอืน ๆ 
- เป็นไปตาม พรบ. สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 
  และแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 6) พ.ศ.2552 และพรบ. กําหนดแผน
  และขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
  พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) 
  หน้า 184 ลําดับที 19
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 50,000 บาท
    - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
      โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร
และ
       เครืองดืม และค่าใช้จ่ายอืน ๆ 
    - เป็นไปตาม พรบ. สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2537 
      และแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 6) พ.ศ. 2552 และพรบ. กําหนดแผน
      และขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
      พ.ศ. 2542
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติม 
      เปลียนแปลง ครังที 1/2560 หน้า 10 ลําดับที 2

ค่าวัสดุ รวม 28,200 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 28,200 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่า
  - ค่าใช้จ่ายในการจัดซือนํายาฉีดพ่นกันยุง ตังไว้ 19,200 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่านํายาฉีดพ่นกันยุง
    (ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า180ข้อ5)
  - ค่าใช้จ่ายในการจัดซือทรายอะเบทป้องกันยุงเพาะพันธ์
    ตังไว้ 4,100 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือทรายอะเบทฯ
    (ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า182ข้อ11)
   - ค่าใช้จ่ายในการจัดซือเวชภัณฑ์ป้องกันโรควัวเท้าเปือย 
    ตังไว้ 4,900 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเวชภัณฑ์ป้องกัน
    โรควัวเท้าเปือยฯ
   (ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า180ข้อ19)
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งบเงินอุดหนุน รวม 290,600 บาท
เงินอุดหนุน รวม 290,600 บาท
เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์
ขับเคลือนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตาม
ปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี

จํานวน 50,000 บาท

    - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการขับเคลือนโครงการสัตว์ปลอด
โรค 
      คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตาม
ปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จ
      พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
    - เป็นไปตามหนังสือด่วนทีสุด ทีว่าการอําเภอสุไหงปาดี 
      ที นธ 0023.18/ว 15 ลงวันที 3 มกราคม 2561 เรือง การจัดสรรงบ
      ประมาณเงินอุดหนุนทัวไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย 
      จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จ
      พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
      และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครอง
      ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข

จํานวน 240,000 บาท

- เพือเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับเงินอุดหนุนการดําเนินงานตามแนวทาง
  โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมู่ที 1 - 12
- เป็นไปตามหนังสือสังการด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว 2072 
  กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ลงวันที 5 กรกฎาคม 2561
  เรือง ซักซ้อมแนวทางการตังงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ
  พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทัวไปด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครอง
  ส่วนท้องถิน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) 
  ฉบับเพิมเติม เปลียนแปลง ครังที 1/2561 หน้าที 12 ลําดับที 1
สํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึนทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระ
เจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

จํานวน 600 บาท

    - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึนทะเบียนสัตว์
      ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตาม
      ปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
      ลักษณ์ อัครราชกุมารี
    - เป็นไปตามหนังสือด่วนทีสุด ทีว่าการอําเภอสุไหงปาดี 
      ที นธ 0023.18/ว 1455 ลงวันที 26 เมาายน 2561 
      เรือง แนวทางการดําเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย 
      จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จ
      พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
      และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครอง
      ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 250,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 250,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 250,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในเขตตําบลสากอ จํานวน 50,000 บาท
    - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ
      ผู้สูงอายุในเขตตําบลสากอ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวิทยากร 
      ค่าอาหารและเครืองดืม และรายจ่ายอืน ๆ 
    - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
      พ.ศ. 2537 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 6) พ.ศ. 2552
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) 
      หน้า 186 ลําดับที 7

โครงการวันผู้สูงอายุ จํานวน 200,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการวันผู้สูงอายุ
        โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่าอาหารและเครืองดืม 
        และรายจ่ายอืน ๆ 
    - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
        พ.ศ. 2537 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 6) พ.ศ. 2552
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 185
         ลําดับที 3

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 1,788,500 บาท
งบบุคลากร รวม 1,158,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,158,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 717,780 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล พร้อมทังเงิน
 ปรับปรุงเงินเดือนพนักงานประจําปี

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 62,720 บาท
เพือจ่ายเป็นค่า (กองช่าง)
 - เงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจําสํานักงานพืนทีพิเศษและ
   เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล 
 - เงินเพิมพิเศษสําหรับการสู้รบ พสร. ให้แก่พนักงานส่วนตําบล
 - เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนของพนักงานส่วนตําบล

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเงินประจําตําแหน่งของพนักงานส่วนตําบล
(กองช่าง)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจของ อบต.สากอ
(กองช่าง)
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่า (กองช่าง)
- เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ
- เงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจําสํานักงานพืนที
  พิเศษและเงินตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่พนักงานจ้างฯ

งบดําเนินงาน รวม 630,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 150,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 120,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานส่วนตําบล 
 และผู้มีสิทธิตามระเบียบฯ (กองช่าง)

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล จํานวน 20,000 บาท
    เพือจ่ายเป็น
    - ค่าเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้แก่พนักงานส่วนตําบล
      และพนักงานจ้างฯ

ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศและต่างประเทศ จํานวน 150,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าชดเชยพาหนะ 
  ค่าทีพัก ในการเดินทางไปราชการทังในและนอกราชอาณาจักร
  ของพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างฯ และผู้มีสิทธิตามระเบียบฯ
 - ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนการฝึกอบรม สัมมนาทางวิชาการ 
   การประชุมเชิงปฏิบัติการ ของพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างฯ
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
   เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555 และทีแก้ไข
   เพิมเติมฉบับที 3 (พ.ศ. 2559) และระเบียบกระทรวงมหาดไทย
   ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรม
   ของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564)

ค่าวัสดุ รวม 330,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ไฟฟ้าสําหรับใช้ภายในอาคาร อบต.
  อุปกรณ์ไฟฟ้าสาธารณะ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 100,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างต่าง ๆ เช่น สี ไม้ ปูนซีเมนต์
  ทราย อิฐ ท่อประปา ฯลฯ และรายจ่ายอืน ๆ 

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

วัสดุอืน จํานวน 100,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ประปา เช่น ท่อประปา หัวก๊อก 
  กาว ข้องอ ฯลฯ และรายจ่ายอืน ๆ
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 324,400 บาท
งบดําเนินงาน รวม 324,400 บาท
ค่าใช้สอย รวม 324,400 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
- โครงการกองทุนเศรษฐกิจกรณีกลุ่มอาชีพผิดนัดไม่ชําระหนีตามสัญญา จํานวน 49,400 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าชดใช้เงินคืนโครงการเศรษฐกิจชุมชนฯ
   (ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564)
- โครงการจัดทําแผนพัฒนาท้องถินสีปี การติดตามและประเมินผลแผนฯ จํานวน 15,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดทําแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี 
  การติดตามและประเมินผลแผนฯ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุ 
  เครืองเขียน ค่าป้ายไวนิล ค่าตอบแทนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนา
  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2548 และทีแก้ไขเพิมถึง 
  ฉบับที 2 พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) 
  ฉบับเพิมเติม ครังที 3/2561 หน้า 15 ลําดับที 5
- โครงการผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ของพระบรมวงศานุวงค์และผู้ด้อย
โอกาส

จํานวน 30,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการผู้ป่วยในพระ
ราชานุเคราะห์
  ของพระบรมวงศานุวงค์และผู้ด้อยโอกาส โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
  ค่าสาธารณูปโภค และค่าใช้จ่ายอืน ๆ
- เป็นไปตาม พรบ. สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 
    และแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 6) พ.ศ.2552 และพรบ. กําหนดแผน
    และขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
    พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) 
- โครงการเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร
   และเครืองดืม และค่าใช้จ่ายอืน ๆ
- เป็นไปตาม พรบ. สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 
    และแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 6) พ.ศ.2552 และพรบ. กําหนดแผน
    และขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
    พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) 
   หน้า 155 ลําดับที 32
- โครงการส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวแบบเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมการปลูกผักสวน
ครัว
  แบบเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
  ค่าเมล็ดพันธ์พืช ค่าเงินรางวัลแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ
- เป็นไปตาม พรบ. สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 
    และแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 6) พ.ศ.2552 และพรบ. กําหนดแผน
    และขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
    พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) 
   หน้า 153 ลําดับที 28
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- โครงการส่งเสริมสนับสนุนสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุน
  สร้างความปรองดองและสมานฉันท์ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย 
  ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครืองดืม และค่าใช้จ่ายอืน ๆ
- เป็นไปตาม พรบ. สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 
  และแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 6) พ.ศ.2552 และพรบ. กําหนดแผน
  และขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
  พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564)
โครงการส่งเสริมและฝึกอบรมอาชีพแก่กลุ่มแม่บ้าน (การทําอาหารพืนบ้าน) 
หมู่ที ๙ บ้านจือแร

จํานวน 50,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมและฝึกอบรมอาชีพ
  แก่กลุ่มแม่บ้าน (การทําอาหารพืนบ้าน) หมู่ที ๙ บ้านจือแร
  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร
   และเครืองดืม และค่าใช้จ่ายอืน ๆ
- เป็นไปตาม พรบ. สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 
  และแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 6) พ.ศ.2552 และพรบ. กําหนดแผน
  และขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
  พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) 
  ฉบับแก้ไข เพิมเติม เปลียนแปลง ครังที 3/2561 หน้า 2 ลําดับที 4
โครงการส่งเสริมศักยภาพการใช้ภูมิปัญญาท้องถินในการประกอบอาชีพของ
สตรีตามแนววิถีเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที ๙ บ้านจือแร

จํานวน 50,000 บาท

    - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมศักยภาพการใช้
      ภูมิปัญญาท้องถินในการประกอบอาชีพของสตรีตามแนววิถีเศรษฐกิจ
      พอเพียง หมู่ที ๙ บ้านจือแร โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวิทยากร 
      ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครืองดืม และค่าใช้จ่ายอืน ๆ
    - เป็นไปตาม พรบ. สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2537 
      และแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 6) พ.ศ.2552 และพรบ. กําหนดแผน
      และขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
      พ.ศ. 2542
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) 
      ฉบับแก้ไข เพิมเติม เปลียนแปลง ครังที 3/2561
โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีและเยาวชน ม.4 จํานวน 50,000 บาท
    - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี
      และเยาวชน ม.4 โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวิทยากร 
      ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครืองดืม และค่าใช้จ่ายอืน ๆ
    - เป็นไปตาม พรบ. สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2537 
      และแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 6) พ.ศ.2552 และพรบ. กําหนดแผน
      และขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
      พ.ศ. 2542
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) 
      หน้า 157 ลําดับที 43
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 700,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 700,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 610,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการกีฬาฟุตซอล จํานวน 30,000 บาท
    - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการกีฬาฟุตซอล
      โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่าอาหารและเครืองดืม 
      และค่าใช้จ่ายอืน ๆ 
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
      ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา
      เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท.พ.ศ. 2559
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) 
      หน้า 179 ลําดับที 14

ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาเชือมสัมพันธ์ระหว่างหมู่บ้าน จํานวน 20,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการแข่งขันกีฬาเชือมสัมพันธ์
      ระหว่างหมู่บ้าน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์
      ค่าอาหารและเครืองดืม และรายจ่ายอืน ๆ 
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
      ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา
      เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท.พ.ศ. 2559
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) 
      หน้า 178 ลําดับที 8
  
ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย จํานวน 50,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย
      โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร
      และเครืองดืม และรายจ่ายอืน ๆ 
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
      ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา
      เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท.พ.ศ. 2559
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) 
      หน้า 177 ลําดับที 6

ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนอายุไม่เกิน 12 ปี จํานวน 70,000 บาท
      -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล
       เยาวชนอายุไม่เกิน 12 ปี โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย 
       ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครืองดืม และรายจ่ายอืน ๆ 
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
      ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา
      เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท.พ.ศ. 2559
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) 
      หน้า 179 ลําดับที 12
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ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล จํานวน 50,000 บาท
    - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล
      โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครืองดืม 
       และค่าใช้จ่ายอืน ๆ 
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
      ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา
      เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท.พ.ศ. 2559
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) 
      หน้า 178 ลําดับที 9

ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันเซปักตะกร้อ จํานวน 20,000 บาท
    - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการแข่งขันเซปักตะกร้อ
      โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครืองดืม 
      และค่าใช้จ่ายอืน ๆ 
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
      ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา
      เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท.พ.ศ. 2559
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) 
      หน้า 177 ลําดับที 2

ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันฟุตบอลตําบลต้านยาเสพติด จํานวน 200,000 บาท
    - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการแข่งขันฟุตบอลตําบล
      ต้านยาเสพติด โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
      ค่าอาหารและเครืองดืม และค่าใช้จ่ายอืน ๆ 
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
      ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา
      เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท.พ.ศ. 2559
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) 
      หน้า 174 ลําดับที 36

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันในระดับต่างๆ จํานวน 50,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วม
     แข่งขันในระดับต่าง ๆ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์
     และรายจ่ายอืน ๆ 
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
      ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา
       เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท.พ.ศ. 2559
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) 
      หน้า 178 ลําดับที 7

ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมผู้ฝึกสอนฟุตบอลประจําหมู่บ้าน จํานวน 50,000 บาท
    - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรม
     ผู้ฝึกสอนฟุตบอลประจําหมู่บ้าน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย 
     ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และรายจ่ายอืน ๆ 
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
     ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา
      เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท.พ.ศ. 2559
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) 
      หน้า 179 ลําดับที 13
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โครงการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชน จํานวน 70,000 บาท
    - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการแข่งขันกีฬาเด็ก
      และเยาวชน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
      ค่าอาหารและเครืองดืม และรายจ่ายอืน ๆ 
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
      ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา
      เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท.พ.ศ. 2559
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) 
      หน้า 175 ลําดับที 40

ค่าวัสดุ รวม 90,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 90,000 บาท
    - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซืออุปกรณ์กีฬา
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
        ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา
        เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท.พ.ศ. 2559
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 179
         ลําดับที 14

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 1,132,500 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,090,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,090,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการดะวะห์สัมพันธ์ จํานวน 150,000 บาท
    - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการดะวะห์สัมพันธ์
      โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่าอาหารและเครืองดืม 
      และค่าใช้จ่ายอืน ๆ 
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
      ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา
      เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท.พ.ศ. 2559
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) 
      หน้า 179 ลําดับที 14

ค่าใช้จ่ายโครงการมาวลิดประจําหมู่บ้าน จํานวน 200,000 บาท
    - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการมาวลิดประจําหมู่บ้าน
      โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหารและเครืองดืม 
      และค่าใช้จ่ายอืน ๆ 
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
      ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา
      เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท.พ.ศ. 2559
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) 
      หน้า 194 ลําดับที 2
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ค่าใช้จ่ายโครงการมาอัลฮิจเราะห์ จํานวน 50,000 บาท
    - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการมาอัลฮิจเราะห์
      โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่าอาหารและเครืองดืม 
       และค่าใช้จ่ายอืน ๆ 
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
      ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา
       เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท.พ.ศ. 2559
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) 
      หน้า 194 ลําดับที 6

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมวัฒนธรรมพืนบ้าน จํานวน 230,000 บาท
    - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมกิจกรรม
      วัฒนธรรมพืนบ้าน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวิทยากร 
      ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครืองดืม และค่าใช้จ่ายอืน ๆ 
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
      ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา
      เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท.พ.ศ. 2559
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) 
      หน้า 179 ลําดับที 15

ค่าใช้จ่ายโครงการสอนคัมภีร์อัลกุรอาน จํานวน 120,000 บาท
    - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสอนคัมภีร์อัลกุรอาน
      โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร
      และเครืองดืม และค่าใช้จ่ายอืน ๆ 
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
      ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา
       เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท.พ.ศ. 2559
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) 
      หน้า 167 ลําดับที 6

ค่าใช้จ่ายโครงการอาซูรอ จํานวน 100,000 บาท
    - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอาซูรอ
      โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
       ค่าอาหารและเครืองดืม และค่าใช้จ่ายอืน ๆ 
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
      ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา
      เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท.พ.ศ. 2559
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) 
      หน้า 194 ลําดับที 3

ค่าใช้จ่ายประเพณีต้อนรับเทศกาลต้อนรับปีใหม่ จํานวน 10,000 บาท
    - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการประเพณีต้อนรับ
      เทศกาลต้อนรับปีใหม่ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
       ค่าอาหารและเครืองดืม และค่าใช้จ่ายอืน ๆ 
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
      ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา
      เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท.พ.ศ. 2559
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) 
      หน้า 196 ลําดับที 18
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โครงการถือศีลอด (ปอซอ) จํานวน 200,000 บาท
    - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการถือศีลอด (ปอซอ)
      โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครืองดืม 
      และค่าใช้จ่ายอืน ๆ 
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
      ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา
      เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท.พ.ศ. 2559
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) 
      หน้า 195 ลําดับที 12

โครงการฝึกอบรมวิทยากรสอนกีรออาตี (สอนอัลกุร-อาน) จํานวน 30,000 บาท
    - เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมวิทยากร
      สอนกีรออาตี (สอนอัลกุร-อาน)
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
      ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา
      เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท.พ.ศ. 2559
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) 
      หน้า 195 ลําดับที 10

งบเงินอุดหนุน รวม 42,500 บาท
เงินอุดหนุน รวม 42,500 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
- ค่าใช้จ่ายงานวัฒนธรรมอําเภอสุไหงปาดี ประจําปี 2562 จํานวน 10,000 บาท
    - เพืออุดหนุนทีทําการอําเภอสุไหงปาดี ในการดําเนินงาน
วัฒนธรรม            
      อําเภอสุไหงปาดี และค่าใช้จ่ายอืน ๆ 
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
      ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) 
      หน้า 200 ลําดับที 6
- ค่าใช้จ้ายในการจัดงานของดีเมืองนราและรับเสด็จ จํานวน 30,000 บาท
    - เพืออุดหนุนทีทําการอําเภอสุไหงปาดี ในการดําเนินงานของดี
      เมืองนราและรับเสด็จ เป็นค่าตกแต่งริวขบวน และค่าใช้จ่ายอืน ๆ 
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
      ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) 
      หน้า 200 ลําดับที 7
- อุดหนุนตกแต่งเรือบุผชาติเป็นเรือขบวนแห่ทางนําในงานแข่งขันเรือหน้า
พระทีนัง ประจําปี 2562

จํานวน 2,500 บาท

    - เพืออุดหนุนสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถินจังหวัดนราธิวาส 
      และค่าใช้จ่ายอืน ๆ 
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
      ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) 
      หน้า 199 ลําดับที 4
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน รวม 11,150,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าจ้างออกแบบอาคาร จํานวน 200,000 บาท

งบลงทุน รวม 10,950,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 10,950,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
1. โครงการถมดินสนามฟุตบอล หมู่ที 1 บ้านตือระ จํานวน 500,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการถมดินสนามฟุตบอล หมู่ที 1 บ้านตือระ 
  ขนาดว้าง 12.00 เมตร ยาว 93.00 เมตร หนา 1.00 เมตร
- เป็นไปตาม พรบ. สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 
  และแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 6) พ.ศ.2552 และพรบ. กําหนดแผน
  และขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
  พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564)
  ฉบับแก้ไข เปลียนแปลง เพิมเติม ครังที 3/2561 
  หน้า 14 ลําดับที 7
14. อุดหนุนสําหรับชดเชยรายได้ทีลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพืนที
จัดหวัดชายแดนภาคใต้

จํานวน 4,200,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าชดเชยรายได้ ปีงบประมาณ 2562
    1. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านกลูบี - บ้านบาโงยือริง
         หมู่ที 6 บ้านกลูบี
         ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,243 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
โครงการก่อสร้างคูระบายนํา คสล. พร้อมฝาปิด หมู่ที 7 บ้านสือแด จํานวน 500,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างคูระบายนํา คสล. พร้อมฝาปิด หมู่ที 7 บ้านสือ
แด     
  ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาว 87 เมตร ลึก 0.80 เมตร
- เป็นไปตาม พรบ. สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 
  และแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 6) พ.ศ.2552 และพรบ. กําหนดแผน
  และขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
  พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564)
  ฉบับแก้ไข เปลียนแปลง เพิมเติม ครังที 3/2561 
  หน้า 16 ลําดับที 13
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โครงการก่อสร้างคูระบายนํา สายบ้านดาลู หมู่ที 9 บ้านจือแร จํานวน 400,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างคูระบายนํา สายบ้านดาลู หมู่ที 9 บ้านจือแร
  ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 175 เมตร ลึก 0.50 เมตร
- เป็นไปตาม พรบ. สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 
  และแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 6) พ.ศ.2552 และพรบ. กําหนดแผน
  และขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
  พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) 
  ฉบับแก้ไข เปลียนแปลง เพิมเติม ครังที 3/2561 
  หน้า 16 ลําดับที 15
โครงการก่อสร้างคูระบายนํา หมู่ที 4 บ้านสากอ จํานวน 450,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างคูระบายนํา 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. สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 
  และแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 6) พ.ศ.2552 และพรบ. กําหนดแผน
  และขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
  พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) 
  ฉบับแก้ไข เปลียนแปลง เพิมเติม ครังที 3/2561 
  หน้า 15 ลําดับที 10

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านบาโงยือริง-บาตูตีงี หมู่ที 11 จํานวน 500,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านบาโงยือริง-บาตูตีงี หมู่
ที 11      
  ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 115.00 หนา 0.15 เมตร
- เป็นไปตาม พรบ. สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 
  และแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 6) พ.ศ.2552 และพรบ. กําหนดแผน
  และขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
  พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) 
  ฉบับแก้ไข เปลียนแปลง เพิมเติม ครังที 3/2561 
  หน้า 17 ลําดับที 17

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านยะลูตง - บ้านสายะ หมู่ที 8 จํานวน 500,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านยะลูตง - บ้านสายะ หมู่
ที 8      
  ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 140.00 หนา 0.15 เมตร
- เป็นไปตาม พรบ. สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 
  และแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 6) พ.ศ.2552 และพรบ. กําหนดแผน
  และขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
  พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) 
  ฉบับแก้ไข เปลียนแปลง เพิมเติม ครังที 3/2561 
  หน้า 16 ลําดับที 14
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โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายฝาย หมู่ที 5 บ้านลาโล๊ะ จํานวน 500,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. สายฝาย หมู่ที 5 บ้านลาโล๊ะ
  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 175 เมตร หนา 0.15 เมตร
- เป็นไปตาม พรบ. สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 
  และแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 6) พ.ศ.2552 และพรบ. กําหนดแผน
  และขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
  พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564)  
  ฉบับแก้ไข เปลียนแปลง เพิมเติม ครังที 3/2561 
  หน้า 16 ลําดับที 11

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสนามฟุตบอล (ต่อยอดสายเดิม) หมู่ที 12 
บ้านสรายอ

จํานวน 500,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. สายสนามฟุตบอล (ต่อยอดสายเดิม) 
  หมู่ที 12 บ้านสรายอ
  ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 230.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
- เป็นไปตาม พรบ. สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 
  และแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 6) พ.ศ.2552 และพรบ. กําหนดแผน
  และขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
  พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) 
  ฉบับแก้ไข เปลียนแปลง เพิมเติม ครังที 3/2561 
  หน้า 17 ลําดับที 18
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที 3 บ้านบาโงมาแย จํานวน 500,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที 3 บ้านบาโงมาแย
  ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 235.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
- เป็นไปตาม พรบ. สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 
  และแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 6) พ.ศ.2552 และพรบ. กําหนดแผน
  และขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
  พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) 
  ฉบับแก้ไข เปลียนแปลง เพิมเติม ครังที 3/2561 
  หน้า 15 ลําดับที 9
โครงการก่อสร้างห้องนําสาธารณะ หมู่ที 10 บ้านตันหยง จํานวน 500,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างห้องนําสาธารณะ หมู่ที 10 บ้านตันหยง
   ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 5.00 เมตร
- เป็นไปตาม พรบ. สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 
  และแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 6) พ.ศ.2552 และพรบ. กําหนดแผน
  และขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
  พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564)
  ฉบับแก้ไข เปลียนแปลง เพิมเติม ครังที 3/2561 
  หน้า 17 ลําดับที 16
โครงการก่อสร้างห้องนําสาธารณะของ อบต.สากอ หมู่ที 12 จํานวน 700,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างห้องนําสาธารณะของ อบต.สากอ หมู่ที 12
  ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร
- เป็นไปตาม พรบ. สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 
  และแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 6) พ.ศ.2552 และพรบ. กําหนดแผน
  และขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
  พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) .
  หน้า 140 ลําดับที 17
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โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายนํา หมู่ที 2 บ้านบอเกาะ จํานวน 500,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอุโมงค์ระบายนํา หมู่ที 2 บ้านบอเกาะ
  ท่อเหลียมขนาด 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. สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 
  และแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 6) พ.ศ.2552 และพรบ. กําหนดแผน
  และขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
  พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564)
  ฉบับแก้ไข เปลียนแปลง เพิมเติม ครังที 3/2561 
  หน้า 15 ลําดับที 8
โครงการจัดซือทีดินเพือสร้างสนามฟุตบอล หมู่ที 6 บ้านกลูบี จํานวน 500,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือทีดินเพือสร้างสนามฟุตบอล หมู่ที 6 บ้านกลูบี
- เป็นไปตาม พรบ. สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 
  และแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 6) พ.ศ.2552 และพรบ. กําหนดแผน
  และขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
  พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) .
  ฉบับแก้ไข เปลียนแปลง เพิมเติม ครังที 3/2561 
  หน้า 16 ลําดับที 12
เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคา (ค่า K) จํานวน 200,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินชดเชยสัญญาแบบปรับค่าได้ ตามหนังสือ กค(กวจ)
   0405.2/ว 110 ลงวันที 5 มีนาคม พ.ศ. 2561 เรือง ซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติ
   ในการกําหนดเงือนไขและหลักเกณฑ์สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 450,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 450,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 450,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
- โครงการฟืนฟูนาร้าง จํานวน 250,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฟืนฟูนาร้าง
        โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่านํามันเบนซิน ค่ายาปราบศัตรูพืช 
        ค่าปุ๋ยเคมี ค่าเมล็ดพันธ์ข้าว และรายจ่ายอืน ๆ 
    - เป็นไปตามอํานาจหน้าทีในการคุ้มครอง ดูแล และบํารุงรักษา        
        ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 149
         ลําดับที 10
- โครงการศูนย์สาธิตการเกษตรผสมผสาน จํานวน 50,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการศูนย์สาธิตการเกษตร
        ผสมผสาน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
        ค่าเมล็ดพันธุ์พืช และรายจ่ายอืน ๆ 
    - เป็นไปตามอํานาจหน้าทีในการคุ้มครอง ดูแล และบํารุงรักษา        
        ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 158
         ลําดับที 46
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- โครงการส่งเสริมเกษตรกรปลูกพืชไร่หลังฤดูเก็บเกียว จํานวน 50,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมเกษตรกร
      ปลูกพืชไร่หลังฤดูเก็บเกียว โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย 
      ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเมล็ดพันธุ์พืช ค่าปุ๋ย และรายจ่ายอืน ๆ 
    - เป็นไปตามอํานาจหน้าทีให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) 
      หน้า 163 ลําดับที 17
- โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรแบบพอเพียงให้กับกลุ่มผู้มีรายได้ตํากว่า
เกณฑ์ จปฐ.

จํานวน 20,000 บาท

    -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกร
      แบบพอเพียงให้กับกลุ่มผู้มีรายได้ตํากว่าเกณฑ์ จปฐ. 
     โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเมล็ดพันธุ์พืช ค่า
ปุ๋ย     
      และรายจ่ายอืน ๆ 
    - เป็นไปตามอํานาจหน้าทีให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) 
      หน้า 149 ลําดับที 12
- โครงการอบรมเกษตรกรกลุ่มทํานา จํานวน 80,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมเกษตรกรกลุ่มทํา
นา
     โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
      ค่าอาหารและเครืองดืม และรายจ่ายอืน ๆ 
    - เป็นไปตามอํานาจหน้าทีให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) 
      หน้า 149 ลําดับที 8

งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ รวม 10,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
- โครงการร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ จํานวน 10,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้
        โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าพันธุ์ไม้ ค่าจัดประชาสัมพันธ์ 
        ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครืองดืม และรายจ่ายอืน ๆ 
    - เป็นไปตามอํานาจหน้าทีคุ้มครอง ดูแล และบํารุงรักษา    
        ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 191
         ลําดับที 2

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 13,076,232 บาท
งบกลาง รวม 13,076,232 บาท
งบกลาง รวม 13,076,232 บาท
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการโครงการอืน จํานวน 200,160 บาท

    - เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน สป.สช. ซึง อบต.สากอ สมทบ 40% 
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เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 7,500,000 บาท
     - เพือจ่ายให้กับผู้สูงอายุในพืนที อบต.สากอ
     - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่าย
เบีย     
       ยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2552
       รวมถึงหนังสือทีเกียวข้อง
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) 
       หน้า 164 ลําดับที 2

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 3,168,000 บาท
     - เพือจ่ายให้กับผู้พิการในพืนที อบต.สากอ
     - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่าย
เบีย     
       ความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน (ฉบับที 2) 
       พ.ศ. 2559 รวมถึงหนังสือทีเกียวข้อง
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564)
       หน้า 164 ลําดับที 3

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 150,000 บาท
     - เพือจ่ายให้กับผู้ป่วยเอดส์ในพืนที อบต.สากอ
     - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงิน
สงเคราะห์
       เพือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2548
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564)
       หน้า 164 ลําดับที 4

สํารองจ่าย จํานวน 1,700,000 บาท
       - เพือเป็นค่าใช้จ่าย
             - เงินสํารองจ่ายในกิจการทีไม่สามารถคาดการณ์ไว้ล่วงหน้า
             - เงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย ฯลฯ เพือจ่าย
เป็น
                ค่าวัสดุ สิงของ อาหารแห้ง เงินสด ฯลฯ
        - เป็นไปตามหนังสือสังการ หนังสือด่วนทีสุด ที มท. 0808.2
/ว2989 
                ลงวันที 31 พฤษภาคม 2560 และ มท.0303.4/2667 
                ลงวันที 12 มีนาคม 2545 
        - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 60,000 บาท
เงินช่วยพิเศษ จํานวน 80,000 บาท
    - เพือจ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษ ค่าทําศพให้กับข้าราชการ 
       พนักงานส่วนท้องถิน และพนักงานจ้างฯ ฯลฯ
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564)

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 218,072 บาท
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