
ประมาณการรายจายรวมทั้งสิ้น 43,756,842 บาท จายจากรายไดจัดเก็บเองหมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน

อุดหนุนทั่วไป แยกเปน

งานบริหารทั่วไป (สํานักงานปลัด อบต.) รวม 12,177,180  บาท

  งบบุคลากร รวม 7,818,180    บาท

เงินเดือน (ผายการเมือง) รวม 2,916,720    บาท

1) ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080       บาท

   -เพื่อจายเปนเงินเดือนผูบริหาร  ไดแก

นายกองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน  1 อัตรา

รองนายกองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน 2 อัตรา

2) ประเภทเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายกฯ จํานวน 42,120         บาท

   -เพื่อจายเปนคาตอบแทนประจําตําแหนงของผูบริหาร ไดแก

นายกองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน  1 อัตรา

รองนายกองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน 2 อัตรา

3) ประเภทเงินคาตอบแทนพิเศษของผูบริหาร  ไดแก จํานวน 42,120         บาท

นายกองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน  1 อัตรา

รองนายกองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน 2 อัตรา

4) ประเภทเงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

นายกองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน 86,400         บาท

    -เพื่อจายเปนคาตอบแทน ไดแก

เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน  1 อัตรา

5) ประเภทเงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น  ประกอบดวย จํานวน 2,232,000     บาท

-ประธานสภาฯ อบต. ตั้งไว 134,640     บาท

-รองประธานสภาฯ  ตั้งไว  110,160     บาท

-เลขานุการสภา อบต. ตั้งไว 86,400       บาท

-สมาชิกสภาฯ อบต. จํานวน 22 คน ตั้งไว  1,900,800         บาท

แผนงานบริหารงานทั่วไป
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เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 4,901,460    บาท

1) ประเภทเงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,568,840     บาท

    เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบล จํานวน 8 อัตรา

-ตําแหนง ปลัด อบต. ระดับ 8 จํานวน  1  อัตรา

-ตําแหนง รองปลัด อบต. ระดับ 7 จํานวน  1  อัตรา

-ตําแหนง หัวหนาสํานักปลัด ระดับ 7 จํานวน  1 อัตรา

-ตําแหนง หน.ฝายบริหารงานทั่วไป ระดับ6 จํานวน 1 อัตรา

-ตําแหนง จนท.วิเคราะหฯ ระดับ 7 จํานวน 1 อัตรา

-ตําแหนง บุคลากร ระดับ 6ว จํานวน 1 อัตรา

-ตําแหนง นักพัฒนาชุมชน ระดับ 5 จํานวน 1 อัตรา

-ตําแหนง จพง.ธุรการ ระดับ 6ว จํานวน  1 อัตรา

-ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุข จํานวน 1 อัตรา

2) เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน จํานวน 359,400       บาท

เพื่อจายเปน

-เงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจําสํานักงานพื้นที่

พิเศษและเงินตอบแทนพิเศษรายเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล

จํานวน  9  อัตรา

-เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ (พสร.) จํานวน  1 ขั้น  ใหแก

พนักงานสวนตําบล  จํานวน  2  อัตรา

-เงินคาตอบแทนพิเศษรายเดือนของพนักงานสวนตําบลที่ไดรับ

เงินประจําตําแหนง

3) ประเภทเงินประจําตําแหนง จํานวน 151,200       บาท

-เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง ปลัด อบต. ระดับ 8

-รองปลัด อบต. ระดับ 7 หัวหนาสํานักปลัด ระดับ 7

4) ประเภทคาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,396,020     บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ  จํานวน  4 อัตรา

-ผช. จพง.ธุรการ  จํานวน  1  อัตรา

-ผช.จพง.พัฒนาชุมชน  จํานวน  1  อัตรา

-ผช.จนท.ปองกันฯ  จํานวน  1  อัตรา

-พนักงานขับรถขยะ  จํานวน  1  อัตรา

-เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางทั่วไป   จํานวน  7 อัตรา

ตั้งไว  840,000 บาท
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5) ประเภทเงินเพิ่มตางๆของพนักงาน จํานวน 426,000       บาท

เพื่อจายเปน

-เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางตามภารกิจ

4 อัตรา ตั้งไว  96,000 บาท

-เงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจําสํานักงานพื้นที่พิเศษ

และเงินคาตอบแทนพิเศษรายเดือน ใหแกพนักงานจาง

จํานวน  11  อัตรา  ตั้งไว  330,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 614,000      บาท

คาตอบแทน รวม 614,000      บาท

1) ประเภทคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก จํานวน 390,000      บาท

    องคกรปกครองสวนทองถิ่น

เพื่อจายเปน

-คาตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจางและคาตอบแทนผู

ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก อปท. ตางๆ เชน

คณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง เปนตน ตั้งไว  30,000 บาท

- คาตอบแทนการสํารวจประเมินความพึงพอใจในการใหบริการ

  ของ อปท. ตั้งไว  20,000 บาท

- คาเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ

(เงินรางวัลประจําป) ตั้งไว  340,000 บาท

2) ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000         บาท

   - เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแก

     พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง

3) ประเภทคาเชาบาน

   - เพื่อจายเปนคาเชาบาน เชาซื้อบาน คาผอนชําระเงินกูฯ ใหแก จํานวน 144,000       บาท

     พนักงานสวนตําบล และผูมีสิทธิ์ตามระเบียบฯ

4) ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000         บาท

    - เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวน

      ตําบลและนายกองคการบริหารสวนตําบล

5) ประเภทเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล จํานวน 50,000         บาท

   - เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล ใหแกพนักงานสวน

     ตําบล และนายกองคการบริหารสวนตําบล
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คาใชสอย  (532000) รวม 2,762,000    บาท

1) ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 920,000       บาท

   - เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนของพนักงานสวน

ตําบล ผูบริหารและสมาชิกสภาฯ ฯลฯ 

   - คาจางเหมาบริการ เพื่อจายเปนคาใชจายในการซอมแซมไฟฟา

สาธารณะการติดตั้งอุปกรณไฟฟา ประปา โทรศัพท คาขนเหมาขน

ยาย คาจางถางปาริมทาง ฯลฯ 

   - คาจางเหมาคนสวนและแมบาน เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการ

จํานวน  2  อัตรา  

2) ประเภทรายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 60,000         บาท

   - คาใชจายในการเลี้ยงรับรองในการตอนรับคณะบุคคลมาเยี่ยม

เยียนอบต. ไมเกิน 1% ของรายไดจริง เพื่อจายเปนคาอาหาร คา

เครื่องดื่ม คาของขวัญเปนตน

  - คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภา อบต. หรือคณะกรรมการ หรือ

คณะอนุกรรมการ ฯลฯ หรือการประชุมระหวาง อปท.หรืออปท.กับ

รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนเพื่อจายเปนคาอาหาร เครื่องดื่มตางๆ

เครื่องใชในการเลี้ยงรับรองและคาบริการอื่นๆ ซึ่งจําเปนตองจาย

ที่เกี่ยวกับการเลี้ยงรับรองและคาบริการอื่นๆ

3) ประเภทรายจายเกี่ยวกับเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา

ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

   - คาใชจายโครงการเด็กดีศรีสากอ จํานวน 17,000         บาท

      เพื่อจายเปนคาใชจายเปนทุนเรียนดี สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม

แตมีฐานะยากจน

   -คาใชจายโครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานภายในประเทศ จํานวน 150,000       บาท

ของพนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง อบต.

   เพื่อจายเปนคาใชจายในการฝกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของ

   พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง เชน คาอาหารและเครื่องดื่ม

   ฯลฯ

   - คาใชจายโครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานภายในประเทศ จํานวน 400,000 บาท

     ของคณะผูบริหาร และสมาชิกสภาฯ

- คาจางเหมาบริการอยูเวรยาม เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการ

จํานวน  7  อัตรา  
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     เพื่อจายเปนคาใชจายในการศึกษาดูงานของคณะผูบริหาร

     และสมาชิกสภาฯ

   - คาใชจายโครงการรณรงคลดปริมาณขยะและแยกขยะ จํานวน 10,000         บาท

     (ธนาคารขยะ)

     เพื่อจายเปนคาใชจายในการทําความสะอาดและแยกขยะ ฯลฯ จํานวน

   - คาใชจายโครงการวันเด็กแหงชาติ 100,000       บาท

     เพื่อจายเปนคาอาหารและเครื่องดื่ม คาวัสดุการเรียนการสอนฯ

   - คาใชจายโครงการวันผูสูงอายุ จํานวน 100,000       บาท

     เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมวันผูสูงอายุ เชน

     คาอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ

   - คาใชจายโครงการศึกษาดูงานวิสาหกิจชุมชนตําบลสากอ จํานวน 200,000       บาท

     -  เพื่อจายเปนคาใชจายในการศึกษาดูงานกลุมวิสาหกิจชุมชน

        ตําบลสากอ

   - คาใชจายจัดทําโครงการทําความสะอาดที่สาธารณะ จํานวน 30,000         บาท

     ศาสนสถานรักษาสิ่งแวดลอม

      - เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณในการทําความสะอาด

        สถานที่ ฯลฯ

   - คาใชจายจัดทําโครงการฝกอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็ก จํานวน 100,000       บาท

     และเยาวชนภาคฤดูรอน

      - เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดฝกอบรม คุณธรรมฯ ฯลฯ

   - คาใชจายในการเดินทางไปราชการในตางประเทศ

     - เพื่อจายเปนคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะคาชดเชยพาหนะ จํานวน 300,000       บาท

     ในการเดินทางไปราชการทั้งในและนอกราชอาณาจักร 

     ของพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง และผูมีสิทธิตามระเบียบฯ

   - คาใชจายในการรับเสด็จ จํานวน 10,000         บาท

     - เพื่อจายเปนคาใชจายในการเตรียมรับเสด็จ เชน คาจัดทําปาย

       ทรงพระเจริญ ซุมรับเสด็จ ฯลฯ

   - คาใชจายในการเลือกตั้งผูบริหารและสมาชิกสภาฯ จํานวน 200,000       บาท

     แทนตําแหนงวาง

     -  เพื่อจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการจัดใหมีการเลือกตั้งซอม

        ผูบริหารและสมาชิกสภา
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   - โครงการวันเยาวชนแหงชาติ จํานวน 15,000         บาท

     - เพื่อจายเปนคาจางจัดกิจกรรม คาอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ

4) คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 150,000       บาท

    (รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงเพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกต)ิ

    เพื่อจายเปน

    - คาบํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑที่มีวงเงินไมเกิน 5,000บาท

      เชน รถยนต รถจักรยานยนต กลองถายรูปเครื่องถาย

      เอกสารเปนตน

คาวัสดุ (533300) รวม 650,000      บาท

1) ประเภทวัสดุงานบานงานครัว จํานวน 70,000         บาท

    เพื่อจายเปนคาสิ่งของเครื่องใชตางๆ เชน คูลเลอร จาน แกวน้ํา

    ฯลฯ

2) ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 100,000       บาท

   เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออะไหล และอุปกรณรถยนต เชน ลอยาง

   กระจก และอื่นๆ ฯลฯ

3) ประเภทวัสดุเชื่อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 300,000       บาท

   เพื่อจายเปนคาน้ํามันดีเซลน้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง สําหรับ

   รถยนตสวนกลาง รถเก็บขยะรถน้ําเอนกประสงค เปนตน

4) ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 150,000       บาท

    เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดทําวารสารสากอสาสนและ

    คาหนังสือพิมพรายวัน หนังสือเอกสารทางวิชาการ และอื่นๆ

    ฯลฯ

5) ประเภทวัสดุกีฬา จํานวน 30,000         บาท

    เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณกีฬาภายในสํานักงาน และอื่นๆ

งบลงทุน รวม 273,000       บาท

หมวดคาครุภัณฑและสิ่งกอสราง รวม 273,000      บาท

คาครุภัณฑ (541000) รวม 273,000      บาท

1) ประเภทครุภัณฑสํานักงาน

    1.1  คาจัดซื้อตูเก็บแฟม  4  ชั้น จํานวน 9,000          บาท

           เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเก็บแฟม  4 ชั้น มีคุณลักษณะ

พื้นฐานดังนี้

51



          - ตูเหล็กขนาด 92.0 x 31.6 x 183 ซม. (คุณสมบัติ

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เลขที่ มอก. 353-2532)

(ราคาตามทองตลาด เนื่องจากเปนรายการที่ไมไดระบุในบัญชี

มาตรฐานครุภัณฑ พ.ศ. 2558 ซึ่งอบต.มีความจําเปนตองจัดซื้อ

สําหรับใชในงานสํานักปลัด) (บรรจุแผนพัฒนาสามป 

พ.ศ. 2559 - 2561 หนา 105 ขอ 5)

    1.2 คาจัดซื้อตูเก็บชุดดับเพลิงและอุปกรณดับเพลิง จํานวน 5,500          บาท

         เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเก็บชุดดับเพลิงและอุปกรณดับเพลิง

มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้

        - ตู ขนาด 120 x 160 x 50 ซม. ดานหนาเปนกระจกใส 

มีกุญแจล็อกและประตูแบบสองดาน (คุณสมบัติตามมาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เลขที่มอก. 353 2532) (ราคาตามทองตลาด

เนื่องจากเปนรายการที่ไมไดระบุในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ

พ.ศ.  2558 ซึ่งอบต. มีความจําเปนตองจัดซื้อสําหรับใชในงาน

สํานักปลัด)

    1.3 คาจัดซื้อโทรสารกระดาษธรรมดา ระบบฟลม และเพิ่มฟลม จํานวน 9,000          บาท

แฟกซ จํานวน 2 ชิ้น

         เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโทรสารกระดาษธรรมดามีคุณลักษณะ

พื้นฐานดังนี้

        ความเร็วในการสงไมนอยกวา  12 วินาที ปอนเอกสารตอ

เนื่องไมนอยกวา 10 แผน (คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ

อุตสาหกรรม เลขที่มอก. 353-2532) (ราคาตามทองตลาด

เนื่องจากเปนรายการที่ไมไดระบุในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ

พ.ศ. 2558 ซึ่งอบต. มีความจําเปนตองจัดซื้อสําหรับใชในงานใน

สํานักปลัด)

   1.4 คาจัดซื้อเกาอี้สํานักงานแบบมีโชค  จํานวน  2  ตัว จํานวน 7,000          บาท

        เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้สํานักงานแบบมีโชค (คุณสมบัติ

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (ราคาตามทองตลาด 

เนื่องจากเปนรายการที่ไมไดระบุในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ 

พ.ศ.  2558  ซึ่งอบต. มีความจําเปนตองจัดซื้อสําหรับใชงาน

ในสํานักงานปลัด
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2) ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ

    -  คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา จํานวน 33,000         บาท

       เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด750 va

จํานวน 10 ตัว (บรรจุในแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2558-2560

หนา 106 ขอ 12)

    -  คาจัดซื้อทีวี LED พรอมติดตั้งขาเหล็กติดยึดเพดาน จํานวน 17,000         บาท

       เพื่อจายเปนคาจัดซื้อทีวี led พรอมติดตั้งขาเหล็กยึดเพดาน

กวางจอภาพ 40 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง 

(บรรจุแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2558-2560 หนา 106 ขอ 14)

3) ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร

   -  คาจัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเชอร/ชนิด LED ขาวดํา จํานวน 7,300          บาท

      - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพ คุณลักษณะพื้นฐาน

      - มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x600 dpi

      - ความเร็วในการพิมพรางไมนอยกวา 30 หนาตอนาที

      - สามารถพิมพเอกสารกลับหนาอัติโนมัติได

      - มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 32 MB

      - มีชองเชื่อมตอ (interface) แบบ Paralled หรือ USB 

        หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง

      - สามารถใชไดกับ A4,letter,Laget และ Custom โดย

        มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 250 แผน

        เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร

        ป  58  บรรจุในแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561 

        หนา 103 ขอ  11
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คุณลักษณะดังนี้ ระดับความละเอียด เปนความละเอียดของจอภาพ

(resolution) พิกเซล

ขนาดที่กําหนดเปนขนาดจอภาพขั้นต่ํา 40 นิ้ว

แสดงภาพดวยหลอดภาพ  แบบ LED BackLIGHT

ชองตอ HDMI ไมนอยกวา 2 ชองสัญญาน เพื่อการเชื่อมตอสัญญาณ

ภาพและเสียง ชองตอ USB ไมนอยกวา 1 ชองสัญญาณ รองรับไฟล

ชองการเชื่อมตอแบบ AV. DVD Component

มีชองตอ Digital Tuner (DVB-T2)

บัญชีราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ พ.ศ. 2558



   -  คาใชจายในจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล จํานวน 27,200         บาท

แบบที่  1  (จอขนาดไมนอยกวา  18.5  นิ้ว)

      เพื่อจายเปนคาจัดซื้อคอมพิวเตอร มีคุณลักษณะพื้นฐาน

      -  มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU)  ไมนอยกวา 4 แกนหลัก

         4 core หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็ว

         สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 3.0 GHZ 

         จํานวน 1หนอย 

      -  หนวยประเมินผลกลาง (CPU) มีความจําไมนอยกวา 6 MB

         สําหรับแบบ L3 Cache Memory หรือ

         แบบ Smart Cache Memory

      -  หนวยประเมินผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด

         อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้

   1.  เปนแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีมีหนวย

       ความจําขนาดไมนอยกวา 1 GB หรือ

   2.  มีหนวยประเมินผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวย

       ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit 

       ที่สามารถใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาด

       ไมนอยกวา 1GB หรือ

   3.  มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูบนแผงวงจรหลัก

       แบบ Onboard Graphics ที่มีความสามารถในการใชหนวย

       ความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 1 GB

       - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3  หรือดีกวา

         มีขนาดไมนอยกวา  4 GB

       - มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Disk) ชนิด Sata หรือดีกวา

         ขนาดบรรจุไมนอยกวา 1 TB จํานวน 1 หนวย

       - มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย

       - มีชองเชื่อมระบบเครือขาย (Network Interface) 

          แบบ 10/100/1000 Base หรือดีกวาจํานวน 

          ไมนอยกวา 1 ชอง

       - มีแปนพิมพและเมาส
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       - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกวา มี Contrast  Ratio 

         ไมนอยกวา 600-1 และมีขนาดไมนอยกวา 18.5 นิ้ว

         จํานวน  1 หนวย   เกณฑราคากลางและคุณลักษณะ

         พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ป 58

         (บรรจุแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561 หนา 102 ขอ1)

4)  ประเภทครุภัณฑงานบานงานครัว  (410900) รวม 10,000        บาท

     4.1 คาจัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบสะพายหลังขอแข็ง จํานวน 10,000         บาท

          จํานวน  1  เครื่อง

          เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องตัดหญา โดยมีคุณสมบัติดังนี้

          -  เปนเครื่องตัดหญาแบบสะพาย

          -  ความเร็วใบตัด (รอบ/นาท)ี ไมนอยกวา  5,000-7,000

          -  ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา  30  ซีซี

          -  ระบบสตารทเครื่อง มือดึงสตารท มีลานมวนกลับในตัว

          -  เครื่องยนตขนาดไมต่ํากวา 1.5 แรงมา (คุณสมบัติตาม

มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (ราคาตามทองตลาด 

          เนื่องจากเปนรายการที่ไมไดระบุในบัญชีมาตรฐาน

ครุภัณฑ พ.ศ. 2558 ซึ่งอบต. มีความจําเปนตองจัดซื้อ

สําหรับใชงานในสํานักงานปลัด

5)  คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 148,000       บาท

     -  เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาซอมแซมทรัพยสินครุภัณฑ

        สํานักงานขององคการบริหารสวนตําบลสากอ  เชน

        เครื่องถายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ รถยนตสวนกลาง

        กลองถายรูป ฯลฯ

งบเงินอุดหนุน  (560000) รวม 60,000        บาท

หมวดเงินอุดหนุน (561000) รวม 60,000        บาท

ประเภทเงินอุดหนุน  (561000) รวม 60,000        บาท

   1.  เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 60,000         บาท

       - อุดหนุนโครงการสงเสริมการดําเนินงานศูนยรวมขอมูล

         ขาวสารการซื้อหรือการจางของ อบต. ระดับอําเภอ 
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         อําเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ประจําป  59 

         ใหแกองคการบริหารสวนตําบลสากอ ตั้งไว 30,000 บาท

         เพื่อจายเปนการดําเนินตามโครงการ เชน

         คาเครื่องคอมพิวเตอร ฯลฯ 

         (บรรจุแผนพัฒนาสามป หนา 113 ขอ 4)

       - อุดหนุนที่ทําการอําเภอสุไหงปาดี โครงการแกไข

         ปญหายาเสพติด ตั้งไว  30,000 บาท  เพื่ออุดหนุน

         ที่ทําการอําเภอสุไหงปาดีโครงการแกไขปญหายาเสพติด

งานบริหารงานคลัง  (กองคลัง)  (00113) รวม 3,312,002    บาท

   งบบุคลากร  (520000) รวม 1,700,402    บาท

         เงินเดือน  (ฝายประจํา)  (522000) รวม 1,700,402    บาท

1)  เงินเดือนพนักงาน 220100 จํานวน 925,370 บาท

    เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบล  จํานวน  4  อัตรา

    -  ผูอํานวยการกองคลัง  ระดับ  7  จํานวน  1  อัตรา

    -  หัวหนาฝายการเงินฯ  ระดับ  6  จํานวน  1  อัตรา

    -  จพง.การเงินและบัญชี  ระดับ  6ว  จํานวน  1  อัตรา

    -  จพง. ธุรการ  ระดับ  5  จํานวน  1  อัตรา

2)  เงินเพิ่มตางๆ  ของพนักงาน จํานวน 140,160       บาท

    -  เงินสวัสดิการสําหรับพื้นที่พิเศษและเงินคาตอบแทนพิเศษ

       รายเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล จํานวน  4  อัตรา

       ตั้งไว  120,000 บาท  

    -  เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรพ (พสร.)   จํานวน  1  ขั้น ใหแก

       พนักงาน อบต. ตั้งไว 20,160 บาท

3)  ประเภทเงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000         บาท

     -  เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงผูอํานวยการกองคลัง

        ระดับ  7  จํานวน  1  อัตรา

4)  ประเภทคาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 412,872 บาท

     -  เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง  จํานวน  3  อัตรา

        -  ผช. จพง.จัดเก็บรายได  จํานวน  1  อัตรา

        -  ผช. จพง.การเงินและบัญชี จํานวน  1  อัตรา

        -  ผช. จพง.พัสดุ  จํานวน  1  อัตรา
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5)  เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง จํานวน 180,000       บาท

     เพื่อจายเปน

     -  เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางตามภารกิจ

        จํานวน  3  อัตรา

     -  เงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจําสํานักงานพื้นที่

งบดําเนินงาน (531000) รวม 1,573,500    บาท

หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ รวม 1,008,800    บาท

   1.  คาตอบแทน  (531000) รวม 284,300      บาท

        1.1  ประเภทคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน จํานวน 200,000       บาท

แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น

เพื่อจายเปน

-  คาประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ

   ตั้งไว  200,000บาท

เพื่อจายเปนเงินคาประโยชนตอบแทนอื่นใหแก

พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง ฯลฯ

        1.2  ประเภทคาเชาบาน จํานวน 28,800        บาท

- เพื่อจายเปนคาเชาบานเชาซื้อบาน คาผอนชําระเงินกูฯ

ใหแกพนักงานสวนตําบล

        1.3  ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000         บาท

- เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร  ใหแก

พนักงานสวนตําบล  จํานวน 1  อัตรา

        1.4  ประเภทเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล จํานวน 45,500         บาท

- เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล  ใหแก

พนักงานสวนตําบล

   2.  คาใชสอย  (532000) รวม 400,000      บาท

        2.1  ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 100,000       บาท

-  เพื่อจายเปนคาธรรมเนียม คาลงทะเบียนในการฝก

   อบรมและสัมมนาของพนักงานสวนตําบล และ

   พนักงานจางฯ
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        2.2  ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ

  ที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

     คาใชจายในการเดินทางไปราชการในประเทศ จํานวน 100,000       บาท

     -  เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ

        ในประเทศเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการและคาเบี้ย

        เลี้ยงรวมถึงคาใชจายอื่นๆ ของพนักงานสวน

        ตําบล และพนักงานจาง ฯลฯ

    โครงการจัดทําแผนที่ภาษี จํานวน 200,000       บาท

    -  เพื่อจายเปน

       -  คาจัดทําแผนที่ภาษี  กองคลัง

   3.  คาวัสดุ  (533000) รวม 324,500      บาท

        3.1  ประเภทวัสดุสํานักงาน (533000) จํานวน 160,000       บาท

-  เพื่อจายเปนคาวัสดุตางๆ ที่จําเปนใชในสํานักงาน 

   เชน กระดาษ ปรากกา ดินสอ เครื่องเขียน ฯลฯ

        3.2  ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000         บาท

-  เพื่อจายเปนคาวัสดุถายรูป กระดาษถายรูป ฯลฯ 

        3.3  ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 150,000       บาท

-  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอรตางๆ เชน

   อุปกรณบันทึกขอมูลเครื่องอานและบันทึกขอมูล ฯลฯ

        3.4  วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 4,500          บาท

-  เพื่อจายเปนคาตูเก็บวัสดุงานบานงานครัว 2 ตู

   4.  คาสาธารณูปโภค  (534000) รวม 564,700      บาท

        4.1  คาไฟฟา (340100) จํานวน 350,000       บาท

-  เพื่อจายเปนคากระแสไฟฟาประจําสํานักงานและ

   คากระแสไฟฟาระบบประปาหมูบานกอนการสงมอบ

-  คากระแสไฟฟาสาธารณะเกินสิทธิ์ 

   ตั้งไว 150,000 บาท เพื่อจายเปนคากระแสไฟฟา

   เกินสิทธิ์ ฯลฯ

        4.2  คาบริการโทรศัพท จํานวน 84,000         บาท

-  เพื่อจายเปนคาโทรศัพทในสํานักงาน และ

   โทรศัพทมือถือ
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        4.3  คาบริการไปรษณีย จํานวน 20,000         บาท

-  เพื่อจายเปนคาธนาณัติ คาดวงตราไปรษณียและอื่นๆ

        4.4  คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 110,700       บาท

   เพื่อจายเปน

-  คาบริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูง  ADSL

   ตั้งไว 108,000 บาท

-  คาเชาพื้นที่เวปไซตเซอเวอรพรอมโดมเมน ADSL

   ตั้งไว 2,700 บาท

งบลงทุน รวม 38,100        บาท

หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง รวม 38,100        บาท

   5.  คาครุภัณฑ (541100) รวม 38,100        บาท

        5.1  ครุภัณฑสํานักงาน

-  คาจัดซื้อตูเหล็กบานทึก จํานวน 2 ตู จํานวน 15,000         บาท

   -  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็กบานทึก มีคุณลักษณะ

พื้นฐานดังนี้

       -  ตูเหล็กขนาด 2 บาน (คุณสมบัติตามมาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เลขที่ มอก. 353-2532 

(ราคาตามทองตลาด เนื่องจากเปนรายการที่ไมไดระบุ

ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ พ.ศ.  2558  ซึ่งอบต. มีความ

จําเปนตองจัดซื้อสําหรับใชในกองคลัง)

-  คาใชจายในการจัดซื้อโตะคอมพิวเตอร จํานวน 3,500          บาท

จํานวน 1 ตัว

   -  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะคอมพิวเตอร (คุณสมบัติ

มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (ราคาตามทองตลาด

เนื่องจากเปนรายการที่ไมไดระบุในบัญชีมาตรฐาน

ครุภัณฑ พ.ศ. 2558 ซึ่ง อบต. มีความจําเปนตองจัดซื้อ

สําหรับใชงานในสวนกองคลัง

-  คาใชจายในการจัดซื้อพิมพดีด  จํานวน 1 ตัว จํานวน 3,500          บาท

   -  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะพิมพดีด (คุณสมบัติตาม

มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (ราคาตามทองตลาด

เนื่องจากเปนรายการที่ไมไดระบุในบัญชีมาตรฐาน
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ครุภัณฑ พ.ศ.2558 ซึ่ง อบต. มีความจําเปนตองจัดซื้อ

สําหรับใชในสวนกองคลัง

-  คาใชจายในการจัดซื้อเกาอี้สํานักงานแบบมี่โชค จํานวน 16,100         บาท

จํานวน 7 ตัว

   -  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้สํานักงานแบบมีโชค

(คุณสมบัติตามมาตรฐานอุตสาหกรรม (ราคาตามทอง

ตลาด เนื่องจากเปนรายการที่ไมไดระบุในบัญชีมาตรฐาน

ครุภัณฑ พ.ศ. 2558 ซึ่ง อบต. มีความจําเปนตองจัดซื้อ

สําหรับใชในสวนกองคลัง

งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย   (00123) รวม 190,000      บาท

   งบดําเนินงาน  (530000) รวม 164,000      บาท

1.  คาใชสอย  (532000) รวม 164,000      บาท

     1.1  รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ

รายจายหมวดอื่นๆ

-  คาใชจายโครงการกิจกรรมอปพร. จํานวน 20,000         บาท

   เพื่อจายเปนคาจัดกิจกรรมคาอาหารและคาเครื่องดื่ม

ฯลฯ (บรรจุในแผนพัฒนาสามป หนา 90 ขอ 7)

-  คาใชจายโครงการเจ็ดวันวันอันตรายประจําศูนย  อบต.สากอ จํานวน 30,000         บาท

   เพื่อจายเปนคาใชจายในการตั้งจุดตรวจตอนรับเทศบาล

สงทายปเกาตอนรับปใหมคายานพาหนะ อาหาร และเครื่องดื่ม ฯลฯ

(บรรจุในแผนพัฒนาสามป หนา 90 ขอ 10)

-  โครงการจัดฝกอบรมอปพร. จํานวน 20,000         บาท

   เพื่อจายเปนคาใชจายฝกอบรมฝกทบทวนสําหรับ อปพร.

(บรรจุในแผนพัฒนาสามป หนา 89 ขอ 1)

-  โครงการซักซอมแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 20,000         บาท

   เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการซักซอมแผนปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย (บรรจุในแผนพัฒนาสามป หนา 90 ขอ 8)

2.  ประเภทคาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 74,000         บาท

     เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินขององคการ

บริหารสวนตําบล เชน คาซอมแซมตางๆ ฯลฯ
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3.  งบลงทุน จํานวน 26,000         บาท

     หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง

     คาครุภัณฑ   (541000)

     ประเภทครุภัณฑเครื่องดับเพลิง   (411100)

     -  คาจัดซื้อสายสงน้ําดับเพลิงชนิดยางสังเคราะห 3 ชั้น

        -  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสายสงน้ําดับเพลิงยางสังเคราะหฯ

ยาง ขนาด  1.50 นิ้ว   ความยาว  20.00 เมตร

      (ตามราคาทองตลาด เนื่องจากเปนรายการที่ไมไดระบุในบัญชี

มาตรฐานครุภัณฑ  พ.ศ.  2558 ซึ่งอบต. มีความจําเปนตองจัดซื้อ

สําหรับงานปองกันฯ (บรรจุในแผนพัฒนาสามป พ.ศ.  2555-2561

หนา 102 ขอ 9)

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) (กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม) รวม 2,199,720    บาท

    งบบุคลากร  (520000) รวม 1,522,720    บาท

เงินเดือน  (ฝายประจํา)   (522000) รวม 1,522,720    บาท

1.  ประเภทเงินเดือนพนักงาน (220100) จํานวน 562,320       บาท

 เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบล  จํานวน  2 อัตรา

 -  ตําแหนง  นักบริหารงานการศึกษา ระดับ 7 จํานวน 1 อัตรา

 -  ตําแหนง  นักวิชาการศึกษา ระดับ 5 จํานวน 1 อัตรา

2.  ประเภทเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน จํานวน 240,000       บาท

 เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆ ใหแกพนักงานสวนตําบลและครูผูดูแลเด็ก

 -  เงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจําพื้นที่พิเศษ

3.  ประเภทเงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000         บาท

 เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงใหแก

 - ผูอํานวยการกองการศึกษา ระดับ 7 จํานวน 1 อัตรา

4.  ประเภทคาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 486,400       บาท

 เพื่อจายเปนเงินคาจางตางๆ ใหแก ผูดูแลเด็ก จํานวน 3 อัตรา

- พนักงานจางตามภารกิจ 3 อัตรา จํานวน 388,400 บาท

- พนักงานจางทั่วไป จํานวน 1 อัตรา จํานวน 108,000 บาท

- เงินสมทบคาตอบแทน พนง.จางตามภารกิจ จํานวน 40,000 บาท

แผนงานการศึกษา
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5.  ประเภทเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง จํานวน 192,000       บาท

 เพื่อจายเปน

- เงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจําพื้นที่พิเศษ

จํานวน  120,000 บาท

- คาครองชีพพนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 3 อัตรา

จํานวน 72,000 บาท

    งบดําเนินงาน  (531000) รวม 677,000      บาท

    หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ รวม 677,000      บาท

คาตอบแทน  (531000) รวม 442,000      บาท

   1.  ประเภทคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก จํานวน 300,000       บาท

องคกรปกครองสวนทองถิ่น

       เพื่อจายเปน

       -  เงินคาประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ ใหแก

พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง ฯลฯ

   2.  ประเภทคาเชาบาน จํานวน 72,000         บาท

        - เพื่อจายเปนคาเชาบานเชาซื้อ เชาซื้อบาน คาผอนชําระเงินกู 

ใหแก  พนักงานสวนตําบลผูมีสิทธิ์ตามระเบียบฯ

   3.  เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000         บาท

        - เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร  ใหแก

พนักงานสวนตําบลผูมีสิทธิ์ตามระเบียบฯ

   4.  เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล จํานวน 50,000         บาท

        - เปนจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล ใหแก

พนักงานสวนตําบลผูมีสิทธิ์ตามระเบียบฯ

คาใชสอย  (532000) รวม 235,000      บาท

   1.  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ  (520100) จํานวน 50,000         บาท

       - เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมตางๆ และคาลงทะเบียนในการ

ฝกอบรมสัมมนาตางๆ ของพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง

   2.  รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ

รายจายหมวดอื่นๆ

-  คาใชจายโครงการจัดงานวันแมแหงชาติ จํานวน 15,000         บาท

       - เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมวันแมแหงชาติ

(บรรจุในแผนพัฒนาสามป  หนา  96 ขอ 4)
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-  คาใชจายโครงการพัฒนาครูผูดูแลเด็กและผูดูแลเด็ก จํานวน 27,000         บาท

       อัตรา คนละ  3,000 บาท

       - เพื่อจายเปนคาอบรมสัมมนาครูผูดูแลเด็ก และผูดูแลเด็ก

(บรรจุในแผนพัฒนาสามป  หนา  78 ขอ 11)

-  คาใชจายโครงการสงเสริมเพื่อการศึกษาแกเด็กนักเรียน จํานวน 20,000         บาท

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

       - เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมตามโครงการ

(บรรจุในแผนพัฒนาสามป  หนา  80 ขอ 19)

-  คาใชจายโครงการอบรมศึกษาดูงานครูผูดูแลเด็กผูดูแลเด็ก จํานวน 50,000         บาท

ผดด.และคณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

       - เพื่อจายเปนคาใชจายในการศึกษาดูงานคายานพาหนะ

อาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ (บรรจุในแผนสามป หนา 102 ขอ 5)

-  คาใชจายในการเดินทางไปราชการและสัมมนา จํานวน 73,000         บาท

       - เพื่อจายเปนคาเบี้ยเลี้ยงคาพาหนะ คาเชาที่พัก และ

คาใชจายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานสวนตําบล

และพนักงานจาง ฯลฯ

งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา  (00212) กองการศึกษา รวม 10,979,386  บาท

   งบดําเนินงาน  (530000) รวม 4,776,286    บาท

      หมวดคาใชสอย รวม 1,430,600    บาท

1.  ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา

ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

    -  คาใชจายโครงการอาหารมื้อเชาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ที่มีภาวะทางโภชนาการนอยกวาเกณฑ

-  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานสากอ  (9x10x280=  25,200)

-  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานกลูบี  (14x10x280=  39,200) จํานวน 81,200         บาท

-  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานดารุลอามาน  (6x10x280=  16,800)

   เพื่อจายคาโครงการอาหารมื้อเชาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

ในตําบลสากอ จํานวน 3 ศูนย

-  เพื่อจายเปนโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา

(ศพด.บานสากอ)

-  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานสากอ  (136x20x280=  716,600)
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-  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานกลูบี  (53x20x280=  296,800)

-  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานดารุลอามาน  (60x20x280=  336,000) จํานวน 1,349,400     บาท

- เพื่อจายเปนโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันสําหรับศูนยพัฒนา

เด็กเล็กบานสากอ,ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานกลูบี และศูนยพัฒนา

เด็กเล็กบานดารุลอามาน (บรรจุในแผนพัฒนาสามป 

พ.ศ.  2559-2561 หนา 81 ขอ 13)

    คาวัสดุ  (533000) รวม 3,345,686    บาท

2.  ประเภทคาอาหารเสริม (นม) (330400) จํานวน 3,345,686     บาท

     2.1  เพื่อจายเปนคาอาหารเสริม (นม)

           -  สํานักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

ตั้งไว 2,868,551.40 บาท (1,497 x 7.37 x 260)

           -  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตั้งไว 477,138.80 บาท

(249 x 7.37 x 260)  

 (บรรจุในแผนพัฒนาสามป  พ.ศ.  2559-2561 หนา 81 ขอ 12)

   งบลงทุน รวม 107,100      บาท

       คาที่ดินและสิ่งกอสราง  (542000) รวม 107,100      บาท

3.  ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค รวม 107,100      บาท

     3.1  โครงการปรับปรุงซอมแซมศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 107,100 บาท

จํานวน 3 ศูนย

           เพื่อจายเปนคากอสรางศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 3 ศูนย

(บรรจุในแผนพัฒนาสามป  พ.ศ.  2559-2561  หนา 80 ขอ 7)

   งบเงินอุดหนุน รวม 6,096,000    บาท

       หมวดเงินอุดหนุน   (561200) รวม 6,096,000    บาท

4.  ประเภทเงินอุดหนุนสวนราชการ  (610200) จํานวน 6,096,000     บาท

     เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสวนราชการ

    -  อุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบานไมแกน

จํานวนนักเรียน 310 คน ตั้งไว  1,240,000 บาท

(310x20x200)
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    -  อุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบานบอเกาะ

จํานวนนักเรียน 123 คน ตั้งไว  492,000 บาท

(123x20x200)

    -  อุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบาน

บาโงมาแย  จํานวนนักเรียน  182 คน ตั้งไว 728,000 บาท

(182x20x200)

    -  อุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบานสากอ

จํานวนนักเรียน  496 คน ตั้งไว  1,984,000 บาท

(496x20x200)

    -  อุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบานกลูบี

จํานวนนักเรียน  171 คน  ตั้งไว  684,000 บาท

(171x20x200)

    -  อุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบานจือแร

จํานวนนักเรียน  242 คน ตั้งไว  968,000 บาท

(242x20x200)  (บรรจุในแผนพัฒนาสามป พ.ศ.  2559-2561

หนา 81 ขอ 15)

งานศึกษาไมกําหนดระดับ  (00214) กองการศึกษา รวม 1,808,352    บาท

   งบเงินอุดหนุน  (560000) รวม 1,808,352    บาท

     หมวดเงินอุดหนุน (561200) รวม 1,808,352    บาท

1.  ประเภทเงินอุดหนุนกิจกรรมที่เปนสาธารณประโยชน จํานวน 1,808,352     บาท

     อุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน

     ประเภทเงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน

      (องคกรการกุศล)

      เพื่อจายเปน

      1.  อุดหนุนมัสยิดอัลฮาซานีย  หมูที่  1บานตือระ

โครงการอาหารกลางวันแกเด็กนักเรียนตาดีกาประจํามัสยิด

(131x13x96)  =  163,488.-บาท

      2.  อุดหนุนมัสยิดดารุลนะอีม  หมูที่  2บานบอเกาะ

โครงการอาหารกลางวันแกเด็กนักเรียนตาดีกาประจํามัสยิด

(82x13x96)  =  102,336.-บาท
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      3.  อุดหนุนมัสยิดบานบาโงย  หมูที่  3 บานบาโงมาแย

โครงการอาหารกลางวันแกเด็กนักเรียนตาดีกาประจํามัสยิด

(189x13x96)  =  235,872.-บาท

      4.  อุดหนุนมัสยิดดารุลเราะหมะฮ หมูที่  4 บานสากอ

โครงการอาหารกลางวันแกเด็กนักเรียนตาดีกาประจํามัสยิด

(130x13x96)  =  162,240.-บาท

      5.  อุดหนุนมัสยิดดารุลฟลละห  หมูที่  5 บานลาโละ

โครงการอาหารกลางวันแกเด็กนักเรียนตาดีกาประจํามัสยิด

(200x13x96)  =  249,600.-บาท

      6.  อุดหนุนมัสยิดดารุลนะอีม  หมูที่  6 บานกลูบี

โครงการอาหารกลางวันแกเด็กนักเรียนตาดีกาประจํามัสยิด

(135x13x96)  =  168,480.-บาท

      7.  อุดหนุนมัสยิดดารุลอามาน  หมูที่  7 บานสือแด

โครงการอาหารกลางวันแกเด็กนักเรียนตาดีกาประจํามัสยิด

(151x13x96)  =  188,448.-บาท

      8.  อุดหนุนมัสยิดอัสซีอาร  หมูที่  8 บานยะลูตง

โครงการอาหารกลางวันแกเด็กนักเรียนตาดีกาประจํามัสยิด

(91x13x96)  =  113,568.-บาท

      9.  อุดหนุนมัสยิดดารุลอิสละห  หมูที่  9 บานจือแร

โครงการอาหารกลางวันแกเด็กนักเรียนตาดีกาประจํามัสยิด

(96x13x96)  =  119,808.-บาท

      10.  อุดหนุนมัสยิดดารูลซาลาม  หมูที่  10 บานตันหยง

โครงการอาหารกลางวันแกเด็กนักเรียนตาดีกาประจํามัสยิด

(125x13x96)  =  156,000.-บาท

      11.  อุดหนุนมัสยิดดารุลอิสละห  หมูที่  11 บานบาโงยือริง

โครงการอาหารกลางวันแกเด็กนักเรียนตาดีกาประจํามัสยิด

(63x13x96)  =  78,624.-บาท

      12.  อุดหนุนมัสยิดนูรูลฮีลาฮี  หมูที่  12 บานสรายอ

โครงการอาหารกลางวันแกเด็กนักเรียนตาดีกาประจํามัสยิด

(85x13x96)  = 106,080.-บาท

(บรรจุในแผนพัฒนาสามป  พ.ศ.  2559-2561 หนา 82 ขอ 21)
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งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  (00221) รวม 328,200      บาท

    งบดําเนินงาน  (530000) รวม 58,200        บาท

1.  คาใชสอย  (532000) รวม 30,000        บาท

    1.1  รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ

รายจายหมวดอื่นๆ

          -  คาใชจายตรวจสุขภาพประจําปของคณะผูบริหาร จํานวน 30,000         บาท

ขาราชการและพนักงานจาง

เพื่อจายเปนคาใชจายในการตรวจสุขภาพประจําป

(บรรจุในแผนพัฒนาสามป  หนา  86 ขอ 5)

2.  คาวัสดุ  (533000) รวม 28,200        บาท

    2.1  วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 28,200         บาท

          -  คาใชจายในการจัดซื้อน้ํายาฉีดพนกันยุง 

ตั้งไว 3,300 บาท   เพื่อจายเปนคาน้ํายาฉีดพนกันยุง (บรรจุใน

แผนพัฒนาสามป หนา 84 ขอ 1)

          -  คาใชจายในการจัดซื้อทรายอะเบทปองกันยุงเพาะพันธ

ตั้งไว 4,900 บาท เพื่อจายเปนคาทรายอะเบทปองกันยุงเพาะพันธ

(บรรจุในแผนพัฒนาสามป  หนา  84 ขอ 3)

          -  คาใชจายในการจัดซื้อเวชภัณฑปองกันโรควัวเทาเปอย

ปากเปอยตั้งไว 20,000 บาท เพื่อจายเปนคายารักษาโรคเทาเปอย

ปากเปอย  (บรรจุในแผนพัฒนาสามป  หนา  84 ขอ 4)

    งบลงทุน รวม 90,000        บาท

     หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง รวม 90,000        บาท

3.  คาครุภัณฑ  (410800) รวม 90,000        บาท

    -  คาจัดซื้อเครื่องพนสารเคมีแบบฝอยละอองขนาดเล็กชนิด จํานวน 90,000         บาท

สะพายหลัง

       รายละเอียดคุณลักษณะ เครื่องพนสารเคมีชนิดฝอยละเอียด

เครื่องยนต  JLO SP 80 S (ULV)

เครื่องยนต เบนซิน  2  จังหวะ  การใชเชื้อเพลิง  (ผสม 1:20) 

ประมาณ 0.95  ลิตร/ซม.  สวนผสมน้ํามันเครื่องน้ํามันเบนซิล 1:12

(ระยะเริ่มใชเครื่อง 1:20) ความจุของถังสารเคมี 3.0 ลิตร

ปริมาตรความจุกระบอกสูบ 58/ลบ.ซม.

แผนงานสาธารณสุข (00220)
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อัตราสวนการอัด 7.3:1 อัตราพนสารเคมีวัดไดโดยการพนน้ํามัน

ดีเซล ชุดหัวฉีดมีใหเลือก 3 ขนาด สมรรถนะที่ 7,000 รอบตอนาที

2.36 kw/3.2 แรงมา ระบบจุดระเบิด ใหระบบอีเล็กโทรนิค

ระยะหางของมูเลแมเหล็ก 0.25-0.35 มล.

สตารทเตอร แบบมือดึง มีลานมวนกลับ พิสัยการพนแนวดิ่ง 12

เมตร แนวราบ 14 เมตร ที่ความเร็วลม 0.2 เมตร/วินาที พนไดไกล

50 เมตร คารบูเรเตอร BING SLIDE TYPE 1/11/441

(คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เลขที่ มอก.

353-2532) (ราคาตามทองตลาด เนื่องจากเปนรายการที่ไมไดระบุ

ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ พ.ศ. 2558 ซึ่งอบต. มีความจําเปนตองจัด

ซื้อสําหรับใชในงานสํานักปลัด)

    งบเงินอุดหนุน  (560000) รวม 180,000      บาท

4.  เงินอุดหนุน  (451000) รวม 180,000      บาท

    4.1  เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน (610400) จํานวน 180,000       บาท

          -  อุดหนุนโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขต

ตําบลสากอ ตั้งไว  180,000 บาท เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนการ

บริหารสาธารณสุขมูลฐาน (สศมช)  12 หมูบาน  หมูบานละ

15,000 บาท ในการดําเนินกิจการตามโครงการสนับสนุนการ

บริหารสาธารณสุข (ตามอํานาจหนาที่ในการปองกันโรคและระงับ

โรคติดตอ) บรรจุในแผนพัฒนาสามป หนา 85 ขอ 10)

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  (00241)  (กองชาง) รวม 1,732,840    บาท

     งบบุคลากร  (520000) รวม 1,102,840    บาท

1.  หมวดเงินเดือน  (ฝายประจํา) รวม 1,102,840    บาท

     1.1  ประเภทเงินเดือนพนักงาน (220100) จํานวน 475,900       บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบล

-  ผูอํานวยการกองชาง  ระดับ  7  จํานวน  1 อัตรา

เปนเงิน 329,740 บาท

-  นายชางโยธา    จํานวน  1 อัตรา  

เปนเงิน  146,160 บาท

แผนงานเคหะและชุมชน  (00240)
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     1.2  ประเภทเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน จํานวน 90,720         บาท

เพื่อจายเปน

-  เงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงาน สนง.พื้นที่พิเศษ

เปนเงิน  60,000 บาท

-  เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ (พสร.) 

 เปนเงิน  30,720 บาท

     1.3  เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000         บาท

เพื่อจายเปน

-  เงินประจําตําแหนง ผูอํานวยการกองชาง 

จํานวน  1 อัตรา  เปนเงิน 42,000 บาท

     1.4  คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 404,220       บาท

เพื่อจายเปน

-  คาจางพนักงานจางตามภารกิจ  จํานวน  2  อัตรา

-  คาจางพนักงานจางทั่วไป   จํานวน  1  อัตรา

     1.5  เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง จํานวน 90,000         บาท

เพื่อจายใหกับ พนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 2 อัตรา

-  คาจางพนักงานจางทั่วไป   จํานวน  1  อัตรา

-  เงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงาน สนง.พื้นที่พิเศษ

จํานวน 90,000 บาท

    งบดําเนินงาน  (530000) รวม 630,000      บาท

1.  หมวดคาตอบแทน (531000) รวม 160,000      บาท

    1.1  ประเภทคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก จํานวน 100,000       บาท

องคกรปกครองสวนทองถิ่น

          เพื่อจายเปนคาผลประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ

   -  คาตอบแทนผลประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ

(โบนัส)  ใหแก พนักงานสวนตําบลพนักงานจาง

เปนเงิน  136,440 บาท

    1.2  ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

          เพื่อจายเปนคาชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแก

พนักงานสวนตําบล
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    1.3  ประเภทเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล จํานวน 50,000 บาท

          เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลสําหรับ

พนักงานสวนตําบลพรอมทั้งบุคคลในครอบครัวผูมีสิทธิเบิกไดตาม

ระเบียบฯ

2.  คาใชสอย  (532000) รวม 150,000      บาท

    2.1  ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ  (320100) จํานวน 50,000         บาท

          - เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมคาลงทะเบียนในการฝกอบรม

ของพนักงานสวนตําบล และพนักงานจางฯ

    2.2  ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา

ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

          - เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการใน จํานวน 100,000       บาท

ประเทศ

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการคา

พาหนะ คาเชาที่พัก และคาเบี้ยเลี้ยงในการเดินทาง ฯลฯ

3.  คาวัสดุ  (533000) รวม 320,000       บาท

    3.1  ประเภทวัสดุไฟฟาและวัสดุ    (300200) จํานวน 100,000       บาท

          - เพื่อจายเปนคาอุปกรณไฟฟาสําหรับใชภายในอาคาร

องคการบริหารสวนตําบลและอุปกรณไฟฟาสาธารณะ ฯลฯ

    3.2  ประเภทวัสดุกอสราง    (330600) จํานวน 100,000       บาท

          - เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณกอสรางตางๆ เชน สี ไม 

ปูนซีเมนต ทราย อิฐทอประปา ฯลฯ  เปนเงิน 85,000 บาท

    3.3  ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร    (331100) จํานวน 20,000         บาท

          - เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณ  เชน แผนปาย ผา 

กระดาษโปสเตอร สี พูกัน ฯลฯ (ตั้งจายจากเงินรายได)

    3.4  ประเภทวัสดุอื่น   (331700) จํานวน 100,000       บาท

          - เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณประปา เชน ทอ หัวกอก

กาว ของอ เปนตน
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งานขจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล สํานักปลัด รวม 170,000      บาท

    งบลงทุน รวม 170,000      บาท

หมวดคาครุภัณฑ  (551000) รวม 170,000      บาท

ประเภทครุภัณฑงานบานงานครัว (410900) จํานวน 170,000       บาท

   1.  คาจัดซื้อถังขยะ จํานวน  100 ใบๆ ละ 1,700 บาท

       -  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อถังขยะเพื่อขจัดขยะมูลฝอย โดยมี

คุณสมบัติดังนี้

-  ถังขยะ มีความจุ 120 ลิตร

-  เปนแบบฝาเรียบ

-  ฝาเจาะชองทิ้งกลาง

-  ฝาเจาะชองทิ้งแบบเทอรโบ

(บรรจุในแผนพัฒนาสามป พ.ศ.  2559-2561 หนา 95 ขอ 1)

งานไฟฟาถนน (00242) รวม 100,000      บาท

    งบเงินอุดหนุน  (560000) รวม 100,000      บาท

         หมวดเงินอุดหนุน  (610100) รวม 100,000      บาท

1.  ประเภทเงินอุดหนุนสวนราชการ จํานวน 100,000       บาท

     - อุดหนุนสํานักงานไฟฟาภูมิภาคอําเภอสุไหงโก-ลก หมูที่ 1-12

ตั้งไว  100,000 บาท เพื่อจายเปนคาขยายเขตระบบจําหนายไฟฟา

(ตามอํานาจหนาที่ใหมีและบํารุงรักษาไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอื่น)

งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน  (00252) รวม 870,000      บาท

     งบดําเนินงาน  (530000) รวม 870,000      บาท

1.  หมวดคาใชสอย  (532000) รวม 870,000      บาท

     1.1  ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา

ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  (00250)
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          -คาใชจายโครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทําแผนพัฒนา จํานวน 10,000         บาท

สามปและแผนชุมชน

เพื่อจายเปนคาวัสดุเครื่องเขียน คาอาหาร คาตอบแทน

ผูเขารวมประชุม ฯลฯ (บรรจุในแผนพัฒนาสามป หนา 86 ขอ 1)

          -คาใชจายโครงการแปรรูปมังคุดกวน จํานวน 20,000         บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดทําโครงการกิจกรรม

เชน คาจัดซื้อวัสดุอุปกรณตางๆ (บรรจุในแผนพัฒนาสามป

หนา 84 ขอ 11)

          -คาใชจายโครงการศึกษาดูงานกลุมสตรี จํานวน 300,000       บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการศึกษาดูงานคายานพาหนะ

อาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ (บรรจุในแผนสามป หนา 91 ขอ2 )

          -คาใชจายโครงการสงเสริมการปลูกผักพืชสวนครัวแบบ จํานวน 30,000         บาท

เศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อเปนคาตอบแทนในการจัดซื้อเมล็ดพันธพืชคาเงิน

รางวัลแกผูรวมโครงการ (บรรจุในแผนพัฒนาสามป หนา 74 ขอ17)

          -คาใชจายโครงการอบรมเด็กและเยาวชนปองกันยาเสพติด จํานวน 310,000       บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการฝกอบรม เชน คาวิทยากร

เปนตน (บรรจุในแผนพัฒนาสามป หนา 81 ขอ 1)

          -คาใชจายชดใชโครงการกองทุนเศรษฐกิจกรณี จํานวน 100,000       บาท

กลุมอาชีพผิดนัดไมชําระหนี้ตามสัญญา

เพื่อชดใชเงินคืนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

(บรรจุในแผนพัฒนาสามป หนา 84 ขอ 6)

          -โครงการชวยเหลือผูปวยในพระราชานุเคราะหของ จํานวน 30,000         บาท

พระบวมวงศานุวงศและผูดอยโอกาส

เพื่อจายเปนคาใชจายในการชวยเหลือผูปวย

คาสาธารณูปโภคและดูแลรักษาผูปวย ฯลฯ

          -โครงการเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 20,000         บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดโครงการ เชน คาอาหาร

และเครื่องดื่ม ฯลฯ
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          -โครงการสงเสริมสนับสนุนสรางความปรองดองและ จํานวน 30,000         บาท

สมานฉันท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดโครงการ คาอาหาร

และเครื่องดื่ม ฯลฯ (บรรจุในแผนพัฒนาสามป หนา 104 ขอ 8)

          -โครงการสงเสริมสนับสนุนสรางความปรองดองและ จํานวน 10,000         บาท

อบรมใหความรูเรื่องยาเสพติด

เพื่อจายเปนคาจัดอบรมใหความรูเรื่องยาเสพติดใหโทษ

เชน คาวัสดุ คาวิทยากรใหความรูเปนตน

          -โครงการอาสาสมัครจราจร จํานวน 10,000         บาท

เพื่อจายเปนคาจัดทําโครงการอาสาสมัครจราจร เชน

คาวิทยากรบรรยายรวมถึงคาอุปกรณตางๆ

งานกีฬาและนันทนาการ (00262) รวม 610,000      บาท

     งบดําเนินงาน  (530000) รวม 610,000      บาท

1.  คาใชสอย  (532000) รวม 490,000      บาท

     1.1  ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา

ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

          -คาใชจายโครงการแขงขันกีฬาเชื่อมสัมพันธระหวาง จํานวน 50,000         บาท

หมูบาน

เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณการกีฬาคาอาหารและ

เครื่องดื่ม คาตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน คาเงินรางวัลชนะเลิศ

ฯลฯ (บรรจุในแผนพัฒนาสามป  พ.ศ. 2558-2560 หนา 85 ขอ 4)

          -คาใชจายโครงการแขงขันกีฬาเด็กและเยาวชน จํานวน 70,000         บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณการกีฬาคาอาหารและ

เครื่องดื่ม คาตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน คาเงินรางวัลชนะเลิศ

ฯลฯ (บรรจุในแผนพัฒนาสามป  พ.ศ. 2558-2560 หนา 84 ขอ 4)

          -คาใชจายโครงการแขงขันกีฬาวอลเลยบอล จํานวน 50,000         บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณการกีฬาคาอาหารและ

เครื่องดื่ม คาตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน คาเงินรางวัลชนะเลิศ

ฯลฯ (บรรจุในแผนพัฒนาสามป  พ.ศ. 2558-2560 หนา 85 ขอ 8)

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)
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          -คาใชจายโครงการแขงขันเซปกตะกรอ จํานวน 20,000         บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณการกีฬาคาอาหารและ

เครื่องดื่ม คาตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน คาเงินรางวัลชนะเลิศ

ฯลฯ  (บรรจุในแผนพัฒนาสามป  พ.ศ. 2558-2560 หนา 84 ขอ 2)

          -คาใชจายโครงการแขงขันฟุตซอล จํานวน 50,000         บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณการกีฬาคาอาหารและ

เครื่องดื่ม คาตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน คาเงินรางวัลชนะเลิศ

          -คาใชจายในการแขงขันฟุตบอลตําบลตอตานยาเสพติด จํานวน 150,000       บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณการกีฬาคาอาหารและ

เครื่องดื่ม คาตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน คาเงินรางวัลชนะเลิศ

ฯลฯ (บรรจุในแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561 หนา 83 ขอ 4)

        -คาใชจายโครงการแขงขันฟุตบอลเยาวชนอายุไมเกิน 12 ป จํานวน 70,000         บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณการกีฬา คาอาหารและ

เครื่องดื่ม คาตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน คาเงินรางวัลชนะเลิศ

ฯลฯ (บรรจุในแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561 )

        -คาใชจายโครงการฝกอบรมผูฝกสอนฟุตบอลประจําหมูบาน จํานวน 30,000         บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณการกีฬา คาอาหารและ

เครื่องดื่ม คาตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน คาเงินรางวัลชนะเลิศ

ฯลฯ (บรรจุในแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561 )

2.  คาวัสดุ   (533000) รวม 120,000      บาท

     2.1  ประเภทวัสดุกีฬา (331300) จํานวน 120,000       บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการจัดซื้ออุปกรณกีฬาหมูบาน

งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น (02261) กองการศึกษา รวม 1,462,500    บาท

      งบดําเนินงาน  (532000) รวม 1,170,000    บาท

หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ รวม 1,170,000    บาท

คาใชสอย  (532000) รวม 1,170,000    บาท

   1.  ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา

ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

        -คาใชจายโครงการดะวะหสัมพันธ จํานวน 150,000       บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดโครงการคาอาหารและ
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เครื่องดื่ม ฯลฯ(บรรจุแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561 

หนา100ขอ8)

        -คาใชจายโครงการถือศิลอด (ปอซอ) จํานวน 200,000       บาท

เพื่อจายเปนคาอาหารวางและเครื่องดื่ม ฯลฯ

(บรรจุแผนพัฒนาสามป พ.ศ.  2559-2561 หนา 98 ขอ 1)

        -คาใชจายโครงการประเพณีสงกรานต จํานวน 15,000         บาท

เพื่อจายเปนคาอาหารและเครื่องดื่มและคาของขวัญตางๆ

(บรรจุแผนพัฒนาสามป พ.ศ.  2558-2560 หนา 99 ขอ 8)

        -คาใชจายโครงการประเพณีตอนรับเทศกาลตอนรับปใหม จํานวน 15,000         บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนวิทยากรคาจัดเวที คาของขวัญ

และคาอื่นๆ ฯลฯ (บรรจุแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561

หนา 98 ขอ 5)

        -คาใชจายโครงการพิธีสุนัตหมู จํานวน 90,000         บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนหมอคายา เปนตน ฯลฯ

(บรรจุแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561 หนา 101 ขอ 5)

        -คาใชจายโครงการเมาลิดประจําหมูบาน จํานวน 200,000       บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนผูเขารวมกิจกรรมคาอาหารและ

เครื่องดื่ม ฯลฯ  (บรรจุแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561

 หนา 98 ขอ 1)

        -คาใชจายโครงการสงเสริมกิจกรรมวัฒนธรรมพื้นบาน จํานวน 230,000       บาท

เพื่อจายเปนคาอาหารคาวและหวานเครื่องดื่ม ฯลฯ

 (บรรจุแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561   หนา 100 ขอ 1)

        -คาใชจายโครงการสอนคัมภีรอัลกรุอาน จํานวน 130,000       บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนคาวิทยากรคาอาหารและ

เครื่องดื่ม ฯลฯ  (บรรจุแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561   

หนา 100 ขอ 2)

        -คาใชจายโครงการอัลฮิจเราะห จํานวน 40,000         บาท

เพื่อจายเปนคาอาหาร คาตอบแทนวิทยากร คาจัดเวที

 ฯลฯ  (บรรจุแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561  หนา 99 ขอ 8)

        -คาใชจายโครงการอาซูรอ จํานวน 100,000       บาท

เพื่อจายเปนคาอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ 

 (บรรจุแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561  หนา 101 ขอ 7)
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      งบเงินอุดหนุน  (560000) รวม 292,500      บาท

หมวดเงินอุดหนุน  (561000) รวม 292,500      บาท

   1.  ประเภทเงินอุดหนุนสวนราชการ จํานวน 32,500         บาท

     เพื่อจายเปน

1.  โครงการขอรับการอุดหนุนจัดงานของดีเมืองนราฯ

ตั้งไว 30,000 บาท เพื่ออุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอสุไหงปาดี

เปนคาตกแตงริ้วขบวน ฯลฯ

2.  โครงการขอรับการอุดหนุนเพื่อตกแตงเรือบุผชาติ

เปนเรือนําขบวนแหทางน้ําในการแขงขันเรือ ตั้งไว 2,500 บาท

เพื่ออุดหนุนสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นนราฯ

เปนตกแตงเรือนําขบวนฯ

   2.  เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน (610400) จํานวน 260,000       บาท

2.1  อุดหนุนมัสยิดตําบลสากอ หมูที่ 1-12 รวม 12 

หมูๆละ 21,666.67 บาท ตั้งไว 260,000 บาท 

เพื่อจายเปนโครงการจัดซื้อวัสดุใหกับโรงเรียนตาดีกา

งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน (00312) รวม 4,171,622    บาท

     งบลงทุน รวม 4,171,622    บาท

คาที่ดินและสิ่งกอสราง (542000) รวม 4,171,622    บาท

   1.  ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค  (420900)

        1. โครงการกอสรางถนน คสล.สายทุงนา หมูที่  1 บานตือระ จํานวน 236,510       บาท

ขนาดกวาง 1.50 เมตร ยาว 222.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

เพื่อจายเปนคากอสรางถนน คสล. หมูที่  1 (บรรจุในแผน

พัฒนาสามป  พ.ศ. 2559-2561 หนา23 ขอ 2)

        2. โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะริมถนนทุกสายพรอม จํานวน 100,000       บาท

โคมไฟฟา

เพื่อจายเปนคาขยายเขตไฟฟาสาธารณะ หมูที่ 1

(บรรจุในแผนพัฒนาสามป  พ.ศ. 2559-2561 หนา 65 ขอ 1)

        3. โครงการทัศนศึกษาดูงานผูนําชุมชน ผูนําศาสนา และ จํานวน 300,312       บาท

คณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 3 บานบาโงมาแย

เพื่อจายเปนคาทัศนศึกษาดูงาน ผูนําชุมชนฯ หมูที่ 3

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (00310)
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(บรรจุในแผนพัฒนาสามป  พ.ศ. 2559-2561 หนา 86 ขอ 3)

        4. โครงการขยายเขตระบบจําหนายไฟฟาสาธารณะชางศูนย จํานวน 100,000       บาท

ศพด. หมูที่ 4 บานสากอ

เพื่อจายเปนคาขยายเขตระบบจําหนายไฟฟาสาธารณะ

บานสากอ หมูที่  4  (บรรจุในแผนพัฒนาสามป  พ.ศ. 2559-2561 

หนา 65 ขอ 3)

        5. โครงการกอสรางคูระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 4 จํานวน 237,760       บาท

บานสากอ บริเวณตลาดสากอ - บานกูวา

ขนาดกวาง 0.60 เมตร ลึก 0.60 เมตร ยาว 101 เมตร

เพื่อจายเปนคากอสรางคูระบายน้ํา คสล. หมูที่ 4 

บานสากอ  (บรรจุในแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561 

หนา 30 ขอ 30)

        6. โครงการกอสรางคูระบายน้ํา คสล. สายภายในหมู จํานวน 250,400       บาท

บานลาโละ  หมูที่ 5 

ขนาดกวาง 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 111 เมตร

เพื่อจายเปนคากอสรางคูระบายน้ํา คสล. หมูที่ 5 

บานลาโละ  (บรรจุในแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561 

หนา 32 ขอ 37)

        7. โครงการกอสรางคูระบายน้ํา คสล. สายทางไป จํานวน 311,520       บาท

บานบาโงยือริง หมูที่ 6 บานกลูบี 

ขนาดกวาง 0.40 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 149 เมตร

เพื่อจายเปนคากอสรางคูระบายน้ํา คสล. หมูที่ 6 

บานกลูบี  (บรรจุในแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561 

หนา 35 ขอ 49)

        8. โครงการกอสรางถนนคสล. สายทุงนา หมูที่ 7 บานสือแด จํานวน 311,550       บาท

ขนาดกวาง4.00เมตร ยาว109.00เมตร หนา 0.15เมตร

เพื่อจายเปนคากอสรางถนน คสล. หมูที่ 7 บานสือแด

(บรรจุในแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561 หนา 39 ขอ 66)  

        9. โครงการจัดซื้อที่ดินสาธารณะภายในเขต อบต. จํานวน 386,430       บาท

บานยะลูตง  หมูที่ 8 
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เพื่อจายเปนคาจัดซื้อที่ดินสาธารณะภายในเขต อบต.

หมูที่ 8 บานยะลูตง  (บรรจุในแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561 

หนา 3 ขอ 81)  

        10. โครงการกอสรางถนน คสล.สายดาลู-กูโบร หมูที่ 9 จํานวน 380,190       บาท

บานจือแร ขนาดกวาง3.5 เมตร ยาว133.00เมตร หนา.015เมตร

เพื่อจายเปนคากอสรางถนน คสล. สายดาลู-กูโบร

หมูที่ 9 บานจือแร  (บรรจุในแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561 

หนา 54 ขอ 86)  

        11. โครงการขยายเขตระบบจําหนายไฟฟาสาธารณะริมถนน จํานวน 30,000         บาท

ทุกสายพรอมโคมไฟ หมูที่ 10 บานตันหยง

เพื่อจายเปนคาขยายเขตระบบจําหนายไฟฟาสาธารณะฯ

(บรรจุในแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561 หนา 65 ขอ 1) 

        12. โครงการกอสรางคูระบายน้ํา คสล. ภายในหมูบาน จํานวน 314,000       บาท

บานตันหยง หมูที่  10 ขนาดกวาง 0.400 เมตร ลึก 0.50 เมตร

 ยาว 140.00 เมตร

เพื่อจายเปนคากอสรางคูระบายน้ํา คสล. หมูที่ 10

บานตันหยง  (บรรจุในแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561 

หนา 56 ขอ 95) 

        13. โครงการกอสรางกอสรางคูระบายน้ํา คสล. จํานวน 421,370       บาท

บานบาโงยือริง หมูที่  11 ขนาดกวาง 0.50 เมตร ยาว188.00 เมตร

ลึก 0.50 เมตร

เพื่อจายเปนคากอสรางคูระบายน้ํา คสล. หมูที่ 11

 (บรรจุในแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561 หนา 59 ขอ 109) 

        14. โครงการกอสรางถนน คสล.สายบานบินยา หมูที่ 2 จํานวน 397,660       บาท

บานบอเกาะ ขนาดกวาง 3.50 เมตร ยาว160 เมตร

หนา 0.15 เมตร

เพื่อจายเปนคากอสรางถนน คสล. สายบานบินยา

 หมูที่  2  (บรรจุในแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561 

หนา 27 ขอ 17) 

        15. โครงการกอสรางถนน คสล.สายไปสนามฟุตบอล จํานวน 393,920       บาท

หมูที่  12 บานสรายอ ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว138 เมตร

หนา 0.15 เมตร
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เพื่อจายเปนคากอสรางถนน คสล. สายไปสนามฟุตบอล

 หมูที่  12  (บรรจุในแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561 

หนา 32 ขอ 37) 

งานสงเสริมการเกษตร  (00321) รวม 450,000 บาท

    งบดําเนินงาน  (530000) รวม 450,000 บาท

1.  หมวดคาใชสอย  (532000) รวม 450,000 บาท

     1.1  ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา

ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

          - คาใชจายโครงการฟนฟูนาราง จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเปนคาน้ํามันเบนซินคายาปราบศัตรูพืช 

คาปุยเคมี เมล็ดพันธขาว ฯลฯ บรรจุในแผนพัฒนาสามป หนา 92 ขอ 4)

          - คาใชจายโครงการสงเสริมเกษตรกรปลูกพืชไรหลังฤดู จํานวน 50,000 บาท

เก็บเกี่ยว เพื่อจายเปนคาใชจายคาเมล็ดพันธพืชปุย วัสดุ ฯลฯ

บรรจุในแผนพัฒนาสามป หนา 84 ขอ 8)

          - คาใชจายโครงการสงเสริมอาชีพเกษตรแบบพอเพียง จํานวน 20,000 บาท

ใหกับกลุมผูมีรายไดต่ํากวาเกณฑจปฐ.

เพื่อจายเปนคาอุปกรณการทําเกษตรเมล็ดพันธพืช ปุย

ฯลฯ  บรรจุในแผนพัฒนาสามป หนา 92 ขอ 6)

          - คาใชจายโครงการอบรมเกษตรกรกลุมทํานา จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการอบรมเกษตรกรกลุมทํานา

บรรจุในแผนพัฒนาสามป หนา 92 ขอ 2)

          - โครงการศูนยสาธิตการเกษตรผสมผสาน จํานวน 50,000 บาท

ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณในการจัด

กิจกรรมตามโครงการ (บรรจุในแผนพัฒนาสามป หนา 92 ขอ 6)

งานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม  (00322) รวม 10,000        บาท

     งบดําเนินงาน  (530000) รวม 10,000        บาท

    1.  หมวดคาใชสอย  (532000) รวม 10,000        บาท

แผนงานการเกษตร (00320)
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    1.1  ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา

ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

          - คาใชจายโครงการรวมกิจกรรมปลูกตนไม จํานวน 10,000         บาท

เพื่อจายเปนคาพันธไมคาจัดประชาสัมพันธ คาอาหารและ

เครื่องดื่ม ฯลฯ บรรจุในแผนพัฒนาสามป หนา 94 ขอ 3)

     งบกลาง  (00411) รวม 3,185,040    บาท

         งบกลาง  (00411) รวม 3,185,040    บาท

หมวดงบกลาง  (00411) รวม 3,185,040    บาท

1.  ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 155,000       บาท

          - เพื่อจายเปนเงินสมทบเขากองทุนประกันสังคมของ

พนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไป

2.  ประเภทเงินชวยเหลืองบประมาณรายจายเฉพาะการโครงการ จํานวน 150,000       บาท

 อื่น - เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ

3.  ประเภทเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส จํานวน 120,000       บาท

  - เพื่อจายใหกับผูปวยเอดสในพื้นที่องคการบริหารสวน

ตําบลสากอ  จํานวน  20 คนๆ ละ 500 บาท

(20x500x12)  = 120,000 บาท

4.  ประเภทสํารองจาย จํานวน 2,500,000     บาท

  เพื่อจายเปน 

-เงินสํารองจายในกิจการที่ไมสามารถคาดการณไวลวงหนา

ตั้งไว  1,700,000 บาท

-เงินชวยเหลือผูประสบอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย

ตั้งไว    800,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุสิ่งของ อาหารแหง เงินสด ฯลฯ

5.  ประเภทเงินชวยพิเศษ จํานวน 80,000         บาท

  - เพื่อจายเปนเงินชวยพิเศษคาทําศพใหกับขาราชการ 

พนักงานสวนทองถิ่นพนักงานจาง ฯลฯ

6.  เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) จํานวน 18,040         บาท

  - เพื่อจายเปนเงินสมทบเขากองทุนบําเหน็จบํานาญ

ขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.)

แผนงานงบกลาง (00411)
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