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อําเภอ โคกสําโรง   จังหวัดลพบุรี

องค์การบริหารส่วนตําบลสะแกราบ

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา   (210600)
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ให้แก่         สมาชิกสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 2,419,200 บาท

ค่าตอบแทนเลขานุการ  (210400)
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน ให้แก่  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล    จํานวน   1 คน

ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล

จํานวน 86,400 บาท

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก / รองนายก  (210300)
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษ ให้แก่
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลจํานวน 2 คน

ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก / รองนายก (210200)
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง ให้แก่
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลจํานวน 2 คน

ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เงินเดือน นายก / รองนายก  (210100)
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ให้แก่
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลจํานวน 2 คน

ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,435,120 บาท

งบบุคลากร รวม 6,479,510 บาท

งานบริหารทัวไป รวม 9,841,360 บาท

แผนงานบริหารงานทัวไป

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 23,400,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุด
หนุนทัวไป แยกเป็น
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เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน (220200)
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวพนักงานส่วนตําบล  และเงินเพิม
ให้ข้าราชการส่วนท้องถิน/ พนักงานส่วนตําบล ทีได้รับอัตราเงินเดือนและ
จํานวนเงินทีปรับเพิมตามคุณวุฒิที ก.พ. หรือคณะกรรมการกลาง
พนักงานส่วนตําบลรับรองว่าคุณวุฒินัน  เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหน่งทีได้รับแต่งตัง  จํานวน  9  อัตรา ได้แก่
- ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล
- หัวหน้าสํานักปลัด
- เจ้าหน้าทีวิเคราะห์นโยบายและแผน
-  นิติกร
- บุคลากร
- นักวิชาการศึกษา
- เจ้าพนักงานธุรการ
- เจ้าหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ครูผู้ดูแลเด็ก
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 50,000 บาท

เงินเดือนพนักงาน   (220100)
เพือจ่ายเป็นเงินเดือน  และเงินปรับปรุงเงินเดือน ให้แก่พนักงานส่วน
ตําบล  จํานวน  9  อัตรา ได้แก่
- ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล
- หัวหน้าสํานักปลัด
- เจ้าหน้าทีวิเคราะห์นโยบายและแผน
-  นิติกร
- บุคลากร
- นักวิชาการศึกษา
- เจ้าพนักงานธุรการ
- เจ้าหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ครูผู้ดูแลเด็ก
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,207,390 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,044,390 บาท

เงินค่าตอบแทนอืน (ค่าตอบแทนประธานสภา  รองประธาน
สภา  เลขานุการสภา  )   (210700)
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ให้แก่
-    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลจํานวน   1  คน
-    รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลจํานวน   1  คน
-    เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน   1  คน

ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินค่าตอบแทนอืน จํานวน 331,200 บาท
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ค่าจ้างพนักงานจ้าง   (220700)
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ให้แก่  พนักงานจ้างตามภารกิจ  และ
พนักงานจ้างทัวไป  จํานวน รวม  12  อัตรา
ได้แก่
-  พนักงานจ้างตามภารกิจ  ตําแหน่งผู้ช่วยครูเด็กอนุบาลและปฐมวัย
จํานวน 2  อัตรา
- พนักงานจ้างตามภารกิจ  ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีบันทึกข้อมูล
จํานวน 1 อัตรา
- พนักงานจ้างตามภารกิจ  ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีธุรการ
จํานวน 1 อัตรา
 - พนักงานจ้างตามภารกิจ  ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์(ประจํารถยนต์
ส่วนกลาง)  จํานวน 1 อัตรา
- พนักงานจ้างตามภารกิจ  ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์(ประจํารถกู้ชีพ
ฉุกเฉิน)                  จํานวน 1 อัตรา
- พนักงานจ้างทัวไป  ตําแหน่ง  นักการภารโรง  จํานวน 1 อัตรา
 - พนักงานจ้างทัวไป  ตําแหน่ง  คนงานทัวไป(ขับรถนํา)
จํานวน 1 อัตรา
- พนักงานจ้างทัวไป  ตําแหน่ง  คนงานทัวไป(คนสวน)  จํานวน 1 อัตรา
- พนักงานจ้างทัวไป  ตําแหน่ง  พนักงานเก็บขยะ  จํานวน 3 อัตรา

ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,513,000 บาท

เงินประจําตําแหน่ง   (220300)
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของปลัดองค์การบริหารส่วน
ตําบล ระดับ 8 อัตราเดือนละ 5,600 บาท และเงินประจําตําแหน่งหัวหน้า
ส่วน (หัวหน้าส่วนราชการทีมีฐานะเทียบเท่ากอง) ระดับ 6-7-8 อัตรา
เดือนละ 3,500 บาทเพือตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหาร
งานบุคคลส่วนท้องถิน เรือง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคล
ท้องถิน การกําหนดอัตราเงินประจําตําแหน่งและการรับเงินประจํา
ตําแหน่ง ของพนักงานส่วนท้องถิน ลงวันที 18 เมษายน 2556  จ่ายเป็น
เงินประจําตําแหน่ง ของพนักงานส่วนตําบลทีควรได้รับตามระเบียบ
กําหนด  ให้แก่
                            - ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล
                            - หัวหน้าสํานักปลัด
                              ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 178,000 บาท
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ค่าเช่าบ้าน (310400)
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบของทางราชการ

ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 120,000 บาท

ประเภทค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ(310300)
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานส่วนตําบล      พนักงานจ้าง  ใน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 70,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน  (310100) จํานวน  550,000  บาท
1) เพือจ่ายเป็นค่ากําหนดประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ      แก่ข้า
ราชการ ลูกจ้างประจํา  พนักงานจ้างตามภารกิจ  และพนักงานจ้างทัว
ไป  ขององค์การบริหารส่วนตําบลสะแกราบ จํานวน  450,000  บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้

2) เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติงานให้องค์การบริหารส่วนตําบล
สะแกราบ เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติงานให้องค์การบริหาร
ส่วนตําบลสะแกราบ  เช่น   ค่าผู้ควบคุมงานก่อสร้าง  ผู้ตรวจการจ้าง  ผู้
ช่วยปฏิบัติงานด้านต่าง คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา /ประกวด
ราคา และค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนวินัย เงินสมนาคุณวิทยากร
ในการฝึกอบรม  ฯลฯ จํานวน  100,000  บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 550,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 765,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 3,219,000 บาท

เงินเพิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง   (220800)
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราว  ให้แก่  พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  และพนักงานจ้างทัวไป  จํานวน รวม  12  อัตรา   ได้แก่
- พนักงานจ้างตามภารกิจ  ตําแหน่งผู้ช่วยครูเด็กอนุบาลและปฐมวัย
                จํานวน 2  อัตรา
- พนักงานจ้างตามภารกิจ  ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีบันทึกข้อมูล
จํานวน 1 อัตรา
- พนักงานจ้างตามภารกิจ  ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีธุรการ
จํานวน 1 อัตรา
 - พนักงานจ้างตามภารกิจ  ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์(ประจํารถยนต์
ส่วนกลาง)  จํานวน 1 อัตรา
- พนักงานจ้างตามภารกิจ  ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์(ประจํารถกู้ชีพ
ฉุกเฉิน)                  จํานวน 1 อัตรา
- พนักงานจ้างทัวไป  ตําแหน่ง  นักการภารโรง  จํานวน 1 อัตรา
 - พนักงานจ้างทัวไป  ตําแหน่ง  คนงานทัวไป(ขับรถนํา)
จํานวน 1 อัตรา
- พนักงานจ้างทัวไป  ตําแหน่ง  คนงานทัวไป(คนสวน)  จํานวน 1 อัตรา
- พนักงานจ้างทัวไป  ตําแหน่ง  พนักงานเก็บขยะ  จํานวน 3 อัตราตังจ่าย
จากเงินรายได้

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 96,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทําวารสารประชา
สัมพันธ์   เช่น ปฏิทิน    วารสารประชาสัมพันธ์
ผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลสะแกราบ  ฯลฯ

ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้จ่ายโครงการประชาสัมพันธ์ผลงาน อบต. จํานวน 60,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ Internet   เพือบริการ
ประชาชน

ตังจ่ายจากเงินรายได้

6.ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 10,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ   (320200)
เพือจ่ายเกียวกับการรับรองพิธีการ   ดังนี
1)   ประเภทค่ารับรอง   จํานวน 50,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอาหาร  อาหารว่างพร้อมเครืองดืม   ค่าของขวัญ  ค่าใช้จ่าย
ในการต้อนรับบุคคล  หรือคณะบุคคล ทีมาตรวจงานหรือนิเทศ
งาน  อําเภอเคลือนที  จังหวัดเคลือนที   หรือการดําเนินงานอืนใดทีเป็น
ประโยชน์กับ อบต.
2) ประเภทค่าเลียงรับรอง  จํานวน 50,000 บาท
เพือเลียงรับรองในการประชุมสภาท้องถิน  หรือประชุมหน่วยงานของ
รัฐ รัฐวิสาหกิจ  เอกชน  หรือองค์กรประชาชน

ตังจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 100,000 บาท

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ   (320100)
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ     เช่น ค่าธรรมเนียมและค่า
ลงทะเบียนต่าง ๆ
ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ   ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยทีทําการ
องค์การบริหารส่วนตําบลสะแกราบ  ค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าว
สารทางทางสือสิงพิมพ์   ค่าจ้างคนงาน   ค่าจ้างรถแบ็คโฮ  ค่าจ้างเหมาสูบ
นํา   ค่าจ้างแบกหามสัมภาระ  ค่าบริการกําจัดปลวก    ค่าพ่นยาค่าเขียน
ป้ายต่าง ๆ   ค่าถ่ายสําเนาเอกสาร    ค่าเบียประกันภัย   ค่าจัดทําพรบ.รถ
ยนต์องค์การบริหารส่วนตําบล    ค่าเช่าเครืองถ่ายเอกสาร      ค่าจ้างเหมา
สํารวจความพึงพอใจงานบริการประชาชน   ฯลฯ

ตังจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 350,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 1,540,000 บาท

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร   (310500)
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล ทีมี
สิทธิ เบิกได้ตามระเบียบของทางราชการ

ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 25,000 บาท
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วัสดุสํานักงาน  (330100)
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานต่างๆ  ทีจําเป็นต้องใช้ในสํานักงาน
ต่างๆ   เช่น หนังสือพิมพ์ คู่มือการปฏิบัติงาน กระดาษ แฟ้ม
เอกสาร ปากกา ดินสอ ปากกา  ไม้บรรทัด   ตรายาง หนังสือ
พิมพ์ วารสาร  ฯลฯ

ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุสํานักงาน จํานวน 140,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 660,000 บาท

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม(320400)
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน     เพือให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ  เช่น  เครืองพิมพ์ดีด
 เครืองแฟกซ์     เครืองถ่ายเอกสาร รถยนต์  รถจักรยานยนต์  เครืองปรับ
อากาศ  เครืองคอมพิวเตอร์  ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทีดินและสิงก่อ
สร้าง  เช่น ฝาท่อระบายนํา  ฝาบ่อพัก ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซม
ทรัพย์สินอืน  เช่น  วัสดุต่าง  ๆ  เครืองเย็บกระดาษ  เครืองตัด
กระดาษ  ลําโพง  ไมโครโฟน  เครืองประจุไฟ  ฯลฯ

ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 70,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ทางกฏหมายทีเกียวข้อง
กับท้องถิน และศึกษาดูงานเพือพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้
บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล ผู้นําท้องถิน พนักงานส่วน
ตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ประจําปี พ.ศ. 2559

ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ทางกฏหมายทีเกียวข้องกับท้องถิน  และศึกษาดู
งานเพือพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้บริหาร  สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล  ผู้นําท้องถิน  พนักงานส่วนตําบล  ลูกจ้างประจํา
และพนักงานจ้าง  ประจําปี พ.ศ. 2559

จํานวน 700,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตังขององค์การบริหารส่วนตําบลสะแก
ราบ ตามทีคณะกรรมการการเลือกตังกําหนด (กรณีครบวาระ ยุบ
สภา และกรณีแทนตําแหน่งทีว่าง  และกรณีคณะกรรมการการเลือกตังสัง
ให้เลือกตังใหม่)  รวมทังค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์การรณรงค์หรือ
การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิหน้าทีและการมีส่วน
ร่วมทางการเมือง  ตามหนังสือ  กระทรวงมหาดไทย ด่วน ที มท 0890.4/
ว 1932  ลงวันที  16  มิถุนายน  2553และค่าใช้จ่ายทีเกียวข้อง

ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตัง จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสําหรับค่าเบียเลียงค่า
พาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  และค่าใช้จ่ายอืนๆ
ในการเดินทางไปราชการหรือไปฝึกอบรมสัมมนาของพนักงานส่วน
ตําบล  ลูกจ้างประจํา  พนักงานจ้าง  คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาฯ อปพร.  อสม.ฯลฯ  เพือการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้  พร้อม
สําหรับการปฏิบัติงาน

ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
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ประเภทค่าไฟฟ้า (340100)
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับของสํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลสะแก
ราบ

ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าไฟฟ้า จํานวน 180,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค รวม 254,000 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์   (331400)
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น    ตลับผงหมึกสําหรับเครือง
พิมพ์แบบเลเซอร์  หัวพิมพ์
หรือแถบพิมพ์สําหรับเครืองพิมพ์คอมพิวเตอร์  แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล  ฯลฯ

ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 60,000 บาท

วัสดุเครืองแต่งกาย  (331200)
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองแต่งกายให้กับพนักงาน   ลูกจ้าง  คนงานเก็บ
ขยะ  เช่น  เสือ  กางเกง  ถุงมือ  รองเท้า

ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 15,000 บาท

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่   (331100)
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น  ล้างอัดรูป ขยาย
ภาพ  เทปเปล่า  ม้วนวีดีโอ
กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฯลฯ

ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 70,000 บาท

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน  (330800)
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน   เช่น  นํามันดีเซล  นํามัน
ก๊าด  นํามันเบนซิน
นํามันเตา  นํามันเครือง       ฯลฯ

ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 300,000 บาท

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง  (330700)
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุพาหนะและขนส่ง   เช่น   แบตเตอรี ยาง
นอก ยางใน  ปะยาง หัวเทียน
สายไมล์  เพลา   หัวเทียน กระจกมองข้างรถยนต์  หม้อนํารถยนต์  เบาะ
รถยนต์   ฯลฯ

ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 25,000 บาท

วัสดุงานบ้านงานครัว  (330300)
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด  ถ้วยชาม  แก้ว
นํา จานรอง  นําดืม
นําจืดทีซือจากเอกชน และวัสดุอุปกรณ์อืนๆตามความจําเป็น

 ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท
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เพือเป็นค่าจัดซือโต๊ะทํางาน
  ขนาด 120x60x75 เซนติเมตร จํานวน  4  ตัว ๆ ละ  2,850  บาท
  เป็นเงิน  11,400  บาท
ระบุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. 2559-2561) หน้า110

ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

ค่าจัดซือโต๊ะทํางาน จํานวน 11,400 บาท

เพือเป็นค่าจัดซือตู้เหล็กบานเลือนกระจก
  ขนาด   4   ฟุต  จํานวน  2   หลัง ๆ  ละ  4,000  บาท   เป็น
เงิน  8,000  บาท
ระบุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)  หน้า  112

ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

ค่าจัดซือตู้เหล็กบานเลือนกระจก จํานวน 8,000 บาท

ครุภัณฑ์สํานักงาน (410100)
เพือเป็นค่าจัดซือเก้าอีสํานัก
งาน   ขนาด 58x60x89 เซนติเมตร จํานวน  10  ตัว ๆ ละ  1,500  บาท

  เป็นเงิน  15,000  บาท
ระบุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)  หน้า  111

ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

ค่าจัดซือเก้าอีสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าครุภัณฑ์ รวม 112,850 บาท

งบลงทุน รวม 112,850 บาท

ประเภทค่าบริการทางด้านโทร
คมนาคม  (340500)  จํานวน   30,000  บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม   เช่นรับสัญญาณโทร
คมนาคม ค่าใช้จ่ายในการบริการอินเตอร์เน็ต  และค่าสือสารอืนๆ

ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 30,000 บาท

ประเภทค่าไปรษณีย์(340400)
เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์    ธนาณัติ   ค่าดวงตราไปรษณีย์ยากร  ค่าเช่าตู้
ไปรษณีย์ แสตมป์ เป็นต้น  ฯลฯ

 ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 20,000 บาท

ประเภทค่าโทรศัพท์ (340300)
เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์และค่าบริการอินเตอร์เน็ต  ซึงใช้ในกิจการของ
องค์การบริหารส่วนตําบลสะแกราบ

ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 24,000 บาท
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เพือเป็นค่าจัดซือเครืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์  จํานวน  1  เครือง
  คุณลักษณะเฉพาะ
1)เป็นเครืองฉายภาพเลนส์เดียว  สามารถต่อกับอุปกรณ์เพือฉายภาพจาก
คอมพิวเตอร์และวีดีโอ
2)ใช้ LCD Panel หรือระบบ DLP
3)ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens
 เป็นเงิน  39,000  บาท
ระบุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)  หน้า  111

ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

ค่าจัดซือเครืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จํานวน 39,000 บาท

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

เพือเป็นค่าจัดซือโต๊ะทํางานพร้อมถาดคีย์บอร์ดและที
วาง CPU   ขนาด 120x60x75 เซนติเมตร จํานวน  3  ตัว ๆ ละ 3,450
 บาท    เป็นเงิน  10,350  บาท
ระบุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. 2559-2561) หน้า110

ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

ค่าจัดซือโต๊ะทํางานพร้อมถาดคีย์บอร์ดและทีวาง CPU จํานวน 10,350 บาท
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เพือเป็นค่าจัดซือเครืองสํารอง
ไฟฟ้า  ขนาด  1  KVA  จํานวน  1 เครือง  ๆ ละ6,100  บาท   เป็น
เงิน  6,100  บาท
                        - คุณลักษณะพืนฐาน
        -  มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า  1 kVA ( 630  Watts)
        -  สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า  15  นาที
                        ระบุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-
2561)  หน้า  113

ราคามาตรฐานตามกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร
ประจําปี  พ.ศ.2558

                       ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

ค่าจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า จํานวน 6,100 บาท

เพือเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ (ตัง
โต๊ะ)  (411600) จํานวน  1  เครือง ๆ ละ 23,000 บาท  เป็น
เงิน  23,000บาท
- คุณลักษณะพืนฐาน
-  มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก
(4 core)  หรือ  8 แกนเสมือน (8 Thread )  โดยมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาไม่น้อยกว่า 3.0 GHz    จํานวน  1  หน่วย
-  หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจําขนาดไม่น้อย
กว่า  6 MB  สําหรับ
แบบ L3 Cache Memory หรือ แบบ Smart Cache Memory
-มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพ  โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึง หรือดีกว่า ดังนี
1)เป็นแผงวงจรเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีมีหน่วยความจํา
ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
2)มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ทีสามารถใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า  1 GB หรือ
3)มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่บนแผงวงจร
หลัก  แบบ Onboard  Graphics ทีมีความสามารถในการใช้หน่วย
ความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
-  มีหน่วยความจําหลัก(RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า  4  GB
-  มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1  TB จํานวน 1 หน่วย
-  มี DVD-RW  หรือดีกว่า  จํานวน  1  หน่วย
-  มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย แบบ(Network  Interface)  แบบ
10/100/1000  Base-T  หรือดีกว่า  จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-  มีแป้นพิมพ์และเมาส์
-  มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิว จํานวน 1 หน่วย
 ระบุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)  หน้า  112
ราคามาตรฐานตามกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร
ประจําปี  พ.ศ.2558

ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

ค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ (ตังโต๊ะ) จํานวน 23,000 บาท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
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หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจํา)   (522000)
เงินเดือนพนักงาน   (220100)
เพือจ่ายเป็นเงินเดือน  และเงินปรับปรุงเงินเดือน ให้แก่พนักงานส่วน
ตําบล  จํานวน  3  อัตรา ได้แก่
                                  ตําแหน่ง   -  ผู้อํานวยการกองคลัง
                                                 -  เจ้าพนักงานพัสดุ
                                                 -  เจ้าพนักงานการเงินและ
บัญชี
                           ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 700,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,140,000 บาท

งบบุคลากร รวม 1,140,000 บาท

งานบริหารงานคลัง รวม 1,583,900 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่าย ในการจัดทําเวทีประชาคม ในการจัดทําแผน
ชุมชน  และกิจกรรมสนับสนุนการ
ประชุมประชาคมแผนชุมชน   ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิน    เพือนําข้อมูลมาจัดทําเป็นแผนพัฒนาท้อง
ถิน

ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีประชาคม จํานวน 20,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 20,000 บาท

(2)อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอโคกสําโรง
   โครงการจัดงานรัฐพิธี/วันสําคัญทางศาสนา ประจําปี 2559
จํานวน  10,000  บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี/วันสําคัญทาง
ศาสนา ประจําปี 2559 ให้แก่ทีทําการปกครองอําเภอโคกสําโรง
   (โดยจะดําเนินการได้ต่อเมือได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการ
อํานวยการกระจายอํานาจให้แก่ อปท.ระดับจังหวัด แล้ว)
ระบุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 90
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 10,000 บาท

(1)เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน   (610100)
- องค์การบริหารส่วนตําบลวังขอนขว้าง                20,000       บาท
โครงการเพิมประสิทธิภาพศูนย์รวมข่าวประกวดราคา   สอบราคาอําเภอ
โคกสําโรง
(โดยจะดําเนินการได้ต่อเมือได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการ
อํานวยการกระจายอํานาจให้แก่ อปท.ระดับจังหวัด แล้ว)
ระบุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)  หน้า 107

ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 20,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
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เงินเพิมต่างๆ ของจ้างพนักงานจ้าง   (220800)
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราว  ให้แก่  พนักงานจ้าง ตาม
ภารกิจ ตําแหน่งผู้ช่วย  ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีจัดเก็บรายได้

ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 18,000 บาท

ค่าจ้างพนักงานจ้าง   (220700)
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ให้แก่  พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ ตําแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีจัดเก็บรายได้  จํานวน  1  อัตรา

ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 135,000 บาท

เงินเพิมการครองชีพชัวคราว   (220600)
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราว  ให้แก่ลูกจ้าง
ประจํา   จํานวน 1 อัตรา   ได้แก่  ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

ตังจ่ายจากรายได้

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา จํานวน 20,000 บาท

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา   (220500)
เพือจ่ายเป็นค่าจ้าง  และเงินปรับปรุงค่าจ้าง  ให้แก่ลูกจ้าง
ประจํา   จํานวน  1  อัตรา  ได้แก่  ตําแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชี

ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 205,000 บาท

เงินประจําตําแหน่ง   (220300)
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งหัวหน้าส่วน (หัวหน้าส่วนราชการทีมีฐานะ
เทียบเท่ากอง)
ระดับ 6-7-8 อัตราเดือนละ 3,500 บาท  เพือตามประกาศคณะกรรมการ
มาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน เรือง กําหนดมาตรฐานกลาง
การบริหารงานบุคคลท้องถิน การกําหนดอัตราเงินประจําตําแหน่งและการ
รับเงินประจําตําแหน่ง ของพนักงานส่วนท้องถิน ลงวัน
ที 18 เมษายน 2556  จ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ของพนักงานส่วน
ตําบลทีควรได้รับตามระเบียบกําหนด  ให้แก่         ผู้อํานวยการกองคลัง

    ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน   (220200)
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราว และเงินเพิมให้พนักงานส่วน
ตําบลทีได้รับอัตรา
เงินเดือนและจํานวนเงินทีปรับเพิม  สําหรับคุณวุฒิที ก.พ. หรือคณะ
กรรมการกลางพนักงานส่วนตําบลรับรองว่าคุณวุฒินัน  เป็นคุณสมบัติ
เฉพาะสําหรับตําแหน่งทีได้รับแต่งตัง  ให้แก่พนักงานส่วน
ตําบล  จํานวน  3  อัตรา ได้แก่
                      -  ผู้อํานวยการกองคลัง
                      -  เจ้าพนักงานพัสดุ
                      -  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
           ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 20,000 บาท
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เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามการจัดทําระบบแผนทีภาษีทะเบียนทรัพย์สินและจัด
เก็บรายได้
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

2.2ค่าใช้จ่ายในการจัดทําระบบแผนทีภาษีทะเบียนทรัพย์สินและจัดเก็บราย
ได้

จํานวน 100,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อืน ๆ   (320300)
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ  ดังนี
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสําหรับค่าเบียเลียงค่า
พาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  และค่าใช้จ่ายอืนๆ
 ในการเดินทางไปราชการหรือไปฝึกอบรมสัมมนาของพนักงานส่วน
ตําบล  ลูกจ้างประจํา  พนักงานจ้าง  คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาฯ อปพร.  อสม.ฯลฯ  เพือการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้  พร้อม
สําหรับการปฏิบัติงาน

ตังจ่ายจากเงินรายได้

2.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

หมวดค่าใช้สอย   (532000)
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ   (320100)
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ     เช่น ค่าธรรมเนียมและค่า
ลงทะเบียนต่าง ๆ
 ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ   ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยทีทํา
การองค์การบริหารส่วนตําบลสะแกราบ  ค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่
ข่าวสารทางทางสือสิงพิมพ์   ค่าจ้างคนงาน   ค่าจ้างรถแบ็คโฮ  ค่าจ้าง
เหมาสูบนํา   ค่าจ้างแบกหามสัมภาระ  ค่าบริการกําจัดปลวก    ค่าพ่นยา
ค่าเขียนป้ายต่าง ๆ   ค่าถ่ายสําเนาเอกสาร    ค่าเบียประกันภัย   ค่าจัดทํา
พรบ.รถยนต์องค์การบริหารส่วนตําบล    ค่าเช่าเครืองถ่าย
เอกสาร         ฯลฯ

ตังจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 50,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 180,000 บาท

ค่าเช่าบ้าน (310400)

เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบของทางราชการ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 64,800 บาท

ค่าตอบแทน   (531000)
ค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน  (310100)   จํานวน  100,000  บาท
 เพือจ่ายเป็นค่ากําหนดประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ      แก่ข้า
ราชการ ลูกจ้างประจํา  พนักงานจ้างตามภารกิจ  และพนักงานจ้างทัว
ไป  ขององค์การบริหารส่วนตําบลสะแกราบ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 100,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 164,800 บาท

งบดําเนินงาน รวม 414,800 บาท
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วัสดุคอมพิวเตอร์   (331400)
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น    ตลับผงหมึกสําหรับเครือง
พิมพ์แบบเลเซอร์  หัวพิมพ์
หรือแถบพิมพ์สําหรับเครืองพิมพ์คอมพิวเตอร์  แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล  ฯลฯ

ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท

หมวดค่าวัสดุ   (533000)
             วัสดุสํานักงาน  (330100)
             เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานต่างๆ  ทีจําเป็นต้องใช้ในสํานักงาน
ต่างๆ   เช่น หนังสือพิมพ์ คู่มือการปฏิบัติงาน กระดาษ แฟ้ม
เอกสาร ปากกา ดินสอ ปากกา  ไม้บรรทัด   ตรายาง หนังสือ
พิมพ์ วารสาร  ฯลฯ

             ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม(320400)
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน     เพือให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ  เช่น  เครืองพิมพ์ดีด
 เครืองแฟกซ์     เครืองถ่ายเอกสาร รถยนต์  รถจักรยานยนต์  เครืองปรับ
อากาศ  เครืองคอมพิวเตอร์  ฯลฯ

ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  (411600)
 ค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ (ตัง
โต๊ะ)  จํานวน  1  เครือง ๆ ละ 23,000 บาท   เป็นเงิน  23,000  บาท
- คุณลักษณะพืนฐาน
-  มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก
(4 core)  หรือ      8 แกนเสมือน (8 Thread )  โดยมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาไม่น้อยกว่า 3.0 GHz   จํานวน  1  หน่วย
-  หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจําขนาดไม่น้อย
กว่า  6 MB     สําหรับ
แบบ L3 Cache Memory หรือ แบบ Smart Cache Memory
-มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพ  โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึง
หรือดีกว่า ดังนี
1)เป็นแผงวงจรเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีมีหน่วยความจํา
ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
2)มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ทีสามารถใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า  1 GB หรือ
3)มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่บนแผงวงจร
หลัก  แบบ Onboard  Graphics ทีมีความสามารถในการใช้หน่วย
ความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
- มีหน่วยความจําหลัก(RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่ น้อย
กว่า  4  GB
-  มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1  TB จํานวน 1 หน่วย
-  มี DVD-RW  หรือดีกว่า  จํานวน  1  หน่วย
-  มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย แบบ(Network  Interface)  แบบ
10/100/1000  Base-T  หรือดีกว่า  จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-  มีแป้นพิมพ์และเมาส์
-  มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิว จํานวน 1 หน่วย

 ระบุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)  หน้า  112
ราคามาตรฐานตามกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร
ประจําปี  พ.ศ.2558
ราคามาตรฐานตามกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร
ประจําปี  พ.ศ.2558

 ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

1.ค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ (ตังโต๊ะ) จํานวน 23,000 บาท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าครุภัณฑ์ รวม 29,100 บาท

งบลงทุน รวม 29,100 บาท
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วัสดุอืน ๆ  (331700)
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุรวมถึงอุปกรณ์เครืองมือเครืองใช้ทีจําเป็นในกิจการ
ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ฯลฯ

ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุอืน จํานวน 20,000 บาท

1. วัสดุเครืองดับเพลิง(331600)จํานวน        20,000บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุเครืองดับเพลิง  เช่นหัวฉีดดับเพลิง  สายดับ
เพลิง  หมวกดับเพลิง  ชุดดับเพลิง   ฯลฯ

ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 20,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อืน ๆ   (320300)
 ค่าใช้จ่าย อปพร.  จํานวน  100,000  บาท
  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจการของ  อปพร.ในการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ  ตลอดจนการรักษาความ
สงบเรียบร้อย  และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน  เช่น การจัดหาเครืองแต่งกาย  วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ในกิจการอ
ปพร.  ค่าตอบแทน  ค่านํามันเชือเพลิงและหล่อลืน  โครงการฝึก
ทบทวน อปพร. ฯลฯ

ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

ค่าใช้จ่าย อปพร จํานวน 100,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 140,000 บาท

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 140,000 บาท

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ค่าจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า  ขนาด  1  KVA  จํานวน  1 เครือง  ๆ ละ
6,100  บาท   เป็นเงิน  6,100  บาท
- คุณลักษณะพืนฐาน
-  มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า  1 kVA ( 630  Watts)
-  สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า  15  นาที

 ระบุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)  หน้า  113

ราคามาตรฐานตามกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร
ประจําปี  พ.ศ.2558
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

ค่าจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า จํานวน 6,100 บาท
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    เพือจ่ายเป็นใช้จ่ายในการจัดทําโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจํา
ปี 2559

ตังจ่ายจากเงินรายได้

3.โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  ประจําปี 2558 จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของนักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
จํานวน 52 คน อัตราคนละ 20 บาท จํานวน 280 วัน จัดสรรใน
อัตรา 100%
(ทังนีจะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน)

ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

2. ค่าอาหารกลางวัน  ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 แห่ง จํานวน 291,200 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมด้านการพัฒนาเด็กและ
เยาวชน
ตังจ่ายจากเงินรายได้   จํานวน   8,690  บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป   จํานวน  11,310  บาท

1.โครงการส่งเสริมด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน จํานวน 20,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้สอย รวม 341,200 บาท

งบดําเนินงาน รวม 1,430,440 บาท

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 3,438,440 บาท

แผนงานการศึกษา
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ค่าวัสดุการศึกษา   (331500)
ตังจ่ายสมทบจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษาเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด
สะแกราบและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดสะพานคง
(ทังนีจะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน)

ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุการศึกษา จํานวน 20,000 บาท

ค่าวัสดุ   (533000)รวม      1,069,240บาท
    1.ค่าอาหารเสริม (นม)   ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(330400)จํานวน
107,307.20บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม)  ให้แก่-  เด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 2 แห่ง
-  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสะแกราบ
-  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสะพานคง
   จํานวน  52   คน ๆ ละ 7.37 บาท/วัน รวม  280  วัน
(ทังนีจะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน)

   ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

    2. ค่าอาหารเสริม (นม) ให้แก่  โรงเรียนสังกัด( สพฐ.) 4  แห่ง  ในเขต
ตําบลสะแกราบ (330400)
จํานวน961,932.40 บาท
       เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม)  ให้แก่ เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1-
ป.6  โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืน
ฐาน  ( สพฐ.) 4  แห่ง   ได้แก่  โรงเรียนวัดสะแกราบ โรงเรียนวัดสะพาน
คง
โรงเรียนบ้านหนองสําโรงและ โรงเรียนบ้านทุ่ง
ทอง  จํานวน  502  คนๆ ละ 7.37 บาท / วัน รวม  260  วัน
เป็นเงิน  961,932.40  บาท
(ทังนีจะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน)

   ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,069,240 บาท

ค่าวัสดุ รวม 1,089,240 บาท
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โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานของ อสม. จํานวน 15 หมู่
บ้าน ๆ ละ 15,000  บาท
จํานวน  225,000  บาท
ระบุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 - 2561 หน้า 94

ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 225,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 225,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 225,000 บาท

1. ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์   (330900)จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือยา   เวชภัณฑ์  ทีใช้ในการป้องกันโรคและระงับโรค
ติดต่อต่างๆ
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 250,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 250,000 บาท

โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจํานวน  50,000  บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ตังจ่ายจากเงินรายได้

โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 50,000 บาท

1. โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อจากยุงลายโรคไข้เลือด
ออก    จํานวน 30,000  บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อจาก
ยุงลายโรคไข้เลือดออก
     ตังจ่ายจากเงินรายได้

โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อจากยุงลายโรคไข้เลือดออก จํานวน 30,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 330,000 บาท

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 555,000 บาท

แผนงานสาธารณสุข

1. อุดหนุนโรงเรียนสังกัด  สพฐ.ในเขตตําบลสะแกราบ
จํานวน 2,008,000  บาท
 เพือจ่ายเป็นเงินสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันเด็กอนุบาล และ
เด็ก ป.1-ป.6
โรงเรียนสังกัด( สพฐ.) 4 แห่ง ได้แก่  โรงเรียนวัดสะแกราบ   โรงเรียนวัด
สะพานคง   โรงเรียนบ้านหนองสําโรง และ โรงเรียนบ้านทุ่ง
ทอง   จํานวน 502 คนๆ ละ20 บาท / วัน รวม 200วัน
(ทังนีจะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน)

 ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 2,008,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 2,008,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 2,008,000 บาท
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ค่าตอบแทน   (531000)
ค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน  (310100)   จํานวน  30,000  บาท
 เพือจ่ายเป็นค่ากําหนดประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษแก่ข้า
ราชการ ขององค์การบริหารส่วนตําบลสะแกราบ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 30,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 130,000 บาท

เงินประจําตําแหน่ง   (220300)
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งหัวหน้าส่วน (หัวหน้าส่วนราชการทีมีฐานะ
เทียบเท่ากอง)
ระดับ 6-7-8 อัตราเดือนละ 3,500 บาท  เพือตามประกาศคณะกรรมการ
มาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน เรือง กําหนดมาตรฐานกลาง
การบริหารงานบุคคลท้องถิน การกําหนดอัตราเงินประจําตําแหน่งและการ
รับเงินประจําตําแหน่ง ของพนักงานส่วนท้องถิน ลงวัน
ที 18 เมษายน 2556  จ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ของพนักงานส่วน
ตําบลทีควรได้รับตามระเบียบกําหนด  ให้แก่          หัวหน้าส่วนสวัสดิการ
สังคมฯ

ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน   (220200)
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราว และเงินเพิมให้พนักงานส่วน
ตําบลทีได้รับอัตรา
เงินเดือนและจํานวนเงินทีปรับเพิม  สําหรับคุณวุฒิที ก.พ. หรือคณะ
กรรมการกลางพนักงานส่วนตําบลรับรองว่าคุณวุฒินัน  เป็นคุณสมบัติ
เฉพาะสําหรับตําแหน่งทีได้รับแต่งตัง  ให้แก่พนักงานส่วน
ตําบล  จํานวน  2  อัตรา ได้แก่
ตําแหน่ง   -   หัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม ฯ
                -  นักพัฒนาชุมชน
       ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 20,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)   (522000)
เงินเดือนพนักงาน   (220100)
เพือจ่ายเป็นเงินเดือน  และเงินปรับปรุงเงินเดือน ให้แก่พนักงานส่วน
ตําบล  จํานวน  2  อัตรา
ได้แก่        ตําแหน่ง   -   หัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม ฯ
                                - นักพัฒนาชุมชน

                                 ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 270,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 332,000 บาท

งบบุคลากร รวม 332,000 บาท

งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 483,000 บาท

แผนงานสังคมสงเคราะห์
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ค่าวัสดุ  (533000)
วัสดุสํานักงาน  (330100)
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานต่างๆ  ทีจําเป็นต้องใช้ในสํานักงาน
ต่างๆ   เช่น  คู่มือการปฏิบัติงาน กระดาษ แฟ้ม
เอกสาร ปากกา ดินสอ ปากกา  ไม้บรรทัด   ตรายาง   ฯลฯ

ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม   (320400)
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน     เพือให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ

ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อืน ๆ   (320300)
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ  ดังนี
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   จํานวน  10,000     บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสําหรับค่าเบียเลียงค่า
พาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  และ
ค่าใช้จ่ายอืนๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปฝึกอบรมสัมมนาของ
พนักงานส่วนตําบล  ฯลฯ  เพือการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้  พร้อม
สําหรับการปฏิบัติงาน

ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้สอย   (532000)
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ   (320100)
 เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ     เช่น ค่าธรรมเนียมและค่า
ลงทะเบียนต่าง ๆ
 ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ   ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยทีทํา
การองค์การบริหารส่วนตําบลสะแกราบ  ค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่
ข่าวสารทางทางสือสิงพิมพ์   ค่าจ้างคนงาน     ค่าบริการกําจัดปลวก    ค่า
พ่นยาค่าเขียนป้ายต่าง ๆ   ค่าถ่ายสําเนาเอกสาร    ค่าเบียประกันภัย   ค่า
จัดทําพรบ.รถยนต์องค์การบริหารส่วนตําบล    ค่าเช่าเครืองถ่ายเอกสารฯ
ลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 50,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
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1. ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และผู้ด้อย
โอกาส
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริม  และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต  ของผู้พิการ  และประชาชน    ผู้ด้อยโอกาสภายในตําบลสะแก
ราบ  ให้มีคุณภาพชีวิตทีดีขึน
จ่ายจากเงินรายได้

1.โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และผู้ด้อยโอกาส จํานวน 30,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้สอย รวม 250,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 250,000 บาท

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 250,000 บาท

เพือจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ (โน้ตบุ้ค)  จํานวน  1  เครือง       เป็น
เงิน  21,000  บาท
- คุณลักษณะพืนฐาน
-  มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) จํานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะ
อย่างใดอย่างหนึง หรือดีกว่า ดังนี
       1) ในกรณีทีมีจํานวนแกนหลักรวม (Computer  core) จํานวนไม่
น้อยกว่า 10  แกน (10 core) ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่
น้อยกว่า  2.7 GHz หรือ
      2) ในกรณีทีมีจํานวนแกนหลัก  (core)  จํานวนไม่น้อยกว่า 2 แกน
หลัก   (2 core) และมีหน่วยความ
จํา แบบ Smart Cache Memory  ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB   ต้องมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า  1.7 GHz หรือ
     3) ในกรณีทีมีจํานวนแกนหลัก (core)  จํานวนไม่น้อยกว่า 2 แกน
หลัก
(2 core)   และมีหน่วยความจําแบบ Smart Cache Memory ขนาดไม่
น้อยกว่า
3  MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 2.7 GHz
-  มีหน่วยความจําหลัก(RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า  ขนาดไม่น้อย
กว่า  4  GB
-  มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 500 GB จํานวน  1  หน่วย
-  มีจอภาพชนิด WXGA  หรือดีกว่า  มีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิว
-  มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
-  มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network  Interface)  แบบ
10/100/1000  Base-T  หรือดีกว่า  จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-รถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11b, g , n) และ Bluetooth
ระบุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)  หน้า  112
ราคามาตรฐานตามกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร
ประจําปี  พ.ศ.2558
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

1.จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ (โน้ตบุ้ค)  จํานวน  1  เครือง จํานวน 21,000 บาท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าครุภัณฑ์ รวม 21,000 บาท

งบลงทุน รวม 21,000 บาท
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เงินประจําตําแหน่ง   (220300)      จํานวน        42,000    บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งหัวหน้าส่วน (หัวหน้าส่วนราชการทีมีฐานะ
เทียบเท่ากอง)
ระดับ 6-7-8 อัตราเดือนละ 3,500 บาท  เพือตามประกาศคณะกรรมการ
มาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน   เรือง กําหนดมาตรฐานกลาง
การบริหารงานบุคคลท้องถิน การกําหนดอัตราเงินประจําตําแหน่งและการ
รับเงินประจําตําแหน่ง ของพนักงานส่วนท้องถิน ลงวัน
ที 18 เมษายน 2556  จ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ของพนักงานส่วน
ตําบลทีควรได้รับตามระเบียบกําหนด  ให้แก่          ผู้อํานวยการกอง
ช่าง
 ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน (220200)
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราว และเงินเพิมให้พนักงานส่วน
ตําบลทีได้รับอัตราเงินเดือนและจํานวนเงินทีปรับเพิม  สําหรับคุณวุฒิที ก.
พ. หรือคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบลรับรองว่าคุณวุฒินัน  เป็น
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งทีได้รับแต่งตัง  ให้แก่  พนักงานส่วน
ตําบล  จํานวน  2 อัตรา  ได้แก่
   - ผู้อํานวยการกองช่าง
   - นายช่างโยธา
   ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 10,000 บาท

เงินเดือนพนักงาน   (220100)
เพือจ่ายเป็นเงินเดือน  และเงินปรับปรุงเงินเดือน ให้แก่พนักงานส่วน
ตําบล จํานวน  2 อัตราได้แก่
              -ผู้อํานวยการกองช่าง
              -นายช่างโยธา
              ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 540,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 848,000 บาท

งบบุคลากร รวม 848,000 บาท

งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 1,214,000 บาท

แผนงานเคหะและชุมชน

โครงการวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ปี 2559
  เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ปี 2559

  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

4.โครงการวันผู้สูงอายุแห่งชาติ  ปี  2558 จํานวน 100,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการแว่นสายตาเพือผู้สูงอายุและผู้ด้อย
โอกาส  ประจําปี  พ.ศ. 2559
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

3.โครงการแว่นตาเพือผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างหรือซ่อมแซมทีอยู่อาศัยให้กับ
ประชาชนผู้ยากไร้และด้อยโอกาส   ต่อเนืองจากโครงการบ้านท้องถิน
ไทย เทิดไท้องค์ราชัน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0891.4/ว
2206  ลงวันที  13  กรกฎาคม   2552
จ่ายจากเงินรายได้

2.โครงการก่อสร้างหรือซ่อมแซมทีอยู่อาศัยให้กับประชาชนผู้ยากไร้และด้อย
โอกาส

จํานวน 20,000 บาท
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รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ   (320100)   จํานวน
  50,000         บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ     เช่น ค่าธรรมเนียมและค่า
ลงทะเบียนต่าง ๆ
 ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่าจ้างคนงาน   ค่าจ้างรถแบ็คโฮ  ค่าจ้าง
เหมาสูบนํา   ค่าจ้างแบกหามสัมภาระ  ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 50,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท

2. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร   (310500)จํานวน    5,000บาท
 เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล ทีมี
สิทธิ เบิกได้ตามระเบียบของทางราชการ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท

1.  ค่าเช่าบ้าน(310400) จํานวน    36,000บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบของทางราชการ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท

1.ค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน  (310100)   จํานวน  120,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่ากําหนดประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษแก่ข้า
ราชการ พนักงานจ้างตามภารกิจ  และพนักงานจ้างทัวไป  ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลสะแกราบและ เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติ
งานให้องค์การบริหารส่วนตําบลสะแกราบ เช่น ค่าผู้ควบคุมงานก่อ
สร้าง ผู้ตรวจการจ้าง  ผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านต่าง คณะกรรมการเปิดซอง
สอบราคา /ประกวดราคา และค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวน
วินัย เงินสมนาคุณวิทยากรในการฝึกอบรม  ฯลฯ
       ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 120,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 161,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 366,000 บาท

เงินเพิมต่างๆ ของจ้างพนักงานจ้าง   (220700)
จํานวน          18,000      บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราว ให้แก่
- พนักงานจ้างตามภารกิจ     ตําแหน่ง   ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
จํานวน    1    อัตรา
- พนักงานจ้างทัวไป             ตําแหน่ง   คนงานทัวไป
จํานวน    1    อัตรา
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 18,000 บาท

ค่าจ้างพนักงานจ้าง   (220600)   จํานวน       238,000        บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ให้แก่
- พนักงานจ้างตามภารกิจ     ตําแหน่ง   ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
จํานวน    1    อัตรา
- พนักงานจ้างทัวไป             ตําแหน่ง   คนงานทัวไป
จํานวน    1    อัตรา
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 238,000 บาท
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3. วัสดุคอมพิวเตอร์   (331400)
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น    ตลับผงหมึกสําหรับเครือง
พิมพ์แบบเลเซอร์
 หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครืองพิมพ์คอมพิวเตอร์  แผ่นหรือจาน
บันทึกข้อมูล  ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท

2.วัสดุยานพาหนะและขนส่ง  (330700)
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุพาหนะและขนส่ง   เช่น   แบตเตอรี ยาง
นอก ยางใน  ปะยาง
หัวเทียน  สายไมล์  เพลา   หัวเทียน กระจกมองข้างรถยนต์  หม้อนํารถ
ยนต์  เบาะรถยนต์   ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 25,000 บาท

1.วัสดุสํานักงาน  (330100)
 เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานต่างๆ  ทีจําเป็นต้องใช้ในสํานักงาน
ต่างๆ   เช่น  คู่มือการปฏิบัติงาน กระดาษ แฟ้ม
เอกสาร ปากกา ดินสอ ปากกา  ไม้บรรทัด   ตรายาง   ฯลฯ
            ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 95,000 บาท

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม   (320400)จํานวน   10,000     บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน     เพือให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ
 ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทีดินและสิงก่อสร้าง  เช่น ฝาท่อระบาย
นํา  ฝาบ่อพัก ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท

ค่ารังวัดทีดิน  จํานวน   30,000       บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรังวัดทีดิน   ในการดําเนินการรังวัดแบ่งแยก
ทีดินทีเกียวข้องกับ
ทีดินราชการหรือทีสาธารณะประโยชน์  ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

2.ค่ารังวัดทีดิน จํานวน 30,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการจํานวน    20,000      บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสําหรับค่าเบียเลียงค่า
พาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  และ
ค่าใช้จ่ายอืนๆ เพือในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของ
พนักงานส่วนตําบล    พนักงานจ้าง
ตังจ่ายจากเงินรายได้

1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
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เพือจ่ายเป็นค่าขุดลอกสระสาธารณะ บ้านสะพานคง หมู่ 12 บ้านหนอง
โพธิทอง ปริมาตรดินขุด 21,322 ลูกบาศก์เมตร
ตามแบบองค์การบริหารส่วนตําบลสะแกราบ
ระบุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)  หน้า  78
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

11.  โครงการขุดลอกสระสาธารณะ บ้านสะพานคง หมู่ที  12  บ้านหนอง
โพธิทอง ตําบลสะแกราบ

จํานวน 741,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนหินคลุก  หมู่ที  1  เชือม  หมู่ที  11  ตําบล
สะแกราบ ปริมาตรหินคลุก  235  ลูกบาศก์เมตร
ระบุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)  หน้า  39
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

10.  โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก  หมู่ที  1  เชือม  หมู่ที  11  ตําบล
สะแกราบ

จํานวน 97,400 บาท

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 2,354,300 บาท

งบลงทุน รวม 2,354,300 บาท

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน  (330800)
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน ทีใช้กับรถกระเช้าไฟฟ้า
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 100,000 บาท

2.วัสดุก่อสร้าง (330600)
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้าง เช่นอิฐ   หิน  ปูน  ทราย  ปูน
ซีเมนต์   สี ไม้ ตะปู เหล็ก  ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท

1.วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ   (330200)
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เพือใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้า
สาธารณะ รวมถึงการ
ซ่อมแซมไฟฟ้าทีอยู่ใน ความรับผิดชอบของ อบต.  ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 250,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชนทีเกิด
จากภัยต่างๆเช่น อุทกภัย อัคคีภัย  ภัยแล้ง การขาดแคลนนําอุปโภคและ
บริโภคในบางกรณี ขุดลอกคูคลอง  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.3/ว 323 ลงวันที 15 มีนาคม 2547
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

1.ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ทีเกิด
จากสาธารณภัยต่างๆ

จํานวน 100,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 350,000 บาท

งานไฟฟ้าถนน รวม 2,794,300 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนดินโดยลงลูกรัง  สายนา  นายอรุณ  ทองใบ
ใหญ่  ปริมาตรลูกรัง  360   ลูกบาศก์เมตร
ระบุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)  หน้า  27
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

5.  โครงการซ่อมแซมถนนดินโดยลงลูกรัง  หมู่ที  5  ตําบลสะแกราบ จํานวน 51,700 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายนํา จากบ้าน นายประจักษ์  ปินแก้ว ถึง
บ้าน นายอ๊อด หงษ์ร่อน  ท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์
กลาง 0.40 เมตร จํานวน 35 ท่อน บ่อพัก 4 บ่อ  ตามแบบองค์การบริหาร
ส่วนตําบลสะแกราบ
ระบุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)  หน้า  51
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

4.  โครงการวางท่อระบายนํา  หมู่ที  3  ตําบลสะแกราบ จํานวน 44,300 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน นายสมคิด  แต้มฉิม  ขนาด
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 43.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พืนทีไม่น้อย
กว่า  124.70  ตารางเมตร  ตามแบบองค์การบริหารส่วนตําบลสะแกราบ
ระบุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)  หน้า  24
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

3.โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที  3  ตําบลสะแกราบ จํานวน 65,600 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างซ่อมแซมถนน คสล. หน้าทีทําการผู้ใหญ่บ้าน หมู่
ที 3  ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 5.60 เมตร หรือคิดเป็นปริมาณพืนทีไม่
น้อยกว่า  28 ตารางเมตร
ระบุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)  หน้า  24
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

2.โครงการก่อสร้างซ่อมแซมถนน คสล. หน้าทีทําการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที 3
ตําบลสะแกราบ

จํานวน 14,700 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าขุดลอกสระสาธารณะ บ้านเก่าสําโรงน้อย หมู่
ที  14  ปริมาตรดินขุด 8,232 ลูกบาศก์เมตร  ลึกเพิม
ขึน  2.50  เมตร  ตามแบบองค์การบริหารส่วนตําบลสะแกราบ
ระบุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)  หน้า  80
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

14.  โครงการขุดลอกสระสาธารณะ บ้านเก่าสําโรงน้อย หมู่ที  14 ตําบล
สะแกราบ

จํานวน 288,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน นางทวน  หาสียา  เชือม คสล.
เดิม ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 58 เมตร หนา 0.15 เมตร  พืนทีไม่
น้อยกว่า 145 ตารางเมตร    ตามแบบองค์การบริหารส่วนตําบลสะแกราบ
ระบุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)  หน้า  45
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

13.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.  หมู่ที 14 ตําบลสะแกราบ จํานวน 76,200 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิว ลึกไม่น้อย
กว่า 60 เมตร ปริมาณนําไม่น้อยกว่า 5 ลูกบาศก์เมตร/ชัวโมง ตามแบบ
องค์การบริหารส่วนตําบลสะแกราบ
ระบุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)  หน้า  78
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

12.  โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที 12  ตําบลสะแกราบ จํานวน 94,700 บาท
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1.อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอ
โคกสําโรง   จํานวน  90,000  บาท
เพือ เป็นค่าใช้จ่ายในการขยายเขตไฟฟ้า  และติดตังกิงโคมไฟฟ้า
สาธารณะในตําบลสะแกราบ
ระบุอยู่ในแผนสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)  หน้า  81
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 90,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 90,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 90,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลูกรัง จากนา  นายโผน  กระต่าย
โพธิ  ถึงนา  นายเอียด  เพร็ชสุข  ผิวจราจร
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,374 เมตร700  เมตรแรก  ดินถม
สูง  0.50 เมตร ,674 เมตรหลัง  ดินถมสูง 0.30 เมตร ผิวจราจรลูกรัง
หนา 0.15 เมตร ปริมาตรดิน 1,932 ลูกบาศก์เมตร  ปริมาตร
ลูกรัง 618 ลูกบาศก์เมตร
ระบุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)  หน้า  24
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค  (421000)
1.โครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลูกรัง  หมู่ที  3  ตําบลสะแกราบ

จํานวน 275,800 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน นางประยูร  สุข
เกิด ถึงบ้าน นายเอือง
หงษ์ร่อน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร  ยาว 111 เมตร หนา 0.15 เมตร พืนที
ไม่น้อยกว่า 333 ตารางเมตร
ตามแบบองค์การบริหารส่วนตําบลสะแกราบ
ระบุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)  หน้า  40
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

9.  โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที 11 ตําบลสะแกราบ จํานวน 176,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนดิน  สายนา  นางสมพร  แต้มฉิม  ผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,200 เมตร  ปริมาตรลูกรัง 618 ลูกบาศก์
เมตร  ตามแบบองค์การบริหารส่วนตําบลสะแกราบ
ระบุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)  หน้า  40
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

8.  โครงการก่อสร้างถนนดิน หมู่ที 11  ตําบลสะแกราบ จํานวน 222,700 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนดินโดยลงลูกรัง  หมู่ที 8  สายคันคลอง ถึง
อ่างเก็บนํา หมู่ที 8 ปริมาตรลูกรัง 280 ลูกบาศก์เมตร
ระบุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)  หน้า  34
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

7.  โครงการซ่อมแซมถนนดินโดยลงลูกรัง  หมู่ที  8  ตําบลสะแกราบ จํานวน 40,200 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน  นายสายทอง  หมุ่ยแก้ว  ถึง
ถนน คสล. เดิม
กว้าง 2.50 เมตร ยาว 122 เมตร หนา 0.15 เมตร พืนทีไม่น้อย
กว่า 305 ตารางเมตร
ตามแบบองค์การบริหารส่วนตําบลสะแกราบ
ระบุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)  หน้า  32
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

6.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.  หมู่ที  7  ตําบลสะแกราบ จํานวน 166,000 บาท
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1.ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพือเอาชนะยาเสพติดอําเภอ
โคกสําโรง    จํานวน    50,000    บาท
  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอําเภอโคกสําโรง ประจํา
ปี 2559
(โดยจะดําเนินการได้ต่อเมือได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการ
อํานวยการกระจายอํานาจให้แก่ อปท.ระดับจังหวัด แล้ว)
ระบุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) หน้า  98
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 50,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท

โครงการส่งเสริมพัฒนาสตรีในด้านต่างๆ
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมพัฒนาสตรีในด้านต่างๆ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

4.โครงการส่งเสริมพัฒนาสตรีในด้านต่างๆ จํานวน 20,000 บาท

โครงการส่งเสริมอาชีพให้ชุมชน
เพือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอาชีพให้ชุมชน

ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

3.โครงการส่งเสริมอาชีพให้ชุมชน จํานวน 50,000 บาท

การส่งเสริมอาชีพตามแนวทางพระราชดําริ เศรษฐกิจพอเพียง  เพือเป็น
ค่าใช้จ่ายการส่งเสริมอาชีพตามแนวทางพระราชดําริ เศรษฐกิจพอเพียง

 ตังจ่ายจากอุดหนุนทัวไป

2.การส่งเสริมอาชีพตามแนวทางพระราชดําริ เศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 40,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

1.  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 50,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้สอย รวม 160,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 160,000 บาท

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 210,000 บาท

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

วัสดุงานบ้านงานครัว  (330300)
 เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือถังขยะแบบล้อลาก  2 ล้อ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ   (320100)
ค่าเช่าทีดิน  จํานวน    25,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าทีดิน  เพือใช้เป็นสถานทีกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล
ขององค์การบริหารส่วนตําบล
ตังจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 25,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 25,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 75,000 บาท

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 75,000 บาท
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เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสะแกราบ เมืองสะอาดอย่างยังยืน เพือ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิติฯ (วันแม่)
ตังจ่ายจากเงินรายได้

3.โครงการสะแกราบ เมืองสะอาดอย่างยังยืน เพือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระ
นางเจ้าสิริกิติฯ (วันแม่)

จํานวน 22,500 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ประจํา
ปี 2558

ตังจ่ายจากเงินรายได้

2.โครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ประจําปี  2558 จํานวน 100,000 บาท

เพือใช้จ่ายตามโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์  ประจําปี 2559
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

1.โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์  ประจําปี   2559 จํานวน 100,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ   (320200)
ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี
 เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี  และงานพิธีการต่างๆ  ได้แก่  พวง
มาลัย    ช่อดอกไม้  กระเช้าดอกไม้   พวงมาลาในวันสําคัญ
ต่างๆ  เช่น  ในการจัดงานวันปิยมหาราช    งานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา    และเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณี การอนุรักษ์
วัฒนธรรม และประเพณีต่าง ๆ วันสําคัญของทางราชการ  และจัดงาน
พิธีกรรมในวันสําคัญทางศาสนา   เช่น  วันอาสาฬหบูชา    วันวิสาข
บูชา วันเข้าพรรษา  วันออกพรรษา    แห่เทียนพรรษา   ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 500,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 945,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 945,000 บาท

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 973,000 บาท

1. วัสดุกีฬา  (331300)
เพือเป็นค่าจัดหาวัสดุกีฬาให้กับศูนย์กีฬาประจําหมู่บ้าน  เช่นลูก
ฟุตบอล  วอลเล่ย์บอล
ตาข่ายกีฬา  นวม   ตะกร้อ  ฯลฯ   จํานวน  15   หมู่บ้าน
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

วัสดุกีฬา จํานวน 100,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด  การแข่ง
ขันภายในตําบล   และแข่งขันกีฬาภายนอก

ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

1.โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด   การแข่งขันภายในตําบล
และการแข่งขันกีฬาภายนอก

จํานวน 50,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท

งานกีฬาและนันทนาการ รวม 150,000 บาท

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
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1.ค่าวัสดุการเกษตร(331000)จํานวน  10,000       บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร  เช่น  พันธุ์พืช  ปุ๋ย  กระถางต้นไม้  วัสดุ
เพาะชํา  ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ
อยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า  82

ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

1.โครงการการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ จํานวน 100,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 110,000 บาท

งานส่งเสริมการเกษตร รวม 110,000 บาท

แผนงานการเกษตร

เงินอุดหนุนส่วนราชการ(610200)รวม   28,000บาท
1.1 อุดหนุนจังหวัดลพบุรี  เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการทําโครงการจัดงาน
แผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจําปี 2559  จํานวน
28,000   บาท
(โดยจะดําเนินการได้ต่อเมือได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการ
อํานวยการกระจายอํานาจให้แก่ อปท.ระดับจังหวัด แล้ว)
ระบุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) หน้า  89
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 28,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 28,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 28,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประดับธงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนาง
เจ้าพระบรมราชินีนาถฯ (12 ส.ค. 2559)

ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

6.โครงการประดับธงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรม
ราชินีนาถฯ
(12 ส.ค. 2559)

จํานวน 100,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประดับธงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว(5 ธ.ค.2558)
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป

5.โครงการประดับธงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว(5 ธ.
ค.2558)

จํานวน 100,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสะแกราบ เมืองสะอาดอย่างยังยืน  เพือ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่
หัวฯ (วันพ่อ)
ตังจ่ายจากเงินรายได้

4.โครงการสะแกราบ เมืองสะอาดอย่างยังยืน  เพือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ (วันพ่อ)

จํานวน 22,500 บาท
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4.2 เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน(กบ
ท.) (120100)   จํานวน   149,000   บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถินอัตรา
ร้อยละหนึงจากเงินรายได้
  ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 149,000 บาท

4.รายจ่ายตามข้อผูกพัน   (111100) จํานวน203,000   บาท   แยกเป็น
4.1เพือจ่ายเป็นทุนการศึกษาให้แก่พนักงานส่วน
ตําบล  (111100)   จํานวน 93,000 บาท   แยกเป็น
      ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท จํานวน   1  ทุน   ทุนการศึกษาปี
ละ 60,000 บาท
      ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน   1   ทุน  ทุนการศึกษาปี
ละ 33,000 บาท
       ตังจ่ายจากเงินรายได้

4.2 เพือจ่ายเป็นค่าเงินสมทบหลักประกันสุขภาพในระดับท้อง
ถิน   จํานวน  110,000    บาท
      เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้อง
ถิน องค์การบริหาร
      ส่วนตําบลสะแกราบ  เงินสมทบ  สปสช.  40%  ของยอดจัดสรร(ยอด
จัดสรร  274,195 บาท)
      ตังจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 203,000 บาท

3.สํารองจ่าย   (111000)จํานวน1,000,000บาท
เพือใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินทีมีสาธารณภัยเกิดขึน หรือบรรเทาปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน
ตังจ่ายจากเงินรายได้

สํารองจ่าย จํานวน 1,000,000 บาท

2. เบียยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์   (110900)จํานวน90,000บาท
เพือจ่ายเป็นเบียยังชีพผู้ผู้ป่วยโรคเอดส์ เพือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบียยัง
ชีพผู้ป่วยเอดส์   ตามรายชือผู้มีสิทธิ ได้รับเบียยังชีพ  รวมทังสิน
จํานวน  15  ราย  อัตรารายละ  500  บาทต่อ
เดือน  จํานวน  12  เดือน    (ตามหนังสือ ที    มท 0808.2/
ว 1796  ลว. 18 มิ.ย. 2553)
ตังจ่ายจากเงินรายได้   จํานวน  30,000  บาท
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป   จํานวน  60,000  บาท

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 90,000 บาท

1.เงินสมทบกองทุนประกันสังคม(110300)จํานวน120,000บาท
  เพือจ่ายสมทบกองทุนประกันสังคมให้แก่ พนักงานจ้าง
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 120,000 บาท

งบกลาง รวม 1,562,000 บาท

งบกลาง รวม 1,562,000 บาท

งบกลาง รวม 1,562,000 บาท

แผนงานงบกลาง


