
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลสาวแห
อําเภอ หนองฮี   จังหวัดร้อยเอ็ด

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 28,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 9,742,740 บาท
งบบุคลากร รวม 7,006,340 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,052,720 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนของผู้บริหาร ได้แก่
1.เงินเดือนตําแหน่ง นายก อบต.สาวแห จํานวน 1 คน
เป็นเงิน 244,800.- บาท
2.เงินเดือนตําแหน่ง รองนายก อบต.สาวแห จํานวน 2 คน 
เป็นเงิน 269,280.- บาท
จํานวน 12 เดือน
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัว
ไป รหัส 00111)

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งของผู้บริหาร ได้แก่
1.เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง นายก อบต.สาวแห จํานวน 1 คน
เป็นเงิน 21,000.- บาท
2.เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง รองนายก อบต.สาวแห จํานวน 2 คน
เป็นเงิน 21,120.- บาท
จํานวน 12 เดือน
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัว
ไป รหัส 00111)

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของผู้บริหาร ได้แก่
1.เงินค่าตอบแทนพิเศษตําแหน่ง นายก อบต.สาวแห จํานวน 1 คน
เป็นเงิน 21,000.- บาท
2.เงินค่าตอบแทนพิเศษตําแหน่ง รองนายก อบต.สาวแห จํานวน 2 คน
เป็นเงิน 21,120.- บาท
จํานวน 12 เดือน 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัว
ไป รหัส 00111)

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
1.เงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 1
 คน
ตังไว้ 86,400.- บาท
จํานวน 12 เดือน
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัว
ไป รหัส 00111)
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เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,368,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล ได้แก่
1.ค่าตอบแทนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 1 คน
เป็นเงิน 134,640.- บาท
2.ค่าตอบแทนรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 1 คน
เป็นเงิน 110,160.- บาท
3.ค่าตอบแทนเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 1 คน
เป็นเงิน 86,400.- บาท
4.ค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 12 คน
เป็นเงิน 1,036,800.- บาท
จํานวน 12 เดือน
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัว
ไป รหัส 00111)

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,953,620 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,311,840 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลพร้อมทังเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี ดังนี
1.ตําแหน่ง นักบริหารงานท้องถินระดับกลาง (ปลัดองค์การบริหารส่วน
ตําบล) จํานวน 1 อัตรา เป็นเงิน 429,120.- บาท
2.ตําแหน่ง นักบริหารงานท้องถินระดับต้น (รองปลัดองค์การบริหารส่วน
ตําบล) จํานวน 1 อัตรา เป็นเงิน 362,640.- บาท
3.ตําแหน่ง นักบริหารงานทัวไประดับต้น (หน.สํานักปลัด อบต.) 
จํานวน 1 อัตรา เป็นเงิน 235,160.- บาท
4.ตําแหน่ง นักบริหารงานทัวไประดับต้น (หน.ฝ่ายป้องกันฯ) 
จํานวน 1 อัตรา เป็นเงิน 293,880.- บาท
5.ตําแหน่ง นักวิชาการศึกษาชํานาญการ 
จํานวน 1 อัตรา เป็นเงิน 336,360.- บาท
6.ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 
จํานวน 1 อัตรา เป็นเงิน 253,680.- บาท
7.ตําแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
จํานวน 1 อัตรา เป็นเงิน 258,000.- บาท
8.ตําแหน่ง นักจัดการงานทัวไปปฏิบัติการ
จํานวน 1 อัตรา เป็นเงิน 280,080.- บาท
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต. ที มท 0809.2/ว138
  ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรืองซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้
จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัว
ไป รหัส 00111)
9.ตําแหน่ง ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จํานวน 3 ตําแหน่ง เป็นเงิน 862,920.- บาท
จํานวน 12 เดือน
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต. ที มท 0809.2/ว138
  ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรืองซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้
จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ตังจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัว
ไป รหัส 00111)
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เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 84,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานส่วนตําบล
จํานวน 1 คน 
จํานวน 12 เดือน
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต. ที มท 0809.2/ว138
  ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรืองซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้
จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัว
ไป รหัส 00111)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 186,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานส่วนตําบลทีควรได้รับตาม
ระเบียบ
จํานวน 4 คน
จํานวน 12 เดือน
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต. ที มท 0809.2/ว138
  ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรืองซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้
จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัว
ไป รหัส 00111)
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,224,360 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานจ้างพร้อมทังเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี ดังนี
1.ค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ ตังไว้ 1,008,360.- บาท ดังนี
   - ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
     จํานวน 1 อัตรา
     เป็นเงิน  142,560.- บาท
   - ตําแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร จํานวน 1 อัตรา
     เป็นเงิน 219,720.- บาท
   - ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา
     เป็นเงิน 142,560.- บาท
   - ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา
     เป็นเงิน 141,720.- บาท
   - ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์  จํานวน 1 อัตรา
     เป็นเงิน 127,080.- บาท
   - ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จํานวน 1 อัตรา
     เป็นเงิน 117,360.- บาท
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต. ที มท 0809.2/ 
ว138  ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรืองซักซ้อมแนวทางการคํานวณ 
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป     
งานบริหารทัวไป รหัส 00111)
   - ตําแหน่ง ผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย จํานวน 1 อัตรา
      เป็นเงิน 117,360.- บาท
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต. ที มท 0809.2/ 
ว138  ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรืองซักซ้อมแนวทางการคํานวณ 
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน  
ท้องถิน ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัว
ไป           
งานบริหารทัวไป รหัส 00111)
2.ค่าจ้างพนักงานจ้างทัวไป ตังไว้  216,000.- บาท ดังนี
   - ตําแหน่ง ผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย จํานวน 1 อัตรา
     เป็นเงิน 108,000.- บาท
   - ตําแหน่ง พนักงานดับเพลิง (ประจํารถบรรทุกนํา) จํานวน 1 อัตรา
     เป็นเงิน 108,000.- บาท
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต. ที มท 0809.2/ 
ว138  ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรืองซักซ้อมแนวทางการคํานวณ 
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน   
ท้องถิน ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัว
ไป     งานบริหารทัวไป รหัส 00111)
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 147,420 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆของพนักงานจ้าง ดังนี
1.เงินเพิมการครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ
   - จํานวน 5 คน ตังไว้ 99,420.- บาท
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต. ที มท 0809.2
/ว138    
ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรืองซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้
จ่าย 
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัว
ไป รหัส 00111)
   -จํานวน 1 คน ตังไว้ 24,000.- บาท
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต. ที มท 0809.2
/ว138    
ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรืองซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้
จ่าย 
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ตังจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัวไป (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัว
ไป รหัส 00111)
2.เงินเพิมการครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้างทัวไป
   - จํานวน 2 คน ตังไว้ 24,000.- บาท
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต. ที มท 0809.2
/ว138    
ลง วันที 30 ธันวาคม 2558 เรืองซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้
จ่าย 
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัว
ไป รหัส 00111)

งบดําเนินงาน รวม 2,681,400 บาท
ค่าตอบแทน รวม 160,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน ดังนี
1.ค่าตอบแทนกรรมการจัดซือจัดจ้างจากประชาคม เป็นค่าป่วยการคณะ
กรรมการเปิดซอง/คณะกรรมการตรวจการจ้าง ตามโครงการสอบ
ราคา/ประกวดราคา/ตกลงราคา ตามโครงการต่างๆ ฯลฯ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัว
ไป รหัส 00111)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วนตําบล 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
.2559     ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัว
ไป งานบริหารทัวไป รหัส 00111)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบล 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2548 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 3) พ.ศ.2559 ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัว
ไป รหัส 00111)

วันทีพิมพ์ : 6/11/2561  15:41:57 หน้า : 5/50



เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบลและผู้
บริหาร -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียว
กับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ.2541 และทีแก้ไขเพิม
เติมถึง  (ฉบับที 3) พ.ศ.2549 ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฎในแผน
งานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป รหัส 00111)

ค่าใช้สอย รวม 2,158,400 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าจัดทําพระราชบัญญัติประกันภัย จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดทําพระราชบัญญัติประกันภัย (บุคคลที 2,3) ภาค
บังคับ และภาคสมัครใจสําหรับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลสาวแห ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฎในแผน
งานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป รหัส 00111)
ค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่สิงพิมพ์ จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโฆษณา และเผยแพร่สิงพิมพ์ จัดทําวารสาร
องค์การบริหารส่วนตําบล, ค่าจ้างเหมาจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ ป้าย
รณรงค์ตามนโยบายของรัฐบาลฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฎในแผน
งานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป รหัส 00111)
ค่าจ้างเหมาติดตังผ้าม่านปรับแสง จํานวน 24,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาติดตังผ้าม่านปรับแสงอาคารอเนกประสงค์ 1)ผ้า
ม่าน ขนาด 9.20 เมตร x 3.40 
เมตร จํานวน 1 ชุดๆ ละ 19,800 บาท 2)กระโปรงชาย
ครุย ขนาด 9.20 เมตร x 0.60 เมตร จํานวน 1 ชุดๆละ 4,800 บาท เป็น
จํานวนเงิน 24,600 บาท (ราคาท้องตลาด) ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป รหัส 00111)
ค่าจ้างเหมาบรรจุนํายาเคมีถังดับเพลิง พร้อมเปลียนอุปกรณ์ จํานวน 26,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบรรจุนํายาเคมีถังดับเพลิง พร้อมเปลียน
อุปกรณ์ จํานวน 22 ถังๆละ 1,200 บาท เป็นจํานวนเงิน 26,400 บาท 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัว
ไป รหัส 00111)
ค่าจ้างเหมาบริการดูแลรักษาต้นไม้ สวนไม้ประดับ สวนหย่อม หรือสนาม
หญ้า และทําความสะอาดบริเวณ อบต.สาวแห และศพด.บ้านสาวแห

จํานวน 72,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้ สวนไม้ประดับ สวนหย่อม หรือ
สนามหญ้า และทําความสะอาดบริเวณ อบต.สาวแห และศพด.บ้านสาว
แห    ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัว
ไป งานบริหารทัวไป รหัส 00111)
ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ จํานวน 12,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาฉีดพ่นยุงป้องกันไข้เลือดออก ดังนี
หมู่ที 1 จํานวน 4 ครังๆละ 600 บาท เป็นจํานวนเงิน 2,400 บาท
หมู่ที 2 จํานวน 4 ครังๆละ 400 บาท เป็นจํานวนเงิน 1,600 บาท
หมู่ที 3 จํานวน 4 ครังๆละ 500 บาท เป็นจํานวนเงิน 2,000 บาท
หมู่ที 4 จํานวน 4 ครังๆละ 400 บาท เป็นจํานวนเงิน 1,600 บาท
หมู่ที 5 จํานวน 4 ครังๆละ 400 บาท เป็นจํานวนเงิน 1,600 บาท
หมู่ที 6 จํานวน 4 ครังๆละ 400 บาท เป็นจํานวนเงิน 1,600 บาท
หมู่ที 7 จํานวน 4 ครังๆละ 400 บาท เป็นจํานวนเงิน 1,600 บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัว
ไป รหัส 00111)
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ค่าจ้างเหมาบริการทําความสะอาดอาคารทีทําการ จํานวน 72,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการทําความสะอาดอาคารทีทําการ อบต.         
สาวแห ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัว
ไป งานบริหารทัวไป รหัส 00111)
ค่าจ้างเหมาบริการทําความสะอาดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสาวแห จํานวน 72,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการทําความสะอาดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านสาวแห ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัว
ไป งานบริหารทัวไป รหัส 00111)
ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสาวแห จํานวน 72,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านสาวแห ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัว
ไป งานบริหารทัวไป รหัส 00111)
ค่าจ้างเหมาเพือให้ได้มาซึงบริการต่างๆ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานบริการต่างๆ เช่น จ้างสูบสิงปฏิกูล กําจัด
ปลวก 
มด ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัว
ไป งานบริหารทัวไป รหัส 00111)
ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนต่างๆ จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนาของพนักงานส่วน
ตําบล คณะผู้บริหารท้องถิน พนักงานจ้าง และสมาชิกสภา อบต. 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 6) พ.ศ.2552 ตังจ่ายจากเงิน  ราย
ได้ (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป รหัส 00111)

โครงการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน (กู้ชีพกู้ภัย) จํานวน 432,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการให้บริการการแพทย์ฉุก
เฉิน(กู้ชีพกู้ภัย) เช่น ค่าเบียเลียง ค่าชุดปฏิบัติงาน ค่าเวชภัณฑ์ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง(ฉบับ
ที 3) พ.ศ.2559, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0891.3/ว 2826 ลง
วันที 17 กันยายน 2553 (แผนพัฒนาสีปี 2561-2564 แก้ไขเพิม
เติม (ฉบับที 2) พ.ศ.2561 หน้า 79 ลําดับ 1) ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป รหัส 00111)

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ ดังนี
1.ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตังไว้ 10,000
.- บาท เพือจ่ายเป็นค่าต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลทีมาตรวจงาน หรือ
เยียมชมกิจการ หรือทัศนศึกษาดูงาน ทีอบต.เช่น ค่าอาหาร ค่าเครือง
ดืม ค่าของขวัญ ค่าใช้จ่ายทีเกียวเนืองในการเลียงรับรอง รวมทังค่าบริการ
และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็นฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฎในแผน
งานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป รหัส 00111)
2.ค่าเลียงรับรอง ตังไว้ 20,000.- บาท เพือจ่ายเป็นค่าเลียงรับรองในการ
ประชุมสภาท้องถิน เช่น ค่าอาหาร ค่าเครืองดืมต่างๆ เครืองใช้ในการเลียง
รับรองและค่าบริการฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฎในแผน
งานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป รหัส 00111)

วันทีพิมพ์ : 6/11/2561  15:41:57 หน้า : 7/50



รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเลือกตัง จํานวน 350,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเลือกตังกรณีครบวาระของสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตําบล,ผู้บริหารท้องถิน เช่น ค่าตอบแทน
กรรมการประจําหน่วยเลือกตัง ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอืนๆในการเลือก
ตัง ฯลฯ 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542, หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0808.2/ว 3675 ลงวันที 6 กรกฎาคม 2561 เรือง การ
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตังงบประมาณเพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
การเลือกตังท้องถิน, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 3028
 ลงวันที 8 มิถุนายน 2562 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน ตังจ่ายจากเงินรายได้ จํานวน 250,000 บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทัวไป จํานวน 100,000 บาท (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัว
ไป งานบริหารทัวไป รหัส 00111)
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียง ค่าเช่าทีพัก ค่าพาหนะในการเดินทางไปราชการ
สําหรับพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร เจ้า
หน้าทีประจําชุดปฏิบัติการฉุกเฉินประจําตําบล และอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร) ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง 
(ฉบับที 3) พ.ศ.2559 ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฎในแผนงานบริหาร
งานทัวไป งานบริหารทัวไป รหัส 00111)
โครงการ อบต.สาวแหเคลือนทีบริการประชาชน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบต.สาวแหเคลือนทีบริการ
ประชาชน เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าจัดสถานที ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557 (แผน
พัฒนาสีปี 2561-2564 หน้า 139 ลําดับ 1) ตังจ่ายจากเงินรายได้ 
(ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป รหัส 00111)
โครงการจัดงานและกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

จํานวน 70,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานและกิจกรรมวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ เช่น ค่าป้าย
โครงการ ค่าวัสดุ ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 (แผนพัฒนาสีปี 2561-2564
 หน้า 126 ลําดับ 1) ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฎในแผนงานบริหารงาน
ทัวไป งานบริหารทัวไป รหัส 00111)
โครงการจัดงานและกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ พระบรมราชินีนาถ

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานและกิจกรรมวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติพระบรมราชินีนาถ เช่น ค่าป้าย
โครงการ ค่าจัดสถานที ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 (แผนพัฒนาสีปี 2561-
2564 หน้า 126 ลําดับ 2) ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฎในแผน
งานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป รหัส 00111)
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โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ระเบียบ กฎหมาย อปท.กิจการสภาและศึกษาดู
งาน

จํานวน 40,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมให้ความรู้
ระเบียบ กฎหมาย อปท.กิจการสภาและศึกษาดูงาน เช่น ค่าป้าย
โครงการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุและอุปกรณ์ในการฝึกอบรม ค่าจัด
ทําเอกสาร ค่ากระเป๋า ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าอาหารกลางวัน ค่า
เช่าทีพัก ค่าเช่าเหมารถ ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
, ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 3) พ.ศ
.2559 (แผนพัฒนาสีปี 2561-2564 หน้า 140 ลําดับ 4) ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัว
ไป รหัส 00111)
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ระเบียบ กฎหมาย อปท.พนักงานส่วนตําบลและ
พนักงานจ้าง

จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมให้ความรู้
ระเบียบ กฎหมาย อปท.พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง เช่น ค่าป้าย
โครงการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุและอุปกรณ์ในการฝึกอบรม ค่า
อาหารว่างและเครืองดืม ค่าอาหารกลางวัน ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557 (แผน
พัฒนาสีปี 2561-2564 หน้า 139 ลําดับ 3) ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปราก
ฎในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป รหัส 00111)
โครงการพัฒนาความรู้กองทุนขยะเพือสวัสดิการตําบลสาวแห จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาความรู้กองทุนขยะเพือ
สวัสดิการตําบลสาวแห เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ
และอุปกรณ์ในการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าอาหารกลาง
วัน ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557 (แผน
พัฒนาสีปี 2561-2564 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 1) พ.ศ.2561 หน้า 103
 ลําดับ 1) ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัว
ไป งานบริหารทัวไป รหัส 00111)
โครงการเพิมประสิทธิภาพการบริหารงานของ อบต.และศึกษาดูงาน จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเพิมประสิทธิภาพการบริหาร
งานของ อบต.และศึกษาดูงาน เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าวัสดุและอุปกรณ์ในการฝึกอบรม ค่าจัดทําเอกสาร ค่า
กระเป๋า ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าอาหารกลางวัน ค่าเช่าทีพัก ค่าเช่า
เหมารถ ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
, ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 3) พ.ศ
.2559 (แผนพัฒนาสีปี 2561-2564 หน้า 139 ลําดับ 2) ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัว
ไป รหัส 00111)
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โครงการวันท้องถินไทย จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการวันท้องถินไทย เช่น ค่าป้าย
โครงการ ค่าวัสดุ ค่าจัดทําเอกสาร ค่าจัดสถานที ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 (แผนพัฒนาสีปี 2561-
2564 หน้า 127 ลําดับ 4) ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฎในแผน
งานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป รหัส 00111)
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง คณะผู้
บริหาร สมาชิก อบต.

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. เช่น ค่าป้าย
โครงการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุและอุปกรณ์ในการฝึกอบรม ค่าจัด
ทําเอกสาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าอาหารกลางวัน ค่าจัดสถานทีใน
การฝึกอบรม ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557 (แผน
พัฒนาสีปี 2561-2564 หน้า 140 ลําดับ 5) ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปราก
ฎในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป รหัส 00111)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุง หรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่างๆ ค่าบํารุงรักษา
ทรัพย์สิน เป็นต้น เช่น รถยนต์ส่วนกลาง รถนํา รถกู้
ชีพ โต๊ะ เก้าอี พัดลม เครืองคอมพิวเตอร์ เครืองปรับอากาศ เครืองพ่น
หมอกควัน เครืองตัดหญ้าแบบล้อเข็น แบบข้อเหวียง หรือทรัพย์สินอืน ชุด
ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ครุภัณฑ์อืน ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป รหัส 00111)

ค่าวัสดุ รวม 363,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 75,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน ทีจําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานของ
สํานักงานปลัด อบต. เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา กาว แฟ้ม สมุด
บันทึก สิงพิมพ์ทีได้จากการซืออืนๆ ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป รหัส 00111)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและการขนส่ง เช่น ยางรถ
ยนต์ อะไหล่ การบํารุงรักษาฯลฯ 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป รหัส 00111) 

วันทีพิมพ์ : 6/11/2561  15:41:57 หน้า : 10/50



วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 188,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุนํามันเชือเพลิงและหล่อลืน ดังนี
1.ค่าจัดซือวัสดุนํามันเชือเพลิง นํามันเบนซิน นํามันดีเซล ตังไว้ 138,000
.- บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุนํามันเชือเพลิง นํามันเบนซิน นํามัน
ดีเซล นํามันหล่อลืนใช้สําหรับรถยนต์บรรทุกนํา รถยนต์ส่วนกลาง รถกู้ชีพ
กู้ภัย  ของ อบต.สาวแห รถตัดหญ้าแบบล้อเข็น แบบข้อเหวียง และ
ราชการของหน่วยงานอืนๆทีมาช่วยเหลือประชาชนทีประสบภัยธรรมชาติ
ตามทีหน่วยงานนันร้องขอ 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป รหัส 00111)
2.ค่าจัดซือวัสดุนํามันเชือเพลิง นํามันเบนซิน นํามันดีเซล ตังไว้ 50,000
.- บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุนํามันเชือเพลิง นํามันเบนซิน นํามัน
ดีเซล นํามันหล่อลืนใช้สําหรับเครืองพ่นหมอกควันกําจัดยุงลาย 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป รหัส 00111)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวารสาร เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร ค่าสมัครเป็นสมาชิก
วารสาร ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป รหัส 00111)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึก หมึกพิมพ์ จาน
บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ ตลับผงหมึก แผ่นกรอง
แสง เมาส์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟแวร์ อุปกรณ์เพิมเติมอืนๆ 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป รหัส 00111)

งบรายจ่ายอืน รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอืน
โครงการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ อบต.สาวแห จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสํารวจความพึงพอใจของผู้
รับบริการ อบต.สาวแห เช่น ค่าจ้างในการศึกษา วิจัย ประเมินผลความพึง
พอใจเกียวกับการดําเนินงานในด้านการบริการ หรือโครงการต่างๆ ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลสาวแห เพือนําข้อมูลทีได้จากการศึกษาวิจัยฯ มา
ประกอบการบริหารงาน 
-เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองทีดี พ.ศ.2546, พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 และทีแก้ไข
เพิมเติมถึง (ฉบับที 2) พ.ศ.2549 (แผนพัฒนาสีปี 2561 - 2564
 หน้า 140 ลําดับ 7 ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฎในแผน
งานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป รหัส 00111)
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งบเงินอุดหนุน รวม 35,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 35,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร เนืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 
กรกฎาคม 2562

จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่
หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนืองในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 ให้กับทีทําการปกครองอําเภอหนอง
ฮี -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที
สุด ที มท 0808.2/ว 1791 ลงวันที 3 เมษายน 2560 (แผนพัฒนาสี
ปี 2561 - 2564 หน้า 158 ลําดับ 1) ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป  (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป รหัส 00111)
อุดหนุนโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติพระบรม
ราชินีนาถ          ในรัชกาล ที 9

จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนาง
เจ้า     สิริกิติพระบรมราชินีนาถ ในรัชการที 9 เนืองในโอกาสพระราชพิธี
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562 ให้กับที
ทําการปกครองอําเภอหนองฮี 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที
สุด ที มท 0808.2/ว 1791 ลงวันที 3 เมษายน 2560 (แผนพัฒนาสี
ปี 2561 - 2564 หน้า 158 ลําดับ 2) ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปราก
ฎในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป รหัส 00111)
อุดหนุนโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วย
เหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถินอําเภอหนองฮี

จํานวน 25,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติ
การร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถินอําเภอ
หนองฮี ให้กับเทศบาลตําบลหนองฮี 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที
สุด ที มท 0808.2/ว 1791 ลงวันที 3 เมษายน 2560 (แผนพัฒนาสี
ปี 2561 - 2564 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 1) พ.ศ.2561 หน้า 110
 ลําดับ 1) ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัว
ไป งานบริหารทัวไป รหัส 00111)
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,054,540 บาท
งบบุคลากร รวม 1,331,340 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,331,340 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 664,920 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล พรัอมทังเงินปรับปรุงเงิน
เดือน ประจําปี ดังนี
1.ตําแหน่ง นักบริหารงานการคลังระดับต้น (ผอ.กองคลัง) 
จํานวน 1 อัตรา เป็นเงิน 185,160.- บาท
2.ตําแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 
จํานวน 1 อัตรา เป็นเงิน 171,720.- บาท
3.ตําแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 
จํานวน 1 อัตรา เป็นเงิน 308,040.- บาท
จํานวน 12 เดือน
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต. ที มท 0809.2/ว138
  ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรืองซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้
จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงาน
คลัง รหัส 00113)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานส่วนตําบลทีควรได้รับตาม
ระเบียบฯ จํานวน 1 คน
จํานวน 12 เดือน
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต. ที มท 0809.2/ว138
     ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรืองซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่า
ใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ตังจ่าย
จากเงิน  
รายได้ (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงาน
คลัง รหัส 00113)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 549,240 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานจ้าง พร้อมทังเงินปรับปรุงเงิน
เดือน ประจําปี ดังนี
1.ค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ ตังไว้ 549,240.- บาท ดังนี
- ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง จํานวน 1 อัตรา
เป็นเงิน 122,160.- บาท
- ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ จํานวน 1 อัตรา
เป็นเงิน 151,800.- บาท
- ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  จํานวน 1 อัตรา
เป็นเงิน 138,960.- บาท
- ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จํานวน 1 อัตรา
เป็นเงิน 136,320.- บาท
จํานวน 12 เดือน 
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต. ที มท 0809.2/ว138
    ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรืองซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่า
ใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ตังจ่าย
จากเงิน  รายได้ (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงาน
คลัง รหัส 00113)
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 75,180 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ 
จํานวน 4 คน 
จํานวน 12 เดือน
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต. ที มท 0809.2/ว138
  ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรืองซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้
จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ตังจ่ายจาก
เงิน  รายได้ (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงาน
คลัง รหัส 00113)

งบดําเนินงาน รวม 707,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 90,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วน
ตําบล 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
.2559     ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัว
ไป งานบริหารงานคลัง รหัส 00113)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้านแก่พนักงานส่วนตําบล 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2548 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 3) พ.ศ.2559 ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงาน
คลัง รหัส 00113)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการ
ศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ.2541 และทีแก้ไขเพิมเติม
ถึง (ฉบับที 3) พ.ศ.2549 ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฎในแผน
งานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานคลัง รหัส 00113)

ค่าใช้สอย รวม 227,200 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าจ้างเหมาติดตังผ้าม่านปรับแสง จํานวน 7,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาติดตังผ้าม่านปรับแสงห้องกองคลัง ขนาด 3.00
 เมตร x 1.80 เมตร จํานวน 2 ชุดๆ ละ 3,600 บาท เป็นจํานวน
เงิน 7,200 บาท 
(ราคาท้องตลาด) ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฎในแผนงานบริหาร
งานทัวไป งานบริหารงานคลัง รหัส 00113)
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของพนักงานส่วนตําบล พนักงาน
จ้าง    -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วน
ตําบล พ.ศ.2537 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 6) พ.ศ.2552 ตังจ่าย
จากเงิน  รายได้ (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงาน
คลัง รหัส 00113)

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลทีมาตรวจงาน,เยียมชมกิจการ
หรือทัศนศึกษาดูงานที อบต. เช่น ค่าอาหาร ค่าเครืองดืม ค่าของขวัญ ค่า
ใช้จ่ายทีเกียวเนืองในการเลียงรับรอง รวมทัง ค่าบริการ และค่าใช้จ่าย
อืนๆ ทีจําเป็นฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฎในแผนงานบริหารงาน
ทัวไป งานบริหารงานคลัง รหัส 00113)
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียงค่าเช่าทีพัก ค่าพาหนะ ในการเดินทางไปราชการ
สําหรับพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับ
ที 3) พ.ศ.2559 ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัว
ไป งานบริหารงานคลัง รหัส 00113)
โครงการจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนทีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2550, หนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.3/ว 462 ลงวันที 29
 กุมภาพันธ์ 2551, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.3/ว 67 ลง
วันที 9 มกราคม 2555, หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท
 0808.3/ว 483 ลงวันที 19 กุมภาพันธ์ 2561 (แผนพัฒนาสีปี 2561-
2564 หน้า 141ลําดับ 11) ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฎในแผน
งานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานคลัง รหัส 00113)
โครงการออกบริการจัดเก็บภาษีและให้คําปรึกษาแนะนําการชําระภาษี ค่า
ธรรมเนียมต่างๆ นอกสถานที

จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการออกบริการจัดเก็บภาษีและ
ให้คําปรึกษาแนะนําการชําระภาษี ค่าธรรมเนียมต่างๆ นอกสถาน
ที เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าจัดสถานที ฯลฯ  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557 (แผน
พัฒนาสีปี 2561-2564 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 1) พ.ศ.2561 หน้า 130
 ลําดับ 10) ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัว
ไป งานบริหารงานคลัง รหัส 00113)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่างๆ ค่าบํารุงรักษา
ทรัพย์สิน เป็นต้น เช่น โต๊ะ เก้าอี พัดลม เครืองคอมพิวเตอร์ เครืองปรับ
อากาศ ครุภัณฑ์อืนๆ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฎในแผน
งานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานคลัง รหัส 00113)

ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงานทีจําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานของ
กองคลัง เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา กาว แฟ้ม สมุดบันทึก สิงพิมพ์
ทีได้จากการซืออืนๆ 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงาน
คลัง รหัส 00113)
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของเครืองใช้ต่างๆ เช่น แปรง ไม้
กวาด สบู่ แก้ว จานรอง นํายาล้างห้องนํา นํายาถูพืน ฯลฯ สําหรับไว้ใช้ใน
ทีทําการ อบต.
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงาน
คลัง รหัส 00113)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึก หมึกพิมพ์ จาน
บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ ตลับผงหมึก แผ่นกรอง
แสง เมาส์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟแวร์ อุปกรณ์เพิมเติมอืนๆ ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงาน
คลัง รหัส 00113)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 310,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับสํานักงานทีทําการองค์การบริหารส่วน
ตําบล,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสาวแห,ศูนย์ อปพร.อบต.สาวแห,ค่าไฟฟ้า
สาธารณะ (ไฟส่องสว่าง)เกิน 10%,ค่าไฟฟ้าสําหรับการปันนําขึนถังประ
ปา ม.6 เพือแก้ไขปัญหาภัยแล้ง,ค่าไฟฟ้าตลาดชุมชน ต.สาวแห และอืนๆ
ทีอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลสาวแห  
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0810.8/ว 1529 ลงวันที 3 สิงหาคม 2560, หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1846 ลงวันที 12
 กันยายน 2560, หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนที
สุด ที มท 0810.8/ว 2217 ลงวันที 19 ตุลาคม 2560 (แผนพัฒนาสี
ปี 2561-2564 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ.2561 หน้า 91 ลําดับ 12
) ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรา กฎในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหาร
งานคลัง รหัส 00113)

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําประปาสําหรับสํานักงานทีทําการองค์การบริหารส่วน
ตําบล,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสาวแห,ศูนย์ อปพร.อบต.สาวแห และตลาด
ชุมชน ต.สาวแห  
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0810.8/ว 1529 ลงวันที 3 สิงหาคม 2560, หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1846 ลงวันที 12
 กันยายน 2560, หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนที
สุด ที มท 0810.8/ว 2217 ลงวันที 19 ตุลาคม 2560 (แผนพัฒนาสี
ปี 2561-2564 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ.2561 หน้า 91 ลําดับ 12
) ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหาร
งานคลัง รหัส 00113)

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 8,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าโทรเลข ฯลฯ  
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 (แผนพัฒนาสีปี 2561-
2564 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ.2561 หน้า 91 ลําดับ 12) ตังจ่าย
จากเงินรายได้ (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงาน
คลัง รหัส 00113)
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ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 132,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบริการคู่สายโทรศัพท์ในการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต
ตําบล  
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 (แผนพัฒนาสีปี 2561-
2564 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ.2561 หน้า 90 ลําดับ 9) ตังจ่าย
จากเงินรายได้ (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงาน
คลัง รหัส 00113)

งบลงทุน รวม 16,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 16,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จํานวน 16,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 1
 เครือง ๆ ละ 16,000 บาท คุณลักษณะพืนฐานดังนี
-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) 
จํานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึง หรือดีกว่า ดังนี
 1) ในกรณีทีมีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 2 
 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 2.5 GHz และ
มี 
 หน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อย 
 กว่า 6 แกน หรือ
 2) ในกรณีทีมีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 
 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 2.4 GHz
-มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า 4GB 
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB 
หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB 
จํานวน 1 หน่วย
-มีจอภาพทีรองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366x768 Pixel และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิว
-มีDVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตังภายใน (Internal) หรือภาย
นอก (External) จํานวน 1  หน่วย
-มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง
-มีช่องเชือมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b,g,n,ac) 
และ bluetooth
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559, หนังสือกระทรวง
มหาดไทยที มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที 24 มกราคม 2561(แผน
พัฒนาสีปี 2561-2564 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 1) พ.ศ.2561 หน้า 112
 ลําดับ 10) (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2561 ณ 23 พฤษภาคม 2561 กระทรวงดิจิ
ทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม) ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฎในแผน
งานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานคลัง รหัส 00113)
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 100,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครการฝึกอบรมหนึงตําบลหนึงทีมกู้ชีพกู้ภัยให้กับสมาชิก อปพร. จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการหนึงตําบลหนึงทีมกู้ชีพกู้ภัย
ให้กับสมาชิก อปพร. เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าชุด
ฝึก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุการฝึก ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557 (แผน
พัฒนาสีปี 2561-2564 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 1) พ.ศ.2561 หน้า 99
 ลําดับ 1) 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฎในแผนงานการรักษาความสงบภาย
ใน งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รหัส 00121)
โครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการปกป้องสถาบันสําคัญของ
ชาติ เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าจัดสถานที ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557 (แผน
พัฒนาสีปี 2561-2564 หน้า 142 ลําดับ 1) ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปราก
ฎในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทัวไปเกียวกับการ
รักษาความสงบภายใน รหัส 00121)
โครงการฝึกทบทวนสมาชิก อปพร. จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกทบทวนสมาชิก อป
พร. เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าชุดฝึก ค่าอาหาร ค่า
อาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุการฝึก ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557 (แผน
พัฒนาสีปี 2561-2564 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 1) พ.ศ.2561 หน้า 99
 ลําดับ 2) 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฎในแผนงานการรักษาความสงบภาย
ใน งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รหัส 00121)
โครงการให้ความรู้ด้านอัคคีภัยและการปฐมพยาบาลเบืองต้นแก่เยาวชน
ตําบลสาวแห

จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการให้ความรู้ด้านอัคคีภัยและ
การปฐมพยาบาลเบืองต้นแก่เยาวชนตําบลสาวแห เช่น ค่าป้าย
โครงการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าชุดฝึก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม ค่าวัสดุการฝึก ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557 (แผน
พัฒนาสีปี 2561-2564 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 1) พ.ศ.2561 หน้า 100
 ลําดับ 4) 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฎในแผนงานการรักษาความสงบภาย
ใน งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รหัส 00121)
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 233,300 บาท
งบดําเนินงาน รวม 139,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 74,800 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 74,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน ดังนี
1.ค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในการตังจุดตรวจจุด
สกัด
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในการตังจุด
ตรวจจุดสกัด เพือป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปี
ใหม่,เทศกาลสงกรานต์ เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าเบียเลียง และค่าใช้จ่าย
อืนๆตามความจําเป็นและเหมาะสม 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0804.5/ว 1634 ลงวันที 22 กันยายน 2557, ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่สมาชิก อปพร.ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2560, หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน ด่วนทีสุด ทีมท 0810.4/ว 661ลงวันที 9 มีนาคม 2561 ตังจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฎในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งาน
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รหัส 00123)

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนทีเกิดจาก
สาธารณภัยต่างๆ

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันและบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนทีเกิดจากสาธารณภัยต่างๆ เช่น ภัยหนาว ภัย
แล้ง ภัยนําท่วม อัคคีภัย วาตภัย อันเกิดจากธรรมชาติ ค่านํามันเชือเพลิง
ในการขนส่งนําให้กับประชาชนทีขาดแคลน ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพือช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2560
 (แผนพัฒนาสีปี 2561-2564 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ.2561
 หน้า 85 ลําดับ 2) ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฎในแผนงานการ
รักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย รหัส 00123)

ค่าวัสดุ รวม 15,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือแผงกันจราจรแบบล้อเลือนสองข้าง จํานวน 6 แผงๆ
ละ 2,500 บาท เป็นจํานวนเงิน 15,000 บาท คุณลักษณะพืนฐาน ดังนี
    - ขนาดความกว้าง 1.50 เมตร
    - ขนาดความหนา 0.40 เมตร
    - ขนาดความสูง 1.00 เมตร
    - ป้ายหยุดตรวจ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.45 เมตร
    - ล้อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 8 นิว
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 (ราคาท้องตลาด) ตังจ่าย
จากเงินรายได้ (ปรากฎในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งาน
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รหัส 00123)
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งบลงทุน รวม 93,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 93,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ถังนํา จํานวน 49,000 บาท

1.เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือถังนํา แบบไฟเบอร์กลาส ให้กับหมู่ที 1 ขนาด
ความจุ 2,500 ลิตร จํานวน 1 ถังๆ ละ 9,800 บาท คุณลักษณะพืน
ฐาน ดังนี
    1) ขนาดทีกําหนดเป็นขนาดทีจุนําได้ไม่น้อยกว่า
    2) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
    3) ราคาไม่รวมขาตัง และไม่รวมค่าติดตัง
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559, หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที 24 มกราคม 2561 (แผน
พัฒนาสีปี 2561 - 2564 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 1) พ.ศ.2561
 หน้า 111 ลําดับ 1) (ราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานัก
มาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ มกราคม 2561) ตังจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฎในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งาน
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รหัส 00123)
2.เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือถังนํา แบบไฟเบอร์กลาส ให้กับหมู่ที 3 จํานวน 1
 ถัง, หมู่ที 5 จํานวน 1 ถัง, หมู่ที 6 จํานวน 2 ถัง ขนาดความจุ 2,500
 ลิตร รวมจํานวน 4 ถังๆละ 9,800 บาท เป็นจํานวนเงิน 39,200
 บาท คุณลักษณะพืนฐาน ดังนี
    1) ขนาดทีกําหนดเป็นขนาดทีจุนําได้ไม่น้อยกว่า
    2) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
    3) ราคาไม่รวมขาตัง และไม่รวมค่าติดตัง
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559, หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที 24 มกราคม 2561 (แผน
พัฒนาสีปี 2561 - 2564 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ.2561 หน้า 94
 ลําดับ 1) (ราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักมาตรฐานงบ
ประมาณ 1 สํานักงบประมาณ มกราคม 2561) ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป (ปรากฎในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับอัคคีภัย รหัส 00123)
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ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
เครืองวัดความดันและชีพจรแบบรัดกล้ามเนือ จํานวน 3,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองวัดความดันและชีพจรแบบรัดกล้าม
เนือ จํานวน 1 เครืองๆ ละ 3,500 บาท คุณลักษณะพืนฐาน ดังนี
   -มีไฟสัญลักษณ์แสดงเมือมีการพันผ้าพันแขนอย่างถูกต้อง
   -มีแถบบอกระดับความดันโลหิต
   -มีสัญลักษณ์แสดงการเคลือนไหวขณะวัดความดันโลหิต
   -มีสัญลักษณ์แสดงการเต้นผิดปกติของหัวใจ
   -แสดงค่าเฉลีย 3 ครังทีวัดได้ภายใน 10 นาที
   -บันทึกได้ 60 หน่วยความจํา พร้อมวันทีและเวลา
   -ใช้แบตเตอรี AA X 4 ก้อน (ใช้วัดได้ประมาณ 1,000 ครัง)
   -ความเทียงตรง ความดัน +/- 3 มม.ปรอท, ชีพจร +/- 5%
   -มีสัญลักษณ์แสดงเมือมีค่าความดันโลหิตสูงเกิน 135 mm/Hg
   -หน้าจอใหญ่ อ่านค่าได้ง่าย
   -ใช้งานสะดวก ง่ายยิงขึนด้วยปุ่มสัมผัสเพียงปุ่มเดียว
   -นําหนักเครืองเบาเพียง 250 กรัม (ไม่รวมถ่าน)
   -นําหนักผ้าพันแขน 130 กรัม
   -ขนาดผ้าพันแขน 146X446 มม.(ผ้าพันแขนขนาดกลาง เส้นรอบวง
แขน 22-32 ซม.)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559, หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที 24 มกราคม 2561 (แผน
พัฒนาสีปี 2561-2564 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 1) พ.ศ.2561 หน้า 111
 ลําดับ 5) (ราคาท้องตลาด) ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฎในแผน
งานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย รหัส 00123)

 

ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง
เครืองฉีดนําแบบสะพายหลังแบบแบตเตอรี จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองฉีดนําแบบสะพายหลังแบบ
แบตเตอรี  จํานวน 2 เครืองๆ ละ 2,500 บาท เป็นจํานวนเงิน 5,000
 บาท คุณลักษณะพืนฐาน ดังนี
   -ความจุนํายา 16 ลิตร
   -กําลังมอเตอร์ 0.45 Mpa
   -โวล์ทความถี 12 Volt (DC)
   -ทํางานต่อเนือง 8-12 ชัวโมง
   -นําหนักรวม 7 Kgs
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559, หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที 24 มกราคม 2561 (แผน
พัฒนาสีปี 2561-2564 แก้ไขเพิมเติม  (ฉบับที 1) พ.ศ.2561 หน้า 111
 ลําดับ 4) (ราคาท้องตลาด) ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฎในแผน
งานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย รหัส 00123)
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์ จํานวน 16,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 นิว) จํานวน 1 เครืองๆละ 16,000 บาท คุณลักษณะพืน
ฐานดังนี
   -มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.5 GHz หรือดี
กว่า จํานวน 1 หน่วย
   -มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
   -มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย
   -มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
   -มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
   -มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง
   -มีแป้นพิมพ์และเมาส์
   -มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว จํานวน 1 หน่วย
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559, หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที 24 มกราคม 2561
(แผนพัฒนาสีปี 2561-2564 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 1) พ.ศ.2561
 หน้า 111 ลําดับที 2) เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2561 ณ วันที 23 พฤษภาคม 2561 กระ
ทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปราก
ฎในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย รหัส 00123)
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ครุภัณฑ์อืน
ตู้ไฟจุดตรวจแบบสองระบบ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้ไฟจุดตรวจแบบสองระบบ จํานวน 1
 ตู้ๆ ละ 15,000 บาท คุณลักษณะพืนฐาน ดังนี
   -ความสูง 156 ซม. x กว้าง 100 ซม.
   -ไฟหมุนขนาด 4.8 นิว 10 วัตต์
   -ไฟนีออนขนาด 36 วัตต์ ด้านละ 1 หลอด
   -แผ่นป้ายหยุดตรวจขนาด 45 x 45 ซม.
   -ติดสัญลักณ์หยุดตรวจด้วยสติกเกอร์สะท้อนแสง 3M
   -โครงเหล็กพ่นด้วยสีอคิริค ขาวตัดแดง
   -แผ่นเหล็กใส่ชือหน่วยงานขนาด 69 x 15 ซม.
   -สายไฟยาว 10 เมตร
   -หม้อแปลงไฟฟ้า
   -แบตเตอรี ขนาด 12 โวล์ท
   -สามารถสังทําได้ ทังไฟบ้าน หรือไฟแบบเตอรี หรือ ได้ทัง 2 ระบบ 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559, หนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ที มท 0808.2/ว  0444 ลงวันที 24 มกราคม 2561 (แผน
พัฒนาสีปี 2561-2564 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 1) พ.ศ.2561 หน้า 111
 ลําดับ 7) (ราคาท้องตลาด) ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฎในแผน
งานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย รหัส 00123)

 
ป้ายตู้ไฟ กู้ชีพ กู้ภัย จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือป้ายตู้ไฟ กู้ชีพ กู้ภัย จํานวน 1 กล่องๆ ละ 5,000
 บาท คุณลักษณะพืนฐาน ดังนี
   -ความกว้าง 80 ซม.
   -ความยาว 150 ซม.
   -ความหนา 15 ซม.
   -หลอดไฟนีออน 36 วัตต์ 2 หลอด
   -โครงสร้างตู้ทําจากเหล็กกล่องขนาด 1 นิว
   -โครงสร้างกล่องทําจากอคิริกใส
   -พร้อมข้อความและติดตัง
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559, หนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ที มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที 24 มกราคม 2561 (แผน
พัฒนาสีปี 2561-2564 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 1) พ.ศ.2561 หน้า 111
 ลําดับ 8) (ราคาท้องตลาด) ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฎในแผน
งานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย รหัส 00123)
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 60,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการแข่งขันฟุตซอลองค์การบริหารส่วนตําบลสาวแหต้านภัยยาเสพติด จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการแข่งขันฟุตซอลองค์การ
บริหารส่วนตําบลสาวแหต้านภัยยาเสพติด เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่า
อาหาร อาหารว่างและเครืองดืมผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าตอบแทน
กรรมการ ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 (แผนพัฒนาสีปี 2561-
2564 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 1) พ.ศ.2561 หน้า 102 ลําดับ 5) ตังจ่าย
จากเงินรายได้ (ปรากฎในแผนงานการศึกษา งานบริหารทัวไปเกียวกับ
การศึกษา รหัส 00211)
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดู
ร้อน เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าภัตตาหารถวายพระ ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าอาหารผู้เข้าร่วมโครงการ ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557 (แผน
พัฒนาสีปี 2561-2564 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 1) พ.ศ.2561 หน้า 101
 ลําดับ 2) ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฎในแผนงานการศึกษา งานบริหาร
ทัวไปเกียวกับการศึกษา รหัส 00211)

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 2,053,478 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,164,678 บาท
ค่าใช้สอย รวม 674,790 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าจัดการเรียนการสอน ศพด.บ้านสาวแห จํานวน 120,700 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศพด.บ้านสาวแห สําหรับเด็ก
ปฐมวัย (อายุ 2-5 ปี) จํานวน 71 คนๆละ 1,700 บาท 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0893.2/ว
 1918 ลงวันที 16 มิถุนายน 2552, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที
สุด ที มท 0893.3/ว 1658 ลงวันที 22 มีนาคม 2559 (แผนพัฒนาสี
ปี 2561-2564 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ.2561 หน้า 87  ลําดับ 1
) ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฎในแผนงานการศึกษา งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รหัส 00212)  
โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสาวแห จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านสาวแห เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครืองดืมผู้
เข้าร่วมโครงการ ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 (แผนพัฒนาสีปี 2561-
2564 หน้า 130 ลําดับ 11) ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฎในแผนงาน
การศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รหัส 00212)
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โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่ง
ชาติ เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครืองดืมผู้เข้าร่วม
โครงการ ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 (แผนพัฒนาสีปี 2561-
2564 หน้า 128 ลําดับ 2) ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฎในแผนงานการ
ศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รหัส 00212)
โครงการฝึกอบรมเพิมพูนประสิทธิภาพ ผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครอง และทัศนศึกษา
ดูงาน

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมเพิมพูน
ประสิทธิภาพ ผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครอง และทัศนศึกษาดูงาน เช่น ค่าป้าย
โครงการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครืองดืมผู้เข้า
ร่วมโครงการ ค่าวัสดุ ค่าเช่าเหมารถ ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
,ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 3) พ.ศ
.2559 (แผนพัฒนาสีปี 2561-2564 หน้า 128 ลําดับ 3) ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ (ปรากฎในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา รหัส 00212)
โครงการเพิมพูนประสิทธิภาพ เด็ก เยาวชน และประชาชนในสังคมอาเซียน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเพิมพูน
ประสิทธิภาพ เด็ก เยาวชน และประชาชนในสังคมอาเซียน เช่น ค่าป้าย
โครงการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครืองดืมผู้เข้า
ร่วมโครงการ ค่าวัสดุ ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557 (แผน
พัฒนาสีปี 2561-2564 หน้า 129 ลําดับ 10) ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ (ปรากฎในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา รหัส 00212)
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 347,900 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน พร้อมค่าสิงของและค่า
แรงงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสาวแห จํานวนเด็ก 71 คนๆละ 20 บาท
จํานวน 245 วัน 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0893.2/ว
 1918  ลงวันที 16 มิถุนายน 2552, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที
สุด ที มท 0893.3/ว 1658 ลงวันที 22 มีนาคม 2559 (แผนพัฒนาสี
ปี 2561-2564 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ.2561 หน้า 88 ลําดับ 5
) ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฎในแผนงานการศึกษา งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รหัส 00212)
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 71,190 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
สาวแห สําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ดังนี
1. ค่าหนังสือเรียน ตังไว้ 12,600 บาท จํานวน 63 คนๆละ 200
 บาท/ปี เป็นจํานวนเงิน 12,600 บาท 
2. ค่าอุปกรณ์การเรียน ตังไว้ 12,600 บาท จํานวน 63 คนๆละ 200
 บาท/ปี เป็นจํานวนเงิน 12,600 บาท 
3. ค่าเครืองแบบนักเรียน ตังไว้ 18,900 บาท จํานวน 63 คนๆละ 300
 บาท/ปี เป็นจํานวนเงิน 18,900 บาท
4. ค่ากิจกรรมการพัฒนาผู้เรียน  ตังไว้ 27,090 บาท จํานวน 63 คนๆ
ละ 430 บาท/ปี เป็นจํานวนเงิน 27,090 บาท 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0893.2/ว
 1918 ลงวันที 16 มิถุนายน 2552, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที
สุด ที มท 0893.3/ว 1658 ลงวันที 22 มีนาคม 2559 (แผนพัฒนาสี
ปี 2561-2564 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ.2561 หน้า75 ลําดับ 1
) ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฎในแผนงานการศึกษา งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รหัส 00212)

ค่าวัสดุ รวม 489,888 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ดังนี
1.ค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว ศพด.บ้านสาวแห ตังไว้ 30,000
 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของเครืองใช้ต่างๆ เช่น แปรง ไม้
กวาด สบู่ แก้ว จานรอง นํายาล้างห้องนํา นํายาถูพืน ฯลฯ สําหรับไว้ใช้
ใน ศพด.บ้านสาวแห 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ (ปรากฎในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา รหัส 00212)

ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 459,888 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ดังนี
1.ค่าจัดซืออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสาวแห ตัง
ไว้ 136,050 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จํานวน 71 คนๆละ 7.37 บาท จํานวน 260 วัน เป็นจํานวน
เงิน 136,050 บาท 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 (แผนพัฒนาสีปี 2561-
2564 หน้า 159 ลําดับ 2) ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฎในแผน
งานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รหัส 00212)
2.ค่าจัดซืออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ตังไว้  323,838 บาท ดังนี 
  - ค่าจัดซืออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสาวแหวิทยา จัดสรรให้เด็กเล็กถึง 
    ประถมศึกษาปีที 6 จํานวน 144 คนๆละ 7.37 บาท จํานวน 260
 วัน เป็น 
    จํานวนเงิน 275,933 บาท 
  - ค่าจัดซืออาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านดอนแดง จัดสรรให้เด็กเล็ก
ถึง 
    ประถมศึกษาปีที 6 จํานวน 25 คนๆละ 7.37 บาท จํานวน 260
 วัน เป็น 
    จํานวนเงิน 47,905 บาท 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 (แผนพัฒนาสีปี 2561-
2564 หน้า 159 ลําดับ 2) ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฎในแผน
งานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รหัส 00212)
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งบลงทุน รวม 212,800 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 212,800 บาท
อาคารต่าง ๆ
โครงการก่อสร้างห้องนําของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสาวแห จํานวน 212,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างห้องนําของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสาวแห บริเวณ
ข้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสาวแห จํานวน 4 ห้อง พร้อมทางเดิน
ด้านหน้าห้องนําเชือมต่อกับอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสาวแห ตาม
แบบ อบต.สาวแห เลขที 100/2561 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 0444 ลงวัน
ที 24 มกราคม 2561 (แผนพัฒนาสีปี 2561-2564 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับ
ที 1) พ.ศ.2561 หน้า 72 ลําดับ 2) ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปราก
ฎในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา รหัส 00212)

งบเงินอุดหนุน รวม 676,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 676,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
เงินอุดหนุนส่วนราชการโครงการอาหารกลางวัน จํานวน 676,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส่วนราชการ ดังนี
1.อุดหนุนเงินค่าอาหารกลางวันแก่โรงเรียนสาวแหวิทยา ตังไว้ 576,000
 บาท เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน
จํานวน 144 คน ๆละ 20 บาท จํานวน 200 วัน แยกจ่ายเป็นสองภาคการ
ศึกษาๆละ 100 วัน เป็นจํานวนเงิน 288,000 บาท 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 3616 ลงวันที 24 มิถุนายน 2559 (แผนพัฒนาสีปี 2561-2564
 หน้า 159 ลําดับ 1) ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฎในแผนงานการ
ศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รหัส 00212)
2.อุดหนุนเงินค่าอาหารกลางวันแก่โรงเรียนบ้านดอนแดง ตัง
ไว้ 100,000 บาท เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียนจํานวน 25 คน ๆละ 20 บาท จํานวน 200 วัน แยกจ่ายเป็นสอง
ภาคการศึกษาๆละ 100 วัน เป็นจํานวนเงิน 50,000 บาท 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 3616 ลงวันที 24 มิถุนายน 2559 (แผนพัฒนาสีปี 2561-2564
 หน้า 159 ลําดับ 1) ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฎในแผนงานการ
ศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รหัส 00212)

วันทีพิมพ์ : 6/11/2561  15:41:58 หน้า : 27/50



แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 40,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการรณรงค์ปันจักรยานเพือสุขภาพและรักษาสิงแวดล้อม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการรณรงค์ปันจักรยานเพือ
สุขภาพและรักษาสิงแวดล้อม เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืมผู้เข้าร่วมโครงการ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557 (แผน
พัฒนาสีปี 2561-2564 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 1) พ.ศ.2561 หน้า 96
 ลําดับ 3) ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฎในแผนงานสาธารณ
สุข งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รหัส 00221)
โครงการส่งเสริมการออกกําลังกายเพือสุขภาพ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมการออกกําลังกายเพือ
สุขภาพ เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่าง
และเครืองดืมผู้เข้าร่วมโครงการ ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 (แผนพัฒนาสีปี 2561-
2564 หน้า 117 ลําดับ 1) ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฎในแผนงาน
สาธารณสุข งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รหัส 00221)

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 259,800 บาท
งบดําเนินงาน รวม 259,800 บาท
ค่าใช้สอย รวม 175,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
โครงการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึนทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และ
ขึนทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (ตังตามงบประมาณตามจํานวน
ประชากรสุนัข/แมวทังทีมีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ ทีได้จากการสํารวจตัว
ละ 6บาท/ปี) 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว
 0120 
ลงวันที 12 มกราคม 2560, หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว 1745 ลงวันที 31 สิงหาคม 2560
, หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/1046
 ลงวันที 10 เมษายน 2561 (แผนพัฒนาสีปี 2561-2564 แก้ไขเพิม
เติม (ฉบับที 2) พ.ศ.2561 หน้า 80 ลําดับ 1) ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป(ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอืน รหัส 00223)
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 140,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุขให้กับทุกหมู่บ้านในตําบลสาวแห หมู่ที 1 -  7 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณฯ พ.ศ
.2541 และแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที3) พ.ศ.2543, หนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว 1745 ลงวันที 31
 สิงหาคม 2560 (แผนพัฒนาสีปี 2561-2564 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 1
) หน้า 108 ลําดับ 1) ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฎในแผนงาน
สาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รหัส 00223)
โครงการเพือขับเคลือนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข
บ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเพือขับเคลือนโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารี เช่น ค่าวัคซีน ยาคุมกําเนิด ไซริง เข็ม และอืนๆ ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว
 0120 
ลงวันที 12 มกราคม 2560, หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว 1745 ลงวันที 31 สิงหาคม 2560
, หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/1046
 ลงวันที 10 เมษายน 2561 (แผนพัฒนาสีปี 2561-2564 แก้ไขเพิม
เติม (ฉบับที 2) 
หน้า 81 ลําดับ 2) ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฎในแผนงาน
สาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รหัส 00223)

ค่าวัสดุ รวม 84,800 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 84,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ดังนี
1.ค่าจัดซือทรายกําจัดลูกนํายุงลาย ตังไว้ 30,800.- บาท เพือจ่ายเป็นค่า
จัดซือทรายกําจัดลูกนํายุงลาย ชนิด 1% เอสจี (25 กก./ถัง) จํานวน 14
 ถังๆละ 2,200 บาท เป็นจํานวนเงิน 30,800 บาท 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 (แผนพัฒนาสีปี 2561-
2564 หน้า 117 ลําดับ 3) (ราคาท้องตลาด) ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปราก
ฎในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุข
อืน รหัส 00223)
2.ค่าจัดซือนํายาพ่นหมอกควันกําจัดยุงลาย ตังไว้ 54,000.- เพือจ่ายเป็น
ค่าจัดซือนํายาพ่นหมอกควันกําจัดยุงลาย มีส่วนประกอบทีออก
ฤทธิ 25% W/V (ลิตร/ขวด) จํานวน 54 ลิตรๆ ละ 1,000 บาท เป็น
จํานวนเงิน 54,000 บาท สําหรับใช้ในการป้องกันและควบคุมโรคไข้
เลือดออก 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 (แผนพัฒนาสีปี 2561-
2564 หน้า 117 ลําดับ 3) (ราคาท้องตลาด) ตังจ่ายจากเงินรายได้(ปราก
ฎในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุข
อืน รหัส 00223)
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,225,040 บาท
งบบุคลากร รวม 765,540 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 765,540 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 564,120 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล พร้อมทังเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําปี ดังนี
1.ตําแหน่ง นักบริหารงานสวัสดิการสังคมระดับต้น (ผอ.กองสวัสดิการ
สังคม) จํานวน 1 อัตรา เป็นเงิน 369,480.- บาท
2.ตําแหน่ง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ จํานวน 1 อัตรา เป็น
เงิน 194,640.- บาท 
จํานวน 12 เดือน 
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต. ที มท 0809.2/ว138
    ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรืองซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่า
ใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  ตังจ่าย
จากเงินรายได้ (ปรากฎในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทัวไป
เกียวกับสังคมสงเคราะห์ รหัส 00231)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานส่วนตําบลทีควรได้รับตาม
ระเบียบ จํานวน 1 คน
จํานวน 12 เดือน
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต. ที มท 0809.2/ว138
    ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรืองซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่า
ใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ตังจ่าย
จากเงินรายได้ (ปรากฎในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทัวไป
เกียวกับสังคมสงเคราะห์ รหัส 00231)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 146,880 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานจ้าง พร้อมทังเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี ดังนี
1.ค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ ดังนี
   - ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน จํานวน 1 อัตรา
     เป็นเงิน 146,880.- บาท
     จํานวน 12 เดือน 
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต. ที มท 0809.2/ว138
    ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรืองซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่า
ใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ตังจ่าย
จากเงินรายได้ (ปรากฎในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทัวไป
เกียวกับสังคมสงเคราะห์ รหัส 00231)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,540 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ 
จํานวน 1 คน 
จํานวน 12 เดือน
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต. ที มท 0809.2/ว138
    ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรืองซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่า
ใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ตังจ่าย
จากเงิน  รายได้ (ปรากฎในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทัวไป
เกียวกับสังคมสงเคราะห์ รหัส 00231)
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งบดําเนินงาน รวม 435,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 40,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วน
ตําบล
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
.2559  
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฎในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทัว
ไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ รหัส 00231)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบล
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2548 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 3) พ.ศ.2559 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฎในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทัว
ไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ รหัส 00231)

ค่าใช้สอย รวม 345,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนาของพนักงานส่วน
ตําบล สังกัดกองสวัสดิการสังคม 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 6) พ.ศ.2552 ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ (ปรากฎในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคม
สงเคราะห์ รหัส 00231)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียง ค่าเช่าทีพัก ค่าพาหนะในการเดินทางไปราชการ
สําหรับพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับ
ที 3) พ.ศ.2559 ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฎในแผนงานสังคม
สงเคราะห์ งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ รหัส 00231)
โครงการเพิมทักษะกลุ่มอาชีพในชุมชนและทัศนศึกษาดูงาน จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเพิมทักษะกลุ่มอาชีพใน
ชุมชนและทัศนศึกษาดูงาน เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่า
วัสดุและอุปกรณ์ในการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าอาหาร
กลางวัน ค่าเช่าเหมารถ ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
, ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 3) พ.ศ
.2559 (แผนพัฒนาสีปี 2561-2564 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ
.2561 หน้า 74 ลําดับ 1) ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฎในแผนงานสังคม
สงเคราะห์ งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ รหัส 00231)
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โครงการวัยรุ่นวัยใส ไม่เสพ ไม่ท้อง จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการวัยรุ่นวัยใส ไม่เสพ ไม่
ท้อง เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน ค่า
อาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุในการฝึกอบรมฯลฯ  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557 (แผน
พัฒนาสีปี 2561-2564 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 1) พ.ศ.2561 หน้า 97
 ลําดับ 1) ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฎในแผนงานสังคม
สงเคราะห์ งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ รหัส 00231)
โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ยากไร้ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมทักษะอาชีพผู้สูง
อายุ ผู้พิการ และผู้ยากไร้ เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่า
อาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุในการฝึกอบรมฯลฯ  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557 (แผน
พัฒนาสีปี 2561-2564 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 1) พ.ศ.2561 หน้า 91
 ลําดับ 1) ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฎในแผนงานสังคม
สงเคราะห์ งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ รหัส 00231)
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของ
ชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุในการฝึก
อบรมฯลฯ  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557 (แผน
พัฒนาสีปี 2561-2564 หน้า 107 ลําดับ 3) ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปราก
ฎในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคม
สงเคราะห์ รหัส 00231)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่างๆ ค่าบํารุงรักษา
ทรัพย์สิน เป็นต้น
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฎในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทัว
ไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ รหัส 00231)

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานทีจําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานของกอง
สวัสดิการสังคม เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา กาว แฟ้ม สมุด
บันทึก สิงพิมพ์ทีได้จากการซืออืนๆ ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ (ปรากฎในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคม
สงเคราะห์ รหัส 00231)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึก หมึกพิมพ์ จานบันทึก
ข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ ตลับผงหมึก แผ่นกรองแสง เมาส์ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ หรือซอฟแวร์ อุปกรณ์เพิมเติมอืนๆ ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ (ปรากฎในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคม
สงเคราะห์ รหัส 00231)
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งบลงทุน รวม 24,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 24,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
โต๊ะเครืองคอมพิวเตอร์ จํานวน 3,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะเครืองคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 ตัวๆละ 3,400
 บาท 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559, หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที 24 มกราคม 2561 (แผน
พัฒนาสีปี 2561-2564 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 1) พ.ศ.2561 หน้า 113
 ลําดับที 15) (ราคาท้องตลาด) ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฎใน
แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคม
สงเคราะห์ รหัส 00231) 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์ จํานวน 16,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 นิว) จํานวน 1 เครืองๆละ 16,000 บาท คุณลักษณะพืน
ฐานดังนี
-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.5 GHz หรือดี
กว่า จํานวน 1 หน่วย
-มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความ
จุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย
-มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
-มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง
-มีแป้นพิมพ์และเมาส์
-มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1
 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว จํานวน 1 หน่วย
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559, หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที 24 มกราคม 2561
(แผนพัฒนาสีปี 2561-2564 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 1) พ.ศ.2561
 หน้า 112 ลําดับที 12) เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2561 ณ วันที 23 พฤษภาคม 2561 กระ
ทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปราก
ฎในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคม
สงเคราะห์ รหัส 00231)
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เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดํา จํานวน 2,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดํา (18
 หน้า/นาที) จํานวน 1 เครืองๆละ 2,600 บาท คุณลักษณะพืนฐาน ดังนี
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
-มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
-มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
-มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
-สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559, หนังสือกระทรวง
มหาดไทย  
ที มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที 24 มกราคม 2561 (แผนพัฒนาสี
ปี 2561-2564 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 1) พ.ศ.2561 หน้า 113
 ลําดับ 14)     
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ
.ศ.2561 ณ วันที 23 พฤษภาคม 2561 กระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและ
สังคม ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฎในแผนงานสังคม
สงเคราะห์ งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ รหัส 00231)
เครืองสํารองไฟฟ้า จํานวน 2,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 1
 เครือง ๆละ 2,500 บาท คุณลักษณะพืนฐาน ดังนี
-มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
-สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559, หนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ที มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที 24 มกราคม 2561 (แผน
พัฒนาสีปี 2561-2564 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 1) พ.ศ.2561 หน้า 112
 ลําดับที 13) เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2561 ณ วันที 23 พฤษภาคม 2561 กระ
ทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม       ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป (ปรากฎในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคม
สงเคราะห์ รหัส 00231)

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 1,955,407 บาท
งบบุคลากร รวม 987,560 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 987,560 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 475,640 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล พร้อมทังเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําปี ดังนี
1.ตําแหน่ง นักบริหารงานช่าง ระดับต้น (ผอ.กองช่าง) 
จํานวน 1 อัตรา เป็นเงิน 235,160.- บาท
2.ตําแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 
จํานวน 1 อัตรา เป็นเงิน 240,480.- บาท
จํานวน 12 เดือน 
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต. ที มท 0809.2/ว138
  ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรืองซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้
จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ (ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับ
เคหะและชุมชน รหัส 00241)
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานส่วนตําบลทีควรได้รับตาม
ระเบียบ จํานวน 1 คน
จํานวน 12 เดือน
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต. ที มท 0809.2/ว138
    ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรืองซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่า
ใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ตังจ่าย
จากเงินรายได้ (ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัวไปเกียว
กับเคหะและชุมชน รหัส 00241)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 414,840 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานจ้างพร้อมทังเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี ดังนี
1.ค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ ตังไว้ 414,840.- บาท ดังนี
   - ตําแหน่งผู้ช่วยช่างโยธา จํานวน 1 อัตรา
      เป็นเงิน 143,880.- บาท
   - ตําแหน่งผู้ช่วยช่างไฟฟ้า จํานวน 1 อัตรา
      เป็นเงิน 143,880.- บาท
   - ตําแหน่งผู้ช่วยช่างเขียนแบบ จํานวน 1 อัตรา
      เป็นเงิน 127,080.- บาท
จํานวน 12 เดือน
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต. ที มท 0809.2/ว138
    ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรืองซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่า
ใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ตังจ่าย
จากเงิน  รายได้ (ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัวไป
เกียวกับเคหะและชุมชน รหัส 00241)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 55,080 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวแก่พนักงานจ้างตามภารกิจ 
จํานวน 3 คน 
จํานวน 12 เดือน
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต. ที มท 0809.2/ว138
    ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรืองซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่า
ใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ตังจ่าย
จากเงินรายได้ (ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัวไปเกียว
กับเคหะและชุมชน รหัส 00241)

งบดําเนินงาน รวม 392,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 70,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วน
ตําบล   
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
.2559    
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัว
ไปเกียวกับเคหะและชุมชน รหัส 00241)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบล
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2548 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 3) พ.ศ.2559 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัว
ไปเกียวกับเคหะและชุมชน รหัส 00241)
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการ
ศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ.2541 และทีแก้ไขเพิมเติม
ถึง (ฉบับที 3) พ.ศ.2549 ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฎในแผนงานเคหะ
และชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รหัส 00241)

ค่าใช้สอย รวม 202,500 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าจ้างรับรองแบบแปลน จํานวน 22,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ารับรองแบบแปลนในกรณีขนาดพืนทีก่อสร้างอาคาร
เกิน 150 ตารางเมตร 
-เป็นไปตามกฎกระทรวงกําหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบ
หรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ.2560 ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฎใน
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและ
ชุมชน รหัส 00241) 

ค่าจ้างแรงงานประชาชนดําเนินการตามโครงการบ้านท้องถินประชารัฐร่วม
ใจ

จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าแรงงานประชาชนดําเนินการก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง
บ้านให้แก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือผู้ยากจน 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0891.4/ว
 4283  
ลงวันที 29 กรกฎาคม 2559 (แผนพัฒนาสีปี 2561-2564 แก้ไขเพิม
เติม (ฉบับที 2) พ.ศ.2561 หน้า 82 ลําดับ 1 ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ (ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะ
และชุมชน รหัส 00241)
ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนต่างๆ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม สัมมนาของพนักงานส่วน
ตําบล สังกัดกองช่าง
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 6) พ.ศ.2552
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัว
ไปเกียวกับเคหะและชุมชน รหัส 00241)
ค่ารังวัดตรวจสอบทีดินสาธารณะประโยชน์ตําบลสาวแห จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการรังวัดตรวจสอบทีดินสาธารณะ
ประโยชน์ตําบลสาวแห เช่น ค่ารังวัด ค่าปักเขต และค่าใช้จ่ายอืนๆใน
การ     ชีเขตทีสาธารณะประโยชน์ภายในตําบล
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542,พระราชบัญญัติสภาตําบล
และองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับ
ที 6) พ.ศ.2552 (แผนพัฒนาสีปี 2561-2564 หน้า 137 ลําดับ 1) ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัวไป
เกียวกับเคหะและชุมชน รหัส 00241)
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โครงการจัดทําแผนทีแนวเขตตําบลสาวแห จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดทําแผนทีแนวเขตตําบล
สาวแห เช่น ค่ารังวัด ค่าปักเขต ค่าอาหารเดินสํารวจ และค่าใช้จ่ายอืนๆ
ในการชีแนวเขตตําบลสาวแห
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542,พระราชบัญญัติสภาตําบล
และองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับ
ที 6) พ.ศ.2552 (แผนพัฒนาสีปี 2561-2564 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2
) พ.ศ.2561 หน้า 89 ลําดับ 2 ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฎใน
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและ
ชุมชน รหัส 00241)
โครงการตรวจวิเคราะห์คุณภาพนําประปา จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการตรวจวิเคราะห์คุณภาพนํา
ประปา
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 6) พ.ศ.2552 (แผนพัฒนาสี
ปี 2561-2564 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 1) หน้า 98 ลําดับ 1) ตังจ่ายจาก
เงิน 
รายได้ (ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับ
เคหะและชุมชน รหัส 00241)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบียเลียง ค่าเช่าที
พัก ค่าพาหนะ ในการเดินทางไปราชการสําหรับพนักงานส่วน
ตําบล พนักงานจ้าง
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับ
ที 3) พ.ศ.2559 ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฎในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รหัส 00241)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุง หรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่างๆ ค่าบํารุงรักษา
ทรัพย์สิน เป็นต้น
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัว
ไปเกียวกับเคหะและชุมชน รหัส 00241)

ค่าวัสดุ รวม 120,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานทีจําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานของกอง
ช่าง เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา กาว แฟ้ม สมุดบันทึก สิงพิมพ์ทีได้
จากการซืออืนๆ 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ (ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะ
และชุมชน รหัส 00241)
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุในการนําไปก่อสร้าง ซ่อม
แซม ปรับปรุง บ้านตามโครงการบ้านท้องถินประชารัฐร่วมใจ ให้กับผู้ด้อย
โอกาส ผู้ยากไร้ ผู้พิการ หรือผู้ยากจน 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559, หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0891.4/ว 4283 ลงวันที 29
 กรกฎาคม 2559
(แผนพัฒนาสีปี 2561-2564 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที2) พ.ศ.2561
 หน้า 82 ลําดับ 1) ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฎในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รหัส 00241)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นจัดซือวัสดุยานพาหนะและการขนส่ง เช่น ยางรถ
จักรยานยนต์ อะไหล่ การบํารุงรักษา ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ (ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะ
และชุมชน รหัส 00241)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือนํามันเชือเพลิงรถจักรยานยนต์ของกองช่าง
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ (ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะ
และชุมชน รหัส 00241)

งบลงทุน รวม 488,150 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 40,150 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เก้าอีทํางาน จํานวน 950 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีทํางาน บุกํามะหยี แบบมีล้อเลือน หนัง
เทียม จํานวน 1 ตัวๆละ 950 บาท 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559, หนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ที มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที 24 มกราคม 2561 (แผน
พัฒนาสีปี 2561-2564 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 1) พ.ศ.2561 หน้า 113
 ลําดับ 18) (ราคาท้องตลาด) ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฎใน
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและ
ชุมชน รหัส 00241) 
ตู้เหล็กขนาด 2 บาน จํานวน 11,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด 2 บาน (มอก.) จํานวน 2
 ตู้ๆละ 5,500 บาท เป็นจํานวนเงิน 11,000 บาท คุณลักษณะพืนฐานดังนี
   1) มีมือจับชนิดบิด
   2) มีแผ่นชันปรับระดับ 3 ชิน
   3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559, หนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ที มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที 24 มกราคม 2561 (แผน
พัฒนาสีปี 2561-2564 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 1) หน้า 113 ลําดับ 16
) (ราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํา
นักบประมาณ มกราคม 2561) ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฎใน
แผนงานเคหะและชุมชน  
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รหัส 00241) 
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โต๊ะเครืองคอมพิวเตอร์ จํานวน 6,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะเครืองคอมพิวเตอร์ จํานวน 2 ตัวๆละ 3,400
 บาท เป็นจํานวนเงิน 6,800 บาท 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559, หนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ที มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที 24 มกราคม 2561 (แผน
พัฒนาสีปี 2561-2564 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 1) พ.ศ.2561 หน้า 113
 ลําดับ 17) (ราคาท้องตลาด) ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฎใน
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและ
ชุมชน รหัส 00241) 

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
กล้องถ่ายภาพนิงระบบดิจิตอล จํานวน 13,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือกล้องถ่ายภาพนิงระบบดิจิตอล ความละเอียด 16 ล้าน
พิกเซล จํานวน 1 เครืองๆละ 13,600 บาท คุณลักษณะพืนฐาน ดังนี
1) เป็นกล้องคอมแพค (Compact Digital Camera)
2) ความละเอียดทีกําหนดเป็นความละเอียดทีเซ็นเซอร์
ภาพ (Image Sensor)
3) มีระบบแฟลชในตัว
4) สามารถถอดเปลียนสือบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวกเมือข้อมูลเต็มหรือ
เมือต้องการเปลียน
5) สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากล้องไปยังเครืองคอมพิวเตอร์ได้
6) มีกระเป๋าบรรจุกล้อง
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559, หนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ที มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที 24 มกราคม 2561 (แผน
พัฒนาสีปี 2561-2564 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 1) พ.ศ.2561 หน้า 113
 ลําดับ 19) (ราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบ
ประมาณ 1 สํานักงบประมาณ มกราคม 2561) ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป (ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะ
และชุมชน รหัส 00241) 

ครุภัณฑ์อืน
สว่านกระแทกโรตารี จํานวน 7,800 บาท
เพือจัดซือสว่านกระแทกโรตารี จํานวน 1 เครืองๆละ 7,800
 บาท คุณลักษณะพืนฐานดังนี
   -มี 3 ระบบ เจาะไม้ เจาะเหล็ก เจาะคอนกรีต
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559, หนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ที มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที 24 มกราคม 2561 (แผน
พัฒนาสีปี 2561-2564 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 1) พ.ศ.2561 หน้า 113
 ลําดับ 20) (ราคาตามท้องตลาด) ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฎใน
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและ
ชุมชน รหัส 00241) 
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ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 448,000 บาท
อาคารต่าง ๆ
โครงการก่อสร้างศาลาทีพักผู้มาติดต่อราชการ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างศาลาทีพักผู้มาติดต่อราชการ ตามแบบ อบต.
สาวแห เลขที 96/2561
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 6) พ.ศ.2552 (แผนพัฒนาสี
ปี 2561-2564 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ.2561 หน้า 78 ลําดับ 74
) ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฎในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รหัส 00241) 

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างคลองส่งนําดาดคอนกรีต ม.4 จํานวน 272,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างคลองส่งนําดาดคอนกรีต เริมจากทีนานางสาย
ยนต์     วิเศษวงษา ถึงทีนานายมัน  บุญเต็ม ขนาดปากกว้าง 1.70
 เมตร ก้นกว้าง  0.50เมตรความสูงจากพืนคลองถึงปากคลอง สูง 0.60
 เมตร ยาว 300.00   เมตร พร้อมก่อสร้างบ่อพักนํา คสล.จํานวน 1 บ่อ
ขนาด กว้าง  2.50  เมตร  ยาว 2.50 เมตร สูง 1.40  เมตร และวางท่อค
สล.ขนาด 0.80 x1.00  เมตร  จํานวน 10  ท่อน  พร้อมกําแพงปาก
ท่อ , วางท่อคสล.ขนาด  0.30 x1.00  เมตร จํานวน 10  ท่อน ตามแบบ
เลขที 97/2561 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 6) พ.ศ.2552 (แผนพัฒนาสี
ปี 2561-2564  แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 1) พ.ศ.2561 หน้า 93 ลําดับ 6
)      ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รหัส 00241)  

โครงการขุดร่องระบายนํา ม.1 จํานวน 76,000 บาท
เพือเป็นค่าขุดร่องระบายนําจากทีนานางบับภา ศรีปัญญา ถึงคลองทุ่ง
วารี  ตามแบบเลขที 99/2561
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 6) พ.ศ.2552 (แผนพัฒนาสี
ปี 2561-2564 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 1) พ.ศ.2561 หน้า 92 ลําดับ 1
)         ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รหัส  00241)       

งบเงินอุดหนุน รวม 87,197 บาท
เงินอุดหนุน รวม 87,197 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอพนมไพร จํานวน 87,197 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้า จากหลังบ้าน อ.วัชรา
กรณ์ ถึงโรงสีนายสังเวียน วงษ์จีน หมู่ที 5 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 (แผนพัฒนาสีปี 2561-2564 แก้ไขเพิม
เติม (ฉบับที 2) พ.ศ.2561 หน้า 92 ลําดับ 21 ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป (ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะ
และชุมชน รหัส 00241)
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งานไฟฟ้าถนน รวม 1,688,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 234,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 64,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมท่อ คสล. จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาซ่อมแซมท่อ คสล.ในสายทางตามจุดทีชํารุดใน
เขตพืนทีตําบลสาวแห 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 6) พ.ศ.2552 ตังจ่ายจากเงินอุด
หนุนทัวไป (ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้า
ถนน รหัส 00242)

ค่าจ้างเหมาปรับเกรดซ่อมแซมผิวถนนในเขตตําบลสาวแห จํานวน 24,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปรับเกรดซ่อมแซมผิวถนนในเขตตําบลสาว
แห จํานวน 6 สายทาง มีรายละเอียดดังนี
1.สาย ม.3 มุมวัดหนองแคนถึงทุ่งขามป้อมผิวจราจร กว้าง 4.00
 เมตร ระยะทางยาว 2,900 เมตร (แผนพัฒนาสีปี 2561-2564 แก้ไข
เพิมเติม (ฉบับที 1) พ.ศ.2561 หน้า 81ลําดับ 34)
2.สายม.3 สายโนนบ้านน้อยถึงบ้านดอนแดงผิวจราจร กว้าง 5.00
 เมตร  ระยะทางยาว 4,500  เมตร (แผนพัฒนาสีปี 2561-2564 แก้ไข
เพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ.2561 หน้า 77 ลําดับ 45)
3.สายม.6 สายข้างบ้านนางอัมพร สมานจิตรถึงหนองขีหมู ผิว
จราจร กว้าง  5.00 เมตร ระยะทางยาว 3,000  เมตร (แผนพัฒนาสี
ปี 2561-2564 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 1) พ.ศ.2561 หน้า  83
 ลําดับ 42)
4.สาย ม.7 สามแยกทช.3012 ถึงห้วยก๊าก ผิวจราจร กว้าง  5.00
  เมตร ระยะทางยาว  3,000 เมตร (แผนพัฒนาสีปี 2561-2564 แก้ไข
เพิมเติม (ฉบับที 1) พ.ศ.2561 หน้า 83 ลําดับ 44)
5. สายม.5 สามแยก ทช.3012.ถึงหนองตากล้า ม.2 ไปทางบ้านสีสุก ผิว
จราจร กว้าง  4.00  เมตร ระยะทางยาว 1,200 เมตร (แผนพัฒนาสี
ปี 2561-2564 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 1) พ.ศ.2561 หน้า 82 ลําดับ 38)
6.สาย ม.2 ข้างบ้านนางสุบัน เล็บขาว ถึงสวนนายทอง คมขํา ผิว
จราจร กว้าง  4.00  เมตร  ระยะทางยาว 1,200 เมตร (แผนพัฒนาสี
ปี 2561-2564 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 1)พ.ศ.2561  หน้า 121
 ลําดับ 42)
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 6) พ.ศ.2552
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งาน
ไฟฟ้าถนน รหัส  00242) 

ค่าวัสดุ รวม 170,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลักไฟฟ้า หลอดไฟฯลฯ
     ในการซ่อมแซมไฟฟ้าสํานักงาน ไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559  ตัังจ่ายจากเงินรายได้    
(ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน รหัส 00242) 
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 110,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง ดังนี
1. ค่าจัดซือหิน ตังไว้ 90,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือหินลูกรัง,หิน
คลุก,หินฝุ่น,ผสมหิน 3/4 นิว ในการซ่อมแซมถนนลูกรังทีเป็นหลุมเป็นบ่อ
ในเขตพืนทีตําบลสาวแห 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป (ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน รหัส 00242) 
2. ค่าจัดซือวัสดุในการซ่อมแซมสิงก่อสร้าง ตังไว้ 20,000 บาท เพือจ่าย
เป็นค่าจัดซือวัสดุซ่อมแซมสิงก่อสร้าง อาทิ ปูนซีเมนต์, ท่อพีวีซี, กาวยาท่อ
พีวีซี, ท่อ คสล.,หิน,ทราย, ยางมะตอยสําเร็จรูป รวมทังอุปกรณ์เครืองมือ
เครืองใช้,วัสดุในการซ่อมแซม  
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป (ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน รหัส 00242) 

งบลงทุน รวม 1,454,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 720,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถเกษตรกรรม 4 ล้อดัมพ์ติดชุดกระเช้าเครน จํานวน 720,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือรถเกษตรกรรม  4  ล้อ ดัมพ์  ติด
ชุดกระเช้า  เครน  จํานวน 1 คันๆ ละ 720,000 บาท คุณลักษณะพืน
ฐาน ดังนี
   -นําหนักตัวรถ 1,600 กก.
   -กระบะเหล็กกว้าง 160 ซม. ยาว 250 ซม. เปิดได้ 3 ด้าน
   -ระบบเบรค ดัมพ์เบรคไฮดรอลิคทัง 4 ล้อ มีหม้อลมเบรค
   -แขนเครนยืนออกด้านข้างได้ 6 เมตร
   -กระเช้าภายในกรุไฟเบอร์กลาสป้องกันไฟฟ้าดูด
   -ขาหยังไฮดรอลิคทัง 2 ข้างยืนออกข้างละ 50 ซม.
   -แบตเตอรี 12 โวล์ทพร้อมระบบชาร์จไฟ
   -สตาร์ทด้วยกุญแจสวิทไฟฟ้าหรือมือหมุน
   -มีสัญญาณไฟฉุกเฉินสีเหลืองบนหลังคา
   -มีเซฟตีวาล์วป้องกันเมือเกิดสายนํามันหลุดขาดหรือแตกจะล็อกทันที
ไม่ 
  ให้กระเช้าตก
   -กระเช้ายกได้สูงจากพืนดิน 8.0 เมตร
   -ตัวรถกว้าง 160 ซม. ยาว 470 ซม. สูง 215 ซม.
   -เครนยกนําหนักได้ 2,000 กก.ทีแขนหดสุด
   -แขนเครนหมุนรอบตัวได้ 360 องศา
   -ควบคุมการยกด้วยระบบไฮดรอลิค
   -ล้อยางหน้า-หลัง 700-15 ทัง 4 ล้อ
   -เครืองยนต์ดีเซล 14 แรงม้า
   -ระบบเกียร์เดินหน้า 5 ถอยหลัง 1
   -มีชุดควบคุมบนกระเช้า
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559, หนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ที มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที 24 มกราคม 2561 (แผน
พัฒนาสีปี 2561-2564 แก้ไขเพิมเติม  (ฉบับที2) พ.ศ.2561 หน้า 94
 ลําดับ 2) (ราคาท้องตลาด) ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏในแผน
เคหะและชุมชน งาน ไฟฟ้าถนน รหัส 00242) 
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ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 734,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนน คสล.1 จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทีนานางบับภา ศรี
ปัญญาถึงทีนานางทองใบ เสาโมกขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00
 เมตร หนา 0.12   เมตร ยาว 45.00 เมตร. หรือมีพืนทีคอนกรีตรวมกัน
ได้ไม่น้อยกว่า 180.00  ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.25
 เมตร และลงลูกรังปิดหัวถนนคอนกรีต หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อย
กว่า 3.38  ลูกบาศก์เมตร  ตามแบบ อบต.สาวแห เลขที 91/2561 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 6) พ.ศ.2552
(แผนพัฒนาสีปี  2561-2564 หน้า76 ลําดับ 3) ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทัวไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน รหัส 00242)
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.2 จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านนางสุบัน เล็บ
ขาวถึงสีแยกหนองตากล้า ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 45.00
 เมตร.  หรือมีพืนทีคอนกรีตรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 180.00 ตาราง
เมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร และลงลูกรังปิดหัวถนน
คอนกรีต หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 3.38 ลูกบาศก์เมตร  ตาม
แบบอบต.สาวแห เลขที 92/2561   
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 6) พ.ศ.2552
(แผนพัฒนาสีปี 2561-2564 หน้า 77 ลําดับ 8) ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทัวไป(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน รหัส  00242)
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.3 จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมุมวัดด้านทิศตะวัน
ออกถึงฐานจุดบังไฟ ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 45.00
 เมตร. หรือมีพืนทีคอนกรีตรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 180.00 ตาราง
เมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร และลงลูกรังปิดหัวถนน
คอนกรีต หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 3.38 ลูกบาศก์เมตร ตาม
แบบอบต.สาวแห เลขที 93/2561
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 6) พ.ศ.2552  
(แผนพัฒนาสีปี 2561-2564 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที1) พ.ศ.2561
 หน้า122 ลําดับ 13) ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน รหัส  00242)
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.6 จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างบ้านนายอภิชาติ
ถึงบ้านนายสุพจน์ เสียงใหญ่ ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00
  เมตร  ยาว  45.00  เมตร. ก่อสร้างหูช้าง คสล.จํานวน 1
 ข้าง กว้าง 1.00  เมตร ยาว 1.00   เมตร หรือมีพืนทีคอนกรีตรวมกันได้
ไม่น้อยกว่า 180.50  ตารางเมตร   ลูกรังไหล่ทางข้างละ  0.20  เมตร ลง
ลูกรังปิดหัวถนนคอนกรีต หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า  2.70
  ลูกบาศก์เมตร ตามแบบอบต.สาวแห เลขที 95/2561 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 6) พ.ศ.2552
(แผนพัฒนาสีปี 2561-2564 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที1) พ.ศ.2561
 หน้า 78 ลําดับ 22) ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป(ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน รหัส  00242)
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โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.7 จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกดอนสุขถึง
หนองราม ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 45.00 เมตร. หรือมี
พืนทีคอนกรีตรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 180.00 ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่
ทางข้างละ  0.20 เมตร และลงลูกรังปิดหัวถนนคอนกรีต หรือมีปริมาณ
ลูกรังไม่น้อยกว่า  3.38  ลูกบาศก์เมตร  ตามแบบอบต.สาวแห เลข
ที 94/2561
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 6) พ.ศ.2552 
(แผนพัฒนาสีปี 2561-2564 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 1) พ.ศ.2561
  หน้า  124 ลําดับ 31) ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป(ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน รหัส  00242)

โครงการก่อสร้างรางระบายนํา คสล.พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก ม.2 จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายนํา คสล.จากบ้านนายสุนัน เล็บขาว ถึง
บ้านนางสุบัน เล็บขาว ขนาดภายในกว้าง 0.25 เมตร ความลึกเฉลีย
ตังแต่  0.35  เมตร ตามความลาดของพืนที พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก ขนาด
กว้าง 0.35 เมตร ยาว 0.50 เมตร ความยาวทังหมด 45.50 เมตร ตาม
แบบ อบต.สาวแห    เลขที 98/2561
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 6) พ.ศ.2552
(แผนพัฒนาสีปี 2561-2564 หน้า 90 ลําดับ 73) ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทัวไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน รหัส  00242)
                            

โครงการก่อสร้างรางระบายนํา คสล.ม.7 จํานวน 124,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายนํา คสล. จากหอถังประปา ถึงหน้า
โรงเรียนสาวแหวิทยา พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก ขนาดภายในกว้าง 0.25
 เมตร ความลึกเฉลียตังแต่  0.35 เมตร ตามความลาดของพืนที พร้อมฝา
ตะแกรงเหล็ก ขนาดกว้าง 0.35 เมตร ยาว 0.50 เมตร ความยาวทัง
หมด 55.00 เมตร  
ตามแบบ อบต.สาวแห เลขที 101/2561 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 6) พ.ศ.2552
(แผนพัฒนาสีปี 2561-2564 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ.2561
 หน้า 73 ลําดับ 5) ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฎในแผนงานเคหะ
และชุมชน งานไฟฟ้าถนน รหัส 00242)
โครงการซ่อมสร้างถนน คสล.ม.7 จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างถนน คสล. สายจากข้างโรงเรียนสาวแหวิทยา ถึง
ดอนชาด ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.00 เมตร ยาว 7.00 เมตร หนา 0.12
 เมตรไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร ลงลูกรังรองพืนอัดแน่น
จํานวน 2.00 ลูกบาศก์เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไหล่ทางและลูกรังลองพืน
ทางรวมไม่น้อยกว่า 2.53 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบ อบต.สาวแห เลข
ที 102/2561
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 6) พ.ศ.2552
(แผนพัฒนาสีปี 2561-2564 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ.2561
 หน้า 72 ลําดับ 2) ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฎในแผนงานเคหะ
และชุมชน งานไฟฟ้าถนน รหัส 00242)
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 180,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 180,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 180,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการแข่งขันกีฬา อบต.สาวแหสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ครังที 13 จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการแข่งขันกีฬา อบต.สาวแห
สัมพันธ์ต้านยาเสพติด ครังที 13 เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม ค่าอาหารกลางวัน เงินรางวัลฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 (แผนพัฒนาสีปี 2561-
2564 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ.2561 หน้า 86 ลําดับ 6) ตังจ่าย
จากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฎในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รหัส 00252)
โครงการจัดทําแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดทําแผนชุมชนและแผน
พัฒนาท้องถิน เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าจัด
สถานที ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0891.4/ว 856 ลงวัน
ที 12 มีนาคม 2553,ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
, ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2548 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 2) พ.ศ
.2559  (แผนพัฒนาสีปี 2561-2564 หน้า 143 ลําดับ 1) ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ (ปรากฎในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รหัส 00252)
โครงการตําบลสาวแหยึดหลักธรรมาภิบาลต้านการทุจริตคอรัปชัน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการตําบลสาวแหยึดหลักธรรมาภิ
บาลต้านการทุจริตคอรัปชัน เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่า
อาหารว่างและเครืองดืม ค่าอาหารกลางวัน ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557 (แผน
พัฒนาสีปี 2561-2564) แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 1) พ.ศ.2561 หน้า 105
 ลําดับที 1) ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฎในแผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รหัส 00252)
โครงการพัฒนาสภาเด็กและเยาวชนตําบลสาวแห จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาสภาเด็กและเยาวชน
ตําบลสาวแห เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม ค่าอาหารกลางวัน ค่าวัสดุ ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557 (แผน
พัฒนาสีปี 2561-2564) หน้า 120 ลําดับ1) ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปราก
ฎในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน รหัส 00252)
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โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ร่วมใจต้านยาเสพติด จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ร่วมใจต้านยา
เสพติด เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม ค่าอาหารกลางวัน ค่าวัสดุ ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557 (แผน
พัฒนาสีปี 2561-2564) หน้า 124 ลําดับ 2 ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปราก
ฎในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน รหัส 00252)
โครงการอบรมประชาธิปไตยกับการเลือกตัง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมประชาธิปไตยกับการ
เลือกตัง เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุและอุปกรณ์ใน
การฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าอาหารกลางวัน ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557 (แผน
พัฒนาสีปี 2561-2564 หน้า 143 ลําดับ 3) ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปราก
ฎในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน 
รหัส 00252)

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารทัวไปเกียวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รวม 240,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 205,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 205,000 บาท
รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 205,000 บาท
เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเกียวกับการรับรอง และพิธีการ ดังนี
1. ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี ราชพิธี พิธีการต่างๆ ตังไว้ 5,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี ราชพิธี พิธีการต่างๆ เช่น วันปิยะ
มหาราช วันเฉลิมพระชนมพรรษา ฯลฯ เป็นค่าจ้างเหมาทําภัตตาหาร ค่า
พานพุ่ม ธูปเทียน ค่าปัจจัยถวายพระ ค่าวัสดุตกแต่งสถานทีในงานรัฐพิธี
ต่างๆ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 (แผนพัฒนาสีปี 2561-2564
 หน้า 135 ลําดับ 5) ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฎในแผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทัวไปเกียวกับ
ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ รหัส 00261) 
2. โครงการจัดงานประเพณีบุญบังไฟ ตังไว้ 200,000 บาท เพือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณีบุญบังไฟ เช่น ค่าป้าย
โครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืมผู้เข้าร่วมโครงการ ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559) (แผนพัฒนาสีปี 2561-
2564 หน้า 135 ลําดับ 1) ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฎในแผน
งานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทัวไปเกียวกับ
ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ รหัส 00261) 
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งบเงินอุดหนุน รวม 35,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 35,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอหนองฮี
ตามโครงการจัดงานประเพณีบุญผะเหวด
จังหวัดร้อยอ็ด

จํานวน 35,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินสนับสนุนทีทําการอําเภอหนองฮี ตามโครงการจัดงาน
ประเพณีบุญผะเหวดจังหวัดร้อยเอ็ด ประจําปี 2562 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที
สุด ที มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที 24 มิถุนายน 2559, หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1791 ลงวันที 3
 เมษายน 2560
(แผนพัฒนาสีปี 2561-2564 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ.2561
 หน้า 93 ลําดับ 2) ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฎในแผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทัวไปเกียวกับ
ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ รหัส 00261) 

งานกีฬาและนันทนาการ รวม 40,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการแข่งขันกีฬาหน่วยงานสัมพันธ์อําเภอหนองฮี จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการแข่งขันกีฬาหน่วยงาน
สัมพันธ์อําเภอหนองฮี เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร อาหารว่างและ
เครืองดืมผู้เข้าร่วมโครงการ ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 (แผนพัฒนาสีปี 2561-
2564 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 1) พ.ศ.2561 หน้า 129 ลําดับ 4) ตังจ่าย
จากเงินรายได้ (ปรากฎในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ รหัส 00262)

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 160,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 160,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 160,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดงานประเพณีบุญเส็งกลอง จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณีบุญเส็ง
กลอง เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครืองดืมผู้เข้าร่วม
โครงการ ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 (แผนพัฒนาสีปี 2561-
2564 หน้า 135 ลําดับ 2) ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฎในแผน
งานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิน รหัส 00263)
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โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์
และวันผู้สูงอายุ เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครืองดืมผู้
เข้าร่วมโครงการ ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 (แผนพัฒนาสีปี 2561-
2564 หน้า 135 ลําดับ 3) ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฎในแผน
งานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิน รหัส 00263)

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 60,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการซ่อมแซมเครืองมือการเกษตร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการ
ซ่อมแซมเครืองมือการเกษตร เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าวัสดุและอุปกรณ์ในการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครือง
ดืม ค่าอาหารกลางวัน ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557 (แผน
พัฒนาสีปี 2561-2564 หน้า 111 ลําดับ 3) ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปราก
ฎในแผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร รหัส 00321)
โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวหอมมะลิ 105 คุณภาพดีเพือการส่งออก จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวหอม
มะลิ 105 คุณภาพดีเพือการส่งออก เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าวัสดุและอุปกรณ์ในการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครือง
ดืม ค่าอาหารกลางวัน ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557 (แผน
พัฒนาสีปี 2561-2564 หน้า 112 ลําดับ 6) ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปราก
ฎในแผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร รหัส 00321)
โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารี

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เช่น ค่าป้าย
โครงการ ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าอาหารกลางวัน ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557 (แผน
พัฒนาสีปี 2561-2564 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 1) พ.ศ.2561 หน้า 94
 ลําดับ 3) ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฎในแผนงานการเกษตร งานส่ง
เสริมการเกษตร รหัส 00321)
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 7,907,695 บาท
งบกลาง รวม 7,907,695 บาท
งบกลาง รวม 7,907,695 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 131,277 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบค่าเบียประกันสังคมของพนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนตําบลสาวแห 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533, หนังสือสํานัก
งาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ด่วนทีสุด ทีมท 0809.5/ว 9 ลงวันที 22
 มกราคม 2557 , หนังสือสํานักงาน กจ.ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที
สุด ที มท 0809.5/ว 81 ลงวันที 10 กรกฎาคม 2557 ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ จํานวน 124,209 บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป จํานวน 7,068
 บาท (ปรากฎในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง รหัส 00411)

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 4,376,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าการสงเคราะห์เบียยังชีพผู้สูงอายุ สําหรับผู้สูงอายุ ทีมี
อายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึนไป ภายในเขตตําบลสาวแห ทีมีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียยังชีพผู้
สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2552 และขึนทะเบียนขอรับ
เงินเบียยังชีพไว้กับองค์การบริหารส่วนตําบลแล้ว โดยจ่ายอัตราเบียยัง
ชีพรายเดือนแบบขันบันได 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท0810.6
/ว2076 ลงวันที 5 กรกฎาคม 2561 ,ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน พ.ศ.2552 (แผนพัฒนาสีปี 2561-2564 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2
) พ.ศ.2561 หน้า 83 ลําดับ 1) ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฎใน
แผนงานงบกลาง งานงบกลาง รหัส 00411)

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 2,678,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าการสงเคราะห์เบียยังชีพผู้พิการ สําหรับคนพิการทีมีบัตร
คนพิการ ภายในเขตตําบลสาวแห ขอตังเผือไว้ จํานวน 10
 คน จํานวน 800 บาท/เดือน/คน  ตามหลักเกณฑ์ทีได้แสดงความจํานง
โดยการขอขึนทะเบียนเพือขอรับเงินเบียยังชีพความพิการไว้กับองค์การ
บริหารส่วนตําบลแล้ว 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0810.6
/ว2076 ลงวันที 5 กรกฏาคม 2561, ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน พ.ศ.2553 และทีแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ.2559 (แผน
พัฒนาสีปี 2561-2564 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ.2561 หน้า 84
 ลําดับ 2)       ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฎในแผนงานงบ
กลาง งานงบกลาง รหัส 00411)

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าการสงเคราะห์เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ สําหรับผู้ป่วยโรคเอดส์
ทีแพทย์ได้รับรองและทําการวินิจฉัยแล้ว และมีความเป็นอยู่ยากจนหรือ
ถูกทอดทิง ขาดผู้อุปการะดูแล ภายในเขตตําบลสาวแห ขอตังเผือ
ไว้ จํานวน 2 คน จํานวน 500 บาท/เดือน/คน ครบทัง 12 เดือน
-เป็นไปตามภาระกิจถ่ายโอนมาตรา 16 แห่ง พ.ร.บ.กําหนดแผนและขัน
ตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542,ตามหนังสือส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน ทีมท.0810.6/ว2076 ลงวันที 5 กรกฎาคม 2561,ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพือการยังชีพของอปท
.พ.ศ 2548  (แผนพัฒนาสีปี 2561-2564 หน้า 121 ลําดับ 3) ตังจ่าย
จากเงินรายได้ (ปรากฎในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง รหัส 00411)
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สํารองจ่าย จํานวน 301,668 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีจําเป็นอันเกียวกับสาธารณภัย หรือจําเป็น
เพือบําบัดความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมโดยตรง เช่น การให้
ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัย โดยการซือเครืองอุปโภค บริโภค เพือ
บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน รวมถึงการซ่อมแซมบูรณะสิง
สาธารณะประโยชน์ต่างๆ ทีได้รับความเสียหาย ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพือช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2560
     ตังจ่ายจากเงินรายได้ 164,400 บาท ตังจ่ายจากเงินอุด
หนุน 137,268 บาท (ปรากฎในแผนงานงบกลาง งานงบ
กลาง รหัส 00411)

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลสาวแห จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลสาวแห 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 (แผนพัฒนาสีปี 2561-2564 หน้า 155
 ลําดับ 2) ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฎในแผนงานงบ
กลาง งานงบกลาง รหัส 00411)
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลสาวแห 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 (แผนพัฒนาสีปี 2561-2564 หน้า 155
 ลําดับ 1) ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฎในแผนงานงบ
กลาง งานงบกลาง รหัส 00411) 

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 139,950 บาท
เพือจ่ายสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) 
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน ที มท 0808.5/ว 29 ลงวันที 12 กรกฎาคม 2560, หนังสือสํานักงาน
กองทุนบําเน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน ที มท 0808.5/ว 30 ลงวัน
ที 12 กรกฎาคม 2560 ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฎในแผน
งานงบกลาง งานงบกลาง รหัส 00411)

วันทีพิมพ์ : 6/11/2561  15:41:58 หน้า : 50/50


