
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลสาวแห

อําเภอ หนองฮี   จังหวัดรอยเอ็ด

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 29,100,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 9,919,228 บาท

งบบุคลากร รวม 7,881,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,052,720 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนของผูบริหาร ไดแก
1.เงินเดือนตําแหนง นายก อบต.สาวแห จํานวน1 คน
เป็นเงิน 244,800.- บาท
2.เงินเดือนตําแหนง รองนายก อบต.สาวแห จํานวน 2 คน 
เป็นเงิน 269,280.- บาท
จํานวน 12 เดือน 
(ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
รหัส 00111)  

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงของผูบริหารไดแก
1.เงินคาตอบแทนประจําตําแหนง นายก อบต.สาวแห จํานวน 1
 คน เป็นเงิน 21,000.- บาท
2.เงินคาตอบแทนประจําตําแหนง รองนายก อบต.สาว
แห จํานวน 2 คน เป็นเงิน 21,120.- บาท
จํานวน 12 เดือน
(ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
รหัส 00111) 
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เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพิเศษของผูบริหารไดแก
1.เงินคาตอบแทนพิเศษ ตําแหนง นายก อบต.สาวแห จํานวน 1
 คน
เป็นเงิน 21,000.- บาท
2.เงินคาตอบแทนพิเศษ ตําแหนง รองนายก อบต.สาว
แห จํานวน 2 คน เป็นเงิน 21,120.- บาท
จํานวน 12 เดือน
(ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
รหัส 00111) 

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการ
บริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนเลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล
1.เงินคาตอบแทนเลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 1 คน
ตั้งไว 86,400.- บาท
จํานวน 12 เดือน
(ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่ว
ไป รหัส 00111)
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เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 1,368,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล ไดแก
1.คาตอบแทนประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1
 คน
เป็นเงิน 134,640.- บาท
2.คาตอบแทนรองประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 1 คน
เป็นเงิน 110,160.- บาท
3.คาตอบแทนเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1
 คน
เป็นเงิน 86,400.- บาท
4.คาตอบแทนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 12
 คน
เป็นเงิน 1,036,800.- บาท
จํานวน 12 เดือน
(ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
รหัส 00111)  
   

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,828,880 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,940,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบลพรอมทั้งเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําป ดังนี้
1.ตําแหนง นักบริหารงานทองถิ่นระดับกลาง (ปลัดองคการบริหาร
สวนตําบล)
จํานวน 1 อัตรา เป็นเงิน 478,560.-บาท
2.ตําแหนงนักบริหารงานทองถิ่นระดับตน (รองปลัดองคการ
บริหารสวนตําบล)
จํานวน 1 อัตรา เป็นเงิน 402,720.-บาท
3.ตําแหนงนักบริหารงานทั่วไประดับตน (หัวหนาสํานักปลัด)
จํานวน 1 อัตรา เป็นเงิน 393,600.-บาท
4.ตําแหนงนักบริหารงานทั่วไประดับตน (หัวหนาฝายปองกันฯ)
จํานวน 1 อัตรา เป็นเงิน 329,760.-บาท
5.ตําแหนง นักวิชาการศึกษาชํานาญการ 
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จํานวน 1 อัตรา เป็นเงิน 376,080.-บาท
6.ตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
จํานวน 1 อัตรา เป็นเงิน 355,320.-บาท
7.ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
จํานวน 1 อัตรา เป็นเงิน 299,640.-บาท
8.ตําแหนงนักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
จํานวน 1 อัตรา เป็นเงิน 329,760.-บาท
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.,กท.และก.อบต.ที่ มท 0809.2
/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
(ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่ว
ไป รหัส 00111)
9.ตําแหนงครูศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานสาวแห
จํานวน 3 ตําแหนง เป็นเงิน 974,760.-บาท
จํานวน 12 เดือน
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.,กท.และก.อบต.ที่ มท0809.2
/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น,หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ที่ มท 0809.4/ว2070 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ซัก
ซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ.2564 เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่ว
ไป รหัส 00111) 
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือนของพนักงานสวนตําบล
จํานวน 1 คน
จํานวน 12 เดือน
-เป็นไปตามหนังสือ กจ.,กท.และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่ว
ไป รหัส 00111)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 186,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของพนักงานสวนตําบลที่ควรได
รับตามระเบียบ
จํานวน 4 คน
จํานวน 12 เดือน
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.,กท.และ ก.อบต. ที่ มท0809.2
/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป รหัส 00111)
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เงินวิทยฐานะ จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินวิทยฐานะของพนักงานครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาขององคการบริหารสวนตําบลที่ควรไดรับตามระเบียบ
จํานวน 1 คน
จํานวน 12
 เดือน                                                                    
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะและเงิน
ประจําตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ.2558
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0809.4/ว2070 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564
 เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ปรากฎในแผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป รหัส 00111) 

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,441,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานจางพรอมทั้งเงินปรับปรุงเงิน
เดือน ประจําป ดังนี้
1.คาจางพนักงานจางตามภารกิจ ตั้งไว 1,103,040.-บาท ดังนี้
 - ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย จํานวน 1 อัตรา
    เป็นเงิน 154,320.-บาท
 - ตําแหนงผูชวยนักวิชาการเกษตร จํานวน 1 อัตรา
    เป็นเงิน 233,160.-บาท
 - ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา
    เป็นเงิน 154,320.-บาท
 - ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา
    เป็นเงิน 153,480.-บาท
 - ตําแหนง พนักงานขับรถยนต จํานวน 1 อัตรา
    เป็นเงิน 137,640.-บาท
 - ตําแหนง พนักงานขับรถยนต (ผูมีทักษะ) จํานวน 1 อัตรา
    เป็นเงิน 122,160.-บาท     
- ตําแหนงผูชวยเจาพนักงานประชาสัมพันธ จํานวน 1 อัตรา
    เป็นเงิน 147,960.-บาท
  จํานวน  7 คน
  จํานวน 12 เดือน
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-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต.ที่ มท0809.2
/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
(ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่ว
ไป รหัส 00111)
- ตําแหนง ผูดูแลเด็ก (ผูมีทักษะ) จํานวน 1 อัตรา
  เป็นเงิน 122,160.-บาท
  จํานวน 1 คน
  จํานวน 12 เดือน
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และก.อบต.ที่มท0809.2
/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
(ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่ว
ไป รหัส 00111)
2.คาจางพนักงานจางทั่วไป ตั้งไว 216,000
.-บาท                                 
- ตําแหนง ผูดูแลเด็ก จํานวน 1 อัตรา
   เป็นเงิน 108,000.-บาท
- ตําแหนง พนักงานดับเพลิง (ประจํารถบรรทุกน้ํา) 
  จํานวน 1 อัตรา
   เป็นเงิน 108,000.-บาท
   จํานวน 2 คน
   จํานวน 12 เดือน
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต. ที่ มท0809.2
/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป  รหัส 00111)
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 135,480 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆของพนักงานจาง ดังนี้
1.เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางตามภารกิจ
 - จํานวน 6 คน ตั้งไว 87,480.-บาท
 - จํานวน 12 เดือน
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต. ที่ มท0809.2
/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป รหัส 00111)
 - จํานวน  1 คน ตั้งไว 24,000.-บาท
 - จํานวน 12 เดือน
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.,ก.ท.และ ก.อบต. ที่ มท0809.2
/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป รหัส 00111)    
2. เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานจางทั่วไป
  - จํานวน 2 คน ตั้งไว 24,000.-บาท
  - จํานวน 12 เดือน
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต. ที่ มท0809.2
/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป รหัส 00111) 
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งบดําเนินงาน รวม 1,915,028 บาท
ค่าตอบแทน รวม 260,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 180,000 บาท

1. เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ไดรับ  แตง
ตั้งใหดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ตามประกาศที่องคการบริหารสวน
ตําบลสาวแหกําหนด ตั้งไว 30,000 บาท
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560, หนังสือกระทรวงการ
คลัง  ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561
(ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่ว
ไป รหัส 00111)     
2. เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเจาหนาที่ที่ปฏิบัติหนาที่ในการเลือก
ตั้ง ตั้งไว 150,000  บาท เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเจาหนาที่ที่
ปฏิบัติหนาที่ในการเลือกตั้ง เชน คณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู
อํานวยการเลือกตั้ง คณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง เจา
หนาที่รักษาความปลอดภัย นายทะเบียนอําเภอ เป็นตน    
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว1705 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563 (ปรากฎในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารทั่วไป รหัส 00111)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบล
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4
) พ.ศ.2562 (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่ว
ไป รหัส 00111)     
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คาเชาบาน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบล
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4
) พ.ศ.2562 (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่ว
ไป รหัส 00111) 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
และผูบริหาร 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนทองถิ่นพ.ศ.2541และที่แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 (ปรากฎในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป  งานบริหารทั่วไป รหัส 00111)

ค่าใช้สอย รวม 1,245,800 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจัดทําพระราชบัญญัติประกันภัย จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดทําพระราชบัญญัติประกันภัย (บุคคล
ที่ 2,3) ภาคบังคับ และภาคสมัครใจสําหรับรถยนต รถ
จักรยานยนตขององคการบริหารสวนตําบลสาวแห (ปรากฎใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป รหัส 00111)  

คาจางเหมาโฆษณาและเผยแพรสิ่งพิมพ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาโฆษณาและเผยแพรสิ่งพิมพ จัดทํา
วารสารองคการบริหารสวนตําบล,คาจางเหมาจัดทําปายประชา
สัมพันธ ปายรณรงคตามนโยบายรัฐบาลฯลฯ (ปรากฎในแผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป รหัส 00111)

คาจางเหมาเชาพื้นที่เว็บไซตบนอินเตอรเน็ต จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาเชาพื้นที่เว็บไซตบนอินเตอรเน็ต(ราคาราย
ป)ไมจํากัดพื้นที่ (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร
ทั่วไป รหัส 00111) 
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คาจางเหมาบรรจุน้ํายาเคมีถังดับเพลิง พรอมเปลี่ยนอุปกรณ จํานวน 26,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบรรจุน้ํายาเคมีถังดับเพลิง พรอมเปลี่ยน
อุปกรณ จํานวน 22 ถังๆละ 1,200 บาท เป็นจํานวน
เงิน 26,400 บาท (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป รหัส 00111)

คาจางเหมาบริการดูแลรักษาตนไม สวนไมประดับ สวนหยอม หรือ
สนามหญา และทําความสะอาดบริเวณ อบต.สาวแห และศพด.บาน
สาวแห

จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาดูแลรักษาตนไม สวนไมประดับ สวน
หยอมหรือสนามหญาและทําความสะอาดบริเวณ อบต.สาวแห
และศพด.บานสาวแห (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รหัส 00111)

คาจางเหมาบริการตางๆ จํานวน 12,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาฉีดพนยุงปองกันไขเลือดออก ดังนี้
หมูที่ 1 จํานวน 4 ครั้งๆละ 600 บาท เป็นจํานวนเงิน 2,400 บาท
หมูที่ 2 จํานวน 4 ครั้งๆละ 400 บาท เป็นจํานวนเงิน 1,600 บาท
หมูที่ 3 จํานวน 4 ครั้งๆละ 500 บาท เป็นจํานวนเงิน 2,000 บาท
หมูที่ 4 จํานวน 4 ครั้งๆละ 400 บาท เป็นจํานวนเงิน 1,600 บาท
หมูที่ 5 จํานวน 4 ครั้งๆละ 400 บาท เป็นจํานวนเงิน 1,600 บาท
หมูที่ 6 จํานวน 4 ครั้งๆละ 400 บาท เป็นจํานวนเงิน 1,600 บาท
หมูที่ 7 จํานวน 4 ครั้งๆละ 400 บาท เป็นจํานวนเงิน 1,600 บาท
(ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่ว
ไป รหัส 00111)

คาจางเหมาบริการทําความสะอาดอาคารที่ทําการ จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการทําความสะอาดอาคารที่ทํา
การ อบต.สาวแห (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป รหัส 00111)
     

วันที่พิมพ : 12/10/2563  13:19:42 หนา : 11/91



คาจางเหมาบริการทําความสะอาดอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานสาว
แห

จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการทําความสะอาดอาคารศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานสาวแห (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป รหัส 00111)     

คาจางเหมาบริการรักษาความปลอดภัยศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานสาว
แห

จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการรักษาความปลอดภัยศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานสาวแห (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป รหัส 00111)     

คาจางเหมาเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตางๆ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาแรงงานบริการตางๆ เชน จางสูบสิ่ง
ปฏิกูล กําจัดปลวก มด ฯลฯ (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป 
งานบริหารทั่วไป รหัส 00111)

คาธรรมเนียมลงทะเบียนตางๆ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการฝึกอบรมสัมมนาของพนักงานสวน
ตําบล คณะผูบริหารทองถิ่น พนักงานจางและสมาชิกสภา อบต.
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
(ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่ว
ไป รหัส 00111)
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นรายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ดังนี้
1.คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตั้งไว 10,000
.- บาท เพื่อจายเป็นคาตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มาตรวจ
งาน หรือเยี่ยมชมกิจการหรือทัศนศึกษาดูงานที่อบต. เชน คา
อาหาร คาเครื่องดื่ม คาของขวัญ คาใชจายที่เกี่ยวเนื่องในการ
เลี้ยงรับรอง รวมทั้งคาบริการและคาใชจายอื่นๆที่จําเป็นฯลฯ
 (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่ว
ไป รหัส 00111) 
2.คาเลี้ยงรับรอง ตั้งไว 20,000.-บาท เพื่อจายเป็นคาเลี้ยงรับรอง
ในการประชุมสภาทองถิ่น เชน คาอาหาร คาเครื่องดื่ม
ตางๆ เครื่องใชในการเลี้ยงรับรองและคาบริการฯลฯ (ปรากฎใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป รหัส 00111)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการดําเนินการเลือกตั้ง จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดการเลือกตั้งทอง
ถิ่น สําหรับจายเป็นคาใชจายที่จําเป็นในการจัดการเลือก
ตั้ง เชน คาวัสดุ คาจางเหมา คาบัตรเลือกตั้งและอื่นๆ ที่ใชในการ
จัดการเลือกตั้งใหบรรลุวัตถุประสงค
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจาย อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542,
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3675 ลงวันที่ 6
 กรกฎาคม 2561 เรื่องการซักซอมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบ
ประมาณเพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินการเลือกตั้งทองถิ่น 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว1705 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563 (ปรากฎในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารทั่วไป รหัส 00111)
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คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก คาพาหนะในการเดินทางไป
ราชการสําหรับพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง สมาชิก
สภา คณะผูบริหาร เจาหนาที่ประจําชุดปฏิบัติการฉุกเฉินประจํา
ตําบล และอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.)ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และที่แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 (ปรากฎในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารทั่วไป รหัส 00111) 

โครงการ อบต.สาวแหเคลื่อนที่บริการประชาชน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการ อบต.สาวแห เคลื่อน
ที่บริการประชาชน เชน คาปายโครงการ คาจัดสถานที่ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557 (แผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565 หนา122 ลําดับ 1
) (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่ว
ไป รหัส 00111) 

โครงการจัดงานและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยู
หัว

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนิโครงการนจัดงานและกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจา
อยูหัว เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 68 พรรษา 28
 กรกฎาคม 2564 เชน คาปายคาวัสดุฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
 (แผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565 หนา 112 ลําดับ 1) (ปรากฎใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป รหัส 00111)
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โครงการจัดงานและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนาง
เจาสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดงานและกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสุทิ
ดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564 เชน คาปาย คาวัสดุฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
 (แผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565 หนา 112 ลําดับ 3) (ปรากฎใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป รหัส 00111)
     

โครงการจัดงานและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจา
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดงานและกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจา
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง เนื่องใน
โอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 89 พรรษา 12 สิงหาคม 2563
 เชน คาปาย  คาวัสดุฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
 (แผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565 หนา 112 ลําดับ 2) (ปรากฎใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป รหัส 00111)  
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โครงการฝึกอบรมใหความรูระเบียบ กฎหมาย อปท. กิจการสภาและ
ทัศนศึกษาดูงาน

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมใหความรู
ระเบียบ กฎหมาย อปท. กิจการสภาและทัศนศึกษาดูงาน เชน คา
ปายโครงการ คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุและอุปกรณในการฝึก
อบรม คาจัดทําเอกสาร คากระเปา คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาอาหารกลางวัน คาเชาที่พัก คาเชาเหมารถ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557,ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 (แผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565
 หนา 122 ลําดับ 4)(ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป รหัส 00111)

โครงการฝึกอบรมใหความรูระเบียบ กฎหมาย อปท.พนักงานสวน
ตําบลและพนักงานจาง

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมใหความ
รู ระเบียบ กฎหมาย อปท.พนักงานสวนตําบลและพนักงาน
จาง เชน คาปายโครงการ คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุและ
อุปกรณในการฝึกอบรม คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร
กลางวันฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557 (แผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565 หนา 122 ลําดับ 3
)(ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่ว
ไป รหัส 00111)
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โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของ อบต.และศึกษาดูงาน จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารงานของ อบต.และศึกษาดูงาน เชน คาปาย
โครงการ คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุและอุปกรณในการฝึก
อบรม คาจัดทําเอกสาร คากระเปา คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาอาหารกลางวัน คาเชาที่พัก คาเชาเหมารถ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557,ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561(แผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565
 หนา 122 ลําดับ 2)(ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป รหัส 00111)

โครงการวันทองถิ่นไทย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการวันทองถิ่น
ไทย เชน คาปายโครงการ คาวัสดุ คาจัดทําเอกสาร คาจัดสถาน
ที่ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
 (แผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565 หนา 113 ลําดับ 5)(ปรากฎใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป รหัส 00111)

โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง 
คณะผูบริหาร สมาชิก อบต.

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง คณะผู
บริหาร สมาชิก อบต. เชน คาปายโครงการ คาตอบแทน
วิทยากร คาวัสดุและอุปกรณในการฝึกอบรม คาจัดทําเอกสาร คา
กระเปา คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารกลางวัน ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่นพ.ศ
.2557 (แผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565 หนา 123 ลําดับ 5
)(ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่ว
ไป รหัส 00111
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุง หรือซอมแซมทรัพยสินเพื่อใหสามารถใชงาน
ไดตามปกติ เชน คาซอมแซมทรัพยสิน ครุภัณฑตางๆ คาบํารุง
รักษาทรัพยสิน เป็นตน เชน รถยนตสวนกลาง รถน้ํา รถกู
ชีพ โต๊ะ เกาอี้ พัดลม เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องปรับ
อากาศ เครื่องพนหมอกควัน เครื่องตัดหญาแบบลอเข็น แบบขอ
เหวี่ยง หรือทรัพยสินอื่นชุดปฏิบัติการระบบการแพทยฉุก
เฉิน ครุภัณฑอื่น ฯลฯ (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป รหัส 00111)

ค่าวัสดุ รวม 409,228 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 139,228 บาท

1.คาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ตั้งไว 78,828 บาท เพื่อจายเป็นคาจัด
ซื้อวัสดุสํานักงาน ที่จําเป็นตองใชในการปฏิบัติงานของสํานัก
ปลัด อบต. เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา กาว แฟม สมุด
บันทึก สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้ออื่นๆ ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่
มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (ปรากฎในแผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป รหัส 00111)
2.คาจัดซื้อเกาอี้ทํางาน ตั้งไว 2,900 บาท เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ
เกาอี้ทํางานเบาะนวม จํานวน 1 ตัวๆละ 2,900 บาท
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559,หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561 (ราคาทองตลาด) (ปรากฎในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไปงานบริหารทั่วไป รหัส 00111)     
3.คาจัดซื้อโต๊ะทํางาน ตั้งไว 4,500 บาท เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโต๊ะ
ทํางาน ระดับ 3 จํานวน  1 ตัวๆละ 4,500 บาท 
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด  ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559,
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่  24
 มกราคม 2561 (ราคาทองตลาด) (ปรากฎในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารทั่วไป รหัส 00111)
4.คาจัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค ตั้งไว 25,000 บาท เพื่อจายเป็นคา
จัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค หนาเหล็กระเบิด ขนาด กวาง 75
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 ซม. ยาว 180 ซม. จํานวน  10 ตัวๆละ 2,500 บาท 
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559,หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561 (ราคาทองตลาด) (ปรากฎในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไปงานบริหารทั่วไป รหัส 00111)
5.คาจัดซื้อพัดลมติดผนัง ตั้งไว 28,000 บาท เพื่อจายเป็นคาจัด
ซื้อพัดลมติดผนัง ขนาดเสนผาศูนยกลาง 24 นิ้ว จํานวน 8 ตัวๆ
ละ 3,500 บาท 
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559,หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444 ลงวันที่  24
 มกราคม 2561 (ราคาทองตลาด) (ปรากฎในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารทั่วไป รหัส 00111)

วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อไมโครโฟนแบบไรสาย จํานวน 1 ชุด, ขาตั้ง
ไมโครโฟนแบบยาว จํานวน 2 ตัว,ขาตั้งไมโครโฟนแบบสั้น 
จํานวน 2 ตัว
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559,หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561 (ราคาทองตลาด) (ปรากฎในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไปงานบริหารทั่วไป รหัส 00111)

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและการขนสง เชน ยางรถ
ยนตอะไหล การบํารุงรักษาฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่
มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (ปรากฎในแผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป รหัส 00111)
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น ดังนี้
1.คาจัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันเบนซิน น้ํามันดีเซล ตั้ง
ไว 150,000 บาท เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามัน
เบนซิน น้ํามันดีเซล น้ํามันหลอลื่นใชสําหรับรถยนตบรรทุกน้ํา รถ
ยนตสวนกลาง รถกูชีพกูภัยของ อบต.สาวแห รถตัดหญาแบบลอ
เข็น แบบขอเหวี่ยง และราชการของหนวยงานอื่นๆ ที่มาชวยเหลือ
ประชาชนที่ประสบภัยธรรมชาติตามที่หนวยงานนั้นรองขอ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (ปรากฎใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป รหัส 00111)     
2.คาจัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันเบนซิน น้ํามันดีเซล ตั้ง
ไว 50,000 บาท เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามัน
เบนซิน น้ํามันดีเซล น้ํามันหลอลื่นใชสําหรับเครื่องพนหมอกควัน
กําจัดยุงลาย
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (ปรากฎใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป รหัส 00111)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนบันทึก หมึก
พิมพ  จานบันทึกขอมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพ ตลับผง
หมึก แผนกรอง แสง เมาท โปรแกรมคอมพิวเตอรหรือซอ
ฟแวร อุปกรณเพิ่มเติมอื่นๆ  
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว124 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (ปรากฎในแผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป รหัส 00111)
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งบลงทุน รวม 82,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 82,600 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ถังน้ําแบบพลาสติก จํานวน 82,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อถังน้ําแบบพลาสติก ขนาด 2,000
 ลิตร จํานวน 14 ถังๆละ 5,900 บาท รายละเอียด ดัง
นี้                           
1) ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดที่บรรจุน้ําไดไมนอยกวา 2,000
 ลิตร                          
2) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม                                        
3) ราคาไมรวมขาตั้ง และไมรวมคาติดตั้ง
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559,หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561 เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
ฉบับเดือนธันวาคม 2562 (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป รหัส 00111)
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งบเงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามา
ธิบดี      
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสม
เด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิร
เกลาเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 69
 พรรษา 28 กรกฎาคม 2564 ใหกับที่ทําการปกครองอําเภอหนอง
ฮี
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559,หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1791 ลงวันที่ 3
 เมษายน 2560,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2
/ว4427 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2561(แผนพัฒนาทองถิ่น 2561 -
 2565 หนา113 ลําดับ 6) (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป  รหัส 00111)

อุดหนุนโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
นางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง 
เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 89 พรรษา ในวันที่ 12
 สิงหาคม 2564 ใหกับที่ทําการปกครองอําเภอหนองฮี 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559, หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1791 ลงวันที่ 3
 เมษายน 2560,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2
/ว4427 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2561 (แผนพัฒนาทองถิ่น 2561 -
 2565 หนา 113 ลําดับ 7) (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป  รหัส 00111)
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อุดหนุนโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสุทิดา พัชรสุธา
พิมลลักษณ พระบรมราชินี

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนาง
เจาสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564 ใหกับที่ทําการปกครอง
อําเภอหนองฮี
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559,หนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1791 ลงวันที่ 3
 เมษายน 2560,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2
/ว4427 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 256 (แผนพัฒนาทองถิ่น 2561 -
 2565 หนา 113 ลําดับ 8) (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป รหัส 00111)

อุดหนุนโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการศูนยปฏิบัติการรวมใน
การชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอําเภอหนอง
ฮี

จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการ
ศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นอําเภอหนองฮี ใหกับเทศบาลตําบลหนองฮี 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559, หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1791 ลงวันที่ 3
 เมษายน 2560,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2
/ว4427 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2561 (แผนพัฒนาทองถิ่น 2561 -
 2565 หนา 123 ลําดับ 10) (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป รหัส 00111)
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,038,520 บาท
งบบุคลากร รวม 1,393,570 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,393,570 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 712,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล พรอมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือน ประจําป ดังนี้
1.ตําแหนงนักบริหารงานการคลังระดับตน (ผอ.กองคลัง) 
จํานวน 1 อัตรา เป็นเงิน 185,160.-บาท
2.ตําแหนงเจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
จํานวน 1 อัตรา เป็นเงิน 198,840.-บาท
3.ตําแหนงนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
จํานวน 1 อัตรา เป็นเงิน 328,200.-บาท
จํานวน 12 เดือน
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต. ที่ มท0809.2
/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารงานคลัง  รหัส 00113)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของพนักงานสวนตําบลที่ควรได
รับตามระเบียบฯ จํานวน 1 คน
จํานวน 12 เดือน
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต. ที่ มท0809.2
/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารงานคลัง  รหัส 00113)  
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 591,720 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานจาง พรอมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําป ดังนี้
1.คาจางพนักงานจางตามภารกิจ ตั้งไว 591,720.-บาท ดังนี้
-ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานการคลัง จํานวน 1 อัตรา
เป็นเงิน 132,240.-บาท
-ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ จํานวน 1 อัตรา
เป็นเงิน 164,280.-บาท
-ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา
เป็นเงิน 150,480.-บาท
-ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได จํานวน 1 อัตรา
เป็นเงิน 144,720.-บาท
จํานวน 12 เดือน
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต. ที่ มท0809.2
/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารงานคลัง รหัส 00113)

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 47,650 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางตาม
ภารกิจ
จํานวน 4 คน
จํานวน 12 เดือน
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2
/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารงานคลัง รหัส 00113)
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งบดําเนินงาน รวม 627,950 บาท
ค่าตอบแทน รวม 95,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ไดรับแตง
ตั้ง ใหดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ตามประกาศที่องคการบริหาร
สวนตําบลสาวแหกําหนด
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560,หนังสือกระทรวงการคลัง ดวน
ที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 (ปรากฎใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง รหัส 00113)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานสวนตําบล
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2559 (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารงานคลัง รหัส 00113)

คาเชาบาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือคาเชาบานแกพนักงานสวนตําบล
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4
) พ.ศ.2562 (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงาน
คลัง รหัส 00113)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 และที่แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 (ปรากฎในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารงานคลัง รหัส 00113)
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ค่าใช้สอย รวม 125,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการฝึกอบรมสัมมนาของพนักงานสวน
ตําบล พนักงานจาง
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
(ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงาน
คลัง รหัส 00113)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก คาพาหนะในการเดินทางไป
ราชการสําหรับพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และที่แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 (ปรากฎในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารงานคลัง รหัส 00113)

โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดทําแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน เชน คาถายเอกสาร คาวัสดุอุปกรณ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2550
,หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.3
/ว462 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ 2551,
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว67 ลงวันที่ 9
 มกราคม 2555,หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.3/ว483 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ 2561 (แผนพัฒนาทอง
ถิ่น 2561-2565 หนา 123 ลําดับ 9) (ปรากฎในแผนงานบริหาร
งานทั่วไป งานบริหารงานคลัง รหัส 00113)
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โครงการออกบริการจัดเก็บภาษีและใหคําปรึกษาแนะนําการชําระ
ภาษี คาธรรมเนียมตางๆ นอกสถานที่

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการออกบริการจัดเก็บ
ภาษีและใหคําแนะนําการชําระภาษี คาธรรมเนียมตางๆ นอก
สถานที่  เชน คาปายโครงการ คาจัดสถานที่ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557 (แผนพัฒนาทองถิ่น 2561- 2565 หนา 123 ลําดับ 8
 (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงาน
คลัง รหัส 00113)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงหรือซอมแซมทรัพยสินเพื่อใหสามารถใช
งาน ไดตามปกติ เชน คาซอมแซมทรัพยสิน ครุภัณฑตางๆ คา
บํารุงรักษาทรัพยสิน เป็นตน เชน โต๊ะ เกาอี้ พัดลม เครื่อง
คอมพิวเตอร    
เครื่องปรับอากาศ ครุภัณฑอื่นๆ ฯลฯ (ปรากฎในแผนงานบริหาร
งานทั่วไป งานบริหารงานคลัง รหัส 00113)

ค่าวัสดุ รวม 109,950 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 69,950 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ดังนี้
1.คาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ตั้งไว 40,000 บาท เพื่อจายเป็นคาจัด
ซื้อวัสดุสํานักงาน ที่จําเป็นตองใชในการปฏิบัติงานของกอง
คลัง เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา กาว แฟม สมุดบันทึก สิ่ง
พิมพที่ไดจากการซื้ออื่นๆ ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (ปรากฎใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง รหัส 00113)
2.คาจัดซื้อน้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ตั้ง
ไว 12,000 บาท เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อน้ําดื่มสําหรับบริการ
ประชาชนที่มาติดตอราชการ 
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (ปรากฎใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง รหัส 00113)
3.คาจัดซื้อโต๊ะทํางาน ตั้งไว 4,500 บาท เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโต๊ะ
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ทํางาน ระดับ 3 จํานวน 1 ตัวๆละ  4,500 บาท
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด  ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559,หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444 ลงวันที่  24
 มกราคม 2561 (ราคาทองตลาด) (ปรากฎในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารงานคลัง รหัส 00113)
4.คาจัดซื้อเกาอี้ทํางานเบาะนวม ตั้งไว 6,400 บาท เพื่อจายเป็น
คาจัดซื้อเกาอี้ทํางานเบาะนวม จํานวน 4 ตัวๆละ 1,600
 บาท เป็นเงิน 6,400 บาท
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559,หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561 (ราคาทองตลาด) (ปรากฎในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารงานคลังรหัส 00113)     
5.คาจัดซื้อเกาอี้ทํางานเบาะนวม ตั้งไว 5,800 บาทเพื่อจายเป็นคา
จัดซื้อเกาอี้ทํางานเบาะนวม จํานวน 2 ตัวๆละ 2,900 บาท เป็น
เงิน 5,800 บาท
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559,        
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561 (ราคาทองตลาด) (ปรากฎในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารงานคลังรหัส 00113)     
6.คาจัดซื้อตูไมชองล็อคลาง 2 ชอง ตั้งไว 1,250 บาท เพื่อจาย
เป็นคาจัดซื้อตูไมชองล็อคลาง 2 ชอง ขนาดกวาง 80 ซม. สูง 120
 ซม.จํานวน 1 หลังๆละ 1,250 บาท เป็นเงิน 1,250 บาท
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559,
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561 (ราคาทองตลาด) (ปรากฎในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารงานคลังรหัส 00113)
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อสิ่งของเครื่องใชตางๆ  เชน แปรง ไม
กวาด สบู แกว จานรอง น้ํายาลางหองน้ํา น้ํายาถูพื้นฯลฯ สําหรับ
ไวใชในที่ทําการ อบต.
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่
มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (ปรากฎในแผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง รหัส 00113)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนบันทึก หมึก
พิมพ จานบันทึกขอมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพ ตลับผง
หมึก แผนกรองแสง เมาท โปรแกรมคอมพิวเตอรหรือซอ
ฟแวร อุปกรณเพิ่มเติมอื่นๆ 
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่
มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (ปรากฎในแผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง รหัส 00113)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 298,000 บาท
คาไฟฟา จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟาสําหรับสํานักงานที่ทําการองคการบริหาร
สวนตําบลสาวแห,ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานสาวแห,ศูนย อปพร.สาว
แห,คาไฟฟาสาธารณะ (ไฟสองสวาง)สวนที่เกินสิทธิขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น,คาไฟฟาสําหรับการปนน้ําขึ้นถังประปาที่อยู
ในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลสาวแห
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0810.8/ว1529 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560,นังสือกรมสง
เสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว1846 ลงวัน
ที่ 12 กันยายน 2560,หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560
,หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.8/ว1330
 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารงานคลัง รหัส 00113)
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คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ําประปาสําหรับสํานักงานที่ทําการองคการ
บริหารสวนตําบล,ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานสาวแห,ศูนย อปพร.อบ
ต.สาวแหและตลาดชุมชน ต.สาวแห
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.8/ว1529 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560,หนังสือกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1846 ลง
วันที่ 12 กันยายน 2560,หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560
,หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นที่ มท 0810.8/ว1330 ลง
วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารงานคลัง รหัส 00113)

คาบริการไปรษณีย จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย คาธนาณัติ คาโทรเลข ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 (ปราก
ฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง รหัส 00113)

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบริการคูสายโทรศัพทในการใชระบบอินเตอร
เน็ตตําบล
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ 2556 (ปราก
ฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง รหัส 00113)

วันที่พิมพ : 12/10/2563  13:19:43 หนา : 31/91



งบลงทุน รวม 17,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 17,000 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 17,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานัก
งาน (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่องๆ
ละ 17,000 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้  
-มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกน
หลัก(4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอย
กวา 3.1 GHz หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
-หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
นอยกวา 4 MB
-มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
นอยกวา 4 GB
-มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอย
กวา 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอย
กวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
-มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
-มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface)  
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง
-มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวาไมนอย
กวา 3 ชอง
-มีแปนพิมพและเมาส
-มีจอแสดงภาพขนาดไมนอpกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย    
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ 
มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559,
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561 (แผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565 หนา 133
 ลําดับ 17) เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12
 พฤษภาคม 2563 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปราก
ฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง รหัส 00113)
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 734,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 734,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 734,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการปกปองสถาบันสําคัญของชาติ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการปกปองสถาบันสําคัญ
ของชาติ เชน คาปายโครงการ คาจัดสถานที่ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557 (แผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565 หนา 125 ลําดับ 1
) (ปรากฎในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รหัส 00121)

โครงการปองกันและระงับอัคคีภัยโดยใชชุมชนเป็นฐาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการปองกันและระงับ
อัคคีภัยโดยใชชุมชนเป็นฐาน เชน คาปายโครงการ คา
วิทยากร คาอาหารคาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุในการฝึก
อบรม คาจัดสถานที่ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจา
หนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 (แผนพัฒนาทอง
ถิ่น 2561-2565 หนา 109 ลําดับ 4)(ปรากฎในแผนงานการรักษา
ความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบ
ภายใน รหัส 00121)
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โครงการฝึกทบทวนจิตอาสาภัยพิบัติ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกทบทวนจิตอาสา
ภัยพิบัติ) เชน คาชุดฝึก คาปายโครงการ คาวิทยากร คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม คาอาหารเชา กลางวัน เย็น คาวัสดุในการฝึก
อบรม คาจัดสถานที่ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น 
พ.ศ.2557, ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
 (แผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565 เพิ่มเติม(ฉบับที่ 1)พ.ศ.2563
 หนา 75 ลําดับ 2)
(ปรากฎในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รหัส 00121)

โครงการเพิ่มพูนความรูผูปฏิบัติการในระบบการแพทยฉุกเฉิน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการเพิ่มพูนความรูผู
ปฏิบัติการในระบบการแพทยฉุกเฉิน เชน คาปายโครงการ คา
วิทยากร
คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุในการฝึกอบรม คา
จัดสถานที่ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557 (แผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565 หนา 100 ลําดับ 2
)(ปรากฎในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รหัส 00121)
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โครงการเพิ่มพูนประสิทธิภาพ อปพร. และทัศนศึกษาดูงานนอก
สถานที่

จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการเพิ่มพูนประสิทธิ
ภาพ อปพร. และทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ เชน คาปาย
โครงการ คาวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
วัสดุในการฝึกอบรม คาจัดสถานที่ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557 (แผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565 หนา 109 ลําดับ 1
) (ปรากฎในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รหัส 00121)

โครงการใหบริการการแพทยฉุกเฉิน (กูชีพกูภัย) จํานวน 504,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการใหบริการการแพทย
ฉุกเฉิน (กูชีพกูภัย) เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาชุดปฏิบัติงาน ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และที่แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561,หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0891.3/ว 2826 ลงวันที่ 17 กันยายน 2553
,ประกาศคณะกรรมการการแพทยฉุกเฉินฯ ลงวันที่ 16
 ตุลาคม 2560 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 (แผน
พัฒนาทองถิ่น 2561-2565 หนา 100 ลําดับ 1) (ปรากฎในแผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความ
สงบภายใน รหัส 00121)    
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 100,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 60,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ดังนี้
1.คาตอบแทนอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนในการตั้งจุด
ตรวจจุดสกัด เพื่อปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาล
ปใหม,สงกรานต เชน คาเบี้ยเลี้ยง และคาใชจายอื่นตามความจํา
เป็นและเหมาะสม
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่
มท 0804.5/ว1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557,ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายให
แก สมาชิก อปพร.ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2560
,หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4
/ว4202 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561,หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว1346 ลงวันที่ 29
 มีนาคม 2562,หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.4/ว1464 ลงวันที่ 5 เมษายน 2562 (ปรากฎใน
แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานปองกันภัยฝายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย รหัส 00123)
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ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการปองกันและบรรเทาความเดือดรอนของประชาชนที่เกิดจาก
สาธารณภัยตางๆ

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการปองกันและบรรเทา
ความเดือดรอนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยตางๆ เชน ภัย
หนาว ภัยแลง ภัยน้ําทวม อัคคีภัย อันเกิดจากธรรมชาติ คาน้ํามัน
เชื้อเพลิงในการขนสงน้ําใหกับประชาชนที่ขาดแคลนฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวย
เหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2560 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 (แผน
พัฒนาทองถิ่น 2561-2565 หนา 109 ลําดับ 2) (ปรากฎในแผน
งานการรักษาความสงบภายใน งานปองกันภัยฝายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย รหัส 00123)

ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุทางการแพทย เพื่อใหบริการการแพทย
ฉุกเฉิน เชน สําลี ผาพันแผล แอลกอฮอล น้ําเกลือลางแผล สาย
ยาง ลูกยาง ถุงมือ หนากากอนามัย เวชภัณฑตางๆ ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (ราคาทอง
ตลาด) (ปรากฎในแผนงานการรักษาความสงบภายในงานปองกัน
ภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รหัส 00123)
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 42,400 บาท

งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการแขงขันฟุตซอลองคการบริหารสวนตําบลสาวแหตานภัยยา
เสพติด

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการแขงขันฟุตซอลองค
การบริหารสวนตําบลสาวแหตานยาเสพติด เชน คาปายโครงการ 
คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่มผูเขารวมโครงการ คาตอบแทน
กรรมการฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
 (แผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565 หนา 115 ลําดับ 7) (ปรากฎใน
แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา รหัส 00211)

งบลงทุน รวม 22,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 22,400 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ถังน้ําแบบพลาสติก จํานวน 5,900 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อถังน้ําแบบพลาสติก ขนาด 2,000
 ลิตร จํานวน 1 ถังๆละ 5,900 บาท รายละเอียด ดังนี้
1) ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดที่บรรจุน้ําไดไมนอยกวา
2) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม    
3) ราคาไมรวมขาตั้ง และไมรวมคาติดตั้ง
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559,หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561 เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
ฉบับเดือนธันวาคม 2562 (ปรากฎในแผนงานการ
ศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รหัส 00211)
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ครุภัณฑงานบานงานครัว

เคานเตอรครัวสําเร็จรูป จํานวน 16,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเคานเตอรครัวสําเร็จรูป ขนาด กวาง 120
 ซม. ลึก 55 ซม. สูง 180 ซม. จํานวน 3 ชุดๆละ 5,500 บาท
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559,หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561 (แผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565 เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 1) พ.ศ.2563 หนา 81 ลําดับ 8) (ราคาทองตลาด) (ปรากฎใน
แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา รหัส 00211)

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 1,814,203 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,062,203 บาท

ค่าใช้สอย รวม 578,800 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาจัดการเรียนการสอน ศพด.บานสาวแห จํานวน 102,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว)ศพด.บานสาว
แห สําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 2-5 ป) จํานวน 60 คนๆละ 1,700
 บาท 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0893.2
/ว1918 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552,หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว1658 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2559 (แผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565 หนา 114
 ลําดับ 1) (ปรากฎในแผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียน
และประถมศึกษา รหัส 00212)
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โครงการแขงขันกีฬาศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานสาวแห จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการแขงขันกีฬาศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบานสาวแห เชน คาปายโครงการ คาอาหาร อาหาร
วางและเครื่องดื่มผูเขารวมโครงการ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
 (แผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565 หนา 115 ลําดับ 6) (ปรากฎใน
แผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถม
ศึกษา หัส 00212)

โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก
แหงชาติ เชน คาปายโครงการ คาอาหาร อาหารวางและเครื่อง
ดื่ม ผูเขารวมโครงการ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
 (แผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565 หนา 114 ลําดับ 2) (ปรากฎใน
แผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถม
ศึกษา รหัส 00212)

โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนประสิทธิภาพ ผูดูแลเด็ก ผูปกครอง และ
ทัศนศึกษาดูงาน

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพ ผูดูแลเด็ก ผูปกครอง และทัศนศึกษาดูงาน เชน คา
ปายโครงการ คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร อาหารวางและ
เครื่องดื่มผูเขารวมโครงการ คาวัสดุ คาเชาเหมารถฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ
.2557,ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 (แผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565
  หนา 114 ลําดับ 3) (ปรากฎในแผนงานการศึกษา งานระดับ
กอนวัยเรียนและประถมศึกษา รหัส 00212)
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โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 294,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาประกอบอาหารกลางวัน พรอมคาสิ่งของ
และคาแรงงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานสาวแห จํานวนเด็ก 60
 คนๆละ 20 บาท จํานวน 245 วัน
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0893.2
/ว1918 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552,หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว1658 ลงวันที่  22
 มีนาคม 2559 (แผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565 หนา 114
  ลําดับ 4) (ปรากฎในแผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียน
และประถมศึกษา รหัส 00212)

โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก

จํานวน 67,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบานสาวแห สําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ป) ดังนี้
1.คาหนังสือเรียน ตั้งไว 12,000 บาท จํานวน 60 คนๆละ 200
 บาท/ป เป็นจํานวนเงิน 12,000 บาท
2.คาอุปกรณการเรียน ตั้งไว 12,000 บาท จํานวน 60 คนๆ
ละ  200 บาท/ป เป็นจํานวนเงิน 12,000 บาท
3.คาเครื่องแบบนักเรียน ตั้งไว 18,000 บาท จํานวน 60 คนๆ
ละ  300 บาท/ป เป็นจํานวนเงิน 18,000 บาท
4.คากิจกรรมการพัฒนาผูเรียน ตั้งไว 25,800 บาท  จํานวน 60
 คนๆละ 430 บาท/ป เป็นจํานวนเงิน 25,800 บาท
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0893.2
/ว1918 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552, หนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1658 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2559 (แผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565 หนา 115
 ลําดับ 8) (ปรากฎในแผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียน
และประถมศึกษา รหัส 00212)
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ค่าวัสดุ รวม 483,403 บาท
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อสิ่งของเครื่องใชตางๆ เชน แปรง ไม
กวาด สบู แกว จานรอง น้ํายาลางหองน้ํา น้ํายาถูพื้น ฯลฯ สําหรับ
ไวใชใน ศพด.บานสาวแห
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (ปรากฎในแผน
งานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถม
ศึกษา รหัส 00212)

คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 453,403 บาท

เพื่อจายเป็นคาอาหารเสริม (นม) ดังนี้
1.คาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานสาวแห ตั้ง
ไว 121,992 บาท เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 60 คนๆ ละ 7.82 บาท จํานวน 260
 วัน เป็นจํานวนเงิน 121,992 บาท
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (แผน
พัฒนาทองถิ่น 2561-2565 หนา 115 ลําดับ 10) (ปรากฎในแผน
งานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถม
ศึกษา รหัส 00212)
2.คาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ตั้งไว 331,411 บาท ดังนี้
-คาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสาวแหวิทยา จัดสรรใหเด็ก
เล็กถึงประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 147 คนๆ ละ 7.82
 บาท จํานวน 260 วัน เป็นจํานวนเงิน 298,880 บาท     
-คาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนบานดอนแดง จัดสรรใหเด็ก
เล็กถึงประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 16 คนๆ ละ 7.82
 บาท  จํานวน 260 วัน เป็นจํานวนเงิน 32,531 บาท
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (แผน
พัฒนาทองถิ่น 2561-2565 หนา 115 ลําดับ 10) (ปรากฎในแผน
งานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถม
ศึกษา รหัส 00212)
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งบลงทุน รวม 100,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 100,000 บาท
อาคารตาง ๆ

โครงการตอเติมปรับปรุงโรงอาหาร ศพด.บานสาวแห จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการปรับปรุงโรงอาหาร ศพด.บานสาว
แห ตามแบบ อบต.สาวแห เลขที่ 46/2563
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561,พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 7) พ
.ศ.2562 (แผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565 หนา 54 ลําดับ 1
 (ปรากฎในแผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถม
ศึกษา รหัส 00212)
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งบเงินอุดหนุน รวม 652,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 652,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสวนราชการโครงการอาหารกลางวัน จํานวน 652,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสวนราชการ ดังนี้
1.อุดหนุนเงินคาอาหารกลางวันแกโรงเรียนสาวแหวิทยา ตั้ง
ไว 588,000 บาท เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการอาหาร
กลางวันโรงเรียน จํานวน 147 คนๆละ 20 บาท จํานวน 200
 วัน แยกจายเป็นสองภาคการศึกษาๆละ 100 วัน เป็นจํานวน
เงิน 294,000 บาท
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 (แผนพัฒนาทองถิ่น 2561-
2565 หนา 115 ลําดับ 9) (ปรากฎในแผนงานการศึกษา งาน
ระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา รหัส 00212)
 2.อุดหนุนเงินคาอาหารกลางวันแกโรงเรียนบานดอนแดง ตั้ง
ไว 64,000 บาท เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการอาหาร
กลางวันโรงเรียน จํานวน 16 คนๆละ 20 บาท จํานวน 200
 วัน แยกจายเป็นสองภาคการศึกษาๆละ 100 วันเป็นจํานวน
เงิน 32,000 บาท
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 (แผนพัฒนาทองถิ่น 2561-
2565 หนา 115 ลําดับ 9) (ปรากฎในแผนงานการศึกษา งาน
ระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา รหัส 00212)
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 170,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 170,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 120,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนใหแกอาสาสมัครบริบาลทองถิ่นตาม
โครงการอาสาสมัครบริบาลทองถิ่นเพื่อดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่ง
พิง จํานวน 2 คนๆ ละ 5,000 บาท จํานวน 12 เดือน ตั้ง
ไว 120,000 บาท
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่มท 0819.2
/ว4253 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 (ปรากฎในแผนงาน
สาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รหัส 00221)

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดตั้งศูนยเรียนรูการบริหารจัดการขยะตําบลสาวแห จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดตั้งศูนยเรียนรูการ
บริหารจัดการขยะตําบลสาวแห เชน คาปายโครงการ คาตอบ
แทนวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอุปกรณ
ในการทําโรงเรือน และอุปกรณตางๆในการฝึกอบรมฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557 (แผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ
.2563 หนา 76 ลําดับ 1) (ปรากฎในแผนงานสาธารณ
สุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รหัส 00221)
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โครงการสาวแหปลอดภัยใสใจสิ่งแวดลอม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสาวแหปลอดภัยใสใจ
สิ่งแวดลอม เชน คาปายโครงการ คาตอบแทนวิทยากร คา
อาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557 (แผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565 หนา 118 ลําดับ 1
) (ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข รหัส 00221)

โครงการสุขภาพดีขับขี่จักรยาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสุขภาพดีขับขี่
จักรยาน เชน คาปายโครงการ คาตอบแทนวิทยากร คา
อาหาร อาหารวางและเครื่องดื่มผูเขารวมโครงการ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557 (แผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565 หนา 101 ลําดับ 1
) (ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข รหัส 00221)
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 275,800 บาท
งบดําเนินงาน รวม 135,800 บาท

ค่าใช้สอย รวม 35,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

โครงการสํารวจขอมูลจํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตวตามโครงการ
สัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง 
สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟาจุฬาภรวลัยลักษณ อัครราชกุมารีฯ

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสํารวจขอมูลจํานวน
สัตวและขึ้นทะเบียนสัตวตามโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธานศาสตราจารย พลเอก
หญิง  พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจานองนาง
เธอ เจาฟาจุฬาภรวลัยลักษณ อัครราชกุมารีฯ 
(ตั้งงบประมาณตามจํานวนประชากรสุนัข/แมวทั้งที่มีเจาของและ
ไมมีเจาของ ที่ไดจากการสํารวจตัวละ 6 บาท/ป)
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5
/ว0120 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560,หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว1745 ลงวันที่  31
 สิงหาคม 2560,หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.5/1046 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561, ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดสวัสดิภาพสัตวของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 (แผนพัฒนาทองถิ่น 2561
-2565 หนา 101 ลําดับ 2) (ปรากฎในแผนงานสาธารณ
สุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รหัส 00223)

วันที่พิมพ : 12/10/2563  13:19:43 หนา : 47/91



รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการเพื่อขับเคลื่อนโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบา ตามพระปณิธานศาสตราจารยพลเอกหญิง พลเรือเอก
หญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟาจุฬาภร
วลัยลักษณ อัครราชกุมารีฯ

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการเพื่อขับเคลื่อน
โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารยพลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอก
หญิง  สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟาจุฬาภรวลัยลักษณ อัคร
ราชกุมารีฯ เชน คาวัคซีน ไซริ้ง เข็มและวัสดุอื่นๆ 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5
/ว0120 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560,หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 1745 ลงวันที่ 31
 สิงหาคม 2560,หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่  มท 0810.5/1046 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561(แผนพัฒนา
ทองถิ่น 2561-2565 หนา 101 ลําดับ 3) (ปรากฎในแผนงาน
สาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุข
อื่น รหัส 00223)
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ค่าวัสดุ รวม 100,800 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 100,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย ดังนี้
1.คาจัดซื้อทรายกําจัดลูกน้ํายุงลาย ตั้งไว 30,800 บาท 
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อทรายกําจัดลูกน้ํายุงลาย ชนิด 1% เอสจี (25
 กก./ถัง) จํานวน 14 ถังๆละ 2,200บาท เป็นจํานวนเงิน 30,800
 บาท
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (ราคาทอง
ตลาด) (ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น รหัส 00223)
2.คาจัดซื้อน้ํายาพนหมอกควันกําจัดยุงลาย ตั้งไว 70,000
 บาท เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อน้ํายาพนหมอกควันกําจัดยุงลาย มี
สวนประกอบที่ออกฤทธิ์ 25% W/V (ลิตร/ขวด) จํานวน 70
 ลิตรๆละ 1,000 บาท เป็นจํานวนเงิน 70,000 บาท 
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (ราคาทอง
ตลาด)(ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอื่น  รหัส 00223)   

งบเงินอุดหนุน รวม 140,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 140,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน

เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 1 - 7 จํานวน 140,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุขใหกับคณะกรรมการหมูบานในตําบลสาวแห หมู
ที่ 1-7
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบ
ประมาณฯ พ.ศ.2541 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3)พ.ศ.2543
,หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5
/ว1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 (แผนพัฒนาทองถิ่น 2561-
2565 หนา 102 ลําดับ 5) (ปรากฎในแผนงานสาธารณ
สุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รหัส 00223)
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,310,060 บาท

งบบุคลากร รวม 989,460 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 989,460 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 623,800 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล พรอมทั้งเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนประจําป ดังนี้
1.ตําแหนง นักบริหารงานสวัสดิการสังคมระดับตน 
(ผอ.กองสวัสดิการสังคม)จํานวน 1 อัตรา เป็นเงิน 409,320.-บาท
2.ตําแหนง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ จํานวน 1 อัตรา 
เป็นเงิน 214,560.-บาท
จํานวน 12 เดือน
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และก.อบต.ที่ มท0809.2
/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (ปรากฎในแผนงานสังคม
สงเคราะห งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม
สงเคราะห รหัส 00231)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของพนักงานสวนตําบลที่ควรได
รับตามระเบียบ จํานวน 1 คน 
จํานวน 12 เดือน
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต.ที่ มท0809.2
/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (ปรากฎในแผนงานสังคม
สงเคราะห งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม
สงเคราะห รหัส 00231)
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 292,800 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานจาง พรอมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําป ดังนี้
1.คาจางพนักงานจางตามภารกิจ ดังนี้
-ตําแหนงผูชวยเจาพนักงานพัฒนาชุมชน จํานวน 1 อัตรา 
เป็นเงิน 143,520.-บาท
-ตําแหนงผูชวยเจาพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา 
เป็นเงิน 149,280.-บาท
จํานวน 12 เดือน
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต. ที่ มท0809.2
/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
เรื่อง ซักซอมแนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหาร
งานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ปรากฎในแผนงาน
สังคมสงเคราะห งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม
สงเคราะห รหัส 00231)

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 30,860 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางตาม
ภารกิจ จํานวน 2 คน
จํานวน 12 เดือน
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และก.อบต. ที่ มท0809.2
/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (ปรากฎในแผนงานสังคม
สงเคราะห งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม
สงเคราะห รหัส 00231)
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งบดําเนินงาน รวม 303,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 80,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้ง
ใหดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ตามประกาศที่องคการบริหารสวน
ตําบลสาวแหกําหนด
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560,หนังสือกระทรวงการคลัง ดวน
ที่สุด ที่ กค 0402.5/ว85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 (ปรากฎใน
แผนงานสังคมสงเคราะห งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม
สงเคราะห รหัส 00231)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผูปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานสวนตําบล
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2559 (ปรากฎในแผนงานสังคม
สงเคราะห งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม
สงเคราะห รหัส 00231)

คาเชาบาน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบล
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4
) พ.ศ.2562 (ปรากฎในแผนงานสังคมสงเคราะห งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห รหัส 00231)
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ค่าใช้สอย รวม 155,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนาของพนักงาน
สวนตําบล สังกัดกองสวัสดิการสังคม
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
 (ปรากฎในแผนงานสังคมสงเคราะห งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สังคมสงเคราะห รหัส 00231)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก คาพาหนะในการเดินทางไป
ราชการสําหรับพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และที่แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 (ปรากฎในแผนงานสังคม
สงเคราะห งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม
สงเคราะห รหัส 00231)

โครงการสงเสริมคุณคาภูมิปญญาทองถิ่น จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมคุณคา
ภูมิปญญาทองถิ่น เชน คาปายโครงการ คาตอบแทนวิทยากร คา
อาหารกลางวัน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุในการฝึก
อบรม ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557 (แผนพัฒนาทองถิ่น 2561 - 2565 หนา 91 ลําดับ 1
) (ปรากฎในแผนงานสังคมสงเคราะห งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สังคมสงเคราะห รหัส 00231)
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โครงการสงเสริมทักษะอาชีพผูสูงอายุ ผูพิการ และผูยากไร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมทักษะอาชีพผู
สูงอายุ ผูพิการ และผูยากไร เชน คาปายโครงการ คาตอบแทน
วิทยากร คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุใน
การฝึกอบรมฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557 (แผนพัฒนาทองถิ่น 2561 - 2565 หนา 91 ลําดับ 3
) (ปรากฎในแผนงานสังคมสงเคราะห งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สังคมสงเคราะห รหัส 00231)

โครงการสตรีกับวิถีเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสตรีกับวิถีเศรษฐกิจ
พอเพียง เชน คาปายโครงการ คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร
กลางวัน  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุในการฝึกอบรมฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557 (แผนพัฒนาทองถิ่น 2561 - 2565 หนา 91 ลําดับ 2
) (ปรากฎในแผนงานสังคมสงเคราะห งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สังคมสงเคราะห รหัส 00231)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงหรือซอมแซมทรัพยสิน เพื่อใหสามารถใชงาน
ไดตามปกติ เชน คาซอมแซมทรัพยสิน ครุภัณฑตางๆ คําบํารุง
รักษาทรัพยสิน เป็นตน (ปรากฎในแผนงานสังคม
สงเคราะห งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม
สงเคราะห รหัส 00231)
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ค่าวัสดุ รวม 68,600 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 56,100 บาท

1.คาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ตั้งไว 40,000 บาท เพื่อจายเป็นคาวัสดุ
สํานักงานที่จําเป็นตองใชในการปฏิบัติงานของกองสวัสดิการ
สังคม เชน กระดาษหมึก ดินสอ ปากกา กาว แฟม สมุด
บันทึก  สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้ออื่นๆ ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (ปรากฎในแผน
งานสังคมสงเคราะห งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม
สงเคราะห รหัส 00231)
2.คาจัดซื้อเกาอี้ทํางานเบาะนวม ตั้งไว 1,600 บาท เพื่อจายเป็น
คาจัดซื้อเกาอี้ทํางานเบาะนวม จํานวน 1 ตัวๆละ 1,600 บาท
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559,หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561 (ราคาทองตลาด) (ปรากฎในแผนงานสังคม
สงเคราะห งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม
สงเคราะห รหัส 00231)     
3.คาจัดซื้อโต๊ะทํางาน ระดับ 3 ตั้งไว 4,500 บาท เพื่อจายเป็นคา
จัดซื้อโต๊ะทํางาน ระดับ 3 จํานวน 1 ตัวๆละ 4,500 บาท 
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559,หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561 (ราคาทองตลาด) (ปรากฎในแผนงานสังคม
สงเคราะห งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม
สงเคราะห รหัส 00231)
4.คาจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร ตั้งไว 10,000 บาท เพื่อจายเป็นคา
จัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บาน จํานวน  2 หลังๆละ 5,000
 บาท 
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559,
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561 (ราคาทองตลาด) (ปรากฎในแผนงานสังคม
สงเคราะห งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม
สงเคราะห รหัส 00231)
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 12,500 บาท

1.คาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ตั้งไว 10,000 บาท เพื่อจายเป็นคา
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนบันทึก หมึกพิมพ 
จานบันทึกขอมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพ ตลับผงหมึก แผนกรอง
แสง เมาท โปรแกรมคอมพิวเตอรหรือซอฟแวร อุปกรณเพิ่มเติม
อื่นๆ 
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่
มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (ปรากฎในแผน
งานสังคมสงเคราะห งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม
สงเคราะห  รหัส 00231)
2.คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ตั้งไว 2,500 บาท เพื่อจายเป็นคา
จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA จํานวน 1 เครื่องๆ
ละ 2,500 บาท เป็นจํานวนเงิน 2,500 บาท คุณลักษณะพื้น
ฐาน ดังนี้
-มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 800VA (480 Watts)
-มีสามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาที     
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559,หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561 เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12
 พฤษภาคม 2563 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปราก
ฎในแผนงานสังคมสงเคราะห งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม
สงเคราะห รหัส 00231)     
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งบลงทุน รวม 17,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 17,000 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 17,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับสํานัก
งาน(จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา19นิ้ว)จํานวน1เครื่องเป็น
จํานวนเงิน17,000บาทคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ 
-มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกน
หลัก (4 core)มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอย
กวา 3.1 GHz หรือดีกวา จํานวน1หนวย
-หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
นอยกวา 4 MB
-มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
นอยกวา 4 GB
-มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอย
กวา 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอย
กวา 250 GB จํานวน 1 หนวย    
-มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
-มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
-มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวาไมนอย
กวา 3 ชอง
-มีแปนพิมพและเมาส
-มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท0808.2/ว1248ลงวันที2่7มิถุนายน2559,หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท0808.2/ว0444ลงวันที2่4
มกราคม2561(แผนพัฒนาทองถิ่น2561-2565เพิ่มเติม(ฉบับที่ 1)พ
.ศ.2563หนา82ลําดับ22)เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอรฉบับเดือนพฤษภาคม2563ประกาศ ณ วัน
ที่12พฤษภาคม2563กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม(ปรากฎในแผนงานสังคมสงเคราะห งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสังคมสงเคราะห รหัส00231)

วันที่พิมพ : 12/10/2563  13:19:43 หนา : 57/91



แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 1,898,120 บาท

งบบุคลากร รวม 1,144,620 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,144,620 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 453,960 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล พรอมทั้งเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนประจําป ดังนี้
1.ตําแหนงนักบริหารงานชางระดับตน (ผอ.กองชาง) 
จํานวน 1 อัตรา เป็นเงิน 185,160.-บาท
2.ตําแหนงนายชางโยธาปฏิบัติงาน
จํานวน 1 อัตรา เป็นเงิน 268,800.-บาท
จํานวน 12 เดือน
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต. ที่ มท0809.2
/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (ปรากฎในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รหัส 00241)     

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของพนักงานสวนตําบลที่ควรได
รับตามระเบียบ จํานวน 1 อัตรา
จํานวน 12 เดือน
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต. ที่ มท0809.2
/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (ปรากฎในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รหัส 00241)
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 595,320 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานจางพรอมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําป ดังนี้
1.คาจางพนักงานจางตามภารกิจ ตั้งไว 595,320.-บาท ดังนี้
   -ตําแหนง ผูชวยชางโยธา จํานวน 1 อัตรา 
    เป็นเงิน 155,640.-บาท
   -ตําแหนง ผูชวยชางไฟฟา จํานวน 1 อัตรา
    เป็นเงิน 155,640.-บาท
   -ตําแหนง ผูชวยชางเขียนแบบ จํานวน 1 อัตรา
    เป็นเงิน 137,640.-บาท
   -ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา
    เป็นเงิน 146,400.-บาท
จํานวน 12 เดือน
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2
/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (ปรากฎในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รหัส 00241)     

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 53,340 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแกพนักงานจางตาม
ภารกิจ
จํานวน 4 คน
จํานวน 12 เดือน
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต. ที่ มท0809.2
/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
คํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (ปรากฎในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รหัส 00241)     
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งบดําเนินงาน รวม 314,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 70,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้ง
ใหดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ตามประกาศที่องคการบริหารสวน
ตําบลสาวแหกําหนด (คาตอบแทนผูควบคุมงานกอสราง หัวหนาผู
ควบคุมงานกอสรางและผูควบคุมงานกอสราง)(ผูปฏิบัติการ)
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560,หนังสือกระทรวงการคลัง ดวน
ที่สุด ที่ กค 0402.5/ว85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 (ปรากฎใน
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน รหัส 00241)     

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานสวนตําบล
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2559 (ปรากฎในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รหัส 00241)     

คาเชาบาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบล
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4
) พ.ศ.2562 (ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน รหัส 00241)
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 และที่แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 (ปรากฎในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รหัส 00241)     
 

ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางรับรองแบบแปลน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางรับรองแบบแปลนงานกอสรางในดานวิศวกรรม
ที่จายใหแกเอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอก เพื่อใหไดมาซึ่ง
สิ่งกอสรางขององคการบริหารสวนตําบลสาวแห
-เป็นไปตามกฎกระทรวงกําหนดอัตราคาจางผูใหบริการงาน
จางออกแบบหรือควบคุมงานกอสราง พ.ศ.2560 (ปรากฎในแผน
งานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน รหัส 00241)      

คาจางแรงงานประชาชนดําเนินการตามโครงการบานทองถิ่นประชา
รัฐรวมใจ

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาแรงงานประชาชนดําเนินการกอสราง ซอม
แซม ปรับปรุงบานใหแกผูดอยโอกาส ผูยากไร ผูพิการหรือผูยาก
จน 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0891.4
/ว4283 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 (แผนพัฒนาทองถิ่น 2561-
2565 หนา 105 ลําดับ 1)(ปรากฎในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รหัส 00241)
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คาธรรมเนียมลงทะเบียนตางๆ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนาของพนักงาน
สวนตําบล สังกัดกองชาง
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล  พ.ศ.2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
 (ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน รหัส 00241)

คารังวัดตรวจสอบที่ดินสาธารณะประโยชนตําบลสาวแห จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการรังวัดตรวจสอบที่ดิน
สาธารณะประโยชนตําบลสาวแห เชน คารังวัด คาปกเขต 
และคาใชจายอื่นๆในการชี้เขตที่สาธารณะประโยชนในตําบลสาว
แห
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542,พระราช
บัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และที่
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 (แผนพัฒนาทองถิ่น 2561-
2565 หนา 119 ลําดับ 1) (ปรากฎในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รหัส 00241)
     

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการ เชน คาเบี้ย
เลี้ยง คาเชาที่พัก คาพาหนะ ในการเดินทางไปราชการสําหรับ
พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และที่แกไข
เพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 (ปรากฎในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รหัส 00241)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุง หรือซอมแซมทรัพยสิน เพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ เชน คาซอมแซมทรัพยสิน ครุภัณฑตางๆ คาบํารุง
รักษาทรัพยสิน เป็นตน (ปรากฎในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รหัส 00241)  

ค่าวัสดุ รวม 124,600 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 49,300 บาท

1.คาวัสดุสํานักงาน ตั้งไว 40,000 บาท เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานัก
งานที่จําเป็น ตองใชในการปฏิบัติงานของกอง
ชาง เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา กาว แฟม สมุดบันทึก สิ่ง
พิมพที่ไดจากการซื้ออื่นๆ ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (ปรากฎใน
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน รหัส 00241)
2.คาจัดซื้อเกาอี้ทํางานเบาะนวม ตั้งไว 6,400 บาท เพื่อจายเป็น
คาจัดซื้อเกาอี้ทํางานเบาะนวม จํานวน 4 ตัวๆละ 1,600 บาท
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559,
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561 (ราคาทองตลาด)(ปรากฎในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รหัส 00241)     

3.คาจัดซื้อเกาอี้ทํางานเบาะนวม ตั้งไว 2,900 บาท เพื่อจายเป็น
คาจัดซื้อเกาอี้ทํางานเบาะนวม จํานวน 1 ตัวๆละ 2,900 บาท
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559,
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561 (ราคาทองตลาด) (ปรากฎในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รหัส 00241)
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วัสดุกอสราง จํานวน 53,500 บาท

1. คาจัดซื้อวัสดุกอสราง ตั้งไว 50,000 บาท เพื่อจายเป็นคาใช
จายในการจัดซื้อวัสดุในการนําไปกอสราง ซอมแซม ปรับปรุง
บาน ตามโครงการบานทองถิ่นประชารัฐรวมใจใหกับผูดอย
โอกาส 
ผูยากไร ผูพิการ หรือผูยากจน
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559,หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว4283 
ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 (แผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565
 หนา 105 ลําดับ 1) (ปรากฎในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รหัส 00241)
2. คาจัดซื้อเทปวัดระยะ ตั้งไว 3,500 บาท เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ
เทปวัดระยะ ยาว 50 เมตร ชุดละจํานวน 3,500
 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน
-เนื้อเทปผลิตจากไฟเบอรใยแกวอยางดี เคลือบมันที่ผิวสามารถคง
สภาพไดดีไมยืดหรือเสียรูปงาย
-มีความยาว 50 เมตร หนา 0.5 มิลลิเมตร
-ดามจับมีปุมยาง ชวยใหจับกระชับและปองกันการลื่นขณะใชงาน
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท.0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (แผน
พัฒนาทองถิ่น 2561-2565 หนา 81 ลําดับ15) (ราคาตามทอง
ตลาด) (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับเคหะและชุมชน รหัส  00241)

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน ยางรถ
จักรยานยนต อะไหล การบํารุงรักษา ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559, (ปรากฎใน
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน รหัส 00241)
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงรถจักรยานยนตของกองชาง
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 
ที่มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (ปรากฎในแผน
งานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน รหัส 00241)    

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 6,800 บาท

1.คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ตั้งไว 2,500 บาท เพื่อจายเป็น
คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA  จํานวน 1 เครื่องๆ
ละ 2,500 บาท เป็นจํานวนเงิน 2,500 บาท คุณลักษณะพื้น
ฐาน ดังนี้
-มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 800 VA (480 Watts)
-มีสามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาที    
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559,หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561 เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12
 พฤษภาคม 2563 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปราก
ฎในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน รหัส 00241)     
2.คาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ ตั้ง
ไว 4,300 บาท เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก
พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ ( Ink Tank Printer) เครื่องๆละ 4,300
 บาท จํานวน  1  เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน
-เป็นเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผลิต                     
-มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi
-มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม
นอยกวา 19 หนาตอนาที(ppm)หรือ  8.8 ภาพตอนาที (ipm)
-มีความเร็วในการรางสีสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 15  หนา
ตอนาที(ppm)หรือ 5 ภาพตอนาที (ipm)
-มีชองเชื่อมตอ(interface) แบบ USB 2.0หรือดี กวา จํานวน ไม
นอยกวา 1 ชอง
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-มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 50 แผน
-สามารถใชไดกับ A4,Letter, Legal และ (Custom )
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559,
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444 ลงวันที่ 24
 มกราคม 2561 เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12
 พฤษภาคม 2563 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปราก
ฎในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน รหัส 00241)

งบลงทุน รวม 418,900 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 418,900 บาท
อาคารตาง ๆ

โครงการกอสรางกําแพง คสล.กันดินขางหองน้ําสาธารณะถึงรั้วศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบานสาวแห

จํานวน 100,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคากอสรางกําแพงกันดิน คสล.ขางหองน้ํา
สาธารณะ ขนาด สูง 1.70 เมตร ยาว 22.00 เมตร เริ่มตนตอจาก
กําแพง คสล.ขางหองน้ําสาธารณะ ตามแบบ อบต.สาวแห เลข
ที่ 41/2563                
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ ว0444
 ลงวันที่ 24 มกราคม  2561,ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 (แผนพัฒนาทองถิ่น2561-2565) เพิ่ม
เติม (ฉบับที่1) พ.ศ.2563 หนา 68 ลําดับ 50) (ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
รหัส 00241)

โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคารที่ทําการ อบต.สาวแห จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงซอมแซมอาคารที่ทําการ อบต.สาวแห
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444 
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561,พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ
.ศ.2562 (แผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565 หนา 84 ลําดับ 113
) (ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน รหัส 00241)
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โครงการปรับปรุงตลาดชุมชนตําบลสาวแห จํานวน 131,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงตลาดชุมชนตําบลสาวแห พรอมติดตั้งปาย
ประชาสัมพันธโครงการชั่วคราว จํานวน 1 ปาย และปาย
โครงการ จํานวน 1 ปาย ตามแบบ อบต.สาวแห เลขที่ 45/2563
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว0444
 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561,พระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 (แผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565 เพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2563 หนา 69 ลําดับ 51) (ปรากฎในแผน
งานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน รหัส 00241)

โครงการปรับปรุงทางเดินพรอมรางระบายน้ํา คสล.พรอมฝาปด คสล
. เชื่อมรางระบายน้ําเดิมขางหองกองชางและกองคลัง

จํานวน 44,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงทางทางเดินพรอมรางระบายน้ํา คสล
. พรอมฝาปด คสล.ขนาดรางน้ํา คสล.ภายในกวาง 0.30 เมตร  
ลึกเฉลี่ย 0.47 เมตร ยาว 24.50 เมตร พื้น คสล.ทาง
เดิน หนา 0.06 เมตร.ตาม อบต.สาวแห เลขที่43/2563
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444 
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561,พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 (แผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565 เพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2563 หนา 68 ลําดับ 48)(ปรากฎในแผนงาน
เคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน รหัส 00241)
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โครงการลอมรั้วลวดหนามบริเวณรอบหนองปลาดุก  ม.3 จํานวน 52,900 บาท

เพื่อจายเป็นคาลอมรั้วลวดหนามลอมหนองปลาดุก ยาว 289.00
 เมตร พรอมติดตั้งประตูเหล็กผนังลวดตาขายบาน
เลื่อน ขนาด 2.50x1.50 เมตร จํานวน 1 บาน ตามแบบ อบต.สาว
แห เลขที่  32/2563      
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท.0808.2/ว0444 ลง
วันที่ 24 มกราคม 2561,ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับ
ที่7) พ.ศ.2562 (แผนพัฒนาทองถิ่น2561-2565) เพิ่มเติม
(ฉบับที่1) พ.ศ.2563 หนา 77ลําดับ 1)(ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
รหัส 00241)

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสรางคลองสงน้ํา  ม.4 จํานวน 41,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางคันดินคลองสงน้ําจากที่นา นางสายยนต วิ
เศษวงษา ถึงที่นานายมั่น บุญเต็ม หมูที่ 4 ยาว 300 เมตร ตาม
แบบ อบต.สาวแห เลขที่ 35/2563    
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444 
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561,พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 7) พ
.ศ.2562 (แผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565 หนา 93 ลําดับ 1
)(ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน รหัส 00241)
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งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอพนมไพร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการขยายเขตไฟฟา ดังนี้
1. คาขยายเขตระบบจําหนายไฟฟาพรอมติดตั้งไฟฟาสอง
สวาง หมูที่ 5 ตั้งไว 20,000 บาท เพื่อจายเป็นคาขยายเขตระบบ
จําหนายไฟฟาพรอมติดตั้งไฟฟาสองสวาง สายจากหลังบาน อ.วัช
รากรณ ถึงขางโรงสีนายสังเวียน วงษจีน 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 (แผนพัฒนาทองถิ่น 2561
-2565 หนา 87 ลําดับ 130) (ปรากฎในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รหัส 00241)    

งานไฟฟ้าถนน รวม 1,673,300 บาท
งบดําเนินงาน รวม 260,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 170,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาซอมแซมถนนลูกรังในเขตตําบลสาวแห จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาลงลูกรังซอมแซมถนนลูกรังในเขตตําบล
สาวแห ม1-7 จํานวน 12 สายทาง มีรายละเอียดดังนี้
1.ซอมแซมถนนลูกรังสายบานนางสุบัน เล็บขาวถึงสวนนาย
ทอง คมขํา ม.2 จุดเริ่มตนสายจากบานนางสุบัน เล็บขาวถึงสวน
นายทอง คมขํา (แผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565 หนา 69 ลําดับ
ที่50)
2.ซอมแซมถนนลูกรังสายโนนบานนอย ม.3 ถึงบานดอนแดง ม.4
 จุดเริ่มตนจากโนนบานนอย ม.3ถึงบาน ดอนแดง ม.4 (แผน
พัฒนาทองถิ่น 2561-2565 หนา 70 ลําดับที่ 55)
3.ซอมแซมถนนลูกรังสายมุมวัดหนองแคนดานทิศตะวันออก ม.3
 ถึงทุงขามปอม จุดเริ่มตนจากถนนท คสล. ถึงทุงขามปอม (แผน
พัฒนาทองถิ่น 2561-2565 หนา 70 ลําดับที่ 55)
4.ซอมแซมถนนลูกรังสายบานนางจิตรอารี สมานจิตร ถึงหนองขี้
หมู ม.6 (แผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565 หนา 73 ลําดับที่ 65)
5.ซอมแซมถนนลูกรังสายสามแยก ทช.3012 ถึงหวยก๊ากว๊าก ม.7
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 (แผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565 หนา 75 ลําดับที่ 74)
6.ซอมแซมถนนลูกรังสายสี่แยกบานนายไสว  ศิริมา ถึงหลังวัด
ดอนแดง ม.4 (แผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565 หนา 71 ลําดับ
ที่ 57)
7.ซอมแซมถนนลูกรังสายบานนายสุพล งามเกลี้ยงถึงถนนขาง
โรงเรียนบานดอนแดง ม.4 (แผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565
 หนา 71 ลําดับที่ 58)
8.ซอมแซมถนนลูกรังสายทช.3012ถึง หนองตากลา ไปทางบานสี
สุก ม.2 (แผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565 หนา 72 ลําดับที่ 64)
9.ซอมแซมถนนลูกรังสายวัดดอนแดงถึงหวยก๊ากว๊าก ม.4 (แผน
พัฒนาทองถิ่น 2561-2565 หนา 71 ลําดับที่ 59)
10.ซอมแซมถนนลูกรังสายสามแยกโรงปุยถึงหวยก๊ากว๊าก ม.4
 (แผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565 หนา 72 ลําดับ
ที่ 61)                                                          
11.ซอมแซมถนนลูกรังสาย ทช.3012 ถึงที่นานางหนูเรียบ รุง
ฟา ม.7 (แผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565 หนา 70 ลําดับที่ 53)
12.ซอมแซมถนนลูกรังสายบานสุบัน เล็บขาว ถึงหนองตากลา ม.2
 (แผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565 หนา 69 ลําดับที่ 51)
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
 (ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน รหัส 00242)

คาจางเหมาซอมแซมทอ คสล. จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาซอมแซม ทอ คสล.ในสายทางตามจุดที่
ชํารุดในเขตพื้นที่ตําบลสาวแห
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
 (ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน รหัส 00242)

คาจางเหมาปรับเกรดซอมแซมผิวถนนในเขตตําบลสาวแห จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาปรับเกรดซอมแซมผิวถนนในเขตตําบล
สาวแห จํานวน 11 สายทาง มีรายละเอียดดังนี้
1.สายบานนางสุบัน เล็บขาวถึงสามแยกไปสวนนายทอง คมขํา  ม.
2 ตามแบบ อบต.สาวแห เลขที่ 47/2563(แผนพัฒนาทอง
ถิ่น 2561-2565 หนา 69 ลําดับที่ 50)
2.สายบานนางสุบัน เล็บขาวถึงหนองตากลา ม.2 ตามแบบ อบต
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.สาวแห เลขที่ 47/2563 (แผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565
 หนา 69 ลําดับที่ 51)
3.สายสี่แยกปอมยามหมูบานถึงถนน รพช.ไปบานหนองแหว ม.2
 ตามแบบ อบต.สาวแห เลขที่ 47/2563 (แผนพัฒนาทอง
ถิ่น 2561-2565 หนา 70 ลําดับที่ 52)
4.สายมุมวัดหนองแคนถึงทุงขามปอม ม.3 ตามแบบ อบต.สาว
แห เลขที่ 47/2563 (แผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565 หนา 71
 ลําดับที่ 56)
5.สายโนนบานนอยถึงบานดอนแดง ม.3 ตามแบบ อบต.สาว
แห เลขที่ 47/2563 (แผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565 หนา 70
 ลําดับที่ 55)                                    
6.สายสามแยกโรงปุยถึงหวยก๊ากว๊าก ม.4 ตามแบบ อบต.สาว
แห เลขที่ 47/2563 (แผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565 หนา 72
 ลําดับที่ 61)
7.สายขางวัดดอนแดงถึงหวยก๊ากว๊าก ม.4 ตามแบบ อบต.สาว
แห เลขที่ 47/2563 (แผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565 หนา 72
 ลําดับที่ 62)
8.สายทช.3012 ถึงหนองตากลาไปบานสีสุก ม.5 ตาม อบต.สาว
แหเลขที่ 47/2563 (แผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565 หนา 72
 ลําดับที่ 64)
9.สายขางวัดหนองแคนถึงหนองขี้หมู ม.6 ตามแบบ อบต.สาว
แห เลขที่ 47/2563 (แผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565 หนา 73
 ลําดับที่ 66)
10.สายขางโรงเรียนสาวแหวิทยา ถึงดอนชาด ม.7 ตามแบบ อบต
.สาวแห เลขที่ 47/2563 (แผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565
 หนา 75 ลําดับที่ 75)
11.สายทช.3012ถึงหวยก๊ากว๊าก ม.7 ตามแบบ อบต.สาวแห เลข
ที่ 47/2563 (แผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565 หนา 75 ลําดับ
ที่ 74)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที7่) พ.ศ.2562
 (ปรากฏ ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาและถนน
รหัส 00242)
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ค่าวัสดุ รวม 90,000 บาท
วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อฟวส เข็มขัดรัดสายไฟฟา ปลั๊กไฟฟา หลอด
ไฟฯลฯ ในการซอมแซมไฟฟาสํานักงาน ไฟฟาสองสวางสาธารณะ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (ปรากฎใน
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน รหัส 00242

วัสดุกอสราง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุซอมแซมสิ่งกอสราง อาทิ ปูนซีเมนต,ทอ
พีวีซี,กาวยาทอพีวีซี,ทอ คสล.,หิน,ทราย,ยางมะตอยสําเร็จรูป รวม
ทั้งอุปกรณเครื่องมือเครื่องใช,วัสดุในการซอมแซม
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (ปรากฎใน
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน รหัส 00242)
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งบลงทุน รวม 1,413,300 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,413,300 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสรางซุมประตูเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริยและพระ
บรมวงศานุวงศ อบต.สาวแห

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการกอสรางซุมประตูเฉลิมพระเกียรติ
พระมหากษัตริยและพระบรมวงศานุวงศ อบต.สาวแห ขนาด
กวาง 10.90 เมตร สูงจากพื้นถนนลาดยางถึงขอบปายชื่อองคการ
บริหารสวนตําบลสาวแห 5.50 เมตร โครงปายเป็นโครงเหล็กถัก
ตามแบบกรอบซุมเฉลิมพระเกียรติเป็นกรอบไฟเบอรกลาส สถาน
ที่ติดตั้งครอมถนน สายทช 3012 หมูที่ 5 พรอมติดตั้งปายประชา
สัมพันธโครงการ จํานวน 1 ปาย ตามแบบ อบต.สาวแห เลข
ที่ 48/2563
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444 ลง
วันที่ 24 มกราคม 2561,พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 7) พ
.ศ.2562 (แผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ
.ศ.2563 หนา 69 ลําดับ 54)(ปรากฎในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟาถนน รหัส 00242)
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โครงการกอสรางถนน คสล. จากถนน คสล. ถึงหนา กศน.ตําบลสาว
แห

จํานวน 186,900 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนน คสล. ถึง
หนา กศน.ตําบลสาวแห ขนาดผิวจราจร กวาง 4.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 73.00 เมตร กอสรางหูชาง คสล
.จํานวน 2 ขาง กวาง 1.00 เมตร ยาว 2.00 เมตร หรือมีพื้นที่
คอนกรีตรวมกัน ไมนอยกวา 294.00 ตารางเมตร พรอมลง
ลูกรัง ไหลทางกวางขางละ 0.25 เมตร พรอมติดตั้งปายประชา
สัมพันธโครงการชั่วคราว จํานวน 1 ปาย และปาย
โครงการ จํานวน 1 ปาย ตามแบบ อบต.สาวแห เลขที่ 42/2563
 (โดยใชแบบมาตรฐานงานกอสรางของทองถิ่น แบบถนน ท1-
01)  
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444 ลง
วันที่ 24 มกราคม 2561,พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 7) พ
.ศ.2562 (แผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1) พ.ศ
.2563 หนา 56 ลําดับ 2)(ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน งาน
ไฟฟาและถนน รหัส 00242)

โครงการกอสรางถนน คสล. ม.1 จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1 สายจากทอ
คอนเวิรสถึงหนองขามจุดเริ่มตนจากที่นานางทองใบ ถึงถนนลาด
ยาง หมูที่ 1 บานสาวแห ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 39.00 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตรวม
กันไมนอยกวา 156.00 ตารางเมตร พรอมลงลูกรังไหลทางกวาง
ขางละ 0.25 เมตร ตามแบบ อบต.สาวแห เลขที่ 30/2563 (โดย
ใชแบบมาตรฐานงานกอสรางของทองถิ่น แบบถนน ท1-01)
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444 ลง
วันที่ 24 มกราคม 2561,พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 7) พ
.ศ.2562 (แผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565  หนา 57 ลําดับ 2
)(ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาและ
ถนน รหัส 00242)
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โครงการกอสรางถนน คสล.ม.3 จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3 สายขางวัด
หนองแคนถึงฐานจุดบั้งไฟ จุดเริ่มตนจากที่นานายวัชรพล เสียง
สาว ถึงฐานจุดบั้งไฟ ขนาดผิวจราจร กวาง 4.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร ยาว 39.00 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตรวมกันไมนอย
กวา 156.00 ตารางเมตร พรอมลงลูกรังไหลทางกวางขางละ 0.25
 เมตร ตามแบบ อบต.สาวแห เลขที่ 33/2563 (โดยใชแบบ
มาตรฐานงานกอสรางของทองถิ่น แบบถนน ท1-01)    
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว0444
 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561,พระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.2537 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 (แผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565
 หนา 61 ลําดับ 19) (ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน งาน
ไฟฟาและถนน รหัส 00242)

โครงการกอสรางถนน คสล.ม.6 จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.6 สายจากบาน
นายอภิชาติ ศรีนฤมล ถึงบานนายสุพจน เสียงใหญ จุดเริ่มตนจาก
ที่สวนนางบุญทา ถึงบานนายสุพจน เสียงใหญ ขนาดผิว
จราจร กวาง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 39.00 เมตร หรือ
มีพื้นที่คอนกรีตรวมกันไมนอยกวา 156.00 ตารางเมตร พรอมลง
ลูกรังไหลทางกวางขางละ 0.25 เมตร ตามแบบอบต. เลข
ที่ 31/2563 (โดยใชแบบมาตรฐานงานกอสรางของทองถิ่น แบบ
ถนน ท1-01)
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444 ลง
วันที่ 24 มกราคม 2561,พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 7) พ
.ศ.2562 (แผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565 หนา 66 ลําดับ 39
)(ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาและ
ถนน รหัส 00242)
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โครงการกอสรางถนน ถนน คสล. ม.7 จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.7 สายขาง
โรงเรียนสาวแหวิทยา ถึงดอนชาด จุดเริ่มตน จากที่สวนนายสี เสา
โมก ถึงดอนชาติ ขนาดผิวจราจร กวาง 4.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร ยาว 39.00 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตรวมกันไมนอย
กวา 156.00 ตารางเมตร พรอมลงลูกรังไหลทางกวางขางละ 0.25
 เมตร ตามแบบ อบต.สาวแห เลขที่ 40/2563 (โดยใชแบบ
มาตรฐานงานกอสรางของทองถิ่น แบบถนน ท1-01
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444 ลง
วันที่ 24 มกราคม 2561,พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 7) พ
.ศ.2562 (แผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565 หนา 68 ลําดับ 47
)(ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาและ
ถนน รหัส 00242)

โครงการกอสรางถนนดินยกระดับหมูที่ 4 จํานวน 126,400 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนดินยกระดับ ม.4 สายจากบานนาย
ทองเหลือง มีศรีถึงที่นานายแสวง รวมจิตร จุดเริ่มตน จากบาน
นายทองเหลือง มีศรี ถึงที่นานายแสวง รวมจิตร จํานวน 2 ชวง
1.ชวงที่1 กม.ที0่+000ถึง กม.ที่ 0+092 ผิวจราจรกวาง 4.00
 เมตร ยาว 92.00 เมตร       
2.ชวงที่ 2  จาก กม.ที่ 0+096 ถึง กมที่ 0+912 ผิว
จราจร กวาง 5.00 เมตร ยาว 816 เมตร
รวมความยาว 908 เมตร พรอมติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการ
ชั่วคราว จํานวน 1 ปาย และติดตั้งปายโครงการ จํานวน 1
 ปาย ตามแบบอบต.สาวแห เลขที่ 37/2563
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444 ลง
วันที่ 24 มกราคม 2561,พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 7) พ
.ศ.2562 (แผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565 เพิ่มเติม(ฉบับที่ 1) พ.ศ
.2563 หนา 63 ลําดับ 26)(ปรากฎในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟาและถนน รหัส 00242)
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โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล.พรอมฝาตะแกรงเหล็ก ม.2 จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางรางระบายน้ํา คสล.พรอมฝาตะแกรงเหล็ก
สายจากบานนางอัมรา รอยมาลีถึงหนองสิม จุดเริ่มตนจาก
สหกรณ ม.2ถึงบานนางอัมลา รอยมาลี ขนาดภายในกวาง 0.25
 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30-0.35 เมตรยาว 37.00 เมตร ฝาตะแกรง
เหล็ก รวมจํานวน 92 แผน                                              
-ฝาตะแกรงเหล็กขนาด 0.35x0.50 เมตร แผนเหล็กหนา 4 มม
. จํานวน 74 แผน   
-ฝาตะแกรงเหล็กขนาด 0.35x0.50 เมตร แผนเหล็กหนา 9 มม
.จํานวน 18 แผน ตามแบบ อบต.สาวแห เลขที่ 34/2563
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว0444
 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561,พระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับ
ที่ 7) พ.ศ.2562 (แผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565 หนา 77
 ลําดับ 81)(ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาและ
ถนน รหัส 00242)

โครงการกอสรางรางระบายน้ําคสล. พรอมฝาตะแกรงเหล็ก ม.5 จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางรางระบายน้ํา คสล.พรอมฝาตะแกรงเหล็ก
สายจากบานจากบานอาจารยวัชรากรณ ถึงศาลาประชาคม ม.5
 จุดเริ่มตนจากบานนางเกสร บุญชม ถึงบานอาจารยวัชรา
กรณ ขนาดภายในกวาง 0.25 เมตร  ลึกเฉลี่ย 0.30-0.35
 เมตร ยาว 39 เมตร ฝาตะแกรงเหล็กรวม จํานวน 90 แผน
-ฝาตะแกรงเหล็กขนาด 0.35x0.50 เมตร แผนเหล็กหนา 4 มม
.จํานวน 78 แผน  
-ฝาตะแกรงเหล็กขนาด 0.35x0.50 เมตร แผนเหล็กหนา 9 มม
.จํานวน 12 แผน ตามแบบ อบต.สาวแห เลขที่ 38/2563
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0444 ลง
วันที่ 24 มกราคม 2561,พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 7) พ
.ศ.2562 (แผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565 หนา 78 ลําดับ 87
)(ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาและ
ถนน รหัส 00242)
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 180,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 170,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 170,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการแขงขันกีฬา อบต.สาวแหสัมพันธตานยาเสพติด จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการแขงขันกีฬา อบต
.สาวแหสัมพันธตานยาเสพติด เชน คาปายโครงการ คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาอาหารกลางวัน   เงินรางวัลฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
 (แผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565 หนา 110 ลําดับ 4) (ปรากฎใน
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน งานสงเสริมและสนับสนุน
ความเขมแข็งชุมชน รหัส 00252)

โครงการจัดทําแผนชุมชนและแผนพัฒนาทองถิ่น จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดทําแผนชุมชนและ
แผนพัฒนาทองถิ่น เชน คาปายโครงการ คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาจัดสถานที่ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว856 
ลงวันที่ 12 มีนาคม 2553,ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคา
ใชจายในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ.2557,ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และที่
แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561,หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว179 ลงวันที่ 15
 มกราคม 2562, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด  ที่ มท 0810.3/ว1921 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 (แผน
พัฒนาทองถิ่น 2561-2565 หนา 126 ลําดับ 1) (ปรากฎในแผน
งานสรางความเขมแข็งของชุมชน งานสงเสริมและสนับสนุนความ
เขมแข็งชุมชนรหัส 00252)
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โครงการพัฒนาสภาเด็กและเยาวชนตําบลสาวแห จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการพัฒนาสภาเด็กและ
เยาวชนตําบลสาวแห เชน คาปายโครงการ คาตอบแทน
วิทยากร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารกลางวัน คาวัสดุฯ
ลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557 (แผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565 หนา 106 ลําดับ 1
) (ปรากฎในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน งานสงเสริม
และสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน รหัส 00252)

โครงการเยาวชนรุนใหมรวมใจตานยาเสพติด จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการเยาวชนรุนใหมรวม
ใจตานยาเสพติด เชน คาปายโครงการ คาตอบแทนวิทยากร คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารกลางวัน คาวัสดฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557 (แผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565 หนา 110 ลําดับ 1
) (ปรากฎในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน งานสงเสริม
และสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน รหัส 00252)

โครงการรณรงคตานภัยทุจริต จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการรณรงคตานภัย
ทุจริต เชน คาปายโครงการ คาตอบแทนวิทยากร คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาอาหารกลางวันฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557 (แผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565 หนา 126 ลําดับ 3
) (ปรากฎในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน งานสงเสริม
และสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน รหัส 00252)
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โครงการสงเสริมจิตสํานึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมจิตสํานึก
พลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย เชน คาปายโครงการ คาตอบแทน
วิทยากร คาวัสดุและอุปกรณในการฝึกอบรม คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม  คาอาหารกลางวัน ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557 (แผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565 หนา 126 ลําดับ 2
) (ปรากฎในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน งานสงเสริม
และสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน รหัส 00252)

งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนศูนยปฏิบัติการปองกันและปราบปรามยาเสพติดอําเภอ
หนองฮี

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติด
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบ
ประมาณ พ.ศ.2541 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543
,หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5
/ว1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 (แผนพัฒนาทองถิ่น 2561-
2565 หนา 110 ลําดับ 3) (ปรากฎในแผนงานสรางความเขมแข็ง
ของชุมชน งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน
รหัส 00252)
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รวม 240,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 230,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 230,000 บาท
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 230,000 บาท

เพื่อจายเป็นรายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ดังนี้
1.คาใชจายในงานรัฐพิธี ราชพิธี พิธีการตางๆ ตั้งไว 30,000
 บาท เพื่อเป็นคาใชจายในงานรัฐพิธี ราชพิธี พิธีการ
ตางๆ เชน วันปยะมหาราช วันเฉลิมพระชนมพรรษาฯลฯ 
เป็นคาจางเหมาทําภัตตาหาร คาพานพุม ธูปเทียน คาปจจัยถวาย
พระ คาวัสดุตกแตงสถานที่ในงานรัฐพิธีตางๆ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
 (แผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565 หนา 116 ลําดับ 5) (ปรากฎใน
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รหัส 00261)
2.โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ 200,000 บาท เพื่อจายเป็น
คาใชจายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ เชน คา
ปายโครงการ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่มผูเขารวมโครง
การฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
 (แผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565  หนา 116 ลําดับ 1) (ปรากฎใน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รหัส 00261)
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งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอหนองฮี
ตามโครงการจัดงานประเพณีบุญผะเหวด
จังหวัดรอยอ็ด

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสนับสนุนที่ทําการอําเภอหนองฮี ตามโครงการจัด
งานประเพณีบุญผะเหวดจังหวัดรอยเอ็ด ประจําป 2563
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559,หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3616 ลงวันที่ 24
 มิถุนายน 2559, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด  ที่ มท
 0808.2/ว1791 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560,หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่  มท 0808.2/ว4427 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2561(แผน
พัฒนาทองถิ่น 2561-2565 หนา 117 ลําดับ 6) (ปรากฎในแผน
งานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รหัส 00261)

งานกีฬาและนันทนาการ รวม 50,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการแขงขันกีฬาหนวยงานสัมพันธอําเภอหนองฮี จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการแขงขันกีฬาหนวย
งานสัมพันธอําเภอหนองฮี เชน คาปายโครงการ คาอาหาร อาหาร
วางและเครื่องดื่มผูเขารวมโครงการฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
 (แผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565 หนา 116 ลําดับ 4) (ปรากฎใน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและ
นันทนาการ รหัส 00262)
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 120,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 120,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดงานประเพณีบุญเส็งกลอง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณีบุญ
เส็งกลอง เชน คาปายโครงการ คาอาหาร อาหารวางและเครื่อง
ดื่มผูเขารวมโครงการฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
 (แผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565 หนา 116 ลําดับ 2) (ปรากฎใน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนา
วัฒนธรรมทองถิ่นรหัส 00263)

โครงการสงเสริมและอนุรักษวัฒนธรรมไทย จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมและอนุรักษ
วัฒนธรรมไทย เชน คาปายโครงการ คาอาหาร อาหารวางและ
เครื่องดื่มผูเขารวมโครงการฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
 (แผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565 หนา 116 ลําดับ 3) (ปรากฎใน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนา
วัฒนธรรมทองถิ่นรหัส 00263)
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 100,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการปลูกหญาแฝกเพื่อการอนุรักษดินและน้ําหนองหวยหลง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการปลูกหญาแฝกเพื่อ
การอนุรักษดินและน้ําหนองหวยหลง เชน คาปายโครงการ คา
ตอบแทนวิทยากร คาวัสดุและอุปกรณในการฝึกอบรม คาอาหาร
กลางวัน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557(แผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565 หนา 121 ลําดับ 3)(ปราก
ฎในแผนงานการเกษตร งานสงเสริมการเกษตร รหัส 00321) 

โครงการรักน้ํา รักปา รักษาแผนดิน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการรักน้ํา รักปา รักษา
แผนดิน เชน คาปายโครงการ คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุและ
อุปกรณในการฝึกอบรม คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่มฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557 (แผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565 หนา 121 ลําดับ 1
)(ปรากฎในแผนงานการเกษตร งานสงเสริมการ
เกษตร รหัส 00321)
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โครงการสงเสริมการปลูกขาวหอมมะลิ 105 คุณภาพดีเพื่อการสง
ออก

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมการปลูกขาว
หอมมะลิ 105 คุณภาพดีเพื่อการสงออก เชน คาปายโครงการ คา
ตอบแทนวิทยากร คาวัสดุและอุปกรณในการฝึกอบรม คาอาหาร
กลางวัน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557 (แผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565 หนา 95 ลําดับ 3)(ปราก
ฎในแผนงานการเกษตร งานสงเสริมการเกษตร รหัส 00321)

โครงการสงเสริมการปลูกพืชสมุนไพรในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมการปลูกพืช
สมุนไพรในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เชน คาปายโครงการ คา
วิทยากร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารกลางวัน ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557 (แผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565 หนา 98 ลําดับ 19
)(ปรากฎในแผนงานการเกษตร งานสงเสริมการ
เกษตร รหัส 00321)

โครงการสงเสริมการสรางรายไดใหเกษตรกรชวงฤดูแลง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมการสรางราย
ไดใหเกษตรกรชวงฤดูแลง เชน คาปายโครงการ คาวิทยากร คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารกลางวัน ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557 (แผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565 หนา 95 ลําดับ 2)(ปราก
ฎในแผนงานการเกษตร งานสงเสริมการเกษตร รหัส 00321)
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ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุทางการเกษตรที่จําเป็นตองใชในการปฏิบัติ
งานของเกษตร เชน ปุย วัสดุเพาะชํา จอบ เสียม สปริงเกอร ดิน
ปลูกตนไม มีด เมล็ดพันธุ ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (ปรากฎใน
แผนงานการเกษตร งานสงเสริมการเกษตร รหัส 00321)
     

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 8,434,369 บาท

งบกลาง รวม 8,434,369 บาท
งบกลาง รวม 8,434,369 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 159,419 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบคาเบี้ยประกันสังคมของพนักงานจางของ
องคการบริหารสวนตําบลสาวแห
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533,พระราช
บัญญัติเงินทดแทน(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561,หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก
.ท. และ ก.อบต.ดวนที่สุด ที่มท 0809.5/ว9 ลงวันที่ 22
 มกราคม 2557,หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และก.อบต.ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.5/ว81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557,หนังสือกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว4172 ลง
วันที่ 24 ธันวาคม 2561(ปรากฎในแผนงานงบกลาง งานงบ
กลาง รหัส 00411)

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
,หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่  มท
 0808.2/ว4172 ลงวันที 24 ธันวาคม 2561 (ปรากฎในแผน
งานงบกลาง งานงบกลางรหัส 00411)
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เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 4,985,100 บาท

เพื่อจายเป็นคาการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ สําหรับผูสูงอายุ 
ที่มีอายุ 60 ปบริบูรณขึ้นไป ภายในเขตตําบลสาวแห ที่มี
คุณสมบัติครบถวนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลัก
เกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2552 และขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไวกับองคการ
บริหารสวนตําบลแลว ขอตั้งเผื่อไว จํานวน 10 คน โดยจายอัตรา
เบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันได
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0810.6/ว 2076 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561,หนังสือกระทรวง
มหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2552 (แผนพัฒนาทองถิ่น 2561
-2565 หนา 107 ลําดับ 1) (ปรากฎในแผนงานงบกลาง งานงบ
กลาง รหัส 00411)

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 2,628,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูพิการ สําหรับคนพิการที่
มีบัตรคนพิการ ภายในเขตตําบลสาวแห ขอตั้งเผื่อไวจํานวน 10
 คน จํานวน 800บาท/เดือน/คน ตามหลักเกณฑที่ไดแสดงความ
จํานงโดยการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการไว
กับองคการบริหารสวนตําบลแลว
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0810.6/ว2076 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561,ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยความพิการใหคน
พิการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2553 และที่แกไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 (แผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565
 หนา 107 ลําดับ 2)(ปรากฎในแผนงานงบกลาง งานงบ
กลาง รหัส 00411)
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เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส สําหรับผูปวย
โรคเอดสที่แพทยไดรับรองและทําการวินิจฉัยแลว และมีความเป็น
อยูยากจนหรือถูกทอดทิ้ง ขาดผูอุปการะดูแล ภายในเขตตําบล
สาวแห ขอตั้งเผื่อไว จํานวน 2 คน จํานวน 500
 บาท/เดือน/คน ครบทั้ง 12 เดือน 
-เป็นไปตามภาระกิจถายโอนมาตรา 16 แหง พ.ร.บ.กําหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542 ,ตามหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.6/ว2076 ลงวันที่ 5
 กรกฎาคม 2561,ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงิน
สงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2548 (แผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565 หนา 107 ลําดับ 3
)(ปรากฎในแผนงานงบกลาง งานงบกลางรหัส 00411)

สํารองจาย จํานวน 216,900 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในกรณีจําเป็นอันเกี่ยวกับสาธารณภัยหรือ
จําเป็นเพื่อบําบัดความเดือดรอนของประชาชนเป็นสวนรวมโดย
ตรง เชน การปองกันและแกไขปญหาอุทกภัย น้ําปาไหล
หลาก แผนดินถลม ภัยแลง ภัยหนาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟปาและ
หมอกควัน และโรคติดตอ อาทิเชน การซื้อเครื่อง
อุปโภค บริโภค เพื่อบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน รวมถึง
การซอมแซมบูรณะสิ่งสาธารณะประโยชนตางๆ ที่ไดรับความเสีย
หายฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวย
เหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2560 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
 (ปรากฎในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง รหัส 00411)
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รายจายตามขอผูกพัน

คาใชจายในการจัดการจราจร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการแกไขปญหาเกี่ยวกับการจราจร ที่
ประชาชนไดรับประโยชนโดยตรง เชน การทาสีตีเสน สัญญาณไฟ
จราจร สามเหลี่ยมหยุดตรวจ ปายจราจร กระจกโคง
จราจร กระบองไฟจราจร กรวยจราจร แผงกั้นจราจร แผง
พลาสติกใสน้ํา เสาลมลุกจราจร เสื้อจราจร ยางชะลอความเร็ว
รถ เป็นตน
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3892 
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 (แผนพัฒนาทองถิ่น 2561-2565
 หนา 108 ลําดับ 6) (ปรากฎในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง
รหัส 00411)     

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลสาวแห จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลสาวแห
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 (แผนพัฒนาทอง
ถิ่น 2561 - 2565 หนา 107 ลําดับ 5) (ปรากฎในแผนงานงบ
กลาง งานงบกลาง รหัส 00411)   

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลสาวแห
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการตั้งงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ.2561
,ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 (แผนพัฒนาทองถิ่น 2561 -
 2565 หนา 107 ลําดับ 4) (ปรากฎในแผนงานงบกลาง งานงบ
กลาง รหัส 00411)     

วันที่พิมพ : 12/10/2563  13:19:43 หนา : 90/91



เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) จํานวน 149,950 บาท

เพื่อจายสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบ
ท.)
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.5/ว 3466 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2561,หนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.5/ว2305 ลงวันที่ 26
 กรกฎาคม 2561 (ปรากฎในแผนงานงบกลาง งานงบ
กลาง รหัส 00411)
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