
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องคการบริหารสวนตําบลไมเค็ด

อําเภอ เมืองปราจีนบุรี   จังหวัดปราจีนบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 70,500,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่ว
ไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 10,686,730 บาท

งบบุคลากร รวม 7,180,880 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,053,880 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 532,080 บาท

- เงินเดือนนายกองคการบริหารสวนตําบล
- เงินเดือนรองนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 2 คน
(ตั้งจายจากเงินรายได)

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท

- คาตอบแทนประจําตําแหนงนายกองคการบริหารสวนตําบล
- คาตอบแทนประจําตําแหนงรองนายกองคการบริหารสวน 
   ตําบล  จํานวน 2 คน
(ตั้งจายจากเงินรายได)

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท

- คาตอบแทนพิเศษนายกองคการบริหารสวนตําบล
- คาตอบแทนพิเศษรองนายกองคการบริหารสวน
   ตําบล จํานวน 2 คน
(ตั้งจายจากเงินรายได)

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการบริหารสวน
ตําบล

จํานวน 90,720 บาท

- คาตอบแทนเลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 2,339,880 บาท

- ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล
- รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล
- เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล
- สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 22 คน
(ตั้งจายจากเงินรายได)

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,127,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,860,000 บาท

- ปลัดองคการบริหารสวนตําบล
- รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล
- หัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล
- หัวหนาฝ่ายบริหารทั่วไป
- นักวิเคราะหนโยบายและแผน
- นักทรัพยากรบุคคล
- นิติกร
- เจาพนักงานธุรการ
- เจาพนักงานพัฒนาชุมชน
(ตั้งจายจากเงินรายได)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเงินครองชีพและเงินเพิ่มตามคุณวุฒิ
ของพนักงานสวนตําบลผูมีสิทธิตามหลักเกณฑ
(ตั้งจายจากเงินรายได)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 270,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเงินประจําตําแหนงและเงินคาตอบแทน
รายเดือนของพนักงานสวนตําบล
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 789,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไป
ดังนี้
 - ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน (ภ)
 - ผูชวยเจาพนักงานธุรการ (ภ)
 - ผูชวยเจาพนักงานพัฒนาชุมชน (ภ)
 - พนักงานขับรถยนต (ภ)
 - คนงานทั่วไป (ท)
 - คนงานตกแตงสวน (ภ)
(ตั้งจายจากเงินรายได)

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเงินครองชีพของพนักงานจางที่มีสิทธิตามหลักเกณฑฯ
(ตั้งจายจากเงินรายได)

งบดําเนินงาน รวม 3,156,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 364,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 150,000 บาท

- คาตอบแทนเจาหนาที่ในการเลือกตั้ง
  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเจาหนาที่ในการเลือกตั้งนายก
  องคการบริหารสวนตําบลและสมาชิกสภาองคการบริหาร
  สวนตําบล 
(ตั้งจายจากเงินรายได)

คาเบี้ยประชุม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยประชุมคณะกรรมการตางๆ
ฯลฯ
(ตั้งจายจากเงินรายได)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
และวันหยุดราชการสําหรับพนักงานสวนตําบลและ
พนักงานจาง
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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คาเชาบาน จํานวน 144,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิ
เบิกตามระเบียบฯ
(ตั้งจายจากเงินรายได)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงาน
สวนตําบลที่มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ
(ตั้งจายจากเงินรายได)

ค่าใช้สอย รวม 1,937,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

- คาจางเหมาโฆษณาและเผยแพร จํานวน 100,000 บาท

เชน จัดซื้อสิ่งพิมพตางๆ คาจางเหมาจัดทําป้ายตางๆ ฯลฯ
(ตั้งจายจากเงินรายได)

- คาจางเหมาบริการดูแลรักษาเครื่องแมขายและ
  ดูแลโปรแกรมระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส

จํานวน 7,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายจางเหมาบริการดูแลระบบ ฯลฯ
(ตั้งจายจากเงินรายได)

- คาจางเหมาบริการตางๆ จํานวน 50,000 บาท

เชน คาอัดขยายภาพ คาจางเหมาทํา
อาหารเลี้ยงงานตางๆ ฯลฯ
(ตั้งจายจากเงินรายได)

- คาดูแลและเชาพื้นที่โดเมนเนมเว็บไซดของอบต. จํานวน 10,000 บาท

(ตั้งจายจากเงินรายได)
- คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนฝึกอบรม จํานวน 300,000 บาท

สําหรับคณะผูบริหาร สมาชิกสภาพนักงานสวนตําบล
พนักงานจางและบุคคลที่เกี่ยวของ ฯลฯ 
(ตั้งจายจากเงินรายได)

- คาเบี้ยประกัน จํานวน 60,000 บาท

เชน คาเบี้ยประกันรถยนตสวนกลาง 
รถบรรทุกน้ํา รถกระเชา ฯลฯ
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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- คารับวารสาร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจัดซื้อหนังสือพิมพ อบต.และเอกสารเผยแพรงาน อบต.ฯลฯ
(ตั้งจายจากเงินรายได)

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 100,000 บาท

คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถิ่นและคาเลี้ยงตอนรับ
บุคคลที่มาติดตอราชการ เชน คาอาหาร เครื่องดื่ม น้ําดื่ม ฯลฯ
(ตั้งจายจากเงินรายได)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

- คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายของคณะผูบริหาร สมาชิกสภา อบต. 
พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง ฯลฯ เป็นคาเบี้ยเลี้ยง 
คาพาหนะ คาที่พักและคาใชจายอื่นๆ ฯลฯ 
(ตั้งจายจากเงินรายได)

- คาใชจายในการศึกษาดูงานและฝึกอบรม จํานวน 400,000 บาท

คาใชจายในการศึกษาดูงานและฝึกอบรม
เพื่อใหคณะผูบริหาร สมาชิกสภา อบต.พนักงานสวนตําบล
พนักงานจางและบุคคล ที่เกี่ยวของ ฯลฯ เป็นคาปากกา 
กระดาษคาสถานที่ คารถยนต คาอาหาร คาวิทยากร 
คาของรับรอง น้ํา น้ําแข็ง ป้ายประชาสัมพันธ ฯลฯ 
(ตั้งจายจากเงินรายได)

- คาใชจายสําหรับการเลือกตั้งขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 700,000 บาท

คาใชจายในการดําเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบลและนายกองคการบริหารสวนตําบล และ
การเลือกตั้งขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามที่กฎหมาย
กําหนด เชน วัสดุ คาตอบแทนกรรมการ ความรวมมือในการ
ประชาสัมพันธ การรณรงค การใหขอมูลขาวสารแก
ประชาชนใหทราบถึงสิทธิและหนาที่และการมีสวนรวม
ทางการเมืองในการเลือกตั้ง สภาผูแทนราษฎร และหรือ
สมาชิกวุฒิสภาตามความเหมาะสม ฯลฯ
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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- คาธรรมเนียมตางๆ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นคาธรรมเนียมเชาที่สาธารณประโยชนตามมาตรา 
9/1 และคาธรรมเนียมรังวัดที่ดินสํานักงาน อบต.ฯลฯ 
(ตั้งจายจากเงินรายได)

- คาธรรมเนียมศาล จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาธรรมเนียมศาลและคาใชจายตางๆ
ในการดําเนินการตางๆของอบต.ไมเค็ด
เชน ศาลปกครอง ฯลฯ
(ตั้งจายจากเงินรายได)

- คาพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไม พวงมาลา ฯลฯ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดหาพวงมาลัย ชอดอกไม
กระเชา ดอกไม พวงมาลา ฯลฯ ในกิจกรรมวันสําคัญ
ของชาติ รัฐพิธี ฯลฯ 
(ตั้งจายจากเงินรายได)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อใหสามารถใชงานได
ตามปกติ เชน วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ ฯลฯ ของสํานักปลัด
องคการบริหารสวนตําบลไมเค็ด
(วงเงินไมเกิน 5,000 บาท)
(ตั้งจายจากเงินรายได)

ค่าวัสดุ รวม 465,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 150,000 บาท

เพื่อเป็นคาจัดซื้อสิ่งของเครื่องใชของสํานักงานตางๆ เชน 
กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ตรายาง แบบพิมพ สมุดประวัติ
พนักงานสวนตําบล ผงหมึกเครื่องถายเอกสารฯลฯ 
(ตั้งจายจากเงินรายได)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณวิทยุสื่อสาร เชน 
ถานวิทยุ เสาวิทยุ อุปกรณอื่นๆ ฯลฯ ที่เสื่อมสภาพ
หรือหมดอายุการใชงาน 
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นคาจัดซื้อสิ่งของ เครื่องใชของสํานักงานตางๆ
เชน แปรงไมกวาด แกวน้ํา น้ํายาลางจาน น้ํายาถูพื้น
สบู สายฉีดน้ํา ก็อกน้ํา ฯลฯ
(ตั้งจายจากเงินรายได)

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นคาวัสดุยานพาหนะรถยนตสวนกลาง รถจักรยานยนต 
รถไถ ฯลฯ เชน คาแบตเตอรี  ยางนอก ยางใน
สายไมล หัวเทียน ฯลฯ
(ตั้งจายจากเงินรายได)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นคาน้ํามันเบนซิน ดีเซล น้ํามันเครื่อง ฯลฯ 
สําหรับรถจักรยานยนต รถยนตสวนกลาง  รถไถ ฯลฯ
(ตั้งจายจากเงินรายได)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นคาจัดซื้อกระดาษเขียนโปสเตอร ผา พูกัน
ป้ายไวนิล ไมอัด สี ฯลฯ 
(ตั้งจายจากเงินรายได)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นคาจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ คอมพิวเตอร เชน
แผนซีดี แฟลชไดฟ์ เมาท แป้นพิมพ หมึกเครื่องพิมพ ฯลฯ
(ตั้งจายจากเงินรายได)

วัสดุอื่น จํานวน 5,000 บาท

เพื่อเป็นคาวัสดุอุปกรณอื่นๆที่ไมเขาลักษณะประเภทตาม
ระเบียบวิธีการงบประมาณ
(ตั้งจายจากเงินรายได)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 390,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 300,000 บาท

คากระแสไฟฟ้าสํานักงาน
(ตั้งจายจากเงินรายได)

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 5,000 บาท

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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คาบริการโทรศัพท จํานวน 70,000 บาท

คาโทรศัพทสํานักงาน
(ตั้งจายจากเงินรายได)

คาบริการไปรษณีย จํานวน 5,000 บาท

คาไปรษณีย คาสงหนังสือเรงดวน คาสงประกาศ ฯลฯ
(ตั้งจายจากเงินรายได)

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 10,000 บาท

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
เชน คาเชาเว็ปไซด ฯลฯ
(ตั้งจายจากเงินรายได

งบลงทุน รวม 349,850 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 349,850 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

- ตูเหล็กบานเลื่อนกระจก จํานวน 8,400 บาท

จํานวน 2 ตูๆละ 4,200.- บาท
ขนาดไมนอยกวา 1.00x0.40x0.85 เมตร
(ราคาตามทองตลาด)
(ตั้งจายจากเงินรายได)

- ตูเหล็กแบบ 2 บานเปิด จํานวน 5,500 บาท

จํานวน 1 ตู เป็นเงิน 5,500.- บาท
มีมือจับชนิดบิด มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)
ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ ประจําปี 2562
(ตั้งจายจากเงินรายได

- โต๊ะพับอเนกประสงค จํานวน 9,750 บาท

จํานวน 5 ตัวๆละ 1,950.- บาท
โต๊ะมีขนาดไมนอยกวา 0.60x1.80x0.70 เมตร
ราคาตามทองตลาด
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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ครุภัณฑงานบานงานครัว

- ตูทําน้ํารอนน้ําเย็นขนาด 2 ก๊อก จํานวน 6,200 บาท

จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหัวก๊อกจายน้ําเป็นน้ําเย็น 1 หัว น้ํารอน 1 หัว
- เป็นเครื่องทําน้ํารอนและน้ําเย็นแบบตั้งพื้น
- ความจุถังเก็บน้ําเย็นไมนอยกวา 4 ลิตร
- ความจุถังเก็บน้ํารอนไมนอยกวา 2 ลิตร
- ตัวเครื่องทั้งภายในและภายนอกทําดวยวัสดุหรือโลหะที่
  ไมเป็นสนิม
- มีระบบตัดไฟอัตโนมัติ
(ตั้งจายจากเงินรายได)
(ราคาตามทองตลาด)

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

- เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ
  (Ink Tank Printer)

จํานวน 4,300 บาท

จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ
  (Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษ A4 
  ไมนอยกวา 20 หนาตอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที 
  (IPM)
- มีความเร็วในการพิมพรางสีสําหรับกระดาศ A4 ไมนอย
  กวา 10 หนาตอนาที (PPM) หรือ 5 ภาพตอนาที (IPM)
- มีชองเชื่อมตอ (interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา
  จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- มีถาดใสกระดาษไมนอยกวา 50 แผน
- สามารถใชไดกับ A4,Letter,Legal และ Custer
(ตั้งจายจากเงินรายได)
(ราคาตามตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําปี พ.ศ.2562)
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- อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค
  (Smart Card Reader)

จํานวน 700 บาท

จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
(ตั้งจายจากเงินรายได)
(ราคาตามตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําปี พ.ศ.2562)
- สามารถอานและเขียนขอมูลในบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card) ตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได
- มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา 4.8 MHz
- สามารถใชงานผานชองเชื่อมตอ (Interface) แบบUSBได
- สามารถใชกับบัตรอเนกประสงค (Smart Card) ที่ใช 
  แรงดันไฟฟ้าขนาด 5 Volts,3Volts และ 1.8Volts ได
  เป็นอยางนอย

ครุภัณฑอื่น

- พัดลมอุตสาหกรรมตั้งพื้นแบบสามขา จํานวน 15,000 บาท

พัดลมอุตสาหกรรมตั้งพื้นแบบสามขาขนาด 25  นิ้ว
จํานวน  5 เครื่อง ๆละ  3,000  บาท
ราคาตามทองตลาด
(ตั้งจายจากเงินรายได)

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

- คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 300,000 บาท

รายจายเพื่อซอมแซม บํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
ของสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลไมเค็ด
เชน รถยนตสวนกลาง รถกระเชา ฯลฯ
(เพื่อใหใชงานไดตามปกติที่มีวงเงินเกินกวา 5,000 บาท)
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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งานบริหารงานคลัง รวม 3,840,760 บาท
งบบุคลากร รวม 1,848,760 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,848,760 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,409,500 บาท

- ผูอํานวยการกองคลัง
- หัวหนาฝ่ายการเงิน
- นักวิชาการเงินและบัญชี
- เจาพนักงานจัดเก็บรายได
- เจาพนักงานพัสดุ
(ตั้งจายจากเงินรายได)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 90,000 บาท

เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มตามคุณวุฒิของ
พนักงานสวนตําบล
(ตั้งจายจากเงินรายได)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของพนักงานสวนตําบล
(ตั้งจายจากเงินรายได)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 253,260 บาท

- ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได (ภ)
- คนงานทั่วไป (ท)
(ตั้งจายจากเงินรายได)

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเงินครองชีพของพนักงานจางที่มีสิทธิตามหลักเกณฑฯ
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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งบดําเนินงาน รวม 1,847,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 402,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 300,000 บาท

- คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้ง
  ใหมีหนาที่ในการดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางและ
  บริหารพัสดุ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและ
  การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ระเบียบกระทรวง
  การคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
  พ.ศ.2560  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อ/
  จัดจาง ฯลฯ
(ตั้งจายจากเงินรายได)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ในวันหยุดราชการ
(ตั้งจายจากเงินรายได)

คาเชาบาน จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิเบิกได
ตามระเบียบฯ
(ตั้งจายจากเงินรายได)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงาน
สวนตําบลที่มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ
(ตั้งจายจากเงินรายได)

ค่าใช้สอย รวม 1,190,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

- คาจางเหมาบริการตางๆ จํานวน 10,000 บาท

เชน คาจางเหมาถายเอกสาร จางทําป้ายชําระภาษี ฯลฯ 
(ตั้งจายจากเงินรายได)

- คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนฝึกอบรม จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนฝึกอบรม
สัมมนาตางๆของพนักงานสวนตําบล พนักงานจางและ
บุคคลที่เกี่ยวของ ฯลฯ
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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- คาปรับปรุงระบบอินเทอรเน็ต จํานวน 200,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการปรับปรุงระบบอินเทอรเน็ต
เชน คาวัสดุ อุปกรณ คาแรงงาน ฯลฯ 
ใหมีความพรอมรองรับการปฏิบัติงานในระบบบัญชี
คอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (e-LAAS,
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน)
(ตั้งจายจากเงินรายได)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

- คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายของ พนักงานสวนตําบล พนักงานจางและ
บุคคลอื่นที่เกี่ยวของ เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาที่พักและ
คาใชจายอื่น ฯลฯ
(ตั้งจายจากเงินรายได)

- โครงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองคความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการฝึกอบรมพัฒนาองคความรูเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหแกผูบริหาร
สมาชิกสภาทองถิ่น ขาราชการ และพนักงานสวนตําบล เชน
การจัดเก็บรายได การจัดทําแผนที่ภาษี การเงินการคลัง
การพัสดุ และการปฏิบัติงานในระบบคอมพิวเตอรของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น (e-laas)
(ตั้งจายจากเงินรายได)

- โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได จํานวน 800,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายตางๆ ในการจัดทําหรือปรับปรุงแผนที่ภาษี 
และทะเบียนทรัพยสิน และจัดทําขอมูลที่ดินและสิ่งปลูกสราง
ตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ.2550
(ตั้งจายจากเงินรายได)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อใหสามารถใชงานได
ตามปกติ เชน วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ ฯลฯ ของกองคลัง
(วงเงินไมเกิน 5,000 บาท)
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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ค่าวัสดุ รวม 215,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซื้อสิ่งของเครื่องใชตางๆ เชน กระดาษ ปากกา
สมุด แบบพิมพ ตรายาง  สมุดประวัติพนักงานสวนตําบล ฯลฯ
(ตั้งจายจากเงินรายได)

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นคาแบตเตอรี ยางนอก ยางใน สายไมล
หัวเทียน รถจักรยานยนต  ฯลฯ
(ตั้งจายจากเงินรายได)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 5,000 บาท

เพื่อเป็นคาน้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง ฯลฯ รถจักรยานยนต
(ตั้งจายจากเงินรายได)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นคาแผนซีดีหรือจานบันทึกขอมูล หัวพิมพ
ตลับผงหมึก เมาท อุปกรณคอมพิวเตอร ฯลฯ
(ตั้งจายจากเงินรายได)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 40,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 40,000 บาท

คาไปรษณีย คาสงหนังสือเรงดวน คาสงประกาศ ฯลฯ
(ตั้งจายจากเงินรายได)

งบลงทุน รวม 145,000 บาท
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ค่าครุภัณฑ์ รวม 145,000 บาท
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

- เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล  แบบที่ 2 จํานวน 60,000 บาท

(จอแสดงขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน  2  เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก
  (4 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอย
  กวา 2.8 GHz จํานวน 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ  
  Cache Memory ขนาดไมนอยกวา 8 MB
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยาง
  ใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
  1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากวงจรหลักที่มี
      หนวยความจํา ขนาดไมนอยกวา 2 GB
  2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวย
      ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit 
      ที่สามารถใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพไมนอย
      กวา 2 GB หรือ
  3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถใน
      การใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอย
      กวา 2 GB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดักวา มี
  ขนาดไมนอยกวา 4 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุ
  ไมนอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาด
  ความจุไมนอยกวา 120 GB จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network interface) แบบ
  10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 
  ชอง
- มีชองเชื่อมตอ (interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา
  ไมนอยกวา 3 ชอง
- มีแป้นพิมพและเมาส
- มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
 (ตั้งจายจากเงินรายได)
(ราคาตามเกณฑราคากลางฯ ประจําปี พ.ศ.2562)
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- เครื่องพิมพเลเซอรหรือ LED ขาวดํา ชนิด Network แบบที่ 2 จํานวน 30,000 บาท

(38 หนา/นาที) จํานวน 2 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 38  
  หนาตอนาที (ppm)
- สามารถพิมพเอกสารกลับหนาอัตโนมัติได – มี
  หนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 128 MB
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา 
  จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ
  10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 
  ชอง หรือสามารถใชงานผานเครือขายไรสาย Wi-Fi (IEEE 
  802.1 lb,g,n) ได
- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 250 แผน-สามารถใชได
  กับ A4,Leeter,Legal และ Custom
(ตั้งจายจากเงินรายได)
(ราคาตามเกณฑราคากลางฯ ประจําปี พ.ศ.2562)

- เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 5,000 บาท

จํานวน  2  เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
- มีกําลังไฟฟ้าดานนอกไมนอยกวา 800 VA (480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าไดไมนอยกวา 15 นาที
(ตั้งจายจากเงินรายได)
(ราคาตามเกณฑราคากลางฯ ประจําปี พ.ศ.2562)

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

- คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 50,000 บาท

รายจายเพื่อซอมแซม บํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
กองคลังองคการบริหารสวนตําบลไมเค็ด
(เพื่อใหใชงานไดตามปกติที่มีวงเงินเกินกวา 5,000 บาท)
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 80,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นคาตอบแทน อปพร.รักษาความสงบเรียบรอย
ตําบลไมเค็ด อํานวยความสงบเรียบรอยศูนยราชการจังหวัด
ปราจีนบุรี ออกตรวจปราบปรามยาเสพติดภายในตําบลปฎิบัติ
หนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมายและคําสั่งผูบังคับบัญชา ฯลฯ
(ตั้งจายจากเงินรายได)

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

- โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลสําคัญตางๆ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นคาจางเหมาทําอาหาร คาเชาเต็นท คาน้ําดื่ม น้ําแข็ง
คาใชจายอื่นๆ เชน เทศกาลปีใหม สงกรานต ฯลฯ เพื่อใหพี่
นองประชาชนเกิดตระหนักมีวินัยจราจรปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย
-  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจํา
งบประมาณ พ.ศ.2563 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(ตั้งจายจากเงินรายได)

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 1,967,040 บาท
งบบุคลากร รวม 627,500 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 627,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 244,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบลและเงินปรับปรุง
เงินเดือนเจาพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 335,500 บาท

- พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ภ)
   จํานวน 1 อัตรา (รถบรรทุกน้ําอเนกประสงค)
- พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ท)
   จํานวน 1 อัตรา (รถบรรทุกน้ําอเนกประสงค)
- คนงานประจํารถน้ํา(ท) จํานวน 2 อัตรา
(ตั้งจายจากเงินรายได)

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 48,000 บาท

เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว
(ตั้งจายจากเงินรายได)

งบดําเนินงาน รวม 1,042,360 บาท
ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
คาเบี้ยประชุม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยประชุมคณะกรรมการตางๆ เชน 
การประชุมคณะกรรมการชวยเหลือประชาชน ฯลฯ
(ตั้งจายจากเงินรายได)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
และวันหยุดราชการสําหรับพนักงานสวนตําบลและ
พนักงานจาง
(ตั้งจายจากเงินรายได)

ค่าใช้สอย รวม 540,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

- คาจางเหมาบริการเพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการตางๆ เชน คาจางเหมาบริการ
จางสูบน้ําเพื่อชวยเหลือประชาชน กรณีภัยแลง หรือ น้ําทวม
ตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล ฯลฯ
(ตั้งจายจากเงินรายได)

- คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนฝึกอบรม สัมมนาตางๆ จํานวน 100,000 บาท

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนฝึกอบรม สัมมนาตางๆ ของ
พนักงานสวนตําบล พนักงานจางและบุคคลที่เกี่ยวของ ฯลฯ
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

- คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

คาใชจายในการเดินทางไปราชการของพนักงานสวนตําบล 
พนักงานจางและบุคคลอื่นที่เกี่ยวของที่ไดรับอนุมัติใหเดิน
ทางไปราชการ เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาที่พัก คาพาหนะ ฯลฯ
(ตั้งจายจากเงินรายได)

- โครงการชวยเหลือประชาขนตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหาร
   สวนตําบล

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ
เครื่องอุปโภค บริโภค อาหาร เครื่องดํารงชีพ ฯลฯ 
ในการใหความชวยเหลือประชาชนในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
(ตั้งจายจากเงินรายได)

- โครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องตนใหแกประชาชน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดฝึกอบรมเชน วัสดุ อุปกรณ
คาวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวาง คาสถานที่ คาน้ําแข็ง
คาน้ําดื่ม ฯลฯ ในการฝึกอบรม
(ตั้งจายจากเงินรายได)

- โครงการฝึกอบรมและซอมแผนระงับอัคคีภัย จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดฝึกอบรมเชน วัสดุ อุปกรณ
คาวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวาง คาสถานที่ คาน้ําแข็ง
คาน้ําดื่ม ฯลฯ ในการฝึกอบรม
(ตั้งจายจากเงินรายได)

- โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร)ใหมหรือทบทวน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายตามโครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ใหมและทบทวน เชน คาชุด อปพร.
อาหาร เครื่องดื่ม คาวิทยากร คาวัสดุ ฯลฯ
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อใหสามารถใชงานได
ตามปกติ เชน วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ ฯลฯ ของงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
(วงเงินไมเกิน 5,000 บาท)
(ตั้งจายจากเงินรายได)

ค่าวัสดุ รวม 482,360 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท

คาเครื่องใชสํานักงาน เชน ปากกา กระดาษ สมุด แบบพิมพ 
ตรายาง  ฯลฯ
(ตั้งจายจากเงินรายได)

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 158,400 บาท

- เพื่อเป็นคาแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ฯลฯ 
  รถบรรทุกน้ํา  รถกระเชา
  จํานวน  150,000.- บาท
(ตั้งจายจากเงินรายได)

- แผงกั้นเหล็ก
  จํานวน 3 อันๆละ 2,800.- บาท  เป็นเงิน 8,400.- บาท
  รายละเอียดดังนี้
  - แผงกั้นเหล็กจราจร แบบมีลอ
  - ติดขอความตามที่ อบต.ไมเค็ด กําหนด
  - ขนาดขอความตามความเหมาะสม
(ตั้งจายจากเงินรายได)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นคาน้ํามันดีเซล น้ํามันเครื่อง ฯลฯ
รถบรรทุกน้ํา รถกระเชา ฯลฯ
(ตั้งจายจากเงินรายได)

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 30,000 บาท

คาจัดซื้อสารเคมีดับเพลิงเพื่อเติมถังดับเพลิงของ
องคการบริหารสวนตําบล และน้ํายาดับเพลิง
หมดอายุหรือเสื่อมคุณภาพ
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 132,000 บาท

ชุด อปพร. จํานวน 60 ชุดๆละ 2,200.- บาท
ประกอบดวย เสื้อ กางเกง หมวด เข็มขัด รองเทา ฯลฯ
(ตั้งจายจากเงินรายได)
(ราคาตามทองตลาด)

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 46,960 บาท
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- สายสงน้ําดับเพลิงขนาด 1.5 นิ้ว
  จํานวน 2 เสนๆละ 15,600.- บาท  เป็นเงิน  31,200.- บาท
  คุณลักษณะ
  - ยางสังเคราะห 3 ชั้น ทอดวยเสนใยสังเคราะหไฟเบอร
    (FIBER) ตลอดทั้งเสน ทั้งแนวตั้งและแนวนอน ภายใน
    เคลือบดวยยาง
    สังเคราะห ทนสารเคมี กรด ดาง ยาวไมนอยกวา 30 เมตร
  - ปลายสายทั้งสองดานมีขอตอสวมเร็วชนิดทองเหลือง ขนาด 2.5
    นิ้ว
  - เป็นผลิตภัณฑที่ไดรับการรับรองมาตรฐาน
(ตั้งจายจากเงินรายได)
(ราคาตามทองตลาด)

- ขอตอสวมเร็วตัวผูเกลียวนอก
  จํานวน 2 ชิ้นๆละ 850.- บาท  เป็นเงิน  1,700.- บาท
  คุณลักษณะ
  - ชนิดทองเหลือง ขนาด 2.5 นิ้ว เกลียวนอกเกลียวประปาขนาด   
    1.5 นิ้ว
(ตั้งจายจากเงินรายได)
(ราคาตามทองตลาด)

- ขอแยกสวมเร็ว 3 ทาง
  จํานวน 1 อันๆละ 7,500.- บาท  เป็นเงิน  7,500.- บาท
  คุณลักษณะ
  - ขอแยกสวมเร็ว 3 ทาง พรอมวาลวเปิด-ปิด 
    ขนาด 2.5x2.5x2.5 นิ้ว
(ตั้งจายจากเงินรายได)
(ราคาตามทองตลาด)

- ไฟฉายดับเพลิง
  จํานวน 2 อันๆละ 3,280.- บาท  เป็นเงิน 6,560.- บาท
  คุณลักษณะ
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  - กันการเกิดประกายไฟ
  - กันน้ําและฝุ่น
  - ใชถานขนาด AA
  - เป็นผลิตภัณฑที่ไดรับการรับรองมาตรฐาน
(ตั้งจายจากเงินรายได)
(ราคาตามทองตลาด)

วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นคาวัสดุอุปกรณอื่นๆที่ไมเขาลักษณะประเภท
ตามระเบียบวิธีการงบประมาณฯ
(ตั้งจายจากเงินรายได)

งบลงทุน รวม 297,180 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 297,180 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

- พัดลมติดผนัง จํานวน 4,380 บาท

จํานวน 2 เครื่องๆละ 2,190.- บาท
พัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว
(ตั้งจายจากเงินรายได)
(ราคาตามทองตลาด)

ครุภัณฑงานบานงานครัว

- ตูทําน้ํารอนน้ําเย็นขนาด 2 ก๊อก จํานวน 6,200 บาท

จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหัวก๊อกจายน้ําเป็นน้ําเย็น 1 หัว น้ํารอน 1 หัว
- เป็นเครื่องทําน้ํารอนและน้ําเย็นแบบตั้งพื้น
- ความจุถังเก็บน้ําเย็นไมนอยกวา 4 ลิตร
- ความจุถังเก็บน้ํารอนไมนอยกวา 2 ลิตร
- ตัวเครื่องทั้งภายในและภายนอกทําดวยวัสดุหรือโลหะที่
  ไมเป็นสนิม
- มีระบบตัดไฟอัตโนมัติ
(ตั้งจายจากเงินรายได)
(ราคาตามทองตลาด)

ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง
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- ชุดดับเพลิง จํานวน 86,600 บาท

จํานวน 2 ชุดๆละ 43,300.- บาท
ประกอบดวย
เสื้อดับเพลิง กางเกงดับเพลิง และหมวกดับเพลิง
คุณลักษณะ ดังนี้
เสื้อดับเพลิง
- ชั้นนอกเป็นผาที่มีคุณสมบัติป้องกันความรอนและทนการเผา
  ไหมไดดี
- ชั้นที่สองเป็นผาแบบลมผานไดดี กันน้ําและไอน้ํา
- ชั้นที่สามเป็นผานวมกันความรอน
- ตัวเสื้อยึดติดกันดวยซิปหรือกระดุมทนความรอน มีสาบเสื้อปิด
  ทับอีกชั้นติดยึดแบบตีนตุ๊กแก
- คอเสื้อมีสาบปิดทับอีกชั้นติดยึดแบบตีนตุ๊กแก
- ปลายแขนเสื้อมีผายึดติดมีชองเสียบนิ้วโป้ง
- มีกระเป๋าสําหรับใสวิทยุสื่อสารที่บริเวณอกซาย
- มีกระเป๋าที่ตัวเสื้อทั้งสองดาน พรอมฝาปิด
- มีแผนผาบุที่บริเวณขอศอกทั้งสองขาง
- มีแถบสะทอนแสงเย็บติดที่บริเวณตัวเสื้อและแขนทั้งสองขาง
กางเกงดับเพลิง
- ผาชั้นนอกและชั้นในเป็นผาชนิดเดียวกับเสื้อดับเพลิง
  เป็นกางเกงขายาวทรงกระบอก มีสายรัดเอวสามารถปรับระดับ
  ได
- มีสายคลองไหลสามารถปรับระดับได
- มีสาบปิดทับบริเวณเป้ากางเกงอีกชั้นติดยึดดวยตีนตุ๊กแก
- มีกระเป๋าบริเวณขากางเกงทั้งสองขาง พรอมฝาปิดมีแผนผาบุ
  ที่บริเวณหัวเขาทั้งสองขาง
- มีแถบสะทอนแสงเย็บติดที่ขอกางเกงทั้งสองขางโดยรอบ
หมวกดับเพลิง
- รูปทรงกลม มีสันอยูดานบน ชนิดป้องกันเต็มศีรษะ
- มีกระบังหนาป้องกันความรอนและสะทอนรังสีความรอนสามารถ
  เลื่อนขึ้น-ลงไดภายในตัวหมวก
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- ภายในแผนกระบังหนาป้องกันความรอนมีแวนกันสะเก็ดไฟ
- ชั้นในหมวกมีแผนโฟมขึ้นรูปกันกระแทกและรองรับศีรษะ
- มีสายรัดคาง พรอมที่รัดคาง สามารถปรับกระชับไดและถอด
  ไดงาย
- ชุดรองในหมวกสามารถปรับไดแบบเร็ว
- มีอุปกรณสําหรับยึดไฟฉายทั้งสองขาง
- เสื้อ กางเกง และหมวกเป็นผลิตภัณฑที่ไดรับรองมาตรฐาน
(ตั้งจายจากเงินรายได)
(ราคาตามทองตลาด)

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

- คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 200,000 บาท

รายจายเพื่อซอมแซม บํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(เพื่อใหใชงานไดตามปกติที่มีวงเงินเกินกวา 5,000 บาท)
(ตั้งจายจากเงินรายได)

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 491,000 บาท

งบบุคลากร รวม 491,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 491,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 449,000 บาท

- ผูอํานวยการกองการศึกษาฯ
- นักวิชาการศึกษา
(ตั้งจายจากเงินรายได)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของพนักงานสวนตําบล
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 8,096,870 บาท
งบบุคลากร รวม 2,418,010 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,418,010 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,539,120 บาท

ครูผูดูแลเด็ก  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
องคการบริหารสวนตําบลไมเค็ด
จํานวน  5  อัตรา
-  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจํางบประมาณ พ.ศ.2563 
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 758,890 บาท

คาตอบแทนพนักงานจาง  จํานวน 6 อัตรา
ผูชวยผูดูแลเด็ก  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ภ)จํานวน 4 อัตรา
ผูดูแลเด็ก  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ท)จํานวน 2 อัตรา
-  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจํางบประมาณ พ.ศ.2563 
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  จํานวน 441,600.- บาท)
(ตั้งจายจากเงินรายได  จํานวน 317,290.- บาท)

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 120,000 บาท

คาเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง จํานวน 6 อัตรา
-  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจํางบประมาณ พ.ศ.2563 
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  จํานวน 72,000.- บาท)
(ตั้งจายจากเงินรายได  จํานวน 48,000.- บาท)
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งบดําเนินงาน รวม 2,723,260 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,070,910 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

- คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนฝึกอบรม จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนและฝึกอบรม สัมมนาตางๆ ของ
ขาราชการครู และพนักงานจาง ฯลฯ
(ตั้งจายจากเงินรายได)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

- คาใชจายในการจัดกิจกรรมวันเด็ก จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดกิจกรรมตางๆ เชน
คาจัดสถานที่  คาอาหาร น้ําดื่ม เครื่องดื่ม
วิทยากร วัสดุอุปกรณ ฯลฯ
(ตั้งจายจากเงินรายได) 

- คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายของบุคลากรทางการศึกษา 
ขาราชการครู พนักงานจางและผูที่เกี่ยวของ
เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาที่พัก คาพาหนะและ
คาใชจายอื่น ฯลฯ
(ตั้งจายจากเงินรายได)

- คาใชจายในการพัฒนาครูผูดูแลเด็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายสําหรับการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
ขาราชการครู พนักงานจาง ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
องคการบริหารสวนตําบลไมเค็ด จํานวน 4 ศูนย 
ในการอบรมหรือฝึกอบรมหรือการศึกษาดูงาน
นอกสถานที่ เชน คาจางเหมาพาหนะ คาอาหาร คาน้ําดื่ม
คาวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ ฯลฯ
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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- โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา
   สําหรับสนับสนุนคาจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
   คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว)

จํานวน 198,130 บาท

อัตราคนละ 1,700 บาท/ปี จํานวน 4 ศูนย
1. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานแหลมหิน
2. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองยาว
3. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองเตา
4. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานแหลมไผ
รวมจํานวนเด็ก  117 คน ขอมูลเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน
 2562 และกําหนดแผนรองรับเด็กเพิ่ม รอยละ 5
-  วิธีการขั้นตอนในการเบิกหักผลักสงเขาบัญชีเงินฝากธนาคาร
ของสถานศึกษาใหปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ดวนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว 1918 ลงวันที1่6 มิถุนายน 2552
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนที่สุด ที่ มท
0816.2/ว 2598  ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป )

- โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา
   สําหรับสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา
   คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

จํานวน 50,110 บาท

อัตราคนละ 430 บาท/ปี จํานวน 4 ศูนย
1. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานแหลมหิน
2. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองยาว
3. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองเตา
4. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานแหลมไผ
รวมจํานวนเด็ก  117 คน ขอมูลเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน
 2562 และกําหนดแผนรองรับเด็กเพิ่ม รอยละ 5
  -  วิธีการขั้นตอนในการเบิกหักผลักสงเขาบัญชีเงินฝากธนาคาร
ของสถานศึกษาใหปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ดวนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว 1918 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนที่สุด ที่ มท
0816.2/ว 2598  ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป )
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- โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา
   สําหรับสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา
   คาเครื่องแบบนักเรียน สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

จํานวน 34,960 บาท

อัตราคนละ 300 บาท/ปี จํานวน 4 ศูนย
1. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานแหลมหิน
2. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองยาว
3. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองเตา
4. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานแหลมไผ
รวมจํานวนเด็ก  117 คน ขอมูลเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน
 2562 และกําหนดแผนรองรับเด็กเพิ่ม รอยละ 5
-  วิธีการขั้นตอนในการเบิกหักผลักสงเขาบัญชีเงินฝากธนาคาร
ของสถานศึกษาใหปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ดวนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว 1918 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนที่สุด ที่ มท
0816.2/ว 2598  ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป )

- โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา
   สําหรับสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา
   คาหนังสือเรียน สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

จํานวน 23,310 บาท

อัตราคนละ 200 บาท/ปี จํานวน 4 ศูนย
1. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานแหลมหิน
2. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองยาว
3. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองเตา
4. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานแหลมไผ
รวมจํานวนเด็ก  117 คน ขอมูลเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน
 2562 และกําหนดแผนรองรับเด็กเพิ่ม รอยละ 5
  -  วิธีการขั้นตอนในการเบิกหักผลักสงเขาบัญชีเงินฝากธนาคาร
ของสถานศึกษาใหปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ดวนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว 1918 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนที่สุด ที่ มท
0816.2/ว 2598  ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป )
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- โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา
   สําหรับสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา
   คาอุปกรณการเรียน สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

จํานวน 23,310 บาท

อัตราคนละ 200 บาท/ปี จํานวน 4 ศูนย
1. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานแหลมหิน
2. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองยาว
3. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองเตา
4. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานแหลมไผ
รวมจํานวนเด็ก  117 คน ขอมูลเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน
 2562 และกําหนดแผนรองรับเด็กเพิ่ม รอยละ 5
-  วิธีการขั้นตอนในการเบิกหักผลักสงเขาบัญชีเงินฝากธนาคาร
ของสถานศึกษาใหปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ดวนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว 1918 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนที่สุด ที่ มท
0816.2/ว 2598  ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป )

- โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา
   สําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กปฐมวัยใน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

จํานวน 571,090 บาท

อัตราคนละ 20 บาท จํานวน 245 วัน จํานวน 4 ศูนย
1. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานแหลมหิน
2. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองยาว
3. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองเตา
4. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานแหลมไผ
รวมจํานวนเด็ก  117 คน ขอมูลเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน
 2562 และกําหนดแผนรองรับเด็กเพิ่ม รอยละ 5
-  วิธีการขั้นตอนในการเบิกหักผลักสงเขาบัญชีเงินฝากธนาคาร
ของสถานศึกษาใหปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ดวนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว 1918 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนที่สุด ที่ มท
0816.2/ว 2598  ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป )
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อใหสามารถใชงานได
ตามปกติ เชน วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ ฯลฯ ของศูนยพัฒนา
เด็กเล็กในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลไมเค็ด
(วงเงินไมเกิน 5,000 บาท)
(ตั้งจายจากเงินรายได)

ค่าวัสดุ รวม 1,592,350 บาท
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาวัสดุ อุปกรณ น้ํายาทําความสะอาด
น้ํายาฆาเชื้อโรค ฯลฯ ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลไมเค็ด
จํานวน 4 ศูนย
(ตั้งจายจากเงินรายได)

คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,567,350 บาท

- เพื่อเป็นคาอาหารเสริม(นม) เด็กนักเรียน จํานวน 3 โรงเรียน
1. โรงเรียนบานแหลมหิน
2. โรงเรียนบานหนองเตา
3. โรงเรียนบานแหลมไผ
- เพื่อเป็นคาอาหารเสริม(นม) เด็กเล็กอายุ 2-5 ปี
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองคการบริหารสวนตําบล
ไมเค็ด
จํานวน 4 ศูนย
1. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานแหลมหิน
2. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองยาว
3. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองเตา
4. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานแหลมไผ
รวมจํานวนเด็ก  818 คน ขอมูลเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน
 2562 และกําหนดแผนรองรับเด็กเพิ่ม รอยละ 5ขอมูลเด็ก ณ วันที่ 10
 มิถุนายน 2562
คนละ 7.37 บาทตอวัน จํานวน 260 วัน 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนที่สุด ที่ มท
0816.2/ว 2598  ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป )
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อเป็นคาป้าย วัสดุ อุปกรณ ฯลฯ สําหรับโฆษณาและ
เผยแพรเกี่ยวกับกิจการของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
องคการบริหารสวนตําบลไมเค็ด จํานวน 4 ศูนย
(ตั้งจายจากเงินรายได)

 
ค่าสาธารณูปโภค รวม 60,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากระแสไฟฟ้าศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลไมเค็ด
จํานวน 4 ศูนย
(ตั้งจายจากเงินรายได)

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ําประปาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลไมเค็ด
จํานวน 4 ศูนย
(ตั้งจายจากเงินรายได)

งบลงทุน รวม 150,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 50,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

- คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 50,000 บาท

รายจายเพื่อซอมแซม บํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลไมเค็ด
(เพื่อใหใชงานไดตามปกติที่มีวงเงินเกินกวา 5,000 บาท)
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 100,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

- คาปรับปรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง
  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลไมเค็ด

จํานวน 100,000 บาท

รายจายเพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติที่มีวงเงิน
เกินกวา 5,000 บาท เชน
คาปรับปรุงอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ฯลฯ
(ตั้งจายจากเงินรายได)

งบเงินอุดหนุน รวม 2,805,600 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,805,600 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

- โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา
   สําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน

จํานวน 2,805,600 บาท

โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(สพฐ.) จํานวน 3 โรงเรียน
1. โรงเรียนบานแหลมหิน
2. โรงเรียนบานหนองเตา
3. โรงเรียนบานแหลมไผ
รวมจํานวนเด็ก  701 คนๆละ 20 บาท จํานวน 200 วัน 
ขอมูลเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนที่สุด ที่ มท
0816.2/ว 2598  ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป )
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 600,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 360,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 360,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

- โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา จํานวน 120,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายสําหรับสํารวจขอมูลจํานวนสัตวและ
ขึ้นทะเบียนสัตว  และสําหรับขับเคลื่อนโครงการสัตวปลอดโรค
คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธานศาสตราจารย
ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

- โครงการรณรงคป้องกันโรคไขเลือดออก จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการโครงการรณรงค
ป้องกันโรคไขเลือดออก กิจกรรมสงเสริมสุขภาพการป้องกัน
และควบคุมโรคในชุมชน เชน คาเคมีภัณฑตางๆ คาป้ายประชา
สัมพันธ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาจางเหมาบริการตางๆ
และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของเป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การแขงขัน
กีฬาและสงตัวนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2559
(ตั้งจายจากเงินรายได)

- โครงการอบรมใหความรูการคัดแยกขยะ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายการจัดหาวัสดุ อุปกรณ วิทยากร ฯลฯ 
ในการรณรงคและอบรมใหความรูการคัดแยกขยะ 
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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งบเงินอุดหนุน รวม 240,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 240,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

- อุดหนุนคณะกรรมการหมูบานโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข จํานวน 240,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนใหคณะกรรมการหมูบานตาม
โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 3,922,300 บาท

งบบุคลากร รวม 2,362,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,362,900 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,392,700 บาท

- ผูอํานวยการกองชาง
- หัวหนาฝ่ายกอสราง
- วิศวกรโยธา
- เจาพนักงานธุรการ
- นายชางโยธา
(ตั้งจายจากเงินรายได)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวและ
เงินเพิ่มตามคุณวุฒิของพนักงานสวนตําบล
(ตั้งจายจากเงินรายได)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเงินประจําตําแหนงของพนักงานสวนตําบล
(ตั้งจายจากเงินรายได)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 794,200 บาท

เพื่อเป็นคาจางพนักงานจางที่ปฏิบัติงาน จํานวน 7 อัตรา
- ผูชวยนายชางโยธา (ภ) จํานวน 1 อัตรา
- คนงานทั่วไป (ท) จํานวน 6 อัตรา
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 96,000 บาท

เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง
(ตั้งจายจากเงินรายได)

งบดําเนินงาน รวม 1,224,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 542,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 400,000 บาท

- คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้ง
  ใหมีหนาที่ในการดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางและ
  บริหารพัสดุ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและ
  การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ระเบียบกระทรวงการคลัง
  วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
  พ.ศ.2560  ประกาศเรื่องหลักเกณฑและวิธีการกําหนดราคากลาง
  งานกอสราง ดังนี้ คณะกรรมการกําหนดราคากลางงานกอสราง
  ผูควบคุมงานกอสราง ฯลฯ 
- คาตอบแทนผูรับรองแบบกอสราง  ผูออกแบบกอสราง
(ตั้งจายจากเงินรายได)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 8,000 บาท

เพื่อเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
และวันหยุดราชการ
(ตั้งจายจากเงินรายได)

คาเชาบาน จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบลที่มี
สิทธิเบิกไดตามระเบียบ
(ตั้งจายจากเงินรายได)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแก
พนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิเบิกตามระเบียบ
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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ค่าใช้สอย รวม 270,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

- คาจางเหมาบริการ จํานวน 20,000 บาท

เป็นคาจางเหมาบริการ เชน คาจางถายเอกสารแบบแปลน 
ถายพิมพเขียวตางๆ คาจางเหมากรณีเกิดเหตุฉุกเฉินตางๆ
ฯลฯ
(ตั้งจายจากเงินรายได)

- คาธรรมเนียมลงทะเบียนและฝึกอบรม สัมมนาตางๆ จํานวน 50,000 บาท

เป็นคาธรรมเนียมลงทะเบียนและฝึกอบรม สัมมนาตางๆ
ของพนักงานสวนตําบล พนักงานจางและบุคคลที่เกี่ยวของ
ฯลฯ 
(ตั้งจายจากเงินรายได)

- คาเบี้ยประกัน จํานวน 30,000 บาท

เป็นคาเบี้ยประกันภัยรถยนต อบต.เชน รถบรรทุกขยะมูลฝอย
รถกระบะ ฯลฯ
(ตั้งจายจากเงินรายได)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

- คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
สวนตําบล พนักงานจาง และบุคคลที่เกี่ยวของ 
เพื่อเป็นคาเบี้ยเลี้ยง คาที่พัก คาพาหนะ คาใชจายอื่นๆ
(ตั้งจายจากเงินรายได)

- คาใชจายในการตรวจสอบที่สาธารณประโยชนในเขตพื้นที่อบต.ไมเค็ด จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการขอออกรังวัด
ที่สาธารณประโยชนในเขตตําบลไมเค็ด ฯลฯ 
(ตั้งจายจากเงินรายได)

- คาธรรมเนียมออกเอกสารสิทธิหนังสือสําคัญที่หลวง จํานวน 50,000 บาท

คาธรรมเนียมออกเอกสารสิทธิหนังสือสําคัญที่หลวง 
(นสล)เพื่อเป็นคาใชจายในการขอออกรังวัด
ที่สาธารณประโยชนในเขตตําบลไมเค็ด ฯลฯ 
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อใหสามารถใชงานได
ตามปกติ เชน วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ ฯลฯ ของกองชาง
(วงเงินไมเกิน 5,000 บาท)
(ตั้งจายจากเงินรายได)

ค่าวัสดุ รวม 410,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เครื่องใชตางๆ เชน
ปากกา ดินสอ สมุด ตรายาง ฯลฯ
(ตั้งจายจากเงินรายได)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน หลอดไฟฟ้า 
สายไฟฟ้า สวิทต สตาทรเตอร ฯลฯ
(ตั้งจายจากเงินรายได)

วัสดุกอสราง จํานวน 80,000 บาท

เพื่อเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอสราง เชน ไม น้ํามันทาไม
ทินเนอร ตะปู คอน  คีม ทอน้ํา เลื่อย เสาปูนปกแนวเขต
ฯลฯ
(ตั้งจายจากเงินรายได)

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 40,000 บาท

เพื่อเป็นคาจัดซื้อแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล
หัวเทียน รถบรรทุก  รถกระบะ รถจักรยานยนต ฯลฯ
(ตั้งจายจากเงินรายได)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นคาจัดซื้อกระดาษเขียนโปสเตอร ผา ไมอัด 
ป้ายไวนิล สี ป้ายประชาสัมพันธ ฯลฯ
(ตั้งจายจากเงินรายได)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 60,000 บาท

เพื่อเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนซีดี จานบันทึก
ขอมูล เมาท แป้นพิมพ หมึกเครื่องพิมพ ฯลฯ
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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วัสดุอื่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นคาจัดซื้อทราย กระสอบปุ๋ย เชือก ฯลฯ 
เพื่อทําโครงการฝายกระสอบทราย ป้องกันภัยแลง แกไขปญหาน้ํานอยในหนา
แลงเพื่อชวยเหลือชาวสวนใหมีน้ําใช
ตลอดฤดูแลง
(ตั้งจายจากเงินรายได)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 2,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 2,000 บาท

คาไปรษณีย คาสงหนังสือเรงดวน ฯลฯ
(ตั้งจายจากเงินรายได)

งบลงทุน รวม 335,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 335,400 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

- เกาอี้ทํางานขาเหล็กแบบมีลอ จํานวน 15,000 บาท

จํานวน  4  ชุด
(ราคาตามทองตลาด)
(ตั้งจายจากเงินรายได)

- โต๊ะทํางานเหล็ก จํานวน 7,000 บาท

- ขนาด 5 ฟุต  จํานวน 1 ชุด
(ราคาตามทองตลาด)
(ตั้งจายจากเงินรายได)

- โต๊ะสําหรับวางคอมพิวเตอร จํานวน 7,000 บาท

ขนาดไมนอยกวา 60x80x125 ซม.
จํานวน  1  ชุด
(ราคาตามทองตลาด)
(ตั้งจายจากเงินรายได)

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

- รถจักรยานยนต ขนาด 150 ซีซี จํานวน 87,000 บาท

ขนาด 150 ซีซี จํานวน 1 คัน
คุณลักษณะเฉพาะสังเขปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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ครุภัณฑงานบานงานครัว

- ตูเย็น จํานวน 9,400 บาท

ขนาด 7 คิวบิกฟุต
จํานวน  1  หลัง
คุณลักษณะเฉพาะสังเขปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
(ตั้งจายจากเงินรายได)

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

- เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 10,000 บาท

จํานวน  4  เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
- มีกําลังไฟฟ้าดานนอกไมนอยกวา 800 VA (480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าไดไมนอยกวา 15 นาที
(ตั้งจายจากเงินรายได)
(ราคาตามเกณฑราคากลางฯ ประจําปี พ.ศ.2562)

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

- คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 200,000 บาท

รายจายเพื่อซอมแซม บํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
กองชางองคการบริหารสวนตําบลไมเค็ด
(เพื่อใหใชงานไดตามปกติที่มีวงเงินเกินกวา 5,000 บาท)
(ตั้งจายจากเงินรายได)

งานไฟฟ้าถนน รวม 15,757,952 บาท
งบดําเนินงาน รวม 240,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 240,000 บาท
วัสดุกอสราง จํานวน 40,000 บาท

เป็นคาจัดซื้อวัสดุกอสราง เชน ไม เหล็ก ลวดเชื่อม คอน
ตะปู ทอน้ํา เลื่อย ทินเนอร น้ํามันทาไม ฯลฯ
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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วัสดุอื่น จํานวน 200,000 บาท

เป็นคาจัดซื้อทราย หิน ลูกรัง ปูน ยางมะตอย ฯลฯ
เพื่อไวซอมแซมถนนที่เป็นหลุมเป็นบอเล็กนอย
ถนนคอนกรีตที่เป็นหลุม ถนนลาดยางที่เป็นหลุม
มาดําเนินการซอมแซมใหใชงานไดเหมือนเดิม
เป็นการแกไขปญหาเรงดวน
(ตั้งจายจากเงินรายได)

งบลงทุน รวม 14,595,952 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 14,595,952 บาท
อาคารตาง ๆ

- โครงการกอสรางอาคารเอนกประสงค  ม.4 
   บริเวณที่สาธารณะเนินตาสิงค

จํานวน 750,000 บาท

สภาพเดิม
เป็นพื้นที่โลงไมมีสิ่งปลูกสราง 
สภาพใหม
ตองการกอสรางอาคารเอนกประสงค รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
750,000.- บาท
ตามแบบแปลนอบต.ไมเค็ด  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

- โครงการกอสราง ถนน  คสล.  ซอยบานนางสมสวน  ศรีสวย
   ม.4

จํานวน 310,800 บาท

สภาพเดิม
เป็นถนนลูกรัง กวางเฉลี่ย 4.00 เมตร  ยาว 190 เมตร
ถนนมีลักษณะเป็นหลุมเป็นบอประชาชนที่สัญจรไปมา
อาจเกิดอันตรายได
สภาพใหม
เป็นถนน  คสล. กวาง 3.00 เมตร ยาว 190 เมตร หนาเฉลี่ย
0.15 เมตร ไหลทางลูกรังเฉลี่ยขางละ 0-0.50 เมตร หรือ
ตามสภาพพื้นที่  หรือมีพื้นที่ถนนคอนกรีต ไมนอยกวา 570
ตารางเมตร  คาวัสดุและคาแรง เป็นเงินจํานวน 224,868.67
บาท  และคา FACTOR  F 1.3822  จํานวน 85,944.81
บาท   พรอมป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
310,813.48 บาท ปรับราคาใหเหมาะสม จํานวน
310,800.-  บาท
ตามแบบแปลนอบต.ไมเค็ด  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

- โครงการกอสราง ถนน  คสล.  บริเวณรอบสระหนองปรือ  ม.5 จํานวน 417,300 บาท

สภาพเดิม
เป็นถนนลูกรัง  กวาง 3  เมตร  ยาว  255 เมตร  ถนนมี
ลักษณะเป็นหลุมเป็นบอประชาชนที่สัญจรไปมาอาจเกิด
อันตรายได
สภาพใหม
เป็นถนน  คสล. กวาง 3.00 เมตร ยาว 255 เมตร หนาเฉลี่ย
0.15 เมตร  ไหลทางลูกรังเฉลี่ยขางละ 0-0.50 เมตร  หรือ
ตามสภาพพื้นที่  หรือมีพื้นที่ถนนคอนกรีต  ไมนอยกวา
765  ตารางเมตร  คาวัสดุและคาแรง เป็นเงินจํานวน
301,930.03  บาท  และคา FACTOR  F 1.3822  จํานวน 115,397.66
 บาท   พรอมป้ายโครงการ จํานวน
1 ป้าย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  417,327.69 บาท  ปรับราคาใหเหมาะ
สม  จํานวน   417,300.-  บาท
ตามแบบแปลนอบต.ไมเค็ด  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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- โครงการกอสราง ถนน  คสล.  เสนทางขางที่ดินนางพี  
   ดํารงราชภักดี ถึง บานนายเทียน  ศรีพุธโธ  ม.5

จํานวน 294,400 บาท

สภาพเดิม
เป็นถนนลูกรัง  กวาง 3 เมตร  ยาว 180 เมตร ถนนมี
ลักษณะเป็นหลุมเป็นบอประชาชนที่สัญจรไปมาอาจ
เกิดอันตรายได
สภาพใหม
เป็นถนน  คสล. กวาง 3.00 เมตร  ยาว 180 เ มตร  หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร  ไหลทางลูกรังเฉลี่ยขางละ 0-0.50 เมตร
หรือตามสภาพพื้นที่  หรือมีพื้นที่ถนนคอนกรีต ไมนอยกวา
540  ตารางเมตร  คาวัสดุและคาแรง เป็นเงินจํานวน
213,018.01 บาท  และคา FACTOR  F 1.3822 จํานวน
81,415.49 บาท   พรอมป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 294,433.50 บาท  ปรับราคาให
เหมาะสม  จํานวน   294,400.-  บาท
ตามแบบแปลนอบต.ไมเค็ด  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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- โครงการกอสราง ถนน  คสล. ม.7 ตอจากปีงบประมาณ 2562
   ซอยรวมใจ

จํานวน 841,300 บาท

สภาพเดิม
ชวงที่ 1
เป็นถนนลูกรัง กวาง 4.50 เมตร  ยาว 70 เมตร ถนนมี
ลักษณะเป็นหลุมเป็นบอประชาชนที่สัญจรไปมาอาจเกิด
อันตรายได
ชวงที่ 2 
เป็นถนนลูกรัง กวาง 5.00 เมตร  ยาว 328 เมตร ถนนมี
ลักษณะเป็นหลุมเป็นบอประชาชนที่สัญจรไปมาอาจเกิด
อันตรายได
สภาพใหม
ชวงที่ 1  
เป็นถนน คสล. กวาง 3.50 เมตร ยาว 70.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหลทางลูกรังเฉลี่ยขางละ 0-0.50
เมตร  หรือตามสภาพพื้นที่ หรือมีพื้นที่ถนนคอนกรีต
ไมนอยกวา 245 ตารางเมตร  คาวัสดุและคาแรง เป็นเงิน
จํานวน 95,736.83 บาท และคา FACTOR  F 1.3822
จํานวน 36,590.61 บาท พรอมป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 132,327.44 บาท
ชวงที่ 2
เป็นถนน คสล. กวาง 4.00 เมตร ยาว 328.00 เมตร หนา
0.15 เมตร ไหลทางลูกรังเฉลี่ยขางละ 0-0.50 เมตร หรือ
ตามสภาพพื้นที่  หรือมีพื้นที่ถนนคอนกรีต ไมนอยกวา
1,312 ตารางเมตร  คาวัสดุและคาแรง เป็นเงินจํานวน
512,995.52  บาท  และคา FACTOR  F 1.3822
จํานวน 196,066.88 บาท พรอมป้ายโครงการจํานวน 1
ป้าย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 709,062.40 บาท รวมทั้งสองชวง
เป็นเงิน จํานวน  841,389.84  ปรับราคาใหเหมาะสม
เป็นเงิน  841,300.- บาท
ตามแบบแปลนอบต.ไมเค็ด  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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- โครงการกอสราง ถนน  คสล. ม.8 สายบานนางนิรมล
   กาญจนสุธา ถึง บานนายมวน  เจือเพ็ชร

จํานวน 495,800 บาท

สภาพเดิม
เป็นถนนลูกรัง กวาง 3.00 เมตร ยาว 420.00 เมตร
ถนนมีลักษณะเป็นหลุมเป็นบอประชาชนที่สัญจรไปมา
อาจเกิดอันตรายได
สภาพใหม
เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 2.50 เมตร ยาว 365.00
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหลทางลูกรังเฉลี่ยขางละ
0-0.25 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ หรือมีพื้นที่ถนนคอนกรีต
ไมนอยกวา 912.50 ตารางเมตร คาวัสดุและคาแรง
เป็นเงินจํานวน 358,771.26 บาท และคา FACTOR  F
1.3822  จํานวน 137,122.38 บาท พรอมป้ายโครงการ
จํานวน 1 ป้าย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 495,893.64 บาท ปรับ
ราคาใหเหมาะสม จํานวน 495,800.- บาท
ตามแบบแปลนอบต.ไมเค็ด  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

- โครงการกอสราง ถนน  คสล. ม.8 เสนหลังวัดแหลมไผ
   จากที่ดินนายฉลอง  จันหาถึงบานนางกัณหา ขยันงาน

จํานวน 182,200 บาท

สภาพเดิม
เป็นถนนลูกรัง กวาง 3.50 เมตร ยาว 100.00 เมตร 
ถนนมีลักษณะเป็นหลุมเป็นบอประชาชนที่สัญจรไปมา
อาจเกิดอันตรายได
สภาพใหม
เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 3.00 เมตร ยาว 100.00
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหลทางลูกรังเฉลี่ยขางละ
0.25 เมตร  หรือคิดเป็นพื้นที่ถนน คสล.ไมนอยกวา 300
ตารางเมตร และเสริมดินลูกรังที่ระยะ 0+0.40+0+100
เมตร  กวาง 3.50 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนาเฉลี่ย
0.15 เมตร หรือคิดเป็นปริมาณดินลูกรังไมนอยกวา 36
ลูกบาศกเมตร คาวัสดุและคาแรง เป็นเงินจํานวน
131,887.03 บาท และคา FACTOR  F 1.3822 จํานวน
50407.22 บาท พรอมป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย รวม
เป็นเงินทั้งสิ้น 182,294.26 บาท ปรับราคาใหเหมาะสม
จํานวน 182,200.- บาท
ตามแบบแปลนอบต.ไมเค็ด  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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- โครงการกอสรางถนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานนายโปรง
   บุญสง ม.2

จํานวน 432,200 บาท

สภาพเดิม
เป็นถนนลูกรัง  กวางเฉลี่ย  4  เมตร  ยาว 310 เมตร ถนนมี
ลักษณะเป็นหลุมเป็นบอประชาชนที่สัญจรไปมาอาจเกิด
อันตรายได
สภาพใหม
เป็นถนน  คสล.  กวาง  4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนาเฉลี่ย
0.15 เมตร  ไหลทางลูกรังเฉลี่ยขางละ 0-0.50 เมตร  หรือ
ตามสภาพพื้นที่  หรือมีพื้นที่ถนนคอนกรีต ไมนอยกวา 800
ตารางเมตร คาวัสดุและคาแรง เป็นเงินจํานวน 312,745.82
บาท  และคา FACTOR  F 1.3822  จํานวน 119,531.45
บาท   พรอมป้ายโครงการจํานวน  1 ป้าย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
432,277.27 บาท  ปรับราคาใหเหมาะสม  จํานวน
432,200.-  บาท
ตามแบบแปลนอบต.ไมเค็ด  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

- โครงการกอสรางถนน คสล. ม.9 จากวัดทาเรือ ถึงเขตติดตอ
   หมูที่ 1 บานแหลมหิน

จํานวน 323,800 บาท

สภาพเดิม
เป็นถนนลูกรัง  กวาง 5.00 เมตร ยาว 840.00 เมตร ถนน
มีลักษณะเป็นหลุมเป็นบอประชาชนที่สัญจรไปมาอาจเกิด
อันตรายได
สภาพใหม
เป็นถนน คสล. กวาง 4.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร  หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร ไหลทางลูกรังเฉลี่ยขางละ 0-0.50 เมตร
หรือตามสภาพพื้นที่  หรือมีพื้นที่ถนนคอนกรีต ไมนอยกวา
600 ตารางเมตร  คาวัสดุและคาแรง เป็นเงินจํานวน
234,323.37  บาท  และคา FACTOR  F 1.3822 
จํานวน 89,558.39 บาท  พรอมป้ายโครงการจํานวน 1
ป้าย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 323,881.76 บาท  ปรับราคาให
เหมาะสม  จํานวน  323,800.- บาท
ตามแบบแปลนอบต.ไมเค็ด  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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- โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทียนเหอ
  ตอจากปีงบประมาณ 2562  ม.2

จํานวน 386,200 บาท

สภาพเดิม
เป็นถนนลูกรัง  กวางเฉลี่ย 4 เมตร  ยาว 300 เมตร ถนน
มีลักษณะเป็นหลุมเป็นบอประชาชนที่สัญจรไปมาอาจเกิด
อันตรายได
สภาพใหม
เป็นถนน  คสล. กวาง 4.00 เมตร ยาว 179 เมตร หนาเฉลี่ย
0.15 เมตร  ไหลทางลูกรังเฉลี่ยขางละ 0-0.50 เมตร  หรือ
ตามสภาพพื้นที่  หรือมีพื้นที่ถนนคอนกรีต ไมนอยกวา 716
ตารางเมตร คาวัสดุและคาแรง เป็นเงินจํานวน 279,438.15
บาท และคา FACTOR  F 1.3822  จํานวน 106,801.26
บาท พรอมป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
386,239.42 บาท  ปรับราคาใหเหมาะสม  จํานวน 
386,200.- บาท 
ตามแบบแปลน อบต.ไมเค็ด  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

- โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานนายสมปอง
  หอยี้ หมูที่ 11

จํานวน 101,200 บาท

สภาพเดิม
เป็นถนนลูกรัง กวาง 3.00 เมตร ยาว 74 เมตร ถนนมี
ลักษณะเป็นหลุมเป็นบอประชาชนที่สัญจรไปมาอาจ
เกิดอันตรายได
สภาพใหม
เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 2.50 เมตร ยาว 74.00
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหลทางลูกรังเฉลี่ยขางละ
0-0.25 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ หรือมีพื้นที่ถนนคอนกรีต
ไมนอยกวา 185.50 ตารางเมตร คาวัสดุและคาแรง เป็นเงิน
จํานวน 73,285.73 บาท และคา FACTOR  F 1.3822
จํานวน 28,009.81 บาท พรอมป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 101,295.54 บาท ปรับราคาใหเหมาะสม
จํานวน 101,200.- บาท
ตามแบบแปลนอบต.ไมเค็ด  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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- โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคอลงป่าเผา
  (หลังโครงการบรรเจิด ธัญลักษณ) เริ่มจากเขต ม.11 หมูที่ 11

จํานวน 711,700 บาท

สภาพเดิม
เป็นถนนลูกรัง กวาง 3.00 เมตร  ยาว 330.00 เมตร ถนน
มีลักษณะเป็นหลุมเป็นบอประชาชนที่สัญจรไปมาอาจเกิด
อันตรายได
สภาพใหม
เป็นถนน คสล. กวาง 4.00 เมตร ยาว 330.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร ไหลทางลูกรังเฉลี่ยขางละ 0-0.50 เมตร
หรือตามสภาพพื้นที่ หรือมีพื้นที่ถนนคอนกรีต ไมนอยกวา
1,280 ตารางเมตร คาวัสดุและคาแรง เป็นเงินจํานวน
514,924.84  บาท  และคา FACTOR  F 1.3822
จํานวน 196,804.27 บาท พรอมป้ายโครงการจํานวน 1
ป้าย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 711,729.11 บาท ปรับราคาให
เหมาะสม  จํานวน 711,700.- บาท
ตามแบบแปลนอบต.ไมเค็ด  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

- โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมูบาน มทบ.12
  ซ.3  หมูที่ 10

จํานวน 215,700 บาท

สภาพเดิม
เป็นถนนลูกรัง กวาง 3.50 เมตร ยาว 100.00 เมตร ถนน
มีลักษณะเป็นหลุมเป็นบอประชาชนที่สัญจรไปมาอาจเกิด
อันตรายได
สภาพใหม
เป็นถนน คสล. กวาง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหลทางลูกรังเฉลี่ยขางละ 0-0.50
เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ หรือมีพื้นที่ถนนคอนกรีต ไมนอย
กวา 400 ตารางเมตร คาวัสดุและคาแรง เป็นเงินจํานวน
156,084.97 บาทและคา FACTOR  F 1.3822 จํานวน
59,655.68 บาท พรอมป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย รวม
เป็นเงินทั้งสิ้น 215,740.65 บาท ปรับราคาใหเหมาะสม
จํานวน 215,700.- บาท
ตามแบบแปลนอบต.ไมเค็ด  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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- โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมูบาน มทบ.12
  ซ.4  หมูที่ 10

จํานวน 304,300 บาท

สภาพเดิม
เป็นถนนลูกรัง กวาง 3.50 เมตร  ยาว 141.00 เมตร ถนนมี
ลักษณะเป็นหลุมเป็นบอประชาชนที่สัญจรไปมาอาจเกิด
อันตรายได
สภาพใหม
เป็นถนน คสล. กวาง 4.00 เมตร ยาว 141.00 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหลทางลูกรังเฉลี่ยขางละ 0-0.50
เมตร หรือตามสภาพพื้นที่  หรือมีพื้นที่ถนนคอนกรีต ไม
นอยกวา 564 ตารางเมตร คาวัสดุและคาแรง เป็นเงิน
จํานวน  220,211.49  บาทและคา FACTOR  F 1.3822
จํานวน 84,164.83 บาท พรอมป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 304,376.32 บาท ปรับราคาใหเหมาะสม
จํานวน 304,300.- บาท
ตามแบบแปลนอบต.ไมเค็ด  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

- โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมูบาน มทบ.12
  ซ.9 หมูที่ 10

จํานวน 312,800 บาท

สภาพเดิม
เป็นถนนลูกรัง  กวาง 3.50 เมตร ยาว 145 เมตร ถนนมี
ลักษณะเป็นหลุมเป็นบอประชาชนที่สัญจรไปมาอาจเกิด
อันตรายได
สภาพใหม
เป็นถนน คสล. กวาง 4.00 เมตร ยาว 145.00 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหลทางลูกรังเฉลี่ยขางละ 0-0.50
เมตร หรือตามสภาพพื้นที่  หรือมีพื้นที่ถนนคอนกรีต ไม
นอยกวา 580 ตารางเมตร คาวัสดุและคาแรง เป็นเงิน
จํานวน 226,354.67 บาทและคา FACTOR  F 1.3822
จํานวน 86,512.75 บาท พรอมป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 312,867.42 บาท  ปรับราคาให
เหมาะสม จํานวน 312,800.- บาท
ตามแบบแปลน    อบต.ไมเค็ด  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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- โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเขาบาน
  นางประมวล  พันธศรี หมูที่ 11

จํานวน 99,900 บาท

สภาพเดิม
เป็นถนนลูกรัง กวาง 3.00 เมตร  ยาว 74.00 เมตร ถนน
มีลักษณะเป็นหลุมเป็นบอประชาชนที่สัญจรไปมาอาจ
เกิดอันตรายได
สภาพใหม
เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกวาง 2.50 เมตร ยาว 74 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหลทางลูกรังเฉลี่ยขางละ 0-0.25
เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ หรือมีพื้นที่ถนนคอนกรีตไมนอย
กวา 185 ตารางเมตร คาวัสดุและคาแรง เป็นเงินจํานวน
72,323.22 บาท และคา FACTOR  F 1.3822 จํานวน
27,641.93 บาท พรอมป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 99,965.15 บาท ปรับราคาใหเหมาะสม
จํานวน 99,900.- บาท
ตามแบบแปลนอบต.ไมเค็ด  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

- โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานนายณรงค
  อินสวรรค ถึงบานนายฉออน  คลังเพ็ชร  ม.2

จํานวน 393,000 บาท

สภาพเดิม
เป็นถนนลูกรัง  กวางเฉลี่ย  4 เมตร  ยาว 182 เมตร ถนน
มีลักษณะเป็นหลุมเป็นบอประชาชนที่สัญจรไปมาอาจเกิด
อันตรายได
สภาพใหม
เป็นถนน  คสล. กวาง 4.00 เมตร ยาว 182 เมตร หนาเฉลี่ย
0.15 เมตร ไหลทางลูกรังเฉลี่ยขางละ 0-0.50 เมตร หรือ
ตามสภาพพื้นที่  หรือมีพื้นที่ถนนคอนกรีต ไมนอยกวา 728
ตารางเมตร คาวัสดุและคาแรง เป็นเงินจํานวน 284,335.10
บาท  และคา FACTOR  F 1.3822  จํานวน 108,672.88
บาท พรอมป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
393,007.98 บาท  ปรับราคาใหเหมาะสม  จํานวน 
393,000.- บาท
ตามแบบแปลนอบต.ไมเค็ด  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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- โครงการกอสรางประปาหมูบาน  หมูที่ 9 แบบถังแชมเปญ จํานวน 929,352 บาท

สภาพเดิม
ไมมีประปาหมูบาน
สภาพใหม
หอถังเหล็กสูง (รูปถวยแชมเปญ) ขนาดความจุ 20 ลูกบาศก
เมตร ความสูงรวม 20 เมตร และติดตั้งถังกรองสนิมเหล็ก
ขนาดกรองได 30 แกลลอน/นาที ตามแบบมาตรฐาน
กรมทรัยากรณน้ํา พรอมทอเมนตยาวประมาณ 1,768 เมตร
เป็นเงินจํานวน 929,352.- บาท
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

- โครงการขุดเจาะบอบาดาล  ม.12 บริเวณที่ดินนายพุม
  มากเจริญ

จํานวน 250,000 บาท

สภาพเดิม
ไมมีบอน้ําบาดาลไวสํารองใชในชวงฤดูแลง
สภาพใหม
ขุดเจาะบอบาดาล  ความลึกบอเฉลี่ย ตั้งแต 43-100  เมตร
ทอ  PVC ? 6 นิ้ว ชั้น 13.5  มอก 17-2532  พรองเครื่อง
สูบน้ําไฟฟ้าแบบมอเตอรจมใตน้ํา (Submeraible Pump)
และอุปกรณ จํานวน 1 บอ มาตรฐานการเจาะน้ําบาดาล
กรมทรัพยากรน้ําคาวัสดุและคาแรง เป็นเงินจํานวน 
245,600  บาท คาธรรมเนียมการขอใชไฟฟ้า ขนาดมิเตอร
15 (Amp) จํานวน 4,450 บาท  พรอมป้ายโครงการจํานวน
1 ป้าย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 250,050 บาท  ปรับราคาให
เหมาะสม  จํานวน 250,000.- บาท
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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- โครงการขุดเจาะบอบาดาล  ม.12 บริเวณที่ดินนายสมชาย
  พาศิริ

จํานวน 250,000 บาท

สภาพเดิม
ไมมีบอน้ําบาดาลไวสํารองใชในชวงฤดูแลง
สภาพใหม
ขุดเจาะบอบาดาล  ความลึกบอเฉลี่ย ตั้งแต 43-100  เมตร
ทอ  PVC ? 6 นิ้ว ชั้น 13.5  มอก 17-2532  พรองเครื่อง
สูบน้ําไฟฟ้าแบบมอเตอรจมใตน้ํา (Submeraible Pump)
และอุปกรณ จํานวน  1  บอ มาตรฐานการเจาะน้ําบาดาล
กรมทรัพยากรน้ําคาวัสดุและคาแรง เป็นเงินจํานวน
245,600 บาท คาธรรมเนียมการขอใชไฟฟ้า ขนาดมิเตอร
15 (Amp)  จํานวน  4,450 บาท   พรอมป้ายโครงการ
จํานวน 1 ป้าย  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  250,050 บาท  ปรับ
ราคาใหเหมาะสม  จํานวน  250,000.- บาท
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

- โครงการขุดเจาะบอบาดาล  ม.6  บริเวณสระหนองเตา จํานวน 250,000 บาท

สภาพเดิม
ไมมีบอน้ําบาดาลไวสํารองใชในชวงฤดูแลง
สภาพใหม
ขุดเจาะบอบาดาล  ความลึกบอเฉลี่ย ตั้งแต 43-100 เมตร
ทอ  PVC ? 6 นิ้ว ชั้น 13.5  มอก 17-2532 พรองเครื่อง
สูบน้ําไฟฟ้าแบบมอเตอรจมใตน้ํา (Submeraible Pump)
และอุประกรณ จํานวน 1 บอ มาตรฐานการเจาะน้ําบาดาล
กรมทรัพยากรน้ําคาวัสดุและคาแรง เป็นเงินจํานวน
245,600  บาท คาธรรมเนียมการขอใชไฟฟ้า ขนาดมิเตอร
15 (Amp) จํานวน 4,450 บาท พรอมป้ายโครงการจํานวน
1 ป้าย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 250,050 บาท  ปรับราคาให
เหมาะสม  จํานวน  250,000.-  บาท
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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- โครงการขุดเจาะบอบาดาล  ม.6  บานหนองเตา บริเวณ
  ที่ดิน รอ.ปญญา สนธิวัฒน

จํานวน 250,000 บาท

สภาพเดิม
ไมมีบอน้ําบาดาลไวสํารองใชในชวงฤดูแลง
สภาพใหม
ขุดเจาะบอบาดาล  ความลึกบอเฉลี่ย ตั้งแต 43-100 เมตร
ทอ  PVC ? 6 นิ้ว ชั้น 13.5  มอก 17-2532 พรองเครื่อง
สูบน้ําไฟฟ้าแบบมอเตอรจมใตน้ํา (Submeraible Pump)
และอุประกรณ จํานวน  1  บอ มาตรฐานการเจาะน้ําบาดาล
กรมทรัพยากรน้ําคาวัสดุและคาแรง เป็นเงินจํานวน  
245,600  บาท คาธรรมเนียมการขอใชไฟฟ้า ขนาดมิเตอร
15 (Amp)  จํานวน  4,450 บาท   พรอมป้ายโครงการ
จํานวน  1 ป้าย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 250,050 บาท
ปรับราคาใหเหมาะสม  จํานวน 250,000.-  บาท
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

- โครงการขุดลอกสระประปา ม.1 บานแหลมหิน จํานวน 357,600 บาท

สภาพเดิม
กวาง 60.00 เมตร ยาว  93  เมตร ลึกเฉลี่ย 5.00 เมตร
สภาพใหม
ตองการขุดลอกกวาง  45 เมตร ยาว 78 เมตร ลึกเฉลี่ย
3.00 เมตร  คิดเป็นปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 8,947 
ลูกบาศกเมตร พรอมเกลี่ยตกแตงคันดินเรียบรอย  คาแรง
และคาวัสดุ เป็นจํานวนเงิน 263,668.09 บาท คา
FACTOR  F 1.3563  จํานวน 93,944.94 บาท พรอม
ป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย รวมเป็น เงินทั้งสิ้น
357,613.03 บาท ปรับราคาไหเหมาะสม เป็นเงิน
จํานวน 357,600.-  บาท
ตามแบบแปลนอบต.ไมเค็ด  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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- โครงการขุดสระหนองเตา ม.6 จํานวน 75,900 บาท

สภาพเดิม
กวาง  36  เมตร ยาว 80 เมตร  ลึก 6.00  เมตร
สภาพใหม
กวาง 39 เมตร ยาว 82 เมตร ลึก 6.00 เมตร หรือมีปริมาณ
ดินขุดไมนอยกวา 1,908 เมตร คาวัสดุและคาแรง เป็นเงิน
จํานวน 56,705.76 บาท  และคา FACTOR  F 1.3563
จํานวน 20,204.26 บาท พรอมป้ายโครงการจํานวน  1
ป้าย  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 76,910.02 บาท  ปรับราคาให
เหมาะสม  จํานวน 75,900.-  บาท
ตามแบบแปลนอบต.ไมเค็ด  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

- โครงการติดตั้งโคมไฟสองสวาง  ม.6  ชนิด  LED โซลาเซลล
  ไมนอยกวา  30  w  พรอมเสาเหล็กชุบกาวาไนท

จํานวน 175,000 บาท

โคมไฟถนนโซลาเซลล ชนิด LED ไมนอยกวา 30 W
(ทรงสี่เหลี่ยม) พรอมเสาเหล็กชุบกาวาไนท  ขนาด 3 นิ้ว
สูง 6 เมตร พรอมอุปกรณ จํานวน 7 ชุด ๆ ละ 25,000.-
บาท  รวมเป็นเงิน จํานวน 175,000.- บาท
ตามแบบแปลนอบต.ไมเค็ด  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

- โครงการเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณศาลากลางบาน
  หนองเตา  ม.6

จํานวน 241,900 บาท

สภาพเดิม
เป็นพื้นลูกรัง
สภาพใหม
เทพื้น คสล. รูปสี่เหลี่ยมดานไมเทา หนา 0.10 เมตร  พื้นที่
ดําเนินการไมนอยกวา  539.25  ตารางเมตร วัสดุและ
คาแรง เป็นเงินจํานวน  185,094.94  บาท  และคา
FACTOR  F 1.3074  จํานวน  56,898.18 บาท
พรอมป้ายโครงการจํานวน  1 ป้าย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
241,993.12 บาท  ปรับราคาใหเหมาะสม  จํานวน   
241,900.-  บาท
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- โครงการปรับปรุงภูมิทัศนสระน้ําบานแหลมหิน โดยกอสราง
  ถนน  คสล.  ม.1

จํานวน 436,800 บาท

สภาพเดิม
เป็นพื้นที่โลง  เป็นดินลูกรังมีหญาขึ้นปรกคลุมรกทึบ
สภาพใหม
ปรังปรุงภูมิทัศนเป็นถนน คสล. กวาง 3.50 เมตร ยาว 230
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร  ไหลทางลูกรังเฉลี่ยขางละ
0-0.50 เมตร  หรือตามสภาพพื้นที่  หรือมีพื้นที่ถนน
คอนกรีตไมนอยกวา 805  ตารางเมตร คาแรงและคาวัสดุ
เป็นจํานวนเงิน 316,037.28.- บาท คา FACTOR  F
1.3822 จํานวน 120,789.44   บาท พรอมป้ายโครงการ
จํานวน  1 ป้าย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 436,826.72 บาท
ปรับราคาไหเหมาะสม เป็นเงินจํานวน 436,800.- บาท
ตามแบบแปลนอบต.ไมเค็ด  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

- โครงการปรับปรุงระบบประปาหมูบานหอถังเหล็กสูง
   (รูปทรงถวยแชมเปญ)  ม.7

จํานวน 489,800 บาท

ขนาดบรรจุ  20  ลูกบากศเมตร  ความสูงรวม  20 เมตร
และติดตั้งถังกรองสนิมเหล็กขนาดกรองได30แกลลอน/
นาที ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ํา
เป็นเงินจํานวน 489,800.- บาท
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

- โครงการวางทอ  คสล. บริเวณที่ดินนายชุบ  บุญมี
   ลงคลองวังไทร  ม.2

จํานวน 53,600 บาท

สภาพเดิม
ไมมีทอระบายน้ําทําใหน้ําทวมขังบานเรือนประชาชนและพื้นที่การเกษตร
สภาพใหม
ตองการวางทอระบายน้ํา  คสล. ขนาด ? 0.60.x1.00 เมตร
พรอมบอพักสําเร็จรูปและฝาปิด ยาว 40 เมตร คาวัสดุและ
คาแรง เป็นเงินจํานวน 41,027.60 บาท  และคา 
FACTOR  F 1.3074  จํานวน  12,611.88 บาท
พรอมป้ายโครงการจํานวน  1 ป้าย   รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
53,639.48 บาท  ปรับราคาใหเหมาะสม  จํานวน
53,600.-  บาท
ตามแบบแปลนอบต.ไมเค็ด  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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- โครงการวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก  บริเวณถนน
  หนาศาลาประชาคม และขุดลอกรองระบายน้ํา หลังศาลา
  ประชาคม  ม.11

จํานวน 70,700 บาท

สภาพเดิม
ไมมีทางระบายน้ํา ทําใหน้ําทวมขัง 
สภาพใหม
วางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ? 0.60 เมตร พรอมบอ
พักสําเร็จรูปและฝาปิด ยาว 46.00 เมตร และขุดลอกรอง
ระบายน้ํากวางเฉลี่ย 2.00 เมตร ยาว 290.00 เมตร ลึก
เฉลี่ย 1.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 290
ลูกบาศกเมตร คาวัสดุและคาแรง เป็นเงินจํานวน
54,129.20 บาท และคา FACTOR  F 1.3074 จํานวน
16,639.32 บาท พรอมป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 70,768.52 บาท ปรับราคาใหเหมาะสม
จํานวน 70,700.- บาท
ตามแบบแปลนอบต.ไมเค็ด  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

- โครงการวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก พรอมบอพัก
  สําเร็จและฝาปิด ขางถนน ซอย 3  ม.12

จํานวน 195,900 บาท

สภาพเดิม
ไมมีทางระบายน้ํา
สภาพใหม
วางทอระบายน้ําคอรกรีตเสริม ? 0.60 เมตร จํานวน 136
ทอน พรอมบอพักสําเร็จรูป และฝาปิด ยาวประมาณ 155.00
เมตร จํานวน 16 บอ คาแรงและคาวัสดุ 146,867.20 บาท
และคา FACTOR  F 1.3074 จํานวน 46,069.18 บาท
พรอมป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
195,936.38 บาท  ปรับราคาใหเหมาะสม  จํานวน
195,900.- บาท
ตามแบบแปลนอบต.ไมเค็ด  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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- โครงการเสริมดินลูกรังพรอมบดอัด  ซอยบานนายถวิล
  ทรงอินทร  ม.3

จํานวน 114,300 บาท

สภาพเดิม
เป็นถนนลูกรัง  กวางเฉลี่ย 3.00 เมตร  ยาว 175 เมตร
ถนนมีลักษณะเป็นหลุมเป็นบอประชาชนที่สัญจรไปมา
อาจเกิดอันตรายได
สภาพใหม
ตองการเสริมผิวจราจรลูกรังพรอมบดอัด กวางเฉลี่ย 3.00
เมตร ยาว 175 เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร (พรอมบดอัด)
คิดเป็นปริมาตรลูกรังเสริมผิวจราจรไมนอยกวา 173.25
ลูกบาศกเมตร คาวัสดุและคาแรง เป็นเงินจํานวน
82,753.05 บาท  และคา FACTOR  F 1.3822  จํานวน
31,628.22 บาท พรอมป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย รวม
เป็นเงินทั้งสิ้น 114,381.27 บาท  ปรับราคาใหเหมาะสม
จํานวน 114,300.- บาท
ตามแบบแปลนอบต.ไมเค็ด  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

- โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟลติกคอนกรีต จากเสนหนาบาน
   นายเฉลิม  เพลินบุญ สายแยกบานกํานันฉลอง  จันดาวงษ
   ถึงบานนายเจษฎาภรณ  ชาวเวียง  ม.5

จํานวน 288,100 บาท

สภาพเดิม
เป็นผิวจราจร คสล. กวาง 4.00 เมตร ยาว 276 เมตร 
ผิวจราจรขรุขระประชาชนที่สัญจรไปมาอาจเกิดอันตรายได
สภาพใหม
ตองการเสริมผิวจราจรแอสฟลติกคอนกรีต กวางเฉลี่ย
4.00 เมตร ยาว 276 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร หรือมี
พื้นที่ผิวจราแอสฟลติก ไมนอยกวา 1,104 ตารางเมตร
คาวัสดุและคาแรง เป็นเงินจํานวน 208,490.40.- บาท
และคา FACTOR  F 1.3822  จํานวน 79,685.04 บาท
พรอมป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
288,175.44 บาท  ปรับราคาใหเหมาะสม  จํานวน
288,100.- บาท
ตามแบบแปลนอบต.ไมเค็ด  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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- โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟลติกคอนกรีต ม.3 
  ซ.บานผูใหญหลิม  พืชคูณ  ถึงเขตติดตอ  ม.10 ต.ไมเค็ด

จํานวน 490,700 บาท

สภาพเดิม
เป็นผิวจราจร  คสล. กวาง 4.00 เมตร ยาว 470 เมตร
ผิวจราจรชลุขละประชาชนที่สัญจรไปมาอาจเกิดอันตรายได
สภาพใหม
ตองการเสริมผิวจราจรแอสฟลติกคอนกรีต  กวางเฉลี่ย   
4.00 เมตร ยาว 470 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร  หรือมี
พื้นที่ผิวจราแอสฟลติก ไมนอยกวา 1,880 ตารางเมตร
คาวัสดุและคาแรง เป็นเงินจํานวน   355,038.- บาท
และคา FACTOR  F 1.3822  จํานวน 135,695.52 บาท
พรอมป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
490,733.52 บาท  ปรับราคาใหเหมาะสม  จํานวน  
490,700.- บาท
ตามแบบแปลนอบต.ไมเค็ด  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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- โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟสตติกคอนกรีตตอจากของตอ
  จากงบประมาณ 2562 ถึงทางเชื่อมถนนสุวินทวงษ ม.8 
  จํานวน 3 ชวง หมูที่ 1

จํานวน 571,900 บาท

สภาพเดิม
ชวงที่ 1 เป็นถนน  คสล.  กวางเฉลี่ย 5 เมตร  ยาว  57 เมตร
ชวงที่ 2 เป็นถนน  คสล.  กวางเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 405 เมตร
ชวงที่ 3 เป็นถนน ลูกรัง   กวางเฉลี่ย  4 เมตร ยาว  56เมตร
สภาพใหม
ชวงที่  1 ตองการเสริมผิวจราจร ทับถนน คสล. ดวยแอสฟส
ติกคอนกรีต กวาง 5 เมตร ยาว 57 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04
เมตร มีพื้นที่ถนน ไมนอยกวา 285 ตารางเมตร คาแรง
และคาวัสดุ เป็นจํานวนเงิน 53,018.55.- บาท
คา FACTOR  F 1.3822 จํานวน 20,263.68 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 73,282.23 บาท
ชวงที่  2  ตองการเสริมผิวจราจร ทับถนน คสล. ดวยแอสฟส
ติกคอนกรีตเป็น กวางเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 405 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.04 เมตร มีพื้นที่ถนน ไมนอยกวา 1,620 ตาราง
เมตร คาแรงและคาวัสดุ เป็นจํานวนเงิน 305,937.- บาท
คา FACTOR  F 1.3822 จํานวน 116,929.12 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 422,866.12 บาท
ชวงที่  3  เป็นดินลูกรัง ตองการเสริมหินคลุก กวาง 4 เมตร
ยาว 56 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร และ เสริมผิวจราจร
แอสฟลติกคอนกรีต กวาง  4 เมตร ยาว 56 เมตร หนาเฉลี่ย
0.05 พื้นที่ถนนไมนอยกวา 244  ตารางเมตร คาแรงและ
คาวัสดุเป็นจํานวนเงิน 54,810.56.- บาท คา FACTOR F
1.3822 จํานวน 20,948.60 บาท พรอมป้ายโครงการ
จํานวน 1 ป้าย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 75,759.16 บาท
รวมทั้งสามชวงเป็นเงิน จํานวน 571,907.51 บาท  ปรับ
ราคาไหเหมาะสม เป็นเงิน จํานวน 76,100.- บาท รวมทั้ง
สามชวง เป็นเงิน 571,900.- บาท
ตามแบบแปลน อบต.ไมเค็ด  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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- โครงการเสริมผิวถนนดินลูกรังพรอมบดอัด สายหนองกลาง
  คลองเปรมประชา

จํานวน 301,500 บาท

เป็นถนน คสล. กวาง 4.00 เมตร ยาว 550.00 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือคิดเป็นปริมาณดินลูกรัง ไมนอยกวา 462 ตาราง
เมตร คาวัสดุและคาแรง เป็นเงินจํานวน 218,156.40 บาท และ
คา FACTOR  F 1.3822 จํานวน
83,379.38 บาท พรอมป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย รวม
เป็นเงินทั้งสิ้น 301,535.78 บาท ปรับราคาใหเหมาะสม 
จํานวน 301,500.- บาท
ตามแบบแปลน อบต.ไมเค็ด ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

- ไฟฟ้าสองสวางรายทางโซลาเซลล ชนิดโคม  LED  30W
  (ทรงสี่เหลี่ยม ) ม.12

จํานวน 300,000 บาท

สภาพเดิม
ไมมีไฟฟ้าสองสวางรายทาง
สภาพใหม
ติดตั้งโคมไฟฟ้าโซลาเซลล LED  30W (ทรงสี่เหลี่ยม)
พรอมเสาเหล็กกัลป์วาไนซ  ขนาด 3 นิ้ว ความสูง 6 เมตร
พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 12 ชุด ชุดละ 25,000.- บาท
เป็นเงินทั้งหมด จํานวน 300,000.- บาท
ตามแบบแปลนอบต.ไมเค็ด ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

- โครงการปรับปรุงตอเติมและซอมแซมอาคารสํานักงาน
  องคการบริหารสวนตําบลไมเค็ด

จํานวน 1,930,300 บาท

- ตอเติมหองสํานักปลัด กวาง 5.00 เมตร  ยาว 12.00
 เมตร                                                             
  พื้นที่ใชสอยไมนอยกวา 60.00 ตารางเมตร
- ตอเติมหองกองคลัง  กวาง  3.50  เมตร ยาว 12.00 เมตร   
  พื้นที่ใชสอยไมนอยกวา 42.00 ตารางเมตร
- ปรับเปลี่ยนโครงสรางหลังคาและติดหลังคาเมทัลซีทใหม
  พื้นที่ประมาณ  356  ตามรางเมตร
เป็นเงินจํานวน  1,930,300.- บาท
ตั้งจายจากเงินรายได จํานวน 1,930,000.- บาท
ตั้งจายจากเงินอุดหนุน จํานวน 300.- บาท
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งบเงินอุดหนุน รวม 922,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 922,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

- อุดหนุนหนวยงานรัฐวิสาหกิจ
  การประปาสวนภูมิภาคจังหวัดปราจีนบุรี
  โครงการขยายเขตใหบริการน้ําประปา หนาบานนายฟ้อน
  หมูที่  10

จํานวน 300,000 บาท

- อุดหนุนหนวยงานรัฐวิสาหกิจ
  การประปาสวนภูมิภาคจังหวัดปราจีนบุรี
  โครงการขยายเขตใหบริการน้ําประปา หมูที่  8

จํานวน 322,000 บาท

- อุดหนุนหนวยงานรัฐวิสาหกิจ
  การไฟฟ้าสวนภูมิภาคจังหวัดปราจีนบุรี
  โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา หมูที่  3

จํานวน 300,000 บาท

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 2,402,500 บาท
งบบุคลากร รวม 533,500 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 533,500 บาท
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 473,500 บาท

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 60,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 1,469,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 850,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

- คาจางกําจัดขยะมูลฝอยในระบบฝงกลบตามหลักสุขาภิบาล
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

จํานวน 800,000 บาท

เพื่อเป็นคาการใชบริการทิ้งขยะมูลฝอยตําบลไมเค็ด
(ตั้งจายจากเงินรายได)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อใหสามารถใชงานได
ตามปกติ เชน วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ ฯลฯ ของงานกําจัดขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
(วงเงินไมเกิน 5,000 บาท)
(ตั้งจายจากเงิยรายได)
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ค่าวัสดุ รวม 619,000 บาท
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 96,000 บาท

เพื่อเป็นคาจัดซื้อถังรองรับขยะมูลฝอย 
และถังรองรับขยะมูลฝอยแบบแยกสี สารพิษ ฯลฯ 
(ตั้งจายจากเงินรายได)

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 150,000 บาท

เพื่อเป็นคาแบตเตอรรี่ ยางนอก ยางใน 
รถบรรทุกขยะมูลฝอย ฯลฯ
(ตั้งจายจากเงินรายได)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 350,000 บาท

เพื่อเป็นคาน้ํามันเชื้อเพลิง เชน เบนซิน ดีเซล
น้ํามันเครื่อง ฯลฯ รถบรรทุกขยะมูลฝอย 
(ตั้งจายจากเงินรายได)

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 23,000 บาท

- เพื่อซื้อ ผาปิดปาก รองเทา ถุงมือ ฯลฯ เกี่ยวกับการเก็บ
  ขยะมูลฝอย
  จํานวนเงิน 20,000.- บาท
- เพื่อซื้อ เสื้อกั๊กสะทอนแสง ระบายอากาศไดดี
  จํานวน 12 ตัว เป็นเงิน 3,000.- บาท
(ราคาตามทองตลาด)
(ตั้งจายจากเงินรายได)

งบลงทุน รวม 400,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 400,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

- คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 400,000 บาท

รายจายเพื่อซอมแซม บํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
(เพื่อใหใชงานไดตามปกติที่มีวงเงินเกินกวา 5,000 บาท)
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 300,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

- โครงการป้องกันและแกไขปญหายาเสพติด จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการฝึกอบรม ประชุม กิจกรรมรณรงค
ฯลฯ ในการป้องกันและแกไขปญหายาเสพติด 
-  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจํา
งบประมาณ พ.ศ.2563 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(ตั้งจายจากเงินรายได)

- โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการฝึกอบรม ประชุม สงเคราะห 
บํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพ ผูสูงอายุ คนพิการ
ผูดอยโอกาส ผูมีรายไดนอย ประชาชนทั่วไป ฯลฯ
เชน คาอาหาร ปากกา กระดาษ วิทยากร คาวัสดุอุปกรณ ฯลฯ
-  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจํา
งบประมาณ พ.ศ.2563 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(ตั้งจายจากเงินรายได)

- โครงการพิทักษรักษาไวซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการฝึกอบรม ประชุม ชี้แจงทํา
ความเขาใจ  การจัดกิจกรรมในการพิทักษรักษาไวซึ่งชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย อันเป็นที่ยึดเหนี่ยวและเป็นศูนยรวม
จิตใจของประชาชนชาวไทยทั้งชาติ
-  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจํา
งบประมาณ พ.ศ.2563 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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- โครงการสงเสริมสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดทําแผน การจัดทําแผนชุมชน
การพัฒนาผูนําชุมชน การสรางเครือขายองคกรชุมชนและ
สนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชน  เพื่อนําขอมูลมาจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่น เชน การประชุมประชาคม ฯลฯ
-  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจํา
งบประมาณ พ.ศ.2563 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(ตั้งจายจากเงินรายได)

- โครงการสรางทัศนคติและจิตสํานึกที่ดีงามอยูรวมกันอยางสมานฉันท จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการฝึกอบรม ประชุม ชี้แจงทํา
ความเขาใจเพื่อสรางทัศนคติและจิตสํานึกที่ดีงามใน
การอยูรวมกันอยางสมานฉันท การมีสวนรวมของประชาชน
ตําบลไมเค็ด เชน คาอาหาร ปากกา กระดาษ วิทยากร ฯลฯ
-  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจํา
งบประมาณ พ.ศ.2563 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(ตั้งจายจากเงินรายได)

งบเงินอุดหนุน รวม 150,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 150,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

- อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเมืองปราจีนบุรี จํานวน 90,000 บาท

เพื่อสนับสนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพดานการป้องกัน ปราบปรามและ
แกไขปญหายาเสพติดของศูนยตอสูยาเสพติด (คตส.)อําเภอเมืองปราจีนบุรี(ตั้ง
จายจากเงินรายได)

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน

- อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีตําบลไมเค็ด จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดกิจกรรมตางๆของคณะกรรมการพัฒนาสตรีตําบล
ไมเค็ด ฯลฯ (ตั้งจายจากเงินรายได)
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- อุดหนุนศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชนตําบลไมเค็ด จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดกิจกรรมตางๆ ของศูนยพัฒนาครอบครัวประจํา
ตําบลไมเค็ด(ตั้งจายจากเงินรายได)

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รวม 700,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 700,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 700,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

- โครงการงานรัฐพิธี งานพระราชพิธี และงานวันสําคัญของชาติ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดงาน กิจกรรมเกี่ยวกับงานรัฐพิธี
งานพระราชพิธี งานวันสําคัญของชาติ เชน 
การประชาสัมพันธ การอํานวยความสะดวกใหกับประชาชน ฯลฯ
(ตั้งจายจากเงินรายได)
-  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจายประจํางบประมาณ พ.ศ.2563 
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

- โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร 
  รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในจัดหาและจางเหมาการจัดเตรียมสถานที่ เชน  คาธง
ชาติ คาธงเฉลิม ธงพระปรมาภิไธย คาเสาธง คาป้ายไวนิล คาอุปกรณ
ตางๆ  ในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ฯลฯ
(ตั้งจายจากเงินรายได)
-  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจายประจํางบประมาณ พ.ศ.2563 
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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- โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา
  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในจัดหาและจางเหมาการจัดเตรียมสถานที่ เชน  คาธง
ชาติ คาธงเฉลิม ธงพระปรมาภิไธย คาเสาธง คาป้ายไวนิล คาอุปกรณ
ตางๆ  ในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ ฯลฯ
(ตั้งจายจากเงินรายได)
-  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจายประจํางบประมาณ พ.ศ.2563 
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

- โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจานองนางเธอ 
  เจาฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี
  กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในจัดหาและจางเหมาการจัดเตรียมสถานที่ เชน  คาธง
ชาติ คาธงเฉลิม ธงพระปรมาภิไธย คาเสาธง คาป้ายไวนิล คาอุปกรณ
ตางๆ  ในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ ฯลฯ
(ตั้งจายจากเงินรายได)
-  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจายประจํางบประมาณ พ.ศ.2563 
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

- โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 
  พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในจัดหาและจางเหมาการจัดเตรียมสถานที่ เชน  คาธง
ชาติ คาธงเฉลิม ธงพระปรมาภิไธย คาเสาธง คาป้ายไวนิล คาอุปกรณ
ตางๆ  ในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ ฯลฯ
(ตั้งจายจากเงินรายได)
-  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจายประจํางบประมาณ พ.ศ.2563 
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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- โครงการเฉลิมพระเกียรสมเด็จพระนางเจาสุทิดา
  พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในจัดหาและจางเหมาการจัดเตรียมสถานที่ เชน  คาธง
ชาติ คาธงเฉลิม ธงพระปรมาภิไธย คาเสาธง คาป้ายไวนิล คาอุปกรณ
ตางๆ  ในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ ฯลฯ
(ตั้งจายจากเงินรายได)
-  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจายประจํางบประมาณ พ.ศ.2563 
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

งานกีฬาและนันทนาการ รวม 200,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

- โครงการแขงขันกีฬาเปตองตําบลไมเค็ด จํานวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดการแขงขันกีฬาเปตอง
ตําบลไมเค็ด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การเบิกจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและ
การสงนักกีฬา เขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2559 เชน คาเงินรางวัล ถวยรางวัล
คากรรมการ คาจัดเตรียมสนาม ฯลฯ
(ตั้งจายจากเงินรายได)
-  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจายประจํางบประมาณ พ.ศ.2563 
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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- โครงการแขงขันกีฬาฟุตบอลตําบลไมเค็ด จํานวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดการแขงขันกีฬาฟุตบอล
ตําบลไมเค็ด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การเบิกจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและ
การสงนักกีฬา เขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2559 เชน คาเงินรางวัล ถวยรางวัล
คากรรมการ คาจัดเตรียมสนาม ฯลฯ
(ตั้งจายจากเงินรายได)
-  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจายประจํางบประมาณ พ.ศ.2563 
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 120,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 120,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

- โครงการประเพณีสงกรานต จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดงานประเพณีสงกรานตตําบลไมเค็ด
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายในการจัดงาน
การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เขารวมการแขงขันกีฬา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 เชน คารับรอง
คาใชจายเกี่ยวกับสถานที่ ฯลฯ
(ตั้งจายจากเงินรายได)
-  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจายประจํางบประมาณ พ.ศ.2563 
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

- โครงการสงเสริมวัฒนธรรม เนื่องในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดงานสงเสริมวัฒนธรรม  เนื่องในวันสําคัญทางพระ
พุทธศาสนา เชน กิจกรรมหลอและถวายเทียนพรรษา  วันเขาพรรษา วัน
อาสาฬหบูชา วันมาฆบูชา วันออกพรรษา ฯลฯ 
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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- โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดงานประเพณีลอยกระทงตําบลไมเค็ด
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายในการจัดงาน
การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เขารวมการแขงขันกีฬา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 เชน คารับรอง
คาใชจายเกี่ยวกับสถานที่ ฯลฯ
(ตั้งจายจากเงินรายได)
-  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจายประจํางบประมาณ พ.ศ.2563 
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 230,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 230,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 230,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

- โครงการสงเสริมการทําปุ๋ยหมักจากขยะในครัวเรือน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดกิจกรรมอบรมใหความรูในการจัดทําปุ๋ยหมัก เชน 
 คาสมุด ปากกา  คาป้ายไวนิล คาอาหาร คาอาหารวาง คาวิทยากร ฯลฯ (ตั้ง
จายจากเงินรายได)

- โครงการสงเสริมการปลูกทุเรียนในพื้นที่ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดกิจกรรมสงเสริม หรืออบรมใหความรูแกเกษตรกร
ในการปลูกทุเรียนใหถูกวิธี ใหไดผลผลิตที่มีคุณภาพ เชน คาวัสดุอุปกรณใน
การฝึกอบรม  คาวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวาง คาป้ายไวนิล ฯลฯ(ตั้งจาย
จากเงินรายได)
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งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ รวม 250,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 250,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 250,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

- โครงการปรับปรุงภูมิทัศนตําบลไมเค็ด จํานวน 100,000 บาท

เพื่อเป็คาใชจายในการดําเนินการจัดซื้อตนไม ปรับปรุงแกไข
ปญหา อนุรักษ ฟื้นฟูสิ่งแวดลอมและแหลงทองเที่ยว หรือ
จางเหมาปรับปรุงภูมิทัศน ฯลฯ
(ตั้งจายจากเงินรายได)

- โครงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติดินและน้ํา จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินกิจกรรมหรือฝึกอบรมใหความรูแกประชาชน
ในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติดินและน้ํา การงดใชสารเคมี เชน คาป้ายไว
นิล คาวัสดุอุปกรณในการฝึกอบรม คาอาหาร คาน้ําดื่ม คาน้ําแข็ง คาหัวเชื้อ
ในการจัดทํา EM ในการป้องกันน้ําเสีย ฯลฯ (ตั้งจายจากเงินรายได)

- โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินการ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตางๆ เชน
- โครงการตนแบบเศรษฐกิจพอเพียง  
- โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- โครงการรักน้ํา รักป่า รักษาแผนดิน
- โครงการปลูกหญาแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
- ฯลฯ
ในการประชาสัมพันธ ฝึกอบรม และการดําเนินการตางๆ 
ตามโครงการฯ ฯลฯ
-  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจํางบ
ประมาณ พ.ศ.2563 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 20,854,848 บาท

งบกลาง รวม 20,854,848 บาท
งบกลาง รวม 20,854,848 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 178,720 บาท

เพื่อสงเสริมสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจาง 
อัตรารอยละ 5 และครูพี่เลี้ยง รอยละ 5
(ตั้งจายจากเงินรายได จํานวน 153,040.- บาท 
และเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 25,680.- บาท)

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาการนําเงินสมทบเขากองทุนเงินทดแทนเป็น
รายปี  เพื่อใหความคุมครองแกลูกจางที่ประสบอันตราย 
เจ็บป่วย ตาย หรือสูญหาย  อันเนื่องมาจากการทํางาน
(ตั้งจายจากเงินรายได) 

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 15,268,440 บาท

เพื่อจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
(ฐานขอมูลผูสูงอายุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562
และประมาณการเพิ่มขึ้น รอยละ 10)
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 3,859,200 บาท

เพื่อจายเบี้ยยังชีพผูพิการ
(ฐานขอมูลผูพิการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562
และประมาณการเพิ่มขึ้น รอยละ 10)
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส จํานวน 96,000 บาท

เพื่อจายเบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส คนละ 500 บาท/เดือน/
12 เดือน
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

สํารองจาย จํานวน 529,388 บาท

เป็นเงินใชจายในกรณีไมสามารถคาดการณๆไดลวงหนา
กรณีฉุกเฉินอุบัติเหตุ สาธารณภัยตางๆ ฯลฯ
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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รายจายตามขอผูกพัน

- เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลไมเค็ด จํานวน 182,500 บาท

เพื่อตั้งจายสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลไมเค็ด
-  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(ตั้งจายจากเงินรายได)

- เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่น/
  พื้นที่องคการบริหารสวนตําบลไมเค็ด

จํานวน 274,740 บาท

เพื่อสมทบกองทุนประกันสุขภาพตําบลไมเค็ด รอยละ 50 
ของงบประมาณตามจํานวนรายหัวประชากรตําบลไมเค็ด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จํานวน  12,211 
-  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(ตั้งจายจากเงินรายได)

เงินชวยพิเศษ จํานวน 120,000 บาท

เพื่อชวยเหลือพนักงานสวนตําบล  พนักงานจาง
ถึงแกความตาย
(ตั้งจายจากเงินรายได)

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) จํานวน 299,800 บาท

เพื่อสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น(กบท.)
โดยหักเงินรายไดสมทบเขากองทุนบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการสวนทองถิ่น ในอัตรารอยละ 1 ของงบประมาณ
จากเงินรายไดที่นํามาคํานวณไมรวมรายไดอื่น
(ตั้งจายจากเงินรายได)

เงินบําเหน็จบํานาญขาราชการถายโอน จํานวน 36,060 บาท

เงินคาบํานาญขาราชการถายโอนของนางวัชรีวรรณ 
สุทธิวิตต ตามโครงการเกษียนอายุราชการกอน
กําหนด
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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