
 
 

 รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสา    อ าเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี 
 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น          บาท   
จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  
หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  แยกเป็น 
 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

1. งานบริหารงานทั่วไป      รวม              บาท 
งบบุคลากร       รวม            8,285,560      บาท 

หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)    รวม  2,743,920      บาท 
1. เงินเดือนนายก/รองนายก    จ านวน    514,080   บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่นายกองค์การบริหารส่วนต าบล เดือนละ 20,400 บาท/เดือน รอง
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 2 ต าแหน่งๆ ละ 11,220 บาท/เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ส านักปลัดฯ)  

2. เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก จ านวน      42,120 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งให้แก่นายกองค์การบริหารส่วนต าบล เดือนละ 1,750 

บาท/เดือน และรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 2 ต าแหน่งๆ ละ  880 บาท/เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(ส านักปลัดฯ) 

3. เงินค่าตอบแทนพิเศษ นายก/รองนายก  จ านวน      42,120 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่นายกองค์การบริหารส่วนต าบล เดือนละ 1,750 บาท/เดือน   

และรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 2 ต าแหน่งๆ ละ 880 บาท/เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ส านักปลัดฯ) 
4. เงินค่าตอบแทนเลขานุการ และที่ปรึกษานายก อบต. จ านวน      86,400 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่เลขานุการ และท่ีปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนต าบล เดือน
ละ 7,200 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ส านักปลัดฯ) 

5. เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อปท.   จ านวน  2,059,200 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบต. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ส านักปลัดฯ) ดังนี้ 

- ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 11,220 บาท/เดือน ตั้งไว้ 134,640 บาท 
- รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 9,180 บาท/เดือน ตั้งไว้ 110,160 บาท 
- สมาชิกสภา อบต. จ านวน 20 คนๆ ละ 7,200 บาท/เดือน ตั้งไว้ 1,728,000 บาท 
- เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 7,200 บาท/เดือน ตั้งไว้   86,400 บาท  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)    รวม   5,541,640            บาท 
1. เงินเดือนพนักงาน     จ านวน   2,925,540   บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปีให้แก่พนักงานส่วนต าบล จ านวน   10  อัตรา 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ส านักปลัด)   
- ต าแหน่ง  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล   39,880/เดือน   ตั้งไว้   478,560  บาท 
- ต าแหน่ง  หัวหน้าส านักปลัด      26,460/เดือน   ตั้งไว้   299,640  บาท 
- ต าแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   24,970/เดือน   ตั้งไว้   293,880  บาท 
- ต าแหน่ง  นักพัฒนาชุมชน      25,970/เดือน   ตั้งไว้   311,640  บาท 
- ต าแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคล      23,710/เดือน   ตั้งไว้   284,510  บาท 
- ต าแหน่ง  นักประชาสัมพันธ์      22,230/เดือน   ตั้งไว้   266,760  บาท 
- ต าแหน่ง  นิติกร       22,230/เดือน   ตั้งไว้   266,760 บาท 
- ต าแหน่ง  นักวิชาการศึกษา      16,600/เดือน   ตั้งไว้   199,200  บาท 
- ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ      11,760/เดือน   ตั้งไว้   141,120  บาท 
- ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานป้องกันฯ     24,825/เดือน   ตั้งไว้   277,900  บาท* 

หมายเหตุ  *  คือต าแหน่งว่าง 
 

2. เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน    จ านวน       108,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของพนักงานส่วนต าบลและเงินปรับเพ่ิมส าหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. 

หรือคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลรับรองว่าคุณวุฒินั้นเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่ได้รับการ
แต่งตั้งให้แก่ พนักงานส่วนต าบล (ส านักปลัดฯ) 

3. เงินประจ าต าแหน่ง     จ านวน       126,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งนักบริหารงาน อบต. และหัวหน้าส านักปลัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

(ส านักปลัด) 
- ต าแหน่ง  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล     7,000/เดือน   ตั้งไว้     84,000  บาท 
- ต าแหน่ง  หัวหน้าส านักปลัด        3,500/เดือน   ตั้งไว้      42,000  บาท 

 

4. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง    จ านวน     1,937,860 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ     จ านวน    16  อัตรา และ

พนักงานจ้างทั่วไป   จ านวน   16  อัตรา   ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้(ส านักปลัดฯ) 
5. เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง   จ านวน           222,120 บาท 
เพ่ือตั้งจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่างๆ ให้แก่พนักงานจ้างที่มีสิทธิ์ได้รับเงินเพิ่มต่างๆ เช่น เงินเพ่ิมการครองชีพ

ชั่วคราว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ส านักปลัดฯ) 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 งบด าเนินงาน      รวม 490,000   บาท 
 ค่าตอบแทน      รวม 460,000   บาท 

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
จ านวน   460,000  บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้ 
  1. เพ่ือจ่ายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
เชน คาตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง ตรวจการจ้าง และควบคุมงานก่อสร้างฯลฯ จ านวน 60,000 บาท 
ตั้งจายจากเงินรายได้ (ส านักปลัดฯ)  
 

2. เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจ าปี) แกพนักงานสวน
ต าบล ลูกจางประจ า หรือพนักงานจางขององคการบริหารสวนต าบลและผูมีสิทธิไดรับตามระเบียบฯ ก าหนด 
จ านวน     400,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได้ (ส านักปลัดฯ)   

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจ าปี) แก 
พนักงานสวนต าบล ลูกจางประจ า หรือพนักงานจางขององคการบริหารสวนต าบล และผูมีสิทธิไดรับตาม
ระเบียบฯ ก าหนด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ 
(เงินรางวัลประจ าปี) แกพนักงานสวนท้องถิ่น ให้เป็นรายจ่ายอ่ืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า .......... ข้อ..................... 

 

  ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  จ านวน      10,000 บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการของพนักงานสวนต าบลหรือผูมี
สิทธิเบิกตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ส านักปลัดฯ) 
  ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  จ านวน         20,000 บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานส่วนต าบลหรือผู้ มีสิทธิได้รับเงิน
ช่วยเหลือการศึกษาบุตรตามระเบียบฯ ก าหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ส านักปลัดฯ) 
 

  ค่าใช้สอย     รวม    2,165,000     บาท 
  ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  จ านวน        525,000 บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้ 

1. ค่าจ้างเหมาบริการส าหรับการกระท าอย่างหนึ่งอย่างใด เช่น ค่าล้างฟิลม์ ค่าเข้าปกหนังสือ
หรือข้อบัญญัติต าบล จ้างโฆษณาเผยแพร่ทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าธรรมเนียม 
ค่าลงทะเบียน ค่าจ้างท าป้าย ค่าใช้ระบบอินเตอร์เน็ต ค่าติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ฯลฯ จ านวน  450,000 บาท ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ (ส านักปลัดฯ) 

2. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษาของศาล ค่าธรรมเนียมในการด าเนินคดี ฯลฯ  
จ านวน 30,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ส านักปลัดฯ) 
  3. ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ส่วนกลาง เช่น รถบรรทุกน้ า รถยนต์ส่วนกลาง รถตรวจการณ์ 
ฯลฯ และรถยนต์ส่วนกลางที่สามารถจัดท าประกันภัยรถยนต์ได้ตามระเบียบฯ จ านวน  45,000 บาท ตั้งจาก
เงินรายได้ (ส านักปลัดฯ) 
 
 
 



 
 

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน      120,000 บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้ 
  1. คาใชจายที่เกี่ยวเนื่องในการตอนรับบุคคล หรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงานหรือ
ทัศนศึกษาดูงาน เจาหนาที่ผูมาตรวจเยี่ยมองคการบริหารสวนต าบลและหนวยงานราชการตางๆ โดยค านวณ
ตั้งจายไมเกินรอยละ 1 ของรายไดจริงของปงบประมาณที่ลวงมาโดยไมรวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู เงินจาย
ขาดสะสม และเงินที่มีผูอุทิศให้  จ านวน  60,000  บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ส านักปลัดฯ) 
 

  2. คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาองคการบริหารสวนต าบลท่าเสา คณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการ ที่ไดรับแตงตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย 
หรือการประชุมระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือองคกรปกครองสวนทอง
ถิ่นกับรัฐวิสาหกิจ หรือ เอกชน จ านวน  60,000  บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ส านักปลัดฯ) 
 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ                  
จ านวน  1,300 ,000    บาท 
  1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการส าหรับค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ ที่ใช้ในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง หรือผู้มีสิทธิเบิกจ่ายในการเดินทางไป
ราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน  250,000  บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ส านักปลัดฯ) 
  2. ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล พวงมาลา ค่าดอกไม้ ส าหรับพิธีการหรือวันส าคัญ
ต่างๆ ฯลฯ  จ านวน  50,000  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ส านักปลัดฯ) 
  3. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานราชพิธีและรัฐพิธี เช่น งานวันเฉลิมพระชนมพรรษา   งานวันปิย
มหาราช  วันพระราชทานธงชาติไทย ( 28 ก.ย. )    งานส าคัญทางศาสนา ฯลฯ 300,000  บาท ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ (ส านักปลัดฯ) 

4. ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมเพ่ือเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  
จ านวน  50,000  บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ส านักปลัดฯ)  

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดอบรมเพ่ือเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร 
ของทางราชการ เช่น ค่าอาหาร, ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม, ค่าวิทยากร,ค่าท่ีพัก,ค่าเดินทาง และอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้อง ตามที่กฎหมายก าหนด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557  ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) (ฉบับที่ 3)
หน้า .38.... ข้อ.....2.... 
  5. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลง
กรณบดินทรเทพยวรางกูร ( วันที่   28-29  ก.ค. )  จ านวน 100,000  บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(ส านักปลัดฯ)ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) (ฉบับที่ 3)หน้า .36.... ข้อ.....1.... 
 

6. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันคล้ายเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ 
พลอดุยเดช  บรมนาถบพิตร  วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ (  วันที่ 5-6 ธ.ค )  จ านวน 100,000  บาท ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ (ส านักปลัดฯ) ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) (ฉบับที่ 3) หน้า .71.... ข้อ.....4.... 
 
 
 



 
 

   7. ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสา   จ านวน  200,000  บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ส านักปลัดฯ) 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการ 
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสา เช่น ค่าอาหาร, ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม, ค่าวิทยากร,ค่าท่ีพัก
,ค่าเดินทาง และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่กฎหมายก าหนด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557  ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี  
(พ.ศ.2561-2564) (ฉบับที่ 1) หน้า .....74.. ข้อ....1.... 

8. ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมและจัดกิจกรรมมาตรฐานคุณธรรม   จริยธรรม   ของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสา   จ านวน  50,000  บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ส านักปลัดฯ) 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมและจัดกิจกรรมมาตรฐานคุณธรรม   จริยธรรม    
ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสา เช่น ค่าอาหาร, ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม, ค่าวิทยากร,ค่าท่ีพัก,ค่าเดินทาง 
และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ตามที่กฎหมายก าหนด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 จ านวน 50,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(ส านักปลัดฯ) ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  (ฉบับที่ 1) หนา้ ...72... ข้อ....9....... 
 

9. ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมส่งเสริมความรู้เพื่อพัฒนาอาชีพ  ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่า 
เสา  จ านวน  300,000  บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ส านักปลัดฯ) 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมส่งเสริมความรู้เพ่ือพัฒนาอาชีพ  ขององค์การบริหาร 
ส่วนต าบลท่าเสา   เช่น ค่าอาหาร, ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม, ค่าวิทยากร,ค่าท่ีพัก,ค่าเดินทาง และอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้อง ตามที่กฎหมายก าหนด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557  ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
หน้า ......... ข้อ........ 
 

10. ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมและจัดกิจกรรมธนาคารขยะ ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ท่าเสา จ านวน 50,000  บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ส านักปลัดฯ) 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมและจัดกิจกรรมธนาคารขยะ ขององค์การบริหาร 
ส่วนต าบลท่าเสา เช่น ค่าอาหาร, ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม, ค่าวิทยากร,ค่าท่ีพัก,ค่าเดินทาง และอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้อง ตามท่ีกฎหมายก าหนด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 จ านวน 50,000  บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ส านักปลัดฯ) 
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) (ฉบบัที่ 3) หนา้ ...35... ข้อ....1....... 
 

  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม   จ านวน     220,000 บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินครุภัณฑ์  เช่น เครื่องรถยนต์   คอมพิวเตอร์ 
เครื่องปรับอากาศ  พิมพ์ดีด และอ่ืนๆ  เพ่ือให้ใช้งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและ
ค่าแรงงาน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ส านักปลัด) 
 
 
 
 
  



 
 

ค่าวัสดุ     รวม        1,340,000      บาท 
วัสดุส านักงาน    จ านวน     130,000 บาท 

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน ค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา  
ดินสอ สิ่งพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ส านักปลัด) 
 

  วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ   จ านวน        30,000 บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ สตาร์ทเตอร์ สายไฟ ฯลฯ ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ (ส านักปลัด) 
  วัสดุงานบ้านงานครัว   จ านวน         40,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด เข่ง ถ้วย ชาม ช้อน    ชดุกาแฟ
ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ส านักปลัด) 
  วัสดุก่อสร้าง    จ านวน         20,000 บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ น้ ามันทาไม้ ทินเนอร์ สี ปูน ตะปู ฯลฯ ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ (ส านักปลัด) 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง  จ านวน         100,000 บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะ เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก น้ ามันเบรก ฟิลม์กรองแสง 
ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ส านักปลัด) 
  วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  จ านวน       850,000    บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ ามันดีเซล น้ ามันเบนซิน จารบี ฯลฯ ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ (ส านักปลัด) 
  วัสดุการเกษตร    จ านวน        20,000 บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น ปุ๋ย เคมีก าจัดศัตรูพืช ผ้าใบหรือพลาสติก หน้ากาก
ป้องกันแก็สพิษ ฯลฯ 
  วัสดุโฆษณาและเผยแพร่   จ านวน       30,000 บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ การประชาสัมพันธ์ เช่น กระดาษเขียนโปรส
เตอร์ พู่กัน สี ฟิล์ม  ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ส านักปลัด) 
  วัสดุคอมพิวเตอร์   จ านวน       90,000 บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ หมึกคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล 
โปรแกรมหรือซอพต์แวร์ที่มีราคาหน่วยหนึ่งไม่เกิน  20,000 บาท และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับคอมพิวเตอร์ ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ (ส านักปลัด) 
  วัสดุอ่ืนๆ    จ านวน        30,000 บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่นๆที่ไม่เข้าลักษณะและประเภทตามระเบียบวิธีงบประมาณ  ค่า
วัสดุสิ้นเปลือง ค่าวัสดุสิ่งพิมพ์  ค่าวัสดุเครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องโรเนียว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ส านักปลัด) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ค่าสาธารณูปโภค    รวม       1,040,000 บาท 
  ค่าไฟฟ้า            จ านวน       900,000       บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าส าหรับที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล อาคารสถานที่และกิจการที่อยู่
ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบล ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
 

  ค่าบริการโทรศัพท์   จ านวน          10,000 บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ส าหรับที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล และโทรศัพท์เคลื่อนที่ ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ (ส านักปลัด) 
 

  ค่าบริการไปรษณีย์   จ านวน           30,000 บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณยี์ยากร  ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ฯลฯ ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ (ส านักปลัด) 
 

  ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  จ านวน        100,000 บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบอินเตอร์เน็ต รวมถึงอินเตอร์เน็ตการ์ด ค่าเคเบิ้ลทีวี รวมถึง
ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกับการใช้บริการ ตั้งจากเงินรายได้ (ส านักปลัด) 
 

 ค่าครุภัณฑ์        รวม   บาท  
ครุภัณฑ์ส านักงาน      จ านวน   837,153   บาท  
เก้าอ้ีปฏิบัติงาน       จ านวน   9,000  บาท 
เพ่ือจ่ายในการจัดซื้อเก้าอ้ีปฏิบัติการ    จ านวน   3  ตัว  แบบมีล้อเลือ่น มีพนักพิงและท่ีพักแขน  

(ชนิดมี มอก. ) ( จัดซื้อตามท้องตลาดเนื่องจากไม่มีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ก าหนดไว้ ) จ านวน  9,000  บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ส านักปลัด)* เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (เพ่ิมเติมฉบับที่
3) (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า...44...ข้อ...11... 
 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       รวม   68,700.00  บาท 
 เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2  จ านวน  60,000.00 บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2   
(จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)  จ านวน 2 ชุด  โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้  

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จ านวน 1 หน่วย มี 
หน่วยความจ าแบบ   Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 
3.2 GHz  

- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้  
    1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจ าขนาดไม่น้อยกว่า 2 

GB หรือ  
             2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics  
Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ  
            3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดง
ภาฑขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB  
          - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR 4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB  

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB 



 
 

หรือ ชนิด Solid  State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 GB จ านวน 1 หน่วย  
           - มี DVD - RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย  

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base -T หรอื 
ดีกว่จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
           - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง  
            - มีแป้นพิมพ์และเมาส์  

- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อย 
กว่า 19 นิ้ว    จ านวน 1 หน่วย  

 

* เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ. 2561 
* เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (ฉบับที3่) (พ.ศ. 2561  - 2564)  
หน้าที่....43....ล าดับที่.......3........ 
 

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด Network แบบท่ี 1   
จ านวน  15,800.00  บาท  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด Network แบบที่ 1 
จ านวน  2 เครื่อง  โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi  
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm)  
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้  
- มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB  
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่
น้อย    
  กว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้  

  - มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น  
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
 

* เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ. 2561 
* เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (ฉบับที3่) (พ.ศ. 2561  
ถึง พ.ศ. 2564) หน้าที่....43.....ล าดับที่......4......... 
 

เครื่องพิมพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี   จ านวน   17,000.00 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี  

จ านวน 1 เครื่อง   โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน  
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600 x 600 dpi  
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาที (ppm)  
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาที (ppm)  
- มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 192 MB  



 
 

- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดา และ สี) ได้  
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi  
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)  
- สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวด า  
- สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 ส าเนา  
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์  
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จ านวน ไม่ 

น้อยกว่า 1 ช่อง  
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น  
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom  
 

* เป็นไปตามเกณฑร์าคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ. 2561 
* เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (เพ่ิมเติมฉบับที3่) (พ.ศ. 2561  
ถึง พ.ศ. 2564) หน้าที่.....43....ล าดับที่.....5.......... 
 

 เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA    จ านวน  5,900.00  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จ านวน  2  เครื่อง  

โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน จ านวน 5,900  บาท ดังนี้ 
- มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA (600 Watts)  
- สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที  

* เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ. 2561 
* เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (เพ่ิมเติมฉบับที3่) (พ.ศ. 2561 - 2564)  
หน้าที่....43.....ล าดับที่......6........ 
 

เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา      จ านวน  18,000.00  บาท 
1) หมายถึงเครื่อง Facsimile หรือ โทรภาพ 
2) ความเร็วในการส่งเอกสารไม่เกินกว่า 6 วินาทีต่อแผ่น 
3) ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดส่งเอกสารขั้นต่ า 
4)ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 

* เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ. 2561 
* เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (เพ่ิมเติมฉบับที3่) (พ.ศ. 2561  
ถึง พ.ศ. 2564) หน้าที่...44.....ล าดับที่.........8...... 
 
 
 
 
 
 



 
 

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) 
ขนาด  12,000  บีทียู     จ านวน   17,000   บาท 

1) ขนาดทีก่ าหนดเป็นขนาดไม่ต่ ากว่า 12,000 บีทียู 
2) ราคาทีก่ าหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง 
3) เครื่องปรับอากาศท่ีมีความสามารถในการท าความเย็นขนาดไม่เกนิ 40,000 บีทียู ต้องได้รับการ 
รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัด ไฟฟ้าเบอร์ 5 
4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบส าเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่ง 
ความเย็น และหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวก้น 
5) เครื่องปรับอากาศท่ีมีระบบฟอกอากาศ  เฃ่นแผ่นฟอกอากาศ 
ตะแกรงไฟฟ้า (Electric grids) หรือเครื่องผลติ ประจุไฟฟ้า (Ionizer) เป็นต้น 
สามารถดกัจบัอนุภาค ฝุ่นละออง และอุปกรณส์ามารถท้าความความเย็น 
ขนาดไม่เกนิ 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน 
ผลติภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัด ไฟฟ้าเบอร์ 5 
4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบส าเร็จรูปทั้งชุด  ทั้งหน่วยส่ง 
ความเย็น และหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวก้น 
5) เครื่องปรับอากาศท่ีมีระบบฟอกอากาศ เข่น  แผ่นฟอกอากาศ 
ตะแกรงไฟฟ้า (Electric grids) หรือเครื่องผลติ ประจุไฟฟ้า (Ionizer) เป็นต้น 
สามารถดกัจับอนุภาค ฝุ่นละออง และอุปกรณ์สามารถท้าความสะอาดได้ 
- ชนิดตั้งพ้ืน หรือแขวน 
- ชนิดติดผนัง 
ส าหรับชนิดตู้ตั้งพ้ืน เป็นเครื่องปรับอากาศที่ไม่มีระบบฟอกอากาศ 
6) มีความหน่วงเวลาการท้างานของคอมเพรสเซอร์ 
7) การจดัซ้ือเครือ่งปรับอากาศขนาดอ่ืน ๆ (นอกจากข้อ 3) ให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการ 
นโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2539 (ครัง้ที่ 57) เมื่อวันที่ 14 
มิถุนายน 2539 เกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน โดยให้พิจารณาจัดซ้ือ 
เครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง (EER) นอกเหนือจากการพิจารณา 
ด้านราคา โดยใช้หลักการเปรียบเทียบคุณสมบัติ คือ 
- ถ้า จ้านวนบีทียู เท่ากัน ให้พิจารณาเปรียบเทียบจ านวนวัตต์ที่น้อยกว่า 
- ถ้า จ านวนบีทียู  ไม่เท่ากนั ให้น าจ านวนบีทียูหารด้วยจ านวนวัตต์ (บีทียูต่อวัตต์) 
ผลที่ได้คือค่า EER ถ้าค่าของ EER สูง ถอืว่าเครื่องปรับอากาศมีประสิทธิภาพสูง 
สามารถประหยัดพลังงานได้ดีกว่า 
8) การติดตังเครื่องปรับอากาศ 
(1) แบบแยกสว่น ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ 1 ตัว 
ท่อทองแดงไปกลับ หุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกนิ 15 เมตร 

* เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ. 2561 
* เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (ฉบับที3่) (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่....43....
ล าดับที่......1........ 
 
 



 
 

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่   รวม  19,300.00  บาท 
 

 กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล   จ านวน  19,300.00  บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล จ านวน 1 ตัว โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้ 
 - ความละเอียด 20 ล้านพิกเซล 
 -  เป็นกล้องคอมแพค (Compact Digital Camera) 
 -  ความละเอียดที่ก าหนดเป็นความละเอียดที่เซ็นเซอร์ภาพ (Image Sensor) 
 -  มีระบบแฟลชในตัว 
 -  สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวกเม่ือข้อมูลเต็มหรือเมื่อต้องการเปลี่ยน 
 -  สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากกล้องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ 
 -  มีกระเป๋าบรรจุกล้อง 
 * เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ส านักงานงบประมาณ ปี 2561  

* เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (ฉบับที3่) (พ.ศ. 2561 - 2564)  
หน้าที่....43....ล าดับที่....2....... 

 

รายจ่ายอ่ืน     รวม  35,000   บาท 
รายจ่ายอ่ืน     รวม  35,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าท่ีปรึกษาโครงการประเมินคุณภาพการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้อวง 
ถิ่นและประเมินความพึงพอใจให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสา   ประจ าปีงบประมาณ  2562  
 

งบเงินอุดหนุน         รวม    45,000  บาท 
หมวดเงินอุดหนุน        รวม   45,000  บาท 
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     จ านวน    45,0000   บาท     

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้ 
อุดหนุนองค์การบริหารส่วนต าบลสิงห์   เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมให้การ 

ช่วยเหลือประชาชนในเขตอ าเภอไทรโยค     จ านวน   45,000  บาท   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ( ส านักปลัด ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

งบลงทุน     รวม 2,335,000    บาท  
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง    รวม 2,335,000 บาท  
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมกระเบื้องปูพื้น    จ านวน      12,000 บาท 
โครงการซ่อมแซมกระเบื้องปูพ้ืน ชนิดกระเบื้องเคลือบ  ขนาด  60*60 เซนติเมตร อาคาร 

ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสา  ขนาดพ้ืนที่ 24 ตารางเมตร 
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ     จ านวน       192,000  บาท 

โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ (ปูกระเบื้องพ้ืน  เปลี่ยนฝ้า ระบบไฟฟ้า  ระบบสุขาภิบาล)  
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมโรงจอดรถ   จ านวน       192,000  บาท 

ขนาดหลังคา  14.00*10.00 เมตร 
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ าหญิงภายในส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสา   

ขนาด  4.00*4.00  เมตร( เปลี่ยนกระเบื้องพ้ืน  ผนัง  สุขภัณฑ์ )  จ านวน        64,000  บาท 
 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ าหญิงภายในส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสา   
ขนาด  4.00*3.00  เมตร( เปลี่ยนกระเบื้องพ้ืน  ผนัง  สุขภัณฑ์ )  จ านวน        116,000   บาท 

โครงการก่อสร้างอาคารหน้าหอประชุม     จ านวน        261,000   บาท 
ขนาด  6.50*9.00  เมตร   

โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ     จ านวน        779,000   บาท 
ขนาด     9.00*12.00  เมตร   

โครงการก่อสร้างอาคารพันธุกรรมพืช     จ านวน        719,000   บาท 
ขนาด    8.00*8.00  เมตร   
 

  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายมาพร้อมนี้ 
 

 
 
 
 
 
 


