
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตําบลสะเดา
อําเภอ นางรอง   จังหวัดบุรีรัมย์

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 36,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทัว
ไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 10,371,060 บาท
งบบุคลากร รวม 8,401,560 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,780,720 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

1.1) ค่าตอบแทนรายเดือน  ตังไว้ 514,080 บาท
-  นายกองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 12 เดือนๆ ละ 20,400
 บาท เป็นเงิน 244,800 บาท   
-  รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 2 คนๆ ละ 11,220
 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 269,280 บาท ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (สํานักงานปลัดฯ)

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
ค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง       ตังไว้     42,120 บาท
-  นายกองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 12 เดือนๆ ละ 1,750
 บาท เป็นเงิน 21,000 บาท
-  รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 2 คนๆ ละ 880
 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน 
เป็นเงิน 21,120 บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทัวไป (สํานักงานปลัดฯ)

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
ค่าตอบแทนพิเศษ        ตังไว้    42,120 บาท
-  นายกองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 1,750
 บาท เป็นเงิน 21,000 บาท
-  รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 2 คน ๆ ละ 880
 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,120 บาท ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (สํานักงานปลัดฯ)

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

- เลขานุการนายกฯ จํานวน 12 เดือนๆ ละ 7,200 บาท ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (สํานักงานปลัดฯ)
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เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 3,096,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน  ให้แก่
- ประธานสภาฯ จํานวน 12 เดือนๆ ละ 11,220 บาท เป็นเงิน 134,640
 บาท
- รองประธานสภาฯ จํานวน 12 เดือนๆ ละ 9,180 บาท เป็น
เงิน 110,160 บาท
- สมาชิกสภาฯ จํานวน 32 อัตราๆ ละ 7,200 บาท/เดือน จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 2,764,800 บาท
- เลขานุการสภาฯ จํานวน 12 เดือนๆ ละ 7,200 บาท เป็นเงิน 86,400
 บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้  2,596,000  บาท  และตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป  จํานวน  500,000  บาท  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป  (สํานักงานปลัดฯ)

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,620,840 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,529,480 บาท
- เงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล และเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี จํานวน 9 อัตรา จํานวน 12 เดือน  
เป็นเงิน 2,529,480 บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป (สํานักงานปลัดฯ)

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 67,200 บาท
- ประเภทค่าตอบแทนรายเดือนปลัดองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 12 เดือนๆ ละ 5,600 บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทัวไป (สํานักงานปลัดฯ)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 109,200 บาท
- เงินประจําตําแหน่งของปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล และหัวหน้าสํานัก
งานปลัดฯ จํานวน 12 เดือน ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป (สํานักงานปลัดฯ)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,914,960 บาท
- ประเภทค่าจ้างชัวคราว เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน (ค่าจ้าง) ให้แก่
พนักงานจ้าง จํานวน 15 อัตรา จํานวน 12 เดือน ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (สํานักงานปลัดฯ)

งบดําเนินงาน รวม 1,830,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 70,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 50,000 บาท
- ประเภทค่าเช่าบ้าน  เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตําบล ตัง
จ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (สํานักงาน
ปลัดฯ)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
- ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการ
ศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป (สํานักงานปลัดฯ)
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ค่าใช้สอย รวม 850,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 250,000 บาท
- ค่าจ้างเหมาทําสิงของ ตังไว้ 100,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทํา
สิงของ เช่น ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ป้ายประชาสัมพันธ์,โปสเตอร์,แผ่น
พับ,สติกเกอร์,สิงพิมพ์หรือวารสารขององค์การบริหารส่วนตําบล,บอร์ด
ต่างๆ ตู้,โต๊ะตรายาง,ชันวางของ และวัสดุอุปกรณ์ทีจําเป็นต่างๆ ตังจ่าย
จากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (สํานักงาน
ปลัดฯ)
- ค่าจ้างเหมาบริการ ตังไว้ 80,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคล
ภายนอกในการดําเนินงานหรือกิจกรรมต่างๆ ขององค์การบริหารส่วน
ตําบล เช่น จ้างเหมาแม่บ้าน จ้างเหมายานพาหนะ จ้างเหมาบุคคล และค่า
จ้างเหมาบริการอืนๆ ทีจําเป็นต่อกิจการขององค์การบริหารส่วนตําบล ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (สํานักงานปลัดฯ)
- ค่าจ้างเหมาติดตังระบบโทรศัพท์พืนฐานภายในทีทําการองค์การบริหาร
ส่วนตําบล ตังไว้ 50,000 บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทัวไป (สํานักงานปลัดฯ)
- ค่าจ้างนักเรียน นักศึกษา ปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียนและวันหยุด ตัง
ไว้ 20,000 บาท เพือให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เพือ
แก้ไขปัญหาสังคมตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ตังจ่ายจากเงินอุด
หนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (สํานักงานปลัดฯ)

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 80,000 บาท
- ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตังไว้ 50,000 บาท เพือ
จ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครืองดืม ค่าของขวัญ ของทีระลึก ของสมนาคุณ ค่า
จ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายทีจําเป็นอืนๆ ในการต้อนรับบุคคล หรือ
คณะบุคคลทีมานิเทศงาน ประชุม ตรวจงาน เยียมชม การออกหน่วย
บริการเคลือนทีของอําเภอ/จังหวัด/ หน่วยงานต่างๆ  และการมาปฏิบัติงาน
ในพืนทีหรือทัศนศึกษาดูงาน ณ องค์การบริหารส่วนตําบล ตังจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (สํานักงานปลัดฯ)
- ค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาฯ การประชุมคณะกรรมการต่างๆ ทีได้
รับการแต่งตังตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสังการของทาง
ราชการ การประชุมระหว่างองค์การบริหารส่วนตําบลกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินอืนๆ ส่วนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือการประชุมปรึกษา
หารือในกิจการขององค์การบริหารส่วนตําบล ตังไว้ 30,000 บาท เพือ
จ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าของขวัญ ค่าจ้าง
เหมาบริการและค่าใช้จ่ายอืนๆ ในการจัดประชุม ตังจ่ายจากเงินอุกหนุน
ทัวไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (สํานักงานปลัดฯ)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสําคัญของทางราชการ จํานวน 40,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสําคัญ
ของทางราชการ จัดนิทรรศการ ประกวด แข่งขัน การจัดกิจกรรม การ
รณรงค์,ประชาสัมพันธ์กิจการ/กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตําบล การ
ออกให้บริการประชาชนนอกพืนที การจัดงานอําเภอเคลือนที/จังหวัด
เคลือนที และพิธีเปิดอาคารต่างๆ ขององค์การบริหารส่วน
ตําบล ประจําปี 2559 เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาประกอบอาหารและเครือง
ดืม ค่าของขวัญ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าจ้างเหมาบริการ
และค่าใช้จ่ายทีจําเป็นอืนๆ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป (สํานักงานปลัดฯ)
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 150,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนใน
โครงการฝึกอบรม เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม  ค่าลงทะเบียน ค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการ ค่าเบียเลียงค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก และค่าใช้จ่าย
อืนๆ ในการเดินทางไปราชการ การฝึกอบรม ประชุม สัมมนา การเข้า
ร่วมกิจกรรมฯ ของคณะผู้บริหารฯสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง และผู้ทีองค์การบริหารส่วนตําบล
มอบหมายหรือมีคําสังให้เข้าประชุม อบรม สัมมนา ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (สํานักงานปลัดฯ)
โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว/สมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ ประจําปี 2559 จํานวน 50,000 บาท

โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว/สมเด็จพระนาง
เจ้าพระบรมราชินีนาถ ประจําปี 2559 (โครงการปกป้องสถาบันสําคัญ
ของชาติ) เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินงานโครงการ เช่น จ้างเหมาประกอบ
อาหาร และเครืองดืม ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าสมนาคุณวิทยากร/เจ้า
หน้าที ค่าเครืองแบบ,ค่าวุฒิบัตร,ค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายทีจํา
เป็นอืนๆ ในการดําเนินงานโครงการฯ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (สํานักงานปลัดฯ)
โครงการทัศนศึกษาดูงานขององค์การบริหารส่วนตําบล ประจําปี 2559 จํานวน 250,000 บาท
โครงการทัศนศึกษาดูงานขององค์การบริหารส่วน
ตําบล ประจําปี 2559 เพือจ่ายเป็นค่าอาหาร เครืองดืม ค่ายานพาหนะ ค่า
เช่าทีพัก ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าของทีระลึก และค่าใช้จ่าย
อืนๆ ของคณะผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พนักงาน
ส่วนตําบล และเจ้าหน้าทีขององค์การบริหารส่วนตําบล ในการดําเนินการ
ฝึกอบรมและเดินทางไปศึกษาดูงานขององค์การบริหารส่วนตําบล ตังจ่าย
จากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (สํานักงาน
ปลัดฯ)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สินของ
องค์การบริหารส่วนตําบล เช่น อาคารทีทําการ ห้องสุขา รถยนต์ เครือง
พิมพ์ฯ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ รถจักรยานยนต์ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  (สํานักงานปลัดฯ)

ค่าวัสดุ รวม 540,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท
- ประเภทค่าวัสดุสํานักงาน เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุสํานักงานสิงของเครือง
ใช้ต่างๆ เช่น พระบรมฉายาลักษณ์ ธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ ฉากกัน
ห้อง หนังสือพิมพ์ เอกสารการประชาสัมพันธ์  หนังสือ คู่มือ และวารสาร
ต่างๆ กระดาษ แฟ้ม ปาก ดินสอ หมึกเครืองถ่ายเอกสาร ชันวาง
เอกสาร ผ้าตกแต่งเต็นท์/เวที กาแฟ นําตาล ครีมเทียม และวัสดุสํานักงาน
ต่างๆ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป (สํานักงานปลัดฯ)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 40,000 บาท
- ประเภทค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เพือจ่ายเป็นค่า จัดซือวัสดุงานบ้านงาน
ครัว เช่น ไม้กวาด ถ้วยชาม จาน ช้อน แก้วนํา นํายาล้างจาน นํายาทํา
ความสะอาดห้องนํา นํายาเช็ดกระจก และวัสดุงานบ้านงานครัวทีจําเป็น
ต่างๆ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  (สํานัก
งานปลัดฯ)
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 40,000 บาท
- ประเภทวัสดุก่อสร้าง เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุ ก่อ
สร้าง ได้แก่ อิฐ หิน ปูน ทราย ตะปู กระเบือง สายยาง และวัสดุงานก่อ
สร้างที จําเป็นต่างๆ สําหรับงานก่อสร้างและงานปรับปรุงซ่อมแซมทัว
ไป  ตังจ่ายตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป  (สํานักงานปลัดฯ)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท
- ประเภทค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยาน
พาหนะและขนส่งให้แก่ รถยนต์นังส่วนกลาง รถ
จักรยานยนต์ ได้แก่ แบตเตอรี ยางนอก ยางใน ตลับลูกปืน ฟิล์มกรอง
แสง หม้อนํารถยนต์  กันชนรถยนต์ และวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
อืนๆ ของรถยนต์นังส่วนกลาง ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป (สํานักงานปลัดฯ)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 200,000 บาท
- ประเภทค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือ
เพลิง ได้แก่ นํามันเบนซิน นํามันดีเซล นํามันเครือง และนํามันหล่อลืน
ต่างๆ ของรถยนต์นังส่วนกลาง รถจักรยานยนต์ ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (สํานักงานปลัดฯ)

วัสดุการเกษตร จํานวน 50,000 บาท
- ประเภทค่าวัสดุการเกษตร เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือพันธ์ไม้ ต้นไม้ ไม้
ดอกไม้ประดับ ปุ๋ย  และวัสดุการเกษตรอืนๆ ทีจําเป็น สําหรับใช้ในการ
ดําเนินงานโครงการปลูกไม้ดอกไม้ประดับสําหรับตกแต่งภายในบริเวณที
ทําการองค์การบริหารส่วนตําบล และการดําเนินการปลูกต้นไม้ในเขต
องค์การบริหารส่วนตําบล เพือฟืนฟูและรักษาระบบนิเวศน์  ตังจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (สํานักงานปลัดฯ)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 40,000 บาท
- ประเภทค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ทีใช้ใน
การประชาสัมพันธ์ เช่น ไม้อัด ป้ายผ้า สี กระดาษ  โปสเตอร์ รูป
ภาพ  แผ่นป้ายไวนิล  และวัสดุอุปกรณ์ในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
ทีจําเป็นอืนๆ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทัวไป (สํานักงานปลัดฯ)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท
- ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุ
คอมพิวเตอร์ เช่น แป้นพิมพ์ เม้าส์ แผ่นดิสก์ หมึก  กระดาษ วัสดุ
อุปกรณ์ โปรแกรมและวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อืนๆ ทีเกียวข้องกับ
คอมพิวเตอร์ ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป (สํานักงานปลัดฯ)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 370,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 250,000 บาท
- ประเภทค่าไฟฟ้า เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าภายในทีทําการองค์การบริหาร
ส่วนตําบล ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป (สํานักงานปลัดฯ)

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 10,000 บาท
- ประเภทค่าโทรศัพท์  เพือจ่ายเป็นค่าใช้บริการโทรศัพท์สํานักงานของ
องค์การบริหารส่วนตําบล  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป (สํานักงานปลัดฯ)

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 10,000 บาท
- ประเภทค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าซือดวงตราไปรษณียากร และค่า
บริการทางไปรษณีย์ต่างๆ  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป (สํานักงานปลัดฯ)
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ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 100,000 บาท
- ประเภทค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม เพือจ่ายเป็นค่าใช้บริการระบบ
อินเตอร์เน็ตขององค์การบริหารส่วนตําบล  ตามโครงการอินเตอร์เน็ต
ตําบล ค่าโทรสาร และค่าบริการใช้เว็บไซด์ขององค์การบริหารส่วน
ตําบล ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (สํานัก
งานปลัดฯ)

งบลงทุน รวม 124,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 124,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ตู้สาขาสําหรับโทรศัพท์ภายในสํานักงาน จํานวน 12,000 บาท
ตู้สาขาสําหรับโทรศัพท์ภายในสํานักงาน ขนาด  4 สายภายนอก 8 สาย
ภายใน (ชนิดจัดหาทัวไป)ตังไว้ 12,000 บาท  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  (สํานักงานปลัดฯ)
ตู้เอกสารชนิดสองบานเลือน จํานวน 8,000 บาท
ตู้เอกสารชนิดสองบานเลือน (ชนิดจัดหาทัว
ไป) จํานวน 2 หลังๆ ละ 4,000 บาท เป็นเงิน 8,000 บาทตังจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (สํานักงานปลัดฯ)

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ชุดเครืองเสียงกลางแจ้ง จํานวน 95,000 บาท
ชุดเครืองเสียงกลางแจ้ง ราคา 95,000 บาท (ชนิดจัดหาทัว
ไป) คุณลักษณะพืนฐานดังนี
1. ตู้ซับเบต  ดอกลําโพงขนาด 18 นิว       กําลังวัตต์ 1,200 w / 
วัตต์  rms   จํานวน       4 ตู้
2. ตู้เสียงกลาง  ดอกลําโพงขนาด 15 นิว    กําลังวัตต์ 300    w / 
วัตต์  rms จํานวน 4 ตู้
3. เพาเวอร์แอมป์                     กําลังวัตต์ 2,400 w/วัตต์  จํานวน 1 ตัว
4. เพาเวอร์แอมป์                 กําลังวัตต์ 1,400 w /วัตต์  
              จํานวน 1 ตัว
5. มิกซ์เซอร์   8 ช่อง      จํานวน 1 ตัว
6. อีควอเลเซอร์                           จํานวน 1 ตัว
7. ครอสโอเวอว์                           จํานวน 1 ตัว
8. ไมค์ลอย                                จํานวน      1 ชุด
9. เบรกเกอร์                              จํานวน      1 ชุด
10. ตู้แร็ค                                                จํานวน      1 ตัว
11. เครืองเล่นDVD                       จํานวน      1 ตัว
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป   (สํานักงานปลัดฯ)

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
เครืองตัดหญ้า แบบข้อแข็งและข้ออ่อน จํานวน 9,500 บาท
- เครืองตัดหญ้า แบบข้อแข็งและข้ออ่อน (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์สํานัก
มาตรฐานงบประมาณ  มีนาคม 2558) จํานวน 1 เครือง  เป็นเงิน 9,500
  บาท  คุณลักษณะพืนฐานดังนี
- เป็นเครืองตัดหญ้าแบบสะพาย
- เครืองยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 แรงม้า
- ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี
- พร้อมใบมีด ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทัวไป   (สํานักงานปลัดฯ)
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งบเงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 15,000 บาท
อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์      
-  สนับสนุนการดําเนินงานโครงการจัดงานพระราชพิธีและงานรัฐ
พิธี ประจําปีงบประมาณ  2559  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป (สํานักงานปลัดฯ) (จะดําเนินการได้ก็ต่อเมือได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถินจังหวัดบุรีรัมย์)

งานบริหารงานคลัง รวม 2,986,300 บาท
งบบุคลากร รวม 1,779,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,779,300 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,617,300 บาท
- ประเภทเงินเดือนพนักงาน เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลและ
เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี จํานวน 6 อัตรา จํานวน 12 เดือน ตังจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (กองคลัง)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
- เงินประจําตําแหน่งของผู้อํานวยการกอง
คลัง จํานวน 12 เดือนๆ ละ 3,500 บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทัวไป (กองคลัง)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 120,000 บาท
- ประเภทค่าจ้างชัวคราว ตังไว้  120,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าตอบ
แทน (ค่าจ้าง) ให้แก่พนักงานจ้าง จํานวน 1 อัตรา  จํานวน 12  เดือน ตัง
จ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (กองคลัง)

งบดําเนินงาน รวม 1,180,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 840,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 700,000 บาท
- ประเภทเงินประโยชน์ตอบแทนอืนสําหรับพนักงานส่วนท้องถินเป็นกรณี
พิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) ตังไว้ 700,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน
กรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) แก่พนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนตําบลสะเดาในทุกส่วนราชการ  จากผลการ
ประเมินผลสัมฤทธิของงานประจําปี ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป (กองคลัง)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 100,000 บาท
- ประเภทค่าเช่าบ้าน เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้านของพนักงาน
ส่วนตําบล  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป (กองคลัง)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 40,000 บาท
- ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตร ของพนักงานส่วนตําบล ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป (กองคลัง)
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ค่าใช้สอย รวม 180,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 70,000 บาท
- ค่าจ้างเหมาทําสิงของ ตังไว้ 20,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดทํา
ป้ายประชาสัมพันธ์ โต๊ะโปสเตอร์ แผ่นพับ สติกเกอร์ ตู้ ชันวางของ และ
วัสดุอุปกรณ์ทีจําเป็นอืนๆ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป (กองคลัง)
- ค่าจ้างเหมาบริการ ตังไว้ 50,000 บาท  เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาในการ
จัดทําแผนทีแม่บท การสํารวจภาคสนาม  การคัดลอกโฉนดทีดินภายใน
เขตตําบลสะเดา  และเดินสํารวจภาคสนามระยะที 1 ตามโครงการจัดทํา
แผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจําปีงบประมาณ  2559  ตังจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (กองคลัง)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนใน
โครงการฝึกอบรม จํานวน 90,000 บาท

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนใน
โครงการฝึกอบรม เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม  ค่าลงทะเบียน ค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการ ค่าเบียเลียงค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก และค่าใช้จ่าย
อืนๆ ในการเดินทางไปราชการ การฝึกอบรม ประชุม สัมมนา การเข้า
ร่วมกิจกรรมฯ ของพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง และผู้ทีองค์การ
บริหารส่วนตําบลมอบหมายหรือมีคําสังให้เข้าประชุม อบรม ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (กองคลัง)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาและจัดซือวัสดุ อุปกรณ์เพือบํารุงรักษาและซ่อม
แซมทรัพย์สิน ขององค์การบริหารส่วนตําบล เช่น เครืองถ่าย
เอกสาร เครืองคอมพิวเตอร์ และวัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ ตังจ่ายจากเงินอุด
หนุน ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (กองคลัง)

ค่าวัสดุ รวม 150,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท
- ประเภทค่าวัสดุสํานักงาน เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน สิงของ
เครืองใช้ ต่างๆ เช่น กระดาษ ปากกา ฉากกันห้อง หมึกเครืองถ่าย
เอกสาร กาแฟ นําตาล ครีมเทียม วัสดุสํานักงาน ใบเสร็จรับเงินแบบพิมพ์
ต่างๆ ทีใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตําบล ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (กองคลัง)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
- ประเภทค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เพือจ่ายเป็นค่า จัดซือวัสดุงานบ้านงาน
ครัว เช่น ไม้กวาด ถ้วยชาม จาน ช้อน แก้วนํา นํายาล้างจาน นํายาทํา
ความสะอาดห้องนํา นํายาเช็ดกระจก และวัสดุงานบ้านงานครัวทีจําเป็น
ต่างๆ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  (กอง
คลัง)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท
- ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุ
คอมพิวเตอร์ เช่น  แป้นพิมพ์  เม้าส์  แผ่นดิสก์  หมึก  กระดาษ วัสดุ
อุปกรณ์ โปรแกรมและวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อืนๆ ทีเกียวข้องกับ
คอมพิวเตอร์ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป (กองคลัง)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 10,000 บาท
- ประเภทค่าไปรษณีย์ เพือจ่ายเป็นค่าธนานัติ  ค่าซือดวงตรา
ไปรษณียากร และค่าบริการทางไปรษณีย์ต่างๆ ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  (กองคลัง)
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งบลงทุน รวม 12,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 12,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ตู้เอกสารแบบสองบานประตู (ชนิดจัดหาทัวไป) จํานวน 12,000 บาท
- ตู้เอกสารแบบสองบานประตู (ชนิดจัดหาทัวไป)  จํานวน  2  หลัง ๆ
 ละ 6,000  บาท เป็นเงิน 12,000 บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป (กองคลัง)

งบเงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 15,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าสนับสนุนการดําเนินการโครงการศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
การซือหรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  อําเภอ
นางรอง ประจําปีงบประมาณ 2559 ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป (กองคลัง) (จะดําเนินการได้ก็ต่อเมือได้รับความ
เห็นชอบจากคณะอนุกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินจังหวัดบุรีรัมย์)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 630,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 630,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 430,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 200,000 บาท
- ค่าจ้างเหมาทําสิงของ ตังไว้ 50,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทําสิง
ของ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์,โปสเตอร์,แผ่นพับ ,สติกเกอร์,สิงพิมพ์หรือ
วารสารขององค์การบริหารส่วนตําบล,บอร์ดต่างๆ ตู้ ,โต๊ะตรายาง ,ชันวาง
ของ และวัสดุอุปกรณ์ทีจําเป็นต่างๆ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏ
ในแผนงานรักษาความสงบภายใน (สํานักงานปลัดฯ)
- ค่าจ้างเหมาบริการ ตังไว้ 150,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาคนงาน
ประจํารถนําดับเพลิงเอนกประสงค์ และงานต่างๆ ภายในงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยหรือกิจกรรมต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบล ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน (สํานักงาน
ปลัดฯ)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการตังจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ 
ประจําปี 2559 จํานวน 100,000 บาท

- โครงการตังจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาล
สงกรานต์ ประจําปี 2559 เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าเบียเลียง ค่า
อาหาร เครืองดืม ค่าอาหารว่าง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการและค่า
ใช้จ่ายทีจําเป็นอืนๆ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานรักษาความ
สงบภายใน (สํานักงานปลัดฯ)
โครงการฝึกอบรมความรู้เกียวกับกฎหมายและวินัยจราจรให้แก่ประชาชน
และเยาวชนประจําปี 2559 จํานวน 40,000 บาท

โครงการฝึกอบรมความรู้เกียวกับกฎหมายและวินัยจราจรให้แก่ประชาชน
และเยาวชนประจําปี 2559 เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาประกอบอาหารและ
เครืองดืม ค่าสมนาคุณวิทยากร,ค่าวุฒิบัตร,ค่าวัสดุอุปกรณ์ค่าจ้าง
เหมาบริการและค่าใช้จ่ายทีจําเป็นอืนๆ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน (สํานักงานปลัดฯ)
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โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 
ประจําปี 2559 จํานวน 50,000 บาท

โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อป
พร.) ประจําปี 2559 ตังไว้ 50,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา
ประกอบอาหาร และเครืองดืม ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าสมนาคุณ
วิทยากร/เจ้าหน้าที  ค่าเครืองแบบ,ค่าวุฒิบัตร,ค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์และ
ค่าใช้จ่ายทีจําเป็นอืนๆ ในการดําเนินงานโครงการฯ  ตังจ่ายตังจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน (สํานักงาน
ปลัดฯ)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 40,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สินของ
องค์การบริหารส่วนตําบล เช่น อาคารทีทําการ ห้องสุขา รถยนต์ เครือง
พิมพ์ฯ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สัญญาณไฟกระพริบ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน (สํานักงานปลัดฯ)

ค่าวัสดุ รวม 200,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
- ประเภทค่าวัสดุสํานักงาน เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุสํานักงานสิงของเครือง
ใช้ต่างๆ เช่น พระบรมฉายาลักษณ์ ธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ ฉากกัน
ห้อง หนังสือพิมพ์รายวัน เอกสารการประชาสัมพันธ์  หนังสือ คู่มือ และ
วารสารต่างๆ กระดาษ แฟ้ม ปาก ดินสอ หมึกเครืองถ่ายเอกสาร ชันวาง
เอกสาร กาแฟ นําตาล ครีมเทียม และวัสดุสํานักงานต่างๆ ฯลฯ ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน(สํานักงานปลัดฯ)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท
- ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์
ไฟฟ้า เช่น สายไฟ ปลักไฟ หลอดไฟ โคมไฟ ฟิวส์ และวัสดุอุปกรณ์
ไฟฟ้าทีจําเป็นต่างๆ สําหรับปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณในหมู่
บ้านและระบบไฟฟ้าภายในขององค์การบริหารส่วนตําบล ตังจ่ายจากเงิน
รายได้  ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน (สํานักงานปลัดฯ)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
- ประเภทค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เพือจ่ายเป็นค่า จัดซือวัสดุงานบ้านงาน
ครัว เช่น ไม้กวาด ถ้วยชาม จาน ช้อน แก้วนํา นํายาล้างจาน นํายาทํา
ความสะอาดห้องนํา นํายาเช็ดกระจก และวัสดุงานบ้านงานครัวทีจําเป็น
ต่างๆ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภาย
ใน (สํานักงานปลัดฯ)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท
- ประเภทค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ
แบตเตอรี ยางนอก ยางใน ตลับลูกปืน ฟิล์มกรองแสง หม้อนํารถ
ยนต์ กันชนรถยนต์ และวัสดุยานพาหนะและขนส่งอืนๆของรถยนต์
บรรทุกนําเอนกประสงค์ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานรักษา
ความสงบภายใน (สํานักงานปลัดฯ)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 50,000 บาท
- ประเภทค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิง
รถยนต์บรรทุกนําอเนกประสงค์ และได้แก่ นํามันเบนซิน นํามัน
ดีเซล นํามันเครือง และนํามันหล่อลืนต่างๆ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ในแผนงานรักษาความสงบภายใน (สํานักงานปลัดฯ)
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 20,000 บาท
- ประเภทค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือยาและ
เวชภัณฑ์ทีใช้ในการปฐมพยาบาล 
ผ้าก๊อซ ผ้าพันแผล ถุงมือ และวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ทีจําเป็น
อืนๆ สําหรับใช้ในงานอาสากู้ชีพและงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภาย
ใน(สํานักงานปลัดฯ)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
- ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุ
คอมพิวเตอร์ เช่น แป้นพิมพ์ แผ่นดิสก์  หมึก  กระดาษ วัสดุ
อุปกรณ์ โปรแกรมและวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อืนๆ ทีเกียวข้องกับ
คอมพิวเตอร์ ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบ
ภายใน (สํานักงานปลัดฯ)

วัสดุอืน จํานวน 40,000 บาท
- ประเภทวัสดุอืนๆ เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอืนๆ หรือวัสดุต่างๆทีจําเป็น
เพือใช้งานป้องกันและบรรเทาสาธรณภัย  เช่น สายท่อดับเพลิง ตังจ่ายจาก
เงินรายได้  ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน (สํานักงานปลัดฯ)

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 1,715,620 บาท
งบบุคลากร รวม 1,446,120 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,446,120 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,284,120 บาท
- ประเภทเงินเดือนพนักงาน เพือจ่ายเป็นเงินเดือน พนักงานส่วน
ตําบล และเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี จํานวน 3 อัตรา จํานวน 12 เดือน ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ในแผนงานการศึกษา (ส่วนการศึกษาฯ)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
- เงินประจําตําแหน่งของหัวหน้าส่วนการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม จํานวน 12 เดือนๆ ละ 3,500 บาท ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (ส่วนการศึกษาฯ)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 120,000 บาท
ประเภทค่าจ้างชัวคราว เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน (ค่าจ้าง) ให้แก่ พนักงาน
จ้าง จํานวน 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ค่าจ้าง
พนักงานจ้างทัวไป) ปรากฏในแผนงานการศึกษา (ส่วนการศึกษาฯ)

งบดําเนินงาน รวม 260,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 40,000 บาท
- ประเภทค่าเช่าบ้าน เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้านของพนักงาน
ส่วนตําบล  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (ส่วนการ
ศึกษาฯ)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
- ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  เพือจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการ
ศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานส่วนตําบล ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผน
งานการศึกษา (ส่วนการศึกษาฯ)
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ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 20,000 บาท
ค่าจ้างเหมาทําสิงของ ตังไว้ 20,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทําสิง
ของ เช่น ค่าจ้างเหมาทําป้ายประชา
สัมพันธ์ โปสเตอร์ ตู้ โต๊ะ วารสาร สติกเกอร์ แผ่นพับและวัสดุอุปกรณ์
เกียวกับงานการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการทีจําเป็น
ต่างๆ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (ส่วน
การศึกษาฯ)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนใน
โครงการฝึกอบรม จํานวน 90,000 บาท

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนใน
โครงการฝึกอบรม เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม  ค่าลงทะเบียน ค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการ ค่าเบียเลียงค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก และค่าใช้จ่าย
อืนๆ ในการเดินทางไปราชการ การฝึกอบรม ประชุม สัมมนา การเข้า
ร่วมกิจกรรมฯ ของพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง และผู้ทีองค์การ
บริหารส่วนตําบลมอบหมายหรือมีคําสังให้เข้าประชุม อบรม  ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (ส่วนการศึกษาฯ)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
- ประเภทรายจ่ายเพือบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน  เพือจ่ายเป็นค่า
จ้างเหมาและจัดซือวัสดุ อุปกรณ์เพือบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน
ขององค์การบริหารส่วนตําบล เช่น คอมพิวเตอร์ โต๊ะ วัสดุ ครุภัณฑ์
ต่างๆ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (ส่วนการ
ศึกษาฯ)

ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท
ประเภทค่าวัสดุสํานักงาน เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของเครืองใช้
ต่างๆ เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา สมุด ยางลบ กาแฟ โอวัลติน และวัสดุ
สํานักงานทีจําเป็นอืนๆตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา(ส่วนการศึกษาฯ)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น  แป้น
พิมพ์  เม้าส์  แผ่นดิสก์ หมึก กระดาษ วัสดุอุปกรณ์ โปรแกรมและวัสดุ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์อืนๆ  ทีเกียวข้องกับคอมพิวเตอร์ ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (ส่วนการศึกษาฯ)

งบลงทุน รวม 9,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 9,500 บาท
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
เครืองตัดหญ้าแบบข้อแข็งและข้ออ่อน จํานวน 9,500 บาท
- เครืองตัดหญ้าแบบข้อแข็งและข้ออ่อน (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์สํานัก
มาตรฐานงบประมาณ  มีนาคม 2558) จํานวน 1 เครือง  เป็นเงิน 9,500
  บาท  คุณลักษณะพืนฐานดังนี
- เป็นเครืองตัดหญ้าแบบสะพาย
- เครืองยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 แรงม้า
- ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี
- พร้อมใบมีด ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา (ส่วนการศึกษาฯ)
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 7,023,880 บาท
งบบุคลากร รวม 533,640 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 533,640 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 483,120 บาท
ประเภทค่าจ้างชัวคราว เพือจ่ายเป็นค่าจ้างผู้ดูแลเด็กจํานวน 4 อัตรา เป็น
เงิน 483,120 บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา (ส่วนการศึกษาฯ)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 50,520 บาท
ค่าครองชีพชัวคราว ตังไว้  50,520  บาท  เพือจ่ายเป็นค่าครองชีพชัว
คราวให้แก่พนักงานจ้าง (ผู้ดูแล
เด็ก) จํานวน 4 อัตรา จํานวน 12 เดือน ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (ส่วนการศึกษาฯ)

งบดําเนินงาน รวม 3,390,240 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,487,700 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 300,000 บาท
1.) ค่าจ้างเหมาบริการ ตังไว้ 300,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรง
งานบุคคลภายนอกในการดําเนินงานหรือกิจกรรมต่างๆ ขององค์การ
บริหารส่วนตําบล เช่น จ้างเหมาแม่บ้าน จ้างเหมาผู้ช่วยในการดูแล
เด็ก จ้างเหมายานพาหนะ และค่าจ้างเหมาบริการอืนๆ ทีจําเป็นและเป็น
ประโยชน์ต่อกิจการและภารกิจขององค์การบริหารส่วนตําบล ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (ส่วนการศึกษาฯ)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการแข่งขันกีฬาของเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจําปี 2559 จํานวน 30,000 บาท
โครงการแข่งขันกีฬาของเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ประจําปี 2559 เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาประกอบอาหารและเครือง
ดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่ารางวัล และค่าใช้จ่ายทีจําเป็นต่างๆ ตังจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัวไป  ปรากฎในแผนงานการศึกษา (ส่วนการศึกษาฯ)
โครงการจัดงานวันสําคัญของทางราชการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนตําบล จํานวน 20,000 บาท

โครงการจัดงานวันสําคัญของทางราชการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนตําบล เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสําคัญ เช่น วัน
แม่แห่งชาติ งานวันพ่อแห่งชาติ และงานวันเข้าพรรษา เป็นต้น เพือจ่าย
เป็นค่าจ้างเหมา อาหาร เครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายทีจําเป็น
อืนๆ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฎในแผนงานการศึกษา (ส่วน
การศึกษาฯ)
โครงการทัศนศึกษาดูงานของเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหาร
ส่วนตําบล ประจําปี 2559 จํานวน 50,000 บาท

โครงการทัศนศึกษาดูงานของเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การ
บริหารส่วนตําบล ประจําปี 2559  เพือจ่ายเป็นค่าอาหาร เครืองดืม ค่า
ยานพาหนะ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าของทีระลึก และค่าใช้
จ่ายอืนๆ ในการเดินทางไปทัศนศึกษาดูงาน ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป ปรากฎในแผนงานการศึกษา (ส่วนการศึกษาฯ)
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าวัสดุการศึกษา เพือ
จ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จํานวน  3  แห่ง จํานวน 253,300 บาท

- ค่าวัสดุการศึกษา เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  จํานวน  3  แห่ง  ได้แก่
1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(อนุบาล 3 ขวบ) จํานวน 73 คนๆละ 1,700
 บาท เป็นเงิน 124,100 บาท 
2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสะเดา จํานวน 45 คนๆ ละ 1,700 บาท เป็น
เงิน  76,500  บาท  
3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปัญญาพัฒน์ จํานวน 31 คนๆ ละ 1,700 บาท เป็น
เงิน  52,700  บาท 
ตังจ่ายตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (ส่วน
การศึกษาฯ)
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาค่าจ้างเหมาอาหาร
กลางวันสําหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 834,400 บาท

ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสําหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตัง
ไว้ 834,400 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี
1.) ค่าอาหารกลางวันสําหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อนุบาล 3
 ขวบ) จํานวน 73 คนๆ ละ 20 บาท/วัน  จํานวน 280 วัน  เป็น
เงิน  408,800  บาท  
2.) ค่าอาหารกลางวันสําหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
สะเดา จํานวน 45 คนๆ ละ 20 บาท/วัน จํานวน 280 วัน  เป็น
เงิน 252,000 บาท  
3.) ค่าอาหารกลางวันสําหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปัญญา
พัฒน์ จํานวน 31 คนๆ ละ 20 บาท/วัน จํานวน 280 วัน  เป็น
เงิน 173,600 บาท  
ตังจ่ายตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (ส่วน
การศึกษาฯ) (ทังนี จะเบิกจ่ายได้ต่อเมือได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน)

ค่าวัสดุ รวม 1,902,540 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท
- วัสดุงานบ้านงานครัว เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ผ้า
ปูทีนอน  หมอน ผ้าห่ม ไม้กวาด ถ้วยชาม จาน ช้อน แก้วนํา นํายาล้าง
จาน นํายาทําความสะอาดห้องนํา  นํายาเช็ดกระจก วัสดุงานบ้านงานครัว
ทีจําเป็นต่างๆ สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (ส่วนการศึกษาฯ)
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ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,702,540 บาท
1) ค่าจัดซืออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ตังไว้ 1,410,500 บาท เพือจัด
ซืออาหารเสริม (นม) เพือจัดสรรให้เด็กนักเรียนชันเด็กเล็ก-ประถมศึกษา
ปีที 6 ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืน
ฐาน (สพฐ.) จํานวน  6  แห่ง  ได้แก่
1.1 โรงเรียนบ้านหนองพลวง จํานวน 114 คนๆ ละ 7.37
 บาท/วัน จํานวน 260 วัน เป็นเงิน 207,480  บาท
1.2 โรงเรียนบ้านหนองแช่ไม้ จํานวน 114 คนๆ ละ 7.37
 บาท/วัน จํานวน 260 วัน เป็นเงิน  207,480  บาท
1.3 โรงเรียนบ้านสะเดา จํานวน 169 คนๆ ละ 7.37
 บาท/วัน จํานวน 260  วัน เป็นเงิน 307,580  บาท
1.4 โรงเรียนบ้านหนองกก จํานวน 71 คนๆ ละ 7.37
 บาท/วัน จํานวน 260 วัน เป็นเงิน 129,220  บาท
1.5 โรงเรียนบ้านสองพีน้อง จํานวน 111 คนๆ ละ 7.37
 บาท/วัน จํานวน 260 วัน เป็นเงิน  202,020  บาท
1.6 โรงเรียนวัดนําไหล จํานวน 196 คนๆ ละ 7.37
 บาท/วัน จํานวน 260 วัน เป็นเงิน 356,720  บาท  
2) ค่าจัดซืออาหารเสริม (นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(อนุบาล 3
 ขวบ) จํานวน 73 คนๆละ 7.37 บาท/วัน จํานวน 280 วัน  เป็น
เงิน 143,080 บาท 
3) ค่าจัดซืออาหารเสริม (นม) สําหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
สะเดา จํานวน 45 คนๆ ละ 7.37 บาท/วัน จํานวน 280 วัน เป็น
เงิน  88,200  บาท  
4) ค่าจัดซืออาหารเสริม (นม) สําหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปัญญา
พัฒน์ จํานวน 31 คนๆ ละ 7.37 บาท/วัน จํานวน 280 วัน เป็น
เงิน 60,760 บาท  
ตังจ่ายตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (ส่วน
การศึกษาฯ) (ทังนี จะเบิกจ่ายได้ต่อเมือได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 100,000 บาท
- ประเภทวัสดุก่อสร้าง เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุ ก่อ
สร้าง ได้แก่ อิฐ หิน ปูน ทราย ตะปู กระเบือง สายยาง และวัสดุงานก่อ
สร้างทีจําเป็นต่างๆ เพือใช้ในงานก่อสร้าง งานปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตําบล ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (ส่วนการศึกษาฯ)

วัสดุการเกษตร จํานวน 50,000 บาท
- ประเภทค่าวัสดุการเกษตร เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือพันธ์ไม้ ต้นไม้ ไม้
ดอกไม้ประดับ ปุ๋ย และวัสดุการเกษตรอืนๆ ทีจําเป็น สําหรับใช้ในการ
ดําเนินงานโครงการปลูกไม้ดอกไม้ประดับสําหรับตกแต่งภายในบริเวณ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และการดําเนินการปลูกต้นไม้ในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตําบล เพือฟืนฟูและรักษาระบบนิเวศน์  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (ส่วนการศึกษาฯ)
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งบเงินอุดหนุน รวม 3,100,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 3,100,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 3,100,000 บาท
อุดหนุนโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืน
ฐาน (สพฐ.) จํานวน 6 แห่ง 
ตังไว้ 3,100,000 บาท  เพือสนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียนชันเด็ก
เล็ก – ประถมศึกษาปีที 6 ได้แก่
1.1 อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองพลวง เพือสนับสนุนอาหารกลางวันนัก
เรียน จํานวน 114 คนๆ ละ 20 บาท/วัน จํานวน 200 วัน เป็น
เงิน 456,000 บาท
1.2 อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองแช่ไม้  เพือสนับสนุนอาหารกลางวันนัก
เรียน จํานวน 114 คนๆ ละ 20 บาท/วัน จํานวน 200 วัน เป็น
เงิน 456,000 บาท
1.3 อุดหนุนโรงเรียนบ้านสะเดา เพือสนับสนุนอาหารกลางวันนัก
เรียน จํานวน 169 คนๆ ละ 20 บาท/วัน จํานวน 200 วัน เป็น
เงิน 676,000 บาท
1.4 อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองกก เพือสนับสนุนอาหารกลางวันนัก
เรียน จํานวน 71 คนๆ ละ 20 บาท/วัน จํานวน 200 วัน เป็น
เงิน 284,000 บาท
1.5 อุดหนุนโรงเรียนบ้านสองพีน้อง เพือสนับสนุนอาหารกลางวันนัก
เรียน จํานวน 111 คนๆ ละ 20 บาท/วัน   จํานวน 200 วัน เป็น
เงิน 444,000 บาท
1.6 อุดหนุนโรงเรียนวัดนําไหล เพือสนับสนุนอาหารกลางวันนัก
เรียน จํานวน 196 คนๆ ละ 20 บาท/วัน   จํานวน 200 วัน เป็น
เงิน 784,000 บาท
โดยตังจ่ายตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา (ส่วนการศึกษาฯ)

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 1,328,900 บาท
งบบุคลากร รวม 513,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 513,900 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 351,900 บาท
- ประเภทเงินเดือนพนักงาน เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลและ
เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี จํานวน 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน ปรากฏ
ในแผนงานสาธารณสุข  (ส่วนสาธารณสุขฯ)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
- เงินประจําตําแหน่งของหัวหน้าส่วนสาธารณสุขและสิงแวด
ล้อม จํานวน 12 เดือนๆ ละ 3,500 บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสุข (ส่วนสาธารณสุขฯ)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 120,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน (ค่าจ้าง) ให้แก่พนักงาน
จ้าง จํานวน 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสุข (ส่วนสาธารณสุขฯ)
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งบดําเนินงาน รวม 560,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 460,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 40,000 บาท
- ค่าจ้างเหมาทําสิงของ เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทําสิงของ เช่น ป้ายประชา
สัมพันธ์,โปสเตอร์,แผ่นพับ, สติกเกอร์, สิงพิมพ์หรือวารสาร บอร์ด
ต่างๆ และวัสดุอุปกรณ์ทีจําเป็นต่างๆ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏ
ในแผนงานสาธารณสุข  (ส่วนสาธารณสุขฯ)

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 30,000 บาท
- ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตังไว้ 30,000 บาท เพือ
จ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครืองดืม ค่าของขวัญ ของทีระลึก ของสมนาคุณ ค่า
จ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายทีจําเป็นอืนๆ ในการต้อนรับบุคคล หรือ
คณะบุคคลทีมานิเทศงาน ประชุม ตรวจงาน เยียมชม มาปฏิบัติงานใน
พืนทีหรือทัศนศึกษา ณ องค์การบริหารส่วนตําบล ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (ส่วนสาธารณสุขฯ)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนใน
โครงการฝึกอบรม จํานวน 20,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนใน
โครงการฝึกอบรม เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม  ค่าลงทะเบียน ค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการ ค่าเบียเลียงค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก และค่าใช้จ่าย
อืนๆ ในการเดินทางไปราชการ การฝึกอบรม ประชุม สัมมนา การเข้า
ร่วมกิจกรรมฯ ของพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง และผู้ทีองค์การ
บริหารส่วนตําบลมอบหมายหรือมีคําสังให้เข้าประชุม อบรม  ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  (ส่วนสาธารณสุขฯ)
โครงการเพิมประสิทธิภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อ
สม.)ประจําปี 2559 จํานวน 50,000 บาท

โครงการเพิมประสิทธิภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อ
สม.)ประจําปี 2559 เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาประกอบอาหารและเครือง
ดืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าจ้างเหมาบริการ และวัสดุ
อุปกรณ์ทีจําเป็นต่างๆ ในการดําเนินงานโครงการฯ และค่าใช้จ่ายทีจําเป็น
อืนๆ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  (ส่วน
สาธารณสุขฯ)
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจําปี 2559 จํานวน 200,000 บาท
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจําปี 2559 เพือจ่ายเป็นค่า
จัดซือนํายาเคมี สําหรับพ่นเพือกําจัดยุงลาย ทรายกําจัดลูกนํายุงลาย ค่าจัด
ทําป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นผับ สติกเกอร์ ค่าจ้างเหมาบริการ และวัสดุ
อุปกรณ์ทีจําเป็นต่างๆ ในการดําเนินงานโครงการฯ ตังจ่ายจากเงินอุด
หนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  (ส่วนสาธารณสุขฯ)
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจําปี 2559 จํานวน 100,000 บาท
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจําปี 2559  เพือจ่ายเป็นค่า
จัดซือวัคซีน วัสดุ อุปกรณ์ ค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่น
ผับ สติกเกอร์ ค่าจ้างเหมาบริการ ในการดําเนินงานโครงการ  ตังจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (ส่วนสาธารณสุขฯ)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
-  ประเภทรายจ่ายเพือบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพือจ่ายเป็นค่า
บํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วน
ตําบล เช่น อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครืองพ่นหมอกควัน ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  (ส่วนสาธารณสุขฯ)
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ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
- ประเภทค่าวัสดุสํานักงาน เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุสํานักงานสิงของเครือง
ใช้ต่างๆ เช่น ถังขยะ เอกสารการประชาสัมพันธ์ หนังสือ คู่มือ และ
วารสารต่างๆ กระดาษ แฟ้ม ปาก ดินสอ ชันวาง
เอกสาร กาแฟ นําตาล ครีมเทียม และวัสดุสํานักงานต่างๆ ฯลฯ ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  (ส่วนสาธารณสุขฯ)

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 20,000 บาท
- ประเภทค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือยาและ
เวชภัณฑ์ทีใช้ในการปฐมพยาบาล ผ้าก๊อซ ผ้าพันแผล ถุงมือ และวัสดุ
วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ทีจําเป็นอืนๆ สําหรับใช้ในงานสาธารณสุข  ตัง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  (ส่วนสาธารณ
สุขฯ)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 50,000 บาท
- ประเภทค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ทีใช้ใน
การประชาสัมพันธ์ เช่น ไม้อัด ป้ายผ้า สี กระดาษ  โปสเตอร์ รูป
ภาพ  แผ่นป้ายไวนิล  และวัสดุอุปกรณ์ในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
ทีจําเป็นอืนๆ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข  (ส่วนสาธารณสุขฯ)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
- ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุ
คอมพิวเตอร์ เช่น  แป้นพิมพ์  เม้าส์ แผ่นดิสก์ หมึก  กระดาษ วัสดุ
อุปกรณ์ โปรแกรมและอืนๆทีเกียวข้องกับคอมพิวเตอร์ ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข(ส่วนสาธารณสุขฯ)

งบเงินอุดหนุน รวม 255,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 255,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 255,000 บาท
- อุดหนุนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลสะเดา จํานวน 17 หมู่
บ้านๆ ละ 15,000 บาท เพือสนับสนุนการดําเนินงานของอาสาสมัคร
สาธารณสุขหมู่บ้าน(อสม.)ตามโครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานในเขต
องค์การบริหารส่วนตําบล ตังจ่ายตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสุข(ส่วนสาธารณสุขฯ)

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 1,590,700 บาท
งบบุคลากร รวม 1,073,100 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,073,100 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 815,100 บาท
ประเภทเงินเดือนพนักงาน เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วน
ตําบล และเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี  จํานวน 3 อัตรา จํานวน 12 เดือน ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ในแผนงานเคหะและชุมชน  (กองช่าง)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
- เงินประจําตําแหน่งของผู้อํานวยการกอง
ช่าง จํานวน 12 เดือนๆ ละ 3,500 บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน  (กองช่าง)
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 216,000 บาท
- ประเภทค่าจ้างชัวคราว เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน (ค่าจ้าง) ให้แก่
พนักงานจ้าง จํานวน 2 อัตรา  จํานวน 12 เดือน ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (กองช่าง)

งบดําเนินงาน รวม 510,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 110,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 80,000 บาท
- ประเภทค่าเช่าบ้าน เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้านของพนักงาน
ส่วนตําบล  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน  (กองช่าง)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท
- ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เพือจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการ
ศึกษาบุตร  ให้แก่พนักงานส่วนตําบล ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน (กองช่าง)

ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 50,000 บาท
- ค่าจ้างเหมาบริการ ตังไว้ 50,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคล
ภายนอกในการดําเนินงานหรือกิจกรรมต่างๆ ขององค์การบริหารส่วน
ตําบล เช่น จ้างเหมาบุคคล และค่าจ้างเหมาบริการอืนๆ ทีจําเป็นต่อภารกิจ
ในกองช่าง ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน (กองช่าง)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนใน
โครงการฝึกอบรม จํานวน 70,000 บาท

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนใน
โครงการฝึกอบรม เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม  ค่าลงทะเบียน ค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการ ค่าเบียเลียงค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก และค่าใช้จ่าย
อืนๆ ในการเดินทางไปราชการ การฝึกอบรม ประชุม สัมมนา การเข้า
ร่วมกิจกรรมฯ ของพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง และผู้ทีองค์การ
บริหารส่วนตําบลมอบหมายหรือมีคําสังให้เข้าประชุม อบรม  ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (กองช่าง)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
-  ประเภทรายจ่ายเพือบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพือจ่ายเป็นค่า
บํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วน
ตําบล เช่น อาคารสถานที ห้องสุขา รถยนต์ เครืองถ่ายเอกสาร อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน  (กองช่าง)

ค่าวัสดุ รวม 250,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท
- ประเภทค่าวัสดุสํานักงาน เพือจ่ายเป็นค่าซือสิงของเครืองใช้
ต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ หมึกเครืองถ่าย
เอกสาร วารสาร แบบพิมพ์ และวัสดุสํานักงานต่างๆ ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(กองช่าง)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 100,000 บาท
- ประเภทวัสดุก่อสร้าง เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุ ก่อ
สร้าง ได้แก่ อิฐ หิน ปูน ทราย  ยางมะตอยสําเร็จ
รูป ดิน ตะปู กระเบือง สายยาง และวัสดุงานก่อสร้างทีจําเป็นต่างๆ สําหรับ
งานก่อสร้างและงานปรับปรุงซ่อมแซมทัวไปตังจ่ายตังจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทัวไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน   (กองช่าง)
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท
- ประเภทค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ
แบตเตอรี ยางนอก ยางใน  ตลับลูกปืน ฟิล์มกรองแสง หม้อนํารถ
ยนต์ กันชนรถยนต์ และวัสดุยานพาหนะและขนส่งอืนๆ รถยนต์ส่วน
กลาง ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (กองช่าง)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 50,000 บาท
- ประเภทค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือ
เพลิง รถยนต์นังส่วนกลาง และรถแทรคเตอร์อเนกประสงค์ ได้แก่ นํามัน
เบนซิน นํามันดีเซล นํามันเครือง และนํามันหล่อลืนต่างๆ ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (กองช่าง)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
- ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุ
คอมพิวเตอร์ เช่น แป้นพิมพ์  เม้าส์ แผ่นดิสก์ หมึก กระดาษ วัสดุ
อุปกรณ์ โปรแกรมและวัสดุอุปกรณ์อืนๆ ทีเกียวข้องกับคอมพิวเตอร์  ตัง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (กองช่าง)

งบลงทุน รวม 7,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 7,600 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองพิมพ?Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จํานวน 7,600 บาท
- เครืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) (ราคาตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที 18
 กุมภาพันธ์ 2558 ) ราคา 7,600 บาท  คุณลักษณะพืนฐาน
- เป็นนอุปกรณ์ทีมีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner 
และ FAX ภายในเครืองเดียวกัน
- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (inkjet)
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 33 หน้าต่อนาที
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า  1,200x2,400 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทังสีและขาวดํา
- สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 90 สําเนา
- สามารถย่อและขยายได้  25 ถึง 400 เปอร์เซ็น์
- มีช?องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (กอง
ช่าง)
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งานไฟฟ้าถนน รวม 100,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท
- ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์
ไฟฟ้า เช่น สายไฟ ปลักไฟ หลอดไฟ โคมไฟ ฟิวส์ และวัสดุอุปกรณ์
ไฟฟ้าทีจําเป็นต่างๆ สําหรับปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณในหมู่
บ้านและระบบไฟฟ้าภายในขององค์การบริหารส่วนตําบล ตังจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (กองช่าง)

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 1,430,606 บาท
งบบุคลากร รวม 1,063,606 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,063,606 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 821,400 บาท
- ประเภทเงินเดือนพนักงาน เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วน
ตําบลและเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี จํานวน 3 อัตรา จํานวน 12 เดือน ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (ส่วนสวัสดิการสังคมฯ)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
- เงินประจําตําแหน่งของหัวหน้าส่วนสวัสดิการ
สังคม จํานวน 12 เดือนๆ ละ 3,500 บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (ส่วนสวัสดิการสังคมฯ)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 200,206 บาท
- ประเภทค่าจ้างชัวคราว เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน (ค่าจ้าง) ให้แก่
พนักงานจ้าง จํานวน  1  อัตรา จํานวน 12 เดือน ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (ส่วนสวัสดิการ
สังคมฯ)

งบดําเนินงาน รวม 300,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 70,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 40,000 บาท
- ประเภทค่าเช่าบ้าน เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้านของพนักงาน
ส่วนตําบล  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน (ส่วนสวัสดิการสังคมฯ)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท
- ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนตําบล ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน (ส่วนสวัสดิการสังคมฯ)

ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 20,000 บาท
- ค่าจ้างเหมาทําสิงของ ตังไว้ 20,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทําสิง
ของ เช่น ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ป้ายประชาสัมพันธ์, โปสเตอร์, แผ่น
พับ, สติกเกอร์, สิงพิมพ์หรือวารสาร บอร์ดต่างๆ และวัสดุอุปกรณ์ทีจําเป็น
ต่างๆ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน (ส่วนสวัสดิการสังคมฯ)
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสําคัญของทางราชการ จํานวน 40,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสําคัญ
ของทางราชการ 
จัดนิทรรศการ ประกวด แข่งขัน การออกให้บริการประชาชนนอก
พืนที ประจําปี 2559 เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาประกอบอาหารและเครือง
ดืม ค่าของขวัญ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการ
และค่าใช้จ่ายทีจําเป็นอืนๆ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผน
งานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (ส่วนสวัสดิการสังคมฯ)
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนใน
โครงการฝึกอบรม จํานวน 70,000 บาท

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนใน
โครงการฝึกอบรม เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม  ค่าลงทะเบียน ค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการ ค่าเบียเลียงค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก และค่าใช้จ่าย
อืนๆ ในการเดินทางไปราชการ การฝึกอบรม ประชุม สัมมนา การเข้า
ร่วมกิจกรรมฯ ของพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง และผู้ทีองค์การ
บริหารส่วนตําบลมอบหมายหรือมีคําสังให้เข้าประชุม อบรม  ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  (ส่วน
สวัสดิการสังคมฯ)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
- ประเภทรายจ่ายเพือบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพือจ่ายเป็นค่า
จ้างเหมาและจัดซือวัสดุอุปกรณ์ในการบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์
และทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตําบล เช่น  คอมพิวเตอร์  และวัสดุ
ครุภัณฑ์ต่างๆ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้ม
แข็งของชุมชน  (ส่วนสวัสดิการสังคมฯ)

ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท
- ประเภทค่าวัสดุสํานักงาน เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานัก
งาน เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา แฟ้ม นํายาลบคําผิด และวัสดุสํานักงาน
ต่างๆ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน  (ส่วนสวัสดิการสังคมฯ)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แป้น
พิมพ์ เม้าส์ แผ่นดิสก์ หมึก กระดาษ วัสดุอุปกรณ์ โปรแกรมและวัสดุ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์อืนๆ ทีเกียวข้องกับคอมพิวเตอร์  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (ส่วนสวัสดิการ
สังคมฯ)
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งบลงทุน รวม 17,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 17,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 17,000 บาท
เครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรับงานสํานักงาน (ราคาตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที 18
 กุมภาพันธ์ 2558 ) ราคา 17,000 บาท คุณลักษณะพืนฐานดังนี
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) 
จํานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะ อย่างใดอย่างหนึง หรือดีกว่า ดังนี 
1) ในกรณีทีมีหน่วยความจํา แบบ L2 Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 2 MB ต้องมีความเร็ว สัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อย
กว่า 2.5 GHz หรือ 
2) ในกรณีทีมีหน่วยความจํา แบบ Smart Cache Memory ขนาดไม่
น้อยกว่า 3 MB ต้องมี ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อย
กว่า 1.6 GHz 
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard disk) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 500 GB 
จํานวน 1 หน่วย 
- มีจอภาพชนิด WXGA หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิว 
- มDีVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย 6 เกณฑ์ราคา 
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11b, g, n) 
และ Bluetooth
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน(ส่วนสวัสดิการสังคม

งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 50,000 บาท
- อุดหนุนสํานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ ตังไว้ 20,000 บาท เพือ
จ่ายเป็นค่าสนับสนุนโครงการจัดหารายได้เพือจัดกิจกรรมสาธารณกุศล
และให้ความช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัด
บุรีรัมย์ ประจําปี 2559 ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน (ส่วนสวัสดิการสังคมฯ) (จะดําเนินการได้ก็ต่อ
เมือได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถินจังหวัดบุรีรัมย์)
- อุดหนุนกิงกาชาดอําเภอนางรอง ตังไว้ 15,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่า
สนับสนุนโครงการจัดหารายได้เพือจัดกิจกรรมสาธารณกุศล และให้ความ
ช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจของกิงกาชาดอําเภอ
นางรอง ประจําปี 2559 ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน(ส่วนสวัสดิการสังคมฯ) (จะดําเนินการได้ก็ต่อ
เมือได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถินจังหวัดบุรีรัมย์
- อุดหนุนการดําเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ของ
ทีทําการปกครองอําเภอนางรอง จํานวน 15,000 บาท ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน (สํานักงาน
ปลัดฯ) (จะดําเนินการได้ก็ต่อเมือได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรม
การการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถินจังหวัดบุรีรัมย์)

วันทีพิมพ์ : 21/3/2559  10:12:04 หน้า : 23/34



งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 280,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 250,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 250,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการฝึกอบรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจําปี จํานวน 100,000 บาท
โครงการฝึกอบรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด ประจําปี 2559 เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาประกอบอาหารและเครือง
ดืม ค่าสมนาคุณวิทยากร, ค่าวุฒิบัตร, ค่าวัสดุอุปกรณ์ค่าจ้างเหมาบริการ
และค่าใช้จ่ายทีจําเป็นอืนๆ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผน
งานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  (ส่วนสาธารณสุขฯ)
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการพัฒนาสตรี ประจําปีงบ
ประมาณ 2559 จํานวน 50,000 บาท

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการพัฒนาสตรี ประจําปีงบ
ประมาณ 2559 เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาประกอบอาหารและเครืองดืม ค่า
สมนาคุณวิทยากร,ค่าวัสดุอุปกรณ์ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายทีจํา
เป็นอืนๆ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้ม
แข็งของชุมชน  (ส่วนสวัสดิการสังคมฯ)
โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ราษฎร ประจําปีงบประมาณ 2559 จํานวน 50,000 บาท
โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ราษฎร ประจําปีงบประมาณ 2559 เพือจ่าย
เป็นค่าจ้างเหมาประกอบอาหารและเครืองดืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่า
วัสดุอุปกรณ์ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายทีจําเป็นอืนๆ ตังจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (ส่วน
สวัสดิการสังคมฯ)
โครงการฝึกอาชีพคนพิการและผู้ด้อยโอกาสในชุมชน ประจําปีงบประมาณ 
2559 จํานวน 50,000 บาท

โครงการฝึกอาชีพคนพิการและผู้ด้อยโอกาสในชุมชน ประจําปีงบ
ประมาณ 2559 เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาประกอบอาหารและเครืองดืม ค่า
สมนาคุณวิทยากร, ค่าวัสดุอุปกรณ์ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายทีจํา
เป็นอืนๆ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้ม
แข็งของชุมชน (ส่วนสวัสดิการสังคมฯ)

งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 30,000 บาท
- อุดหนุนกลุ่มสตรีตําบลสะเดา ตังไว้ 30,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าสนับ
สนุนการจัดกิจกรรมของกลุ่มสตรีตําบลสะเดา ในงานวันชุมนุมสตรีระดับ
อําเภอ เนืองในงานวันแม่แห่งชาติ ประจําปี 2559 ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน (ส่วน
สวัสดิการสังคมฯ) (จะดําเนินการได้ก็ต่อเมือได้รับความเห็นชอบจากคณะ
อนุกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถินจังหวัด
บุรีรัมย์)
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารทัวไปเกียวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสําคัญของทางราชการ จํานวน 10,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ตังไว้ 10,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดงานวันสําคัญ ของทางราชการ จัดนิทรรศการ ประกวด แข่ง
ขัน การจัดกิจกรรม และการจัดงานรณรงค์โครงการต่างๆ ขององค์การ
บริหารส่วนตําบล ประจําปี 2559 เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร
และเครืองดืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ค่าจ้างเหมาบริการและ
ค่าใช้จ่ายทีจําเป็นอืนๆ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ (ส่วนการศึกษาฯ)

ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
- ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ทีใช้ในการ
ประชาสัมพันธ์ เช่น ไม้อัด ป้ายผ้า สี กระดาษ และวัสดุอุปกรณ์ทีจําเป็น
ต่างๆ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ (ส่วนการศึกษาฯ)

งานกีฬาและนันทนาการ รวม 420,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 410,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 310,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชนตําบลสะเดา 
ประจําปี 2559 จํานวน 200,000 บาท

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชนตําบล
สะเดา ประจําปี 2559 เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขัน
กีฬา เช่น ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารและเครืองดืม ค่าตอบแทนคณะ
กรรมการเจ้าหน้าที ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเงินรางวัล ค่าถ้วยรางวัล ค่าจ้าง
เหมาบริการและค่าใช้จ่ายทีจําเป็นอืนๆ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ (ส่วนการ
ศึกษาฯ )
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี 2559 จํานวน 60,000 บาท
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี 2559 เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา
ประกอบอาหาร เครืองดืม ค่าของขวัญ ของรางวัล ขนมต่างๆ ค่าจ้าง
เหมาบริการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ทีจําเป็นอืนๆ ในการจัดงาน ตังจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ (ส่วนการศึกษาฯ)
โครงการจัดทีมกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับอําเภอ,จังหวัด หรือการ
แข่งขันกีฬาของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถินต่างๆ ประจําปี 
2559

จํานวน 50,000 บาท

โครงการจัดทีมกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับอําเภอ,จังหวัด หรือการ
แข่งขันกีฬาของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
ต่างๆ ประจําปี 2559 เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาระดับอําเภอ,จังหวัด  เช่น ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารและเครือง
ดืม ค่าตอบแทนคณะกรรมการเจ้าหน้าที ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเงินรางวัล ค่า
ถ้วยรางวัล ค่าจ้างเหมาบริการและค่าใช้จ่ายทีจําเป็นอืนๆ ตังจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรม และ
นันทนาการ (ส่วนการศึกษาฯ )
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ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 100,000 บาท
-ค่าวัสดุกีฬา เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์กีฬา เช่น ลูก
ฟุตบอล วอลเลย์บอล  ตระกร้อ ฟุตซอล เปตอง และวัสดุกีฬาทีจําเป็น
อืนๆ สําหรับใช้ในการแข่งขันกีฬา,ฝึกซ้อมกีฬาและศูนย์กีฬาขององค์การ
บริหารส่วนตําบล ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานการ
ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  (ส่วนการศึกษาฯ)

งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 10,000 บาท
- อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอนางรอง ตังไว้ 10,000 บาท เพือสนับ
สนุนการจัดการแข่งขันฟุตบอลประเพณีจังหวัดบุรีรัมย์ชิงถ้วยพระราช
ทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามกุฎราชกุมาร และการจัดการแข่ง
ขันกีฬาของอําเภอ ประจําปี 2559 ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผน
งานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  (ส่วนการศึกษาฯ) (จะดําเนินการ
ได้ก็ต่อเมือได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถินจังหวัดบุรีรัมย์)

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 120,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดงานวันสงกรานต์และงานวันสัปดาห์ผู้สูงอายุ ประจําปี 2559 จํานวน 50,000 บาท
โครงการจัดงานวันสงกรานต์และงานวันสัปดาห์ผู้สูง
อายุ ประจําปี 2559 เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน เช่น ค่าอาหาร
และเครืองดืม ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายทีจําเป็น
อืนๆ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฎในแผนงานศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ (ส่วนการศึกษาฯ)
โครงการฝึกอบรมจริยธรรมประจําปี 2559 จํานวน 50,000 บาท
โครงการฝึกอบรมจริยธรรมประจําปี 2559 เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน เช่น ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายทีจําเป็นอืนๆ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏ
ในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (ส่วนการศึกษาฯ)

งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 20,000 บาท

1. อุดหนุนทีทําการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์ ตังไว้ 10,000 บาท เพือจ่าย
เป็นค่าสนับสนุนการจัดงานประเพณีขึนเขาพนมรุ้ง ประจําปี 2559 ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ (ส่วนการศึกษาฯ) (จะดําเนินการได้ก็ต่อเมือได้รับความเห็น
ชอบจากคณะอนุกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถินจังหวัดบุรีรัมย์)
2. อุดหนุนสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์  ตังไว้ 10,000 บาท เพือ
สนับสนุนการจัดงานประเพณีแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราช
ทานฯ ประจําปี 2559 (งานแข่งเรืออําเภอสตึก)ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (ส่วนการ
ศึกษาฯ) (จะดําเนินการได้ก็ต่อเมือได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรม
การการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถินจังหวัดบุรีรัมย์)
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน รวม 5,800,000 บาท
งบลงทุน รวม 5,800,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 5,800,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน   บ้านสะเดา  หมู่ที 6 จํานวน 338,900 บาท
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน   บ้านสะเดา  หมู่ที 6
  ตําบลสะเดา  อ.นางรอง  จ.บุรีรัมย์ 
ปริมาณงาน  ก่อสร้างถนน  คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะ
ทาง 170.00  เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพืนทีผิวจราจร  คสล
. ไม่น้อยกว่า  680 ตารางเมตร  ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วน
ตําบลสะเดา
งบประมาณ  338,900.-  บาท
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน  บ้านทุ่งมน  หมู่ที 8 จํานวน 351,600 บาท
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน  บ้านทุ่งมน  หมู่ที 8
  ตําบลสะเดา  อ.นางรอง  จ.บุรีรัมย์ 
ปริมาณงาน  ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 5.00 เมตร  ระยะ
ทาง 140.00 เมตร  หนา 0.15  เมตร หรือคิดเป็นพืนทีผิวจราจร  คสล
. ไม่น้อยกว่า 700  ตารางเมตร  ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วน
ตําบลสะเดา 
งบประมาณ  351,600.-  บาท
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน (ซอยบ้านนายเกรียงไกร 
ตอนที 3) บ้านโคกพลวง  หมู่ที 11 จํานวน 105,800 บาท

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน (ซอยบ้านนายเกรียง
ไกร ตอนที 3) บ้านโคกพลวง  หมู่ที 11  ตําบลสะเดา  อ.นางรอง  จ
.บุรีรัมย์  
ปริมาณงาน  ก่อสร้างถนน  คสล. ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ระยะ
ทาง 60.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือคิดเป็นพืนทีผิวจราจร คสล. ไม่
น้อยกว่า 210 ตารางเมตร ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตําบล
สะเดา  
งบประมาณ  105,800.-  บาท
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน (ซอยศาลากลางบ้าน  ตอนที 
3)  บ้านโคกพลวง  หมู่ที 11 จํานวน 245,000 บาท

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน (ซอยศาลากลางบ้าน  ตอน
ที 3)  บ้านโคกพลวง  หมู่ที 11  ตําบลสะเดา  อ.นางรอง  จ.บุรีรัมย์   
ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  ระยะ
ทาง 123.00 เมตร  หนา  0.15 เมตร  หรือคิดเป็นพืนทีผิวจราจร  คสล
. ไม่น้อยกว่า 492 ตารางเมตร  ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วน
ตําบลสะเดา
งบประมาณ  245,000.-  บาท
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน (สายข้างโรงเรียนบ้านหนอง
แช่ไม้ ตอนที 2) บ้านดอนหวาย  หมู่ที 7 จํานวน 351,600 บาท

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน (สายข้างโรงเรียนบ้าน
หนองแช่ไม้ ตอนที 2) บ้านดอนหวาย  หมู่ที 7  ตําบลสะเดา  อ
.นางรอง  จ.บุรีรัมย์   
ปริมาณงาน  ก่อสร้างถนน  คสล. ขนาดกว้าง  5.00  เมตร ระยะทาง 
140.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือคิดเป็นพืนทีผิวจราจร  คสล. ไม่
น้อยกว่า 700  ตารางเมตร  ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตําบล
สะเดา  
งบประมาณ  351,600.-  บาท
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน (สายเชือมบ้านโคกมะขาม  
ตอนที2) บ้านเขว้า  หมู่ที 5 จํานวน 155,400 บาท

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน (สายเชือมบ้านโคก
มะขาม  ตอนท2ี) บ้านเขว้า  หมู่ที 5  ตําบลสะเดา  อ.นางรอง  จ.บุรีรัมย์   
 
ปริมาณงาน  ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  ระยะ
ทาง 78.00 เมตร  หนา  0.15 เมตร  หรือคิดเป็นพืนทีผิวจราจร  คสล
. ไม่น้อยกว่า 312  ตารางเมตร  ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วน
ตําบลสะเดา  
งบประมาณ  155,400.-  บาท
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน (สายบ้านนายแกะ) บ้านเขว้า  
หมู่ที 5 จํานวน 195,300 บาท

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน (สายบ้านนายแกะ) บ้านเข
ว้า  หมู่ที 5  ตําบลสะเดา  อ.นางรอง  จ.บุรีรัมย์ปริมาณงาน  ก่อสร้าง
ถนน  คสล.  ขนาดกว้าง 4.00  เมตร ระยะทาง 98.00 เมตร  หนา 0.15
 เมตร  หรือคิดเป็นพืนทีผิวจราจร  คสล. ไม่น้อยกว่า 392 ตาราง
เมตร  ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตําบลสะเดา 
งบประมาณ  195,300.-  บาท
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน (สายบ้านนายจอย)  บ้าน
สะบ้า  หมู่ที 16 จํานวน 116,500 บาท

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน (สายบ้านนายจอย)  บ้าน
สะบ้า  หมู่ที 16  ตําบลสะเดา อ.นางรอง  จ.บุรีรัมย
ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 3.50 เมตร  ระยะทาง 66.00
 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพืนทีผิวจราจร  คสล. ไม่น้อย
กว่า 231 ตารางเมตร  ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตําบล
สะเดา  
งบประมาณ 116,500.-  บาท
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน (สายบ้านนายสมบัติ ฉิมกูล 
ตอนที 3) บ้านโคกมะค่าโหรน  หมู่ที 12 จํานวน 350,800 บาท

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน (สายบ้านนายสมบัติ ฉิมกูล
 ตอนที 3) บ้านโคกมะค่าโหรน  หมู่ที 12  ตําบลสะเดา  อ.นางรอง  จ
.บุรีรัมย์   
ปริมาณงาน  ก่อสร้างถนน คสล.  ขนาดกว้าง  4.00 เมตร  ระยะทาง 
176.00 เมตร  หนา  0.15  เมตร หรือคิดเป็นพืนทีผิวจราจร  คสล. ไม่
น้อยกว่า 704  ตารางเมตร  ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตําบล
สะเดา  
งบประมาณ  350,800.-  บาท
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน (สายบ้านอาจารย์วีระ ศิริโชติ 
 ตอนที2) บ้านสะบ้า  หมู่ที 16 จํานวน 223,000 บาท

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน (สายบ้านอาจารย์วีระ ศิริ
โชติ  ตอนท2ี) บ้านสะบ้า  หมู่ที 16  ตําบลสะเดา  อ.นางรอง  จ.บุรีรัมย์ 
ปริมาณงาน  ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  ระยะ
ทาง 112.00  เมตร  หนา 0.15  เมตร หรือคิดเป็นพืนทีผิวจราจร คสล
. ไม่น้อยกว่า 448  ตารางเมตร  ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วน
ตําบลสะเดา  
งบประมาณ  223,000.-  บาท
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน (สายประปาหมู่บ้าน  ตอน
ที1) บ้านลุงตะไก้  หมู่ที 15 จํานวน 351,600 บาท

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน (สายประปาหมู่บ้าน  ตอน
ที1) บ้านลุงตะไก้  หมู่ที 15  ตําบลสะเดา  อ.นางรอง  จ.บุรีรัมย์   
ปริมาณงาน  ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 5.00 เมตร  ระยะ
ทาง 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพืนทีผิวจราจร  คสล. ไม่
น้อยกว่า 700  ตารางเมตร  ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตําบล
สะเดา  
งบประมาณ  351,600.-  บาท
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน (สายศาลากลางบ้าน ตอนที 
3) บ้านหนองแช่ไม้  หมู่ที 2 จํานวน 351,600 บาท

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน (สายศาลากลางบ้าน ตอน
ที 3) บ้านหนองแช่ไม้  หมู่ที 2  ตําบลสะเดา  อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์  
ปริมาณงาน  ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง5.00  เมตร  ระยะ
ทาง 140.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพืนทีผิวจราจร คสล. ไม่
น้อยกว่า 700  ตารางเมตรตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตําบล
สะเดา
ประมาณ  351,600.-  บาท
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน (สายศาลากลางบ้าน ตอนที 
3) บ้านหนองตาราช  หมู่ที 3 จํานวน 350,200 บาท

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน (สายศาลากลางบ้าน ตอน
ที 3) บ้านหนองตาราช  หมู่ที 3  ตําบลสะเดา  อ.นางรอง  จ.บุรีรัมย์
ปริมาณงาน  ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง  5.00  เมตร  ระยะ
ทาง 120.00  เมตร  หนา 0.15 เมตร  และก่อสร้างถนน  คสล. ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร  ระยะทาง 20.00  เมตร  หนา 0.15 เมตร  คิดเป็น
พืนทีผิวจราจร คสล. รวมทังหมดไม่น้อยกว่า  680  ตารางเมตร  ตาม
แบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตําบลสะเดา
งบประมาณ  350,200.-  บาท
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน (สายสระนํากลางหมู่บ้าน 
ตอนที 1) จํานวน 344,500 บาท

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน (สายสระนํากลางหมู่
บ้าน ตอนที 1)  บ้านหนองพลวง  หมู่ที 1  ตําบลสะเดา  อ.นางรอง  จ
.บุรีรัมย์  
ปริมาณงาน  ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง  4.00 เมตร  ระยะ
ทาง 169.00  เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือคิดเป็นพืนทีผิวจราจร  คสล
. ไม่น้อยกว่า 676 ตารางเมตร  พร้อมวางท่อระบายนํา คสล. ขนาดเส้น
ผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จํานวน 2 จุดๆ ละ 6 ท่อน  รวม 12 ท่อน  ตาม
แบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตําบลสะเดา    
งบประมาณ  344,500.-  บาท
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน (สายสีแยกกลางหมู่บ้าน ตอน
ที 2) บ้านหนองมะค่า  หมู่ที 14 จํานวน 351,600 บาท

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน (สายสีแยกกลางหมู่
บ้าน ตอนที 2) บ้านหนองมะค่า  หมู่ที 14  ตําบลสะเดา  อ.นางรอง  จ
.บุรีรัมย์   
ปริมาณงาน  ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ระยะ
ทาง 140.00 เมตร หนา 0.15  เมตร หรือคิดเป็นพืนทีผิวจราจร  คสล
. ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร  ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วน
ตําบลสะเดา  
งบประมาณ  351,600.-  บาท
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน(สายบ้านนายณัฐพล  ศรีชาติ 
ตอนที1)  บ้านสองพีน้อง  หมู่ที 10 จํานวน 338,900 บาท

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน (สายบ้านนายณัฐพล  ศรี
ชาติ  ตอนที 1)  บ้านสองพีน้อง  หมู่ที 10  ตําบลสะเดา  อ.นางรอง  จ
.บุรีรัมย์   
ปริมาณงาน  ก่อสร้างถนน  คสล.  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะ
ทาง 170.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพืนทีผิวจราจร  คสล. ไม่
น้อยกว่า  680 ตารางเมตร  ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตําบล
สะเดา  
งบประมาณ  338,900.-  บาท
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน(สายประปาหมู่บ้าน SME) 
บ้านหนองกก  หมู่ที 9 จํานวน 333,000 บาท

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน  (สายประปาหมู่
บ้าน  SME) บ้านหนองกก  หมู่ที 9  ตําบลสะเดา  อ.นางรอง  จ.บุรีรัมย์   
ปริมาณงาน  ก่อสร้างถนน  คสล.  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะ
ทาง 176.00  เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพืนทีผิวจราจร  คสล
. ไม่น้อยกว่า 704 ตารางเมตร  ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วน
ตําบลสะเดา  
งบประมาณ  333,000.-  บาท
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกภายในหมู่บ้าน  (ถนนเรียบฝังคลองลํา
นางรอง) บ้านมะขามโพรง  หมู่ที 4 จํานวน 337,500 บาท

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกภายในหมู่บ้าน  (ถนนเรียบฝังคลองลํา
นางรอง) บ้านมะขามโพรง  หมู่ที 4  ตําบลสะเดา  อ.นางรอง  จ.บุรีรัมย์   
ปริมาณงาน  ก่อสร้างถนนหินคลุก ขนาดกว้าง 3.50  เมตร  ระยะทาง 
1,500 เมตร  หนา 0.10 เมตร  คิดเป็นปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 525
 ลบ.ม. หรือคิดเป็นพืนทีผิวจราจร หินคลุก ไม่น้อยกว่า 5,250 ตาราง
เมตร  ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตําบลสะเดา 
งบประมาณ  337,500.00.-  บาท
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกภายในหมู่บ้าน  (สายนายายโม  ช่วงที2) 
บ้านมะขามโพรง  หมู่ที 4 จํานวน 146,700 บาท

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกภายในหมู่บ้าน  (สายนายายโม  ช่วงท2ี
) บ้านมะขามโพรง  หมู่ที 4  ตําบลสะเดา  อ.นางรอง  จ.บุรีรัมย์   
ปริมาณงาน  เสริมคันดิน ขนาดกว้าง 3.50 เมตร  ระยะทาง 350
 เมตร  สูง 0.50 เมตร คิดเป็นปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 612.50 ลบ.ม
  และก่อสร้างถนนหินคลุก  ขนาดกว้าง 3.50 เมตร  ระยะทาง 350
 เมตร  หนา 0.10 เมตร คิดเป็นปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 122.50
 ลบ.ม หรือคิดเป็นพืนทีผิวจราจร  หินคลุกไม่น้อยกว่า1,225 ตาราง
เมตร ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตําบลสะเดา   
งบประมาณ  146,700.00.- บาท
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โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกภายในหมู่บ้าน (สายเลียบฝังคลองลํานางรอง) 
บ้านจอมปราสาท หมู่ที 17 จํานวน 460,500 บาท

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกภายในหมู่บ้าน (สายเลียบฝังคลองลํา
นางรอง) บ้านจอมปราสาท หมู่ที 17  ตําบลสะเดา อ.นางรอง  จ.บุรีรัมย์    

ปริมาณงาน  เสริมคันดิน ขนาดกว้าง 3.50 เมตร  ระยะทาง 80
 เมตร  สูง 1.20-3.00 เมตร คิดเป็นปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 588
  ลบ.ม และก่อสร้างถนนหินคลุก  ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ระยะ
ทาง 1,800 เมตร หนา  0.10 เมตร  คิดเป็นปริมาตรหินคลุกไม่น้อย
กว่า  630  ลบ.ม  หรือคิดเป็นพืนทีผิวจราจร  หินคลุกไม่น้อยกว่า  6,300
 ตารางเมตร  พร้อมงานวางท่อระบายนําขนาดเส้นผ่าศุนย์กลาง 1.00 ม
  จํานวน 2 แถวๆ ละ 6 ท่อน  รวม 12  ท่อน  ตามแบบแปลนขององค์การ
บริหารส่วนตําบลสะเดา
งบประมาณ  460,500.-  บาท

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 831,500 บาท
งบบุคลากร รวม 513,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 513,900 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 351,900 บาท
ประเภทเงินเดือนพนักงาน เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล
และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี จํานวน 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการเกษตร (ส่วนส่งเสริมการ
เกษตร)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เงินประจําตําแหน่งของหัวหน้าส่วนส่งเสริมการ
เกษตร จํานวน 12 เดือนๆ ละ 3,500 บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ในแผนงานการเกษตร (ส่วนส่งเสริมการเกษตร)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 120,000 บาท
- ประเภทค่าจ้างชัวคราว เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน (ค่าจ้าง) ให้แก่
พนักงานจ้าง  จํานวน  1  อัตรา  จํานวน  12  เดือน ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานการเกษตร  (ส่วนส่งเสริมการเกษตร)

งบดําเนินงาน รวม 310,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 80,000 บาท
- ค่าจ้างเหมาบริการ เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกใน
การดําเนินงานหรือกิจกรรมต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบล เช่น จ้าง
เหมายานพาหนะ จ้างเหมาบุคคล และค่าจ้างเหมาบริการอืนๆ ทีจําเป็นต่อ
กิจการขององค์การบริหารส่วนตําบล ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏ
ในแผนงานการเกษตร  (ส่วนส่งเสริมการเกษตร)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนใน
โครงการฝึกอบรม จํานวน 20,000 บาท

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนใน
โครงการฝึกอบรม เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม  ค่าลงทะเบียน ค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการ ค่าเบียเลียงค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก และค่าใช้จ่าย
อืนๆ ในการเดินทางไปราชการ การฝึกอบรม ประชุม สัมมนา การเข้า
ร่วมกิจกรรมฯ ของพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง และผู้ทีองค์การ
บริหารส่วนตําบลมอบหมายหรือมีคําสังให้เข้าประชุม อบรม ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการเกษตร (ส่วนส่งเสริมการเกษตร)
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โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการประกอบอาชีพแก่เกษตรกร จํานวน 100,000 บาท
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการประกอบอาชีพแก่เกษตรกร เพือจ่าย
เป็นค่าจ้างเหมาประกอบอาหารและเครืองดืม ค่าสมนาคุณวิทยากร,ค่า
วุฒิบัตร,ค่าวัสดุอุปกรณ์, ค่าจ้างเหมาบริการและค่าใช้จ่ายทีจําเป็นอืนๆ ใน
การฝึกอบรม ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานการ
เกษตร  (ส่วนส่งเสริมการเกษตร)

ค่าวัสดุ รวม 110,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท
- ประเภทค่าวัสดุสํานักงาน เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน  สิงของ
เครืองใช้ต่างๆ  เช่น เอกสารการประชาสัมพันธ์  หนังสือ คู่มือ และ
วารสารต่างๆ กระดาษ แฟ้ม ปาก ดินสอ ชันวางเอกสาร  ผ้าตกแต่ง
เต็นท์/เวที กาแฟ นําตาล ครีมเทียม และวัสดุสํานักงานต่างๆ ฯลฯ ตังจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการเกษตร (ส่วนส่งเสริมการเกษตร)

วัสดุการเกษตร จํานวน 80,000 บาท
- ประเภทค่าวัสดุการเกษตร เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือพันธ์ไม้ ต้นไม้ พันธ์
ปลา  หรือพันธ์สัตว์ชนิดต่างๆ ไม้ดอกไม้ประดับ ปุ๋ย  และวัสดุการเกษตร
อืนๆ ทีจําเป็น สําหรับใช้ในการดําเนินงานโครงการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ
สําหรับตกแต่งภายในบริเวณทีทําการองค์การบริหารส่วนตําบล  และการ
ดําเนินการปลูกต้นไม้ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล เพือฟืนฟูและรักษา
ระบบนิเวศน์  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงานการ
เกษตร (ส่วนส่งเสริมการเกษตร)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
- ประเภทค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ทีใช้ใน
การประชาสัมพันธ์  เช่น  ไม้อัด ป้ายผ้า สี กระดาษ  โปสเตอร์ รูป
ภาพ  แผ่นป้ายไวนิล  และวัสดุอุปกรณ์ในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
ทีจําเป็นอืนๆ ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการเกษตร (ส่วน
ส่งเสริมการเกษตร)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แป้น
พิมพ์  เม้าส์ แผ่นดิสก์ หมึก  กระดาษ  วัสดุอุปกรณ์ โปรแกรมและวัสดุ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์อืนๆ ทีเกียวข้องกับคอมพิวเตอร์  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานการเกษตร (ส่วนส่งเสริมการเกษตร)
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งบลงทุน รวม 7,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 7,600 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองพิมพ?Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จํานวน 7,600 บาท
- เครืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) (ราคาตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที 18
 กุมภาพันธ์ 2558 ) ราคา 7,600 บาท  คุณลักษณะพืนฐาน
- เป็นอุปกรณ์ทีมีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner 
และ FAX ภายในเครืองเดียวกัน
- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (inkjet)
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 33 หน้าต่อนาที
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x2,400 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทังสีและขาวดํา
- สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 90 สําเนา
- สามารถย่อและขยายได้25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
ตังจ่ายตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงานการเกษตร (ส่วน
ส่งเสริมการเกษตร)

งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ รวม 100,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ จํานวน 50,000 บาท
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาประกอบ
อาหารและเครืองดืม ค่าสมนาคุณวิทยากร,ค่าต้นไม้,พันธุ์ไม้,ปุ๋ย,ค่าวัสดุ
อุปกรณ์,ค่าจ้างเหมาบริการและค่าใช้จ่ายทีจําเป็นอืนๆ ในการ
โครงการ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานการ
เกษตร (ส่วนส่งเสริมการเกษตร)

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท
ประเภทวัสดุก่อสร้าง เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุ ก่อ
สร้าง ได้แก่ อิฐ หิน ปูน ทราย ตะปู กระเบือง สายยาง และวัสดุงานก่อ
สร้างทีจําเป็นต่างๆ สําหรับงานก่อสร้างและงานปรับปรุงซ่อมแซมทัวไป
ของงานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ ตังจ่ายตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป ปรากฏในแผนงานการเกษตร (ส่วนส่งเสริมการเกษตร)
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แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 500,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาและจัดซือวัสดุ อุปกรณ์เพือบํารุงรักษาและซ่อม
แซมระบบประปาในหมู่บ้านทีชํารุด หรือเพือเพิมประสิทธิภาพในการ
บริการของระบบประปาหมู่บ้าน ขององค์การบริหารส่วนตําบล ตังจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์(กองช่าง)

งบลงทุน รวม 400,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 400,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างระบบส่งนําหมู่บ้าน  บ้านหนองเสม็ด  หมู่ที 13 จํานวน 400,000 บาท
โครงการก่อสร้างระบบส่งนําหมู่บ้าน  บ้านหนองเสม็ด  หมู่ที 13  ตําบล
สะเดา  อ.นางรอง  จ.บุรีรัมย์   
ปริมาณงาน  ก่อสร้างระบบส่งนํา  ระบบประปาท่อ PVC  ขนาดเส้นผ่า
ศูนย์กลาง 3 ขัน  8.5  ระยะทาง 2,240 เมตร พร้อมติดตังอุปกรณ์ครบ
ชุด 
งบประมาณ  400,000.-  บาท

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 751,434 บาท
งบกลาง รวม 751,434 บาท
งบกลาง รวม 751,434 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 137,500 บาท
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตังไว้ 137,500 บาท เพือจ่ายเป็นเงิน
สมทบกองทุนประกันสังคม ตามกฎหมายกองทุนประกันสังคมของ
ลูกจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตําบล ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานงบกลาง (สํานักงานปลัดฯ)

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 120,000 บาท
- เงินสนับสนุนเบียยังชีพผู้ป่วย
เอดส์ จํานวน 20 คนๆ ละ 500 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เป็น
เงิน 120,000 บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานงบ
กลาง (ส่วนสวัสดิการสังคม)

สํารองจ่าย จํานวน 168,934 บาท
- เงินสํารองจ่าย เพือไว้ใช้จ่ายในกรณีจําเป็นหรือในกิจการทีไม่สามารถ
คาดการณ์ไว้ล่วงหน้า ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป และจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง (สํานักงานปลัดฯ)

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 125,000 บาท
- เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพประจําตําบล
สะเดา ประจําปี 2559 ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนงานงบ
กลาง (ส่วนสาธารณสุขฯ)

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 200,000 บาท
- เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) ตัง
ไว้ 200,000 บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบ
กลาง  (สํานักงานปลัดฯ)
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