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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561    

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสะเดำ    อ ำเภอนำงรอง   จังหวัดบุรีรัมย์ 
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 54,549,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด 
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น  

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารท่ัวไป                รวม  10,392,500  บาท 
งบบุคลากร           รวม  8,665,500 บาท 
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)       รวม  3,780,720 บาท 
เงินเดือนนำยก/รองนำยก        จ ำนวน  514,080 บำท 
-  นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล จ ำนวน 12 เดือนๆ ละ 20,400 บำท เป็นเงิน 244,800 บำท    
-  รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล จ ำนวน 2 คนๆ ละ 11,220 บำท/เดือน จ ำนวน 12 เดือน เป็นเงิน  
269,280 บำท (ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำตอบแทนนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล รองนำยก
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล รองประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  
สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล เลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล และเลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำร
สวนต ำบล (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2557 ประกำศ ณ วันท่ี 26 มิถุนำยน พ.ศ.2557) ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำน
บริหำรงำนท่ัวไป (ส ำนักปลัด)  
  
เงินค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งนำยก/รองนำยก                                      จ ำนวน   42,120  บำท 
 -  นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล จ ำนวน 12 เดือนๆ ละ 1,750 บำท  เป็นเงิน 21,000 บำท 
 -  รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล จ ำนวน 2 คนๆ ละ 880 บำท/เดือน  จ ำนวน 12 เดือน เป็น
เงิน 21,120 บำท (ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำตอบแทนนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล รองนำยก
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล รองประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล สมำชิก
สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล เลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล และเลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรสวน
ต ำบล (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2557 ประกำศ ณ วันท่ี 26 มิถุนำยน พ.ศ.2557) ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำน
บริหำรงำนท่ัวไป (ส ำนักปลัด) 
  
เงินค่ำตอบแทนพิเศษนำยก/รองนำยก     จ ำนวน   42,120  บำท 
-  นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล จ ำนวน 12 เดือนๆ ละ 1,750 บำท  เป็นเงิน 21,000 บำท 
-  รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล จ ำนวน 2 คนๆ ละ 880 บำท/เดือน  จ ำนวน 12 เดือน เป็น
เงิน 21,120 บำท (ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำตอบแทนนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล รองนำยก
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล รองประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล สมำชิก
สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล เลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล และเลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรสวน
ต ำบล (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2557 ประกำศ ณ วันท่ี 26 มิถุนำยน พ.ศ.2557) ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำน
บริหำรงำนท่ัวไป (ส ำนักปลัด) 
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เงินค่ำตอบแทนเลขำนุกำร/ท่ีปรึกษำนำยกเทศมนตรี นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล จ ำนวน   86,400  บำท 
- เลขำนุกำรนำยกฯ จ ำนวน 12 เดือนๆ ละ 7,200 บำท (ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำตอบแทนนำยก
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล รอง
ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล เลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล และเลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรสวนต ำบล (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2557 ประกำศ ณ วันท่ี 26 มิถุนำยน พ.ศ.
2557) ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป (ส ำนักปลัด) 
เงินค่ำตอบแทนสมำชิกสภำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   จ ำนวน  3,096,000 บำท 
- ประธำนสภำฯ จ ำนวน 12 เดือนๆ ละ 11,220 บำท เป็นเงิน 134,640 บำท  
- รองประธำนสภำฯ จ ำนวน 12 เดือนๆ ละ 9,180 บำท เป็นเงิน 110,160 บำท 
- สมำชิกสภำฯ จ ำนวน 32 อัตรำๆ ละ 7,200 บำท/เดือน จ ำนวน 12 เดือน  เป็นเงิน 2,764,800 บำท 
- เลขำนุกำรสภำฯ จ ำนวน 12 เดือนๆ ละ 7,200 บำท เป็นเงิน 86,400 บำท (ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย
ค่ำตอบแทนนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล รองประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล เลขำนุกำรนำยกองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล และเลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล (ฉบับท่ี2)พ.ศ. 2557 ประกำศ ณ วันท่ี 26 มิถุนำยน  
พ.ศ.2557) ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้  จ ำนวน 2,769,135 บำท และต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ัวไป จ ำนวน 326,865  
 บำท  ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป (ส ำนักปลัด)  
    
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)       รวม     4,884,780 บาท 
เงินเดือนพนักงำน       จ ำนวน  2,562,540 บำท 
-เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ ำป ีจ ำนวน 8 อัตรำ จ ำนวน 12  
เดือน (ตำมประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบลจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรก ำหนด
หลักเกณฑ์กำรเล่ือนขั้นเงินเดือนพนักงำนส่วนต ำบล พ.ศ.2558) ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำน
ท่ัวไป (ส ำนักปลัด) 
 
เงินเพิ่มต่ำงๆ ของพนักงำน      จ ำนวน  84,000  บำท 
- ประเภทค่ำตอบแทนรำยเดือนปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและพนักงำนส่วนต ำบลท่ีมีสิทธิได้รับ จ ำนวน 12 เดือน 
ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป (ส ำนักปลัด) 
 
เงินประจ ำต ำแหน่ง       จ ำนวน  126,000  บำท 
- เงินประจ ำต ำแหน่งของปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล และหัวหน้ำส ำนักปลัด จ ำนวน 12 เดือน ต้ังจ่ำยจำกเงิน
รำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป (ส ำนักปลัด) 
  
 ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง       จ ำนวน  1,920,240 บำท 
- ประเภทค่ำจ้ำงช่ัวครำว เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทน (ค่ำจ้ำง) ให้แก่พนักงำนจ้ำง จ ำนวน 16 อัตรำ จ ำนวน 12 เดือน  
ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป (ส ำนักปลัด)  
 
เงินเพิ่มต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง       จ ำนวน 192,000 บำท  
- ประเภทค่ำตอบแทนรำยเดือนเงินเพิ่มกำรครองชีพช่ัวครำวของพนักงำนจ้ำงท่ีมีสิทธิได้รับ จ ำนวน 15 อัตรำ 
จ ำนวน 12 เดือน  ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป  (ส ำนักปลัด) 
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งบด าเนินงาน                                รวม  1,684,000 บาท 
ค่าตอบแทน               รวม    134,000  บาท 
ค่ำเช่ำบ้ำน        จ ำนวน  84,000 บำท 
- ประเภทค่ำเช่ำบ้ำน เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนของพนักงำนส่วนต ำบลหรือผู้ทีมีสิทธิเบิกได้ ตำมระเบียบกฎหมำยท่ี
เกี่ยวข้องจำกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล(ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2559) ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้  ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป (ส ำนักปลัด) 
  
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร      จ ำนวน 50,000 บำท 
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรของพนักงำนส่วนต ำบล (ตำมหนังสือกรมบัญชีกลำงท่ี กค 0422.3/ว257  
ลงวันท่ี 28 มิถุนำยน 2559) ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป (ส ำนักปลัด) 
  
ค่าใช้สอย        รวม  730,000 บาท 
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร      จ ำนวน 160,000 บำท 
- ค่ำจ้ำงเหมำท ำส่ิงของ ต้ังไว ้80,000 บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำท ำส่ิงของ เช่น ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ป้ำย
ประชำสัมพันธ์,โปสเตอร์,แผ่นพับ,สต๊ิกเกอร,์ส่ิงพิมพ์หรือวำรสำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล,บอร์ดต่ำงๆตู,้โต๊ะ 
ตรำยำง,ช้ันวำงของ และวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ ำเป็นต่ำงๆ ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำน
ท่ัวไป (ส ำนักปลัด) 
- ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร ต้ังไว ้80,000 บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกในกำรด ำเนินงำนหรือกิจกรรมต่ำงๆ  
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล เช่น จ้ำงเหมำแม่บ้ำน จ้ำงเหมำยำนพำหนะ จ้ำงเหมำบุคคล และค่ำจ้ำงเหมำบริกำร
อื่นๆ ท่ีจ ำเป็นต่อกิจกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบรหิำรงำน
ท่ัวไป (ส ำนักปลัด) 
  
 รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร     จ ำนวน  40,000 บำท 
- ค่ำรับรองในกำรต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ต้ังไว ้20,000 บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำอำหำร ค่ำของขวัญ ของท่ีระลึก   
ค่ำเครื่องด่ืม  ของสมนำคุณค่ำจ้ำงเหมำบริกำร และค่ำใช้จ่ำยท่ีจ ำเป็นอื่นๆ ในกำรต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคลท่ีมำ
นิเทศงำน ประชุม ตรวจงำน เย่ียมชม กำรออกหน่วยบริกำรเคล่ือนท่ีของอ ำเภอ/จังหวัด/หน่วยงำนต่ำงๆและกำรมำ
ปฏิบัติงำนในพื้นท่ีหรือทัศนศึกษำดูงำน ณ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรำกฏในแผนงำน
บริหำรงำนท่ัวไป (ส ำนักปลัด) 
- ค่ำเล้ียงรับรองในกำรประชุมสภำฯ กำรประชุมคณะกรรมกำรต่ำงๆ ท่ีได้รับกำรแต่งต้ังตำมกฎหมำย ระเบียบ หรือ
หนังสือส่ังกำรของทำงรำชกำร กำรประชุมระหว่ำงองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ 
ส่วนรำชกำร หรือรัฐวิสำหกิจ หรือกำรประชุมปรึกษำหำรือในกิจกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ต้ังไว ้20,000  
บำท   เพื่อจ่ำยเป็นค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องด่ืม ค่ำของขวัญ ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรและค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ในกำร
จัดประชุม ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป (ส ำนักปลัด) 
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รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนวันส ำคัญของทำงรำชกำร    จ ำนวน  30,000 บำท 
- ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน ประจ ำปี 2561 เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนวันส ำคัญของทำงรำชกำร กำรจัด
กิจกรรม แข่งขัน กำรรณรงค์กำรจัดนทิรรศกำร ประกวด ประชำสัมพันธ์กิจกำร/กิจกรรมขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลกำรออกให้บริกำรประชำชนนอกพื้นท่ี กำรจัดงำนอ ำเภอเคล่ือนท่ี/จังหวัดเคล่ือนท่ี และพิธีเปิดอำคำรต่ำงๆ  
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลต ำบล เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำประกอบอำหำรและเครื่องด่ืม ค่ำของขวัญ ค่ำสมนำคุณ
วิทยำกร ค่ำวัสดุอุปกรณ์  ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรและค่ำใช้จ่ำยท่ีจ ำเป็นอื่นๆ ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรำกฏใน
แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป (ส ำนักปลัด) 
 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร          จ ำนวน  100,000 บำท 
- ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร ค่ำธรรมเนียม และค่ำลงทะเบียนในโครงกำรฝึกอบรม เพื่อจ่ำยเป็น
ค่ำธรรมเนียม ค่ำลงทะเบียน ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร ค่ำเบ้ียเล้ียงค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำท่ีพัก และค่ำใช้จ่ำย 
อื่นๆ ในกำรเดินทำงไปรำชกำรกำรฝึกอบรม ประชุม สัมมนำ กำรเข้ำร่วมกิจกรรมฯ ของคณะผู้บริหำรฯสมำชิกสภำ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พนักงำนส่วนต ำบล พนักงำนจ้ำง และผู้ท่ีองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมอบหมำยหรือมีค ำส่ัง
ให้เข้ำประชุม อบรม สัมมนำ ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้  ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป (ส ำนักปลัด) 
 
โครงกำรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ์ บดินทรเทพยวรำงกูร/สมเด็จพระนำงเจ้ำ
พระบรมรำชินีนำถ ในรัชกำลท่ี 9 ประจ ำปี 2561 (โครงกำรปกป้องสถำบันส ำคัญของชำติ) จ ำนวน 50,000 บำท เพื่อ
จ่ำยเป็นค่ำด ำเนินงำนโครงกำร เช่น จ้ำงเหมำประกอบอำหำร และเครื่องด่ืม ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรค่ำสมนำคุณวิทยำกร/
เจ้ำหน้ำท่ี,ค่ำวุฒิบัตร,ค่ำจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และค่ำใช้จ่ำยท่ีจ ำเป็นอื่นๆ ในกำรด ำเนินงำนโครงกำรฯ ต้ังจ่ำยจำกเงิน
อุดหนุนท่ัวไป ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป(ส ำนักปลัด) 
 
โครงกำรอบรมและทัศนศึกษำดูงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ประจ ำปี 2561  จ ำนวน 250,000 บำท 
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำอำหำร เครื่องด่ืม ค่ำยำนพำหนะ ค่ำเช่ำท่ีพัก ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำของท่ีระลึก และ
ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ของคณะผู้บริหำรสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พนักงำนส่วนต ำบล และเจ้ำหน้ำท่ีขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล ในกำรด ำเนินกำรฝึกอบรมและเดินทำงไปศึกษำดูงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ต้ังจ่ำยจำกเงิน
อุดหนุนท่ัวไป ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป (ส ำนักปลัด) 
 
โครงการประชุมช้ีแจงแนวทางในการสร้างความสามัคคีและความปรองดองของคนในชาติ (ความปรองดองสมานฉันท์)
ประจ ำปี 2561 จ ำนวน 50,000 บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำด ำเนินงำนโครงกำร เช่น จ้ำงเหมำประกอบอำหำรและ
เครื่องด่ืม ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรค่ำสมนำคุณวิทยำกร/เจ้ำหน้ำท่ี,ค่ำวุฒิบัตร,ค่ำจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และค่ำใช้จ่ำยท่ีจ ำเป็น
อื่นๆ ในกำรด ำเนินงำนโครงกำรฯ ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป(ส ำนักปลัด) 
 
 ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม      จ ำนวน 50,000 บำท 
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สินขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล เช่น อำคำรท่ีท ำ
กำร ห้องสุขำ รถยนต์ เครื่องพิมพ์ฯ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ รถจักรยำนยนต์ ฯลฯ ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏใน
แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป(ส ำนักปลัด) 
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ค่าวัสดุ         รวม  500,000  บาท 
วัสดุส ำนักงำน        จ ำนวน 100,000 บำท 
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำซื้อวัสดุส ำนักงำนส่ิงของเครื่องใช้ต่ำงๆ เช่น พระบรมฉำยำลักษณ์ ธงชำติ ธงตรำสัญลักษณ์ ฉำก
กั้นห้อง หนังสือพิมพ์ เอกสำรกำรประชำสัมพันธ์ หนังสือ คู่มือ และวำรสำรต่ำงๆ กระดำษ แฟ้ม ปำก ดินสอ หมึก
เครื่องถ่ำยเอกสำร ช้ันวำงเอกสำร ผ้ำตกแต่งเต็นท์/เวที กำแฟ น้ ำตำล ครีมเทียม และวัสดุส ำนักงำนต่ำงๆ ฯลฯ  
ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป (ส ำนักปลัด) 
  
วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว       จ ำนวน  40,000 บำท 
-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำ จัดซื้อวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว เช่น ไม้กวำด ถ้วยชำม จำน ช้อน แก้วน้ ำ น้ ำยำล้ำงจำน น้ ำยำท ำควำม
สะอำดห้องน้ ำ น้ ำยำเช็ดกระจก และวัสดุงำนบ้ำนงำนครัวที่จ ำเป็นต่ำงๆ ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำน
บริหำรงำนท่ัวไป (ส ำนักปลัด) 
  
วัสดุก่อสร้ำง         จ ำนวน 40,000 บำท 
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุ ก่อสร้ำง ได้แก่ อิฐ หิน ปูน ทรำย ตะป ูกระเบ้ือง สำยยำง และวัสดุงำนก่อสร้ำงท่ี  
จ ำเป็นต่ำงๆ ส ำหรับงำนก่อสร้ำงและงำนปรับปรุงซ่อมแซมท่ัวไป ต้ังจ่ำยต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรำกฏใน
แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป (ส ำนักปลัด) 
  
วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง       จ ำนวน 40,000 บำท 
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุยำนพำหนะและขนส่งให้แก่ รถยนต์นั่งส่วนกลำง รถจักรยำนยนต์ ได้แก่ แบตเตอรี่  
ยำงนอก ยำงใน ตลับลูกปืน ฟิล์มกรองแสง หม้อน้ ำรถยนต์  กันชนรถยนต์ และวัสดุยำนพำหนะ และขนส่งอื่นๆ  
ของรถยนต์นั่งส่วนกลำง ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป (ส ำนักปลัด) 
 
วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน       จ ำนวน 200,000 บำท 
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุเช้ือเพลิง ได้แก่ น้ ำมันเบนซิน น้ ำมันดีเซล น้ ำมันเครื่อง และน้ ำมันหล่อล่ืนต่ำงๆ ของ
รถยนต์นั่งส่วนกลำง รถจักรยำนยนต์ ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป (ส ำนักปลัด) 
 
วัสดุกำรเกษตร        จ ำนวน 40,000 บำท 
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อพันธ์ไม ้ต้นไม้  ไม้ดอกไม้ประดับ ปุ๋ย และวัสดุกำรเกษตรอื่นๆท่ีจ ำเป็นส ำหรับใช้ในกำร
ด ำเนินงำนโครงกำรปลูกไม้ดอกไม้ประดับส ำหรับตกแต่งภำยในบริเวณท่ีท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล และกำร
ด ำเนินกำรปลูกต้นไม้ในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเพื่อฟื้นฟูและรักษำระบบนิเวศน์  ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุน
ท่ัวไป  ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป (ส ำนักปลัด) 
  
วัสดุโฆษณำและเผยแพร่        จ ำนวน 30,000 บำท 
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในกำรประชำสัมพันธ์ เช่น ไม้อัด ป้ำยผ้ำ สี กระดำษ โปสเตอร์ รูปภำพ แผ่นป้ำย 
ไวนิล  และวัสดุอุปกรณ์ในกำรโฆษณำและประชำสัมพันธ์ที่จ ำเป็นอื่นๆ ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำน
บริหำรงำนท่ัวไป (ส ำนักปลัด) 
 
วัสดุคอมพิวเตอร์        จ ำนวน 10,000 บำท 
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แป้นพิมพ ์เม้ำส์ แผ่นดิสก์ หมึก กระดำษ วัสดุอุปกรณ์ โปรแกรมและ
วัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อื่นๆท่ีเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ต้ังจ่ำยจำกอุดหนุนท่ัวไป ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำน
ท่ัวไป (ส ำนักปลัด) 
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ค่าสาธารณูปโภค       รวม     320,000 บาท 
ค่ำไฟฟ้ำ         จ ำนวน  200,000 บำท 
- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำไฟฟ้ำภำยในท่ีท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำน
ท่ัวไป (ส ำนักปลัด) 
  
ค่ำบริกำรโทรศัพท์       จ ำนวน 10,000 บำท 
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้บริกำรโทรศัพท์ส ำนักงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้  ปรำกฏในแผนงำน
บริหำรงำนท่ัวไป (ส ำนักปลัด) 
  
ค่ำบริกำรไปรษณีย์        จ ำนวน 10,000 บำท 
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำไปรษณีย์ ค่ำธนำณัติ ค่ำซื้อดวงตรำไปรษณียำกรและค่ำบริกำรทำงไปรษณีย์ต่ำงๆ ต้ังจ่ำยจำกเงิน
รำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป (ส ำนักปลัด) 
 
ค่ำบริกำรส่ือสำรและโทรคมนำคม      จ ำนวน 100,000 บำท 
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้บริกำรระบบอินเตอร์เน็ตขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ตำมโครงกำรอินเตอร์เนต็ต ำบล  
ค่ำโทรสำร และค่ำบริกำรใช้เว็บไซด์ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำน
บริหำรงำนท่ัวไป (ส ำนักปลัด) 
  
งบลงทุน        รวม  28,000 บาท 
ค่าครุภัณฑ์        รวม  28,000 บาท 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนส ำนักงำน * (จอขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 นิ้ว) รำคำ 16,000 บำท  
คุณลักษณะพื้นฐาน  
- มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกว่ำ 2 แกนหลัก (2 core) มีควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำพื้นฐำนไม่น้อยกว่ำ 
3.3 GHz หรือดีกว่ำ จำนวน 1 หน่วย  
- มีหน่วยควำมจ ำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่ำ มีขนำดไม่น้อยกว่ำ 4 GB  
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่ำ ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 1 TB หรือ ชนิด Solid State 
Drive ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 120 GB จำนวน 1 หน่วย  
- ม ีDVD-RW หรือดีกว่ำ จ ำนวน 1 หน่วย  
- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่ำย(Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่ำ จ ำนวนไม่นอ้ยกว่ำ 1 
ช่อง  
- มีแป้นพิมพ์และเมำส์  
- มีจอภำพแบบ LCD หรือดีกว่ำ มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่ำ 600:1 และมีขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 นิ้ว จ ำนวน 1 
หน่วย  
 (เกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ ำปี 2560 ของกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรส่ือสำร ณ วันท่ี 21เมษำยน 2560 ข้อ 7) ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป
(ส ำนักปลัด) 
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2. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) รำคำ 4,300 บำท 
คุณลักษณะพื้นฐาน  
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำกโรงงำนผู้ผลิต 
- มีควำมละเอียดในกำรพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ 1,200x1,200 dpi  
– มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ร่ำงขำวด ำไม่น้อยกว่ำ 20 หน้ำต่อนำที(ppm) หรือ 8.8 ภำพต่อนำที(ipm)  
- มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ร่ำงสีไมน่้อยกว่ำ 10 หน้ำต่อนำที(ppm) หรือ 4.5 ภำพต่อนำที(ipm)  
- มีช่องเช่ือมต่อ(Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่ำจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง  
- สำมำรถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถำดใส่กระดำษได้ไม่น้อยกว่ำ 50 แผ่น 
(เกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ ำปี 2560 ของกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรส่ือสำร ณ วันท่ี 21 เมษำยน 2560  ข้อ 39) ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำน
ท่ัวไป (ส ำนักปลัด) 
 
3. เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) รำคำ 7,700 บำท  
คุณลักษณะพื้นฐาน  
- เป็นอุปกรณ์ท่ีมีควำมสำมำรถเป็น Printer, Copier , Scanner และ FAX ภำยในเครื่องเดียวกัน  
- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)  
- มีควำมละเอียดในกำรพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ 4,800x1,200 dpi หรือ 1200x4,800 dpi  
- มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ร่ำงขำวด ำไม่น้อยกว่ำ 33 หน้ำต่อนำที (ppm) หรือ 15 ภำพต่อนำที (ipm)  
- มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ร่ำงสีไมน่้อยกว่ำ 15 หน้ำต่อนำที (ppm) หรือ 10 ภำพต่อนำที (ipm)  
- สำมำรถสแกนเอกสำร ขนำด A4 (ขำวดำ-สี) ได้  
- มีควำมละเอียดในกำรสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่ำ 1,200x2,400 dpi  
- มีถำดป้อนเอกสำรอัตโนมัติ (Auto Document Feed)  
- สำมำรถถ่ำยสำเนำเอกสำรได้ท้ังสีและขำวดำ  
- สำมำรถทำส ำเนำได้สูงสุดไม่น้อยกว่ำ 99 ส ำเนำ  
- สำมำรถย่อและขยำยได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์  
- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่ำ จ ำนวนไมน่้อยกว่ำ 1 ช่อง  
- สำมำรถใช้งำนผ่ำนเครือข่ำยไร้สำย (Wi-Fi) ได้  
- สำมำรถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถำดใส่กระดำษได้ไม่น้อยกว่ำ 100 แผ่น  
(เกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ ำปี 2560 ของกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรส่ือสำร ณ วันท่ี 21 เมษำยน 2560  ข้อ 47) ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำน
ท่ัวไป (ส ำนักปลัด) 
 
งบเงินอุดหนุน        รวม 15,000  บาท 
เงินอุดหนุน        รวม 15,000  บาท 
เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร       จ ำนวน  15,000 บำท 
- อุดหนุนท่ีท ำกำรปกครองอ ำเภอนำงรอง จังหวัดบุรีรัมย์ สนับสนุนกำรด ำเนินงำนโครงกำรจัดงำนพระรำชพิธีและ 
งำนรัฐพิธี ประจ ำปีงบประมำณ 2561  ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป (ส ำนักปลัด) (ตำม
ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ข้อ 5) 
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งานบริหารงานคลัง       รวม  3,485,100  บาท 
งบบุคลากร        รวม  2,168,100  บาท 
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)       รวม  2,168,100  บาท 
เงินเดือนพนักงำน       จ ำนวน 2,006,100 บำท 
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนพนักงำนส่วนต ำบลและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ ำปี จ ำนวน 7 อัตรำ จ ำนวน 12 เดือน (ตำม
ประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบลจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรก ำหนดหลักเกณฑ์
กำรเล่ือนขั้นเงินเดือนพนักงำนส่วนต ำบล พ.ศ. 2558)ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป(กอง
คลัง) 
  
เงินประจ ำต ำแหน่ง       จ ำนวน 42,000 บำท 
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งของผู้อ ำนวยกำรกองคลัง จ ำนวน 12 เดือนๆ ละ 3,500 บำท ต้ังจ่ำยจำกเงิน
รำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป (กองคลัง) 
   
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง       จ ำนวน 108,000 บำท 
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทน(ค่ำจ้ำง)ให้แก่พนักงำนจ้ำง จ ำนวน 1 อัตรำ จ ำนวน 12 เดือน ต้ังจ่ำยจำกเงิน
รำยได้  ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป (กองคลัง) 
  
เงินเพิ่มต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง      จ ำนวน 12,000 บำท 
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนรำยเดือนเงินเพิ่มกำรครองชีพช่ัวครำวของพนักงำนจ้ำงท่ีมีสิทธิได้รับ จ ำนวน 1 อัตรำ
จ ำนวน 12 เดือน ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป  (กองคลัง) 
  
งบด าเนินงาน        รวม 1,290,000 บาท 
ค่าตอบแทน        รวม 1,030,000 บาท 
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 890,000 บำท 
- ประเภทเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นส ำหรับพนักงำนส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรำงวัลประจ ำปี) เพื่อจ่ำยเป็น
ค่ำตอบแทนกรณีพิเศษ (เงินรำงวัลประจ ำปี) แก่พนักงำนส่วนต ำบล และพนักงำนจ้ำงขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
สะเดำ จำกผลกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของงำนประจ ำปี ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบรหิำรงำน
ท่ัวไป (กองคลัง) 
 
ค่ำเช่ำบ้ำน        จ ำนวน  100,000 บำท 
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนของพนักงำนส่วนต ำบลหรือผู้ทีมีสิทธิเบิกได้ ตำมระเบียบกฎหมำยท่ีเกี่ยวข้องจำกองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล (ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559) ต้ังจ่ำย
จำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป (กองคลัง) 
  
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร      จ ำนวน    40,000 บำท 
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร ของพนักงำนส่วนต ำบล (ตำมหนังสือกรมบัญชีกลำงท่ี กค 0422.3/ว 257 
ลงวันท่ี 28 มิถุนำยน 2559) ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้  ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป (กองคลัง) 
   
 
 
 



9 
 

ค่าใช้สอย        รวม  110,000  บาท 
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร      จ ำนวน 70,000 บำท 
- ค่ำจ้ำงเหมำท ำส่ิงของ ต้ังไว ้20,000 บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำจัดท ำป้ำยประชำสัมพันธ์ โต๊ะโปสเตอร์ ตู้ แผ่น
พับ สต๊ิกเกอร์ ช้ันวำงของ และวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ ำเป็นอื่นๆ ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป
(กองคลัง) 
- ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร ต้ังไว ้50,000 บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำในกำรจัดท ำแผนท่ีแม่บทกำรส ำรวจภำคสนำม กำร
คัดลอกโฉนดท่ีดินภำยในเขตต ำบลสะเดำ และเดินส ำรวจภำคสนำมระยะท่ี 1 และระยะท่ี 2 ตำมโครงกำรจัดท ำแผนท่ี
ภำษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจ ำปีงบประมำณ 2561  ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำน
ท่ัวไป(กองคลัง) 
 
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร      จ ำนวน  50,000 บำท 
- ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร ค่ำธรรมเนียม และค่ำลงทะเบียนในโครงกำรฝึกอบรม ต้ังไว ้50,000 บำท  
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำธรรมเนียม ค่ำลงทะเบียน ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร ค่ำเบ้ียเล้ียง ค่ำพำหนะค่ำเช่ำ ท่ีพัก 
และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ในกำรเดินทำงไปรำชกำรกำรฝึกอบรม ประชุม สัมมนำ กำรเข้ำร่วมกิจกรรมฯ ของพนักงำนส่วน
ต ำบล พนักงำนจ้ำง และผู้ท่ีองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล มอบหมำยหรือมีค ำส่ังให้เข้ำประชุม อบรม ต้ังจ่ำยจำกเงิน
รำยได้  ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป (กองคลัง) 
  
ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม      จ ำนวน  20,000 บำท 
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำและจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์เพื่อบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพย์สิน ขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล เช่น เครื่องถ่ำยเอกสำรเครื่องคอมพิวเตอร์ และวัสดุ ครุภัณฑ์ต่ำงๆ ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรำกฏใน
แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป (กองคลัง) 
  
ค่าวัสดุ         รวม  110,000 บาท 
วัสดุส ำนักงำน        จ ำนวน 80,000 บำท 
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุส ำนักงำนส่ิงของเครื่องใช้ต่ำงๆ เช่น กระดำษ ปำกกำ ฉำกกั้นห้อง หมึกเครื่องถ่ำยเอกสำร  
กำแฟ น้ ำตำล ครีมเทียม วัสดุส ำนักงำน ใบเสร็จรับเงินแบบพิมพ์ต่ำงๆ ท่ีใช้ในกิจกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  
ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป (กองคลัง) 
  
วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว       จ ำนวน 10,000 บำท 
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำ จัดซื้อวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว เช่น ไม้กวำด ถ้วย ชำม จำน ช้อน แก้วน้ ำ น้ ำยำล้ำงจำน น้ ำยำท ำควำม
สะอำดห้องน้ ำ น้ ำยำเช็ดกระจก และวัสดุงำนบ้ำนงำนครัวที่จ ำเป็นต่ำงๆ ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้  ปรำกฏในแผนงำน
บริหำรงำนท่ัวไป  (กองคลัง) 
  
วัสดุคอมพิวเตอร์        จ ำนวน 20,000 บำท 
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุ คอมพิวเตอร ์เช่น  แป้นพิมพ ์ เม้ำส์  แผ่นดิสก์ หมึก กระดำษ วัสดุอุปกรณ์ โปรแกรมและ
วัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำน
ท่ัวไป (กองคลัง) 
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ค่าสาธารณูปโภค       รวม 10,000 บาท 
ค่ำบริกำรไปรษณีย์       จ ำนวน 10,000 บำท 
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำธนำณัติ ค่ำซื้อดวงตรำไปรษณียำกร และค่ำบริกำรทำงไปรษณีย์ต่ำงๆ ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏ
ในแผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป  (กองคลัง) 
 
งบลงทุน        รวม 12,000 บาท 
ค่าครุภัณฑ์        รวม 12,000 บาท 
ครุภัณฑ์ส ำนักงำน  
- ตู้เอกสารแบบสองบานประตู (ราคาตามท้องตลาด) จ ำนวน 2  หลัง ๆ ละ 6,000  บำท เป็นเงิน 12,000 บำท  
ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป (กองคลัง) 
 
งบเงินอุดหนุน        รวม  15,000 บาท 
เงินอุดหนุน        รวม  15,000 บาท 
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     จ ำนวน 15,000 บำท 
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำสนับสนุนกำรด ำเนินกำรโครงกำรศูนย์รวมข้อมูลข่ำวสำรกำรซื้อหรือกำรจ้ำงขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น อ ำเภอนำงรอง ประจ ำปีงบประมำณ 2561 อุดหนุนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองโบสถ์ อ ำเภอนำงรอง  
จังหวัดบุรีรัมย์ ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป (กองคลัง) (ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย
ว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ.2559 ข้อ 5) 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย    รวม  926,000 บาท 
งบด าเนินงาน        รวม  670,000 บาท 
ค่าใช้สอย        รวม  400,000 บาท 
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร      จ ำนวน 140,000 บำท 
- ค่ำจ้ำงเหมำท ำส่ิงของ ต้ังไว ้90,000 บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำท ำส่ิงของ เช่น ป้ำยประชำสัมพันธ,์โปสเตอร์,แผ่น
พับ ,สต๊ิกเกอร์,ส่ิงพิมพ์หรือวำรสำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล,บอร์ดต่ำงๆ ตู้ ,โต๊ะตรำยำง ,ช้ันวำงของ และวัสดุ
อุปกรณ์ท่ีจ ำเป็นต่ำงๆ ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรำกฏในแผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน (ส ำนักปลัด) 
- ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร ต้ังไว ้50,000 บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำคนงำนประจ ำรถน้ ำดับเพลิงเอนกประสงค์ และงำน
ต่ำงๆ ภำยในงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยหรือกิจกรรมต่ำงๆ ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ต้ังจ่ำยจำกเงิน
รำยได้ ปรำกฏในแผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน (ส ำนักปลัด) 
  
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ 
โครงกำรตั้งจุดบริกำรประชำชนในช่วงเทศกำลปีใหม่และเทศกำลสงกรำนต์ ประจ ำปี 2561  จ ำนวน 60,000  บำท 
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทน ค่ำเบ้ียเล้ียง ค่ำอำหำร เครื่องด่ืม ค่ำอำหำรว่ำง ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรและ
ค่ำใช้จ่ำยท่ีจ ำเป็นอื่นๆ ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน (ส ำนักปลัด) 
  
โครงกำรฝึกอบรมควำมรู้เกี่ยวกับกฎหมำยและวินัยจรำจรให้แก่ประชำชนและเยำวชน ประจ ำปี 2561 จ ำนวน  
40,000 บำท 
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำประกอบอำหำรและเครื่องด่ืม ค่ำสมนำคุณวิทยำกร,ค่ำวุฒิบัตร,ค่ำวัสดุอุปกรณ์ค่ำจ้ำงเหมำ
บริกำรและค่ำใช้จ่ำยท่ีจ ำเป็นอื่นๆ ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรำกฏในแผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน(ส ำนักปลัด) 
  
โครงกำรฝึกอบรมทบทวนอำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน(อปพร.) ประจ ำปี 2561 จ ำนวน 40,000 บำท 
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำประกอบอำหำร และเครื่องด่ืม ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร ค่ำสมนำคุณวิทยำกร/เจ้ำหน้ำท่ี  
ค่ำเครื่องแบบค่ำวุฒิบัตร  ค่ำจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และค่ำใช้จ่ำยท่ีจ ำเป็นอื่นๆ ในกำรด ำเนินงำนโครงกำรฯ ต้ังจ่ำยต้ังจ่ำย
จำกเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรำกฏในแผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน (ส ำนักปลัด) 
 
โครงกำรป้องกันเด็กจมน้ ำ เสริมสร้ำงควำมรู้ และอบรม ครู ข  ปีงบประมำณ 2561 จ ำนวน 80,000 บำท 
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำประกอบอำหำร และเครื่องด่ืม ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร ค่ำสมนำคุณวิทยำกร/เจ้ำหน้ำท่ี  
ค่ำเครื่องแบบค่ำวุฒิบัตร ค่ำจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และค่ำใช้จ่ำยท่ีจ ำเป็นอื่นๆ ในกำรด ำเนินงำนโครงกำรฯ ต้ังจ่ำยต้ังจ่ำย
จำกเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรำกฏในแผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน (ส ำนักปลัด) 
 
ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม       จ ำนวน  40,000 บำท 
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สินขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล เช่น อำคำรท่ีท ำกำร  
ห้องสุขำ รถยนต์ เครื่องพิมพ์ฯ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สัญญำณไฟกระพริบ วิทยุส่ือสำรและวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆท่ีใช้ใน
งำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยฯลฯ ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน(ส ำนักปลัด) 
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ค่าวัสดุ         รวม  270,000 บาท 
วัสดุส ำนักงำน        จ ำนวน 20,000 บำท 
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำซื้อวัสดุส ำนักงำนส่ิงของเครื่องใช้ต่ำงๆ เช่น พระบรมฉำยำลักษณ์ ธงชำติ ธงตรำสัญลักษณ์ ฉำก
กั้นห้อง หนังสือพิมพ์รำยวัน เอกสำร วำรสำรต่ำงๆ หนังสือ คู่มือ กระดำษกำรประชำสัมพันธ ์และช้ันวำง เอกสำร   
ปำก ดินสอ แฟ้ม  หมึกเครื่องถ่ำยเอกสำร และวัสดุส ำนักงำนต่ำงๆ ฯลฯ ต้ังจ่ำยจำกอุดหนุนท่ัวไป ปรำกฏในแผนงำน
รักษำควำมสงบภำยใน (ส ำนักปลัด) 
  
วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ       จ ำนวน  20,000 บำท 
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้ำ เช่น สำยไฟ ปล๊ักไฟ หลอดไฟ ฟิวส์  โคมไฟ และวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้ำท่ีจ ำเป็น
ต่ำงๆ ส ำหรับปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้ำสำธำรณในหมู่บ้ำนและระบบไฟฟ้ำภำยในขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรำกฏในแผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน (ส ำนักปลัด) 
   
วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว       จ ำนวน 20,000 บำท 
- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำ จัดซื้อวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว เช่น ไม้กวำด ถ้วย ชำม จำน ช้อน แก้วน้ ำ น้ ำยำล้ำงจำน น้ ำยำท ำควำม
สะอำดห้องน้ ำ น้ ำยำเช็ดกระจก และวัสดุงำนบ้ำนงำนครัวที่จ ำเป็นต่ำงๆ ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรำกฏใน
แผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน (ส ำนักปลัด) 
   
วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง      จ ำนวน 50,000 บำท 
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อแบตเตอรี่ ยำงนอก ยำงใน ตลับลูกปืน ฟิล์มกรองแสง หม้อน้ ำรถยนต์กันชนรถยนต์ และวัสดุ
ยำนพำหนะและขนส่งอื่นๆของรถยนต์บรรทุกน้ ำเอนกประสงค์ ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนรักษำควำม
สงบภำยใน (ส ำนักปลัด) 
  
วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน       จ ำนวน  70,000 บำท 
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุเช้ือเพลิงรถยนต์บรรทุกน้ ำอเนกประสงค์ ได้แก่ น้ ำมันเครื่อง น้ ำมันเบนซิน น้ ำมัน
ดีเซล  และน้ ำมันหล่อล่ืนต่ำง ๆ ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน (ส ำนักปลัด) 
  
วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์      จ ำนวน  40,000 บำท 
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อยำและเวชภัณฑ์ท่ีใช้ในกำรปฐมพยำบำล ผ้ำก๊อซ ผ้ำพันแผล ถุงมือ และวัสดุวิทยำศำสตร์หรือ
กำรแพทย์ท่ีจ ำเป็นอื่นๆ ส ำหรับใช้ในงำนอำสำกู้ชีพและงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุน
ท่ัวไป ปรำกฏในแผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน (ส ำนักปลัด) 
   
วัสดุคอมพิวเตอร์        จ ำนวน  20,000 บำท 
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แป้นพิมพ ์เม้ำส์ แผ่นดิสก์ หมึก กระดำษ วัสดุอุปกรณ์ โปรแกรมและ
วัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำน
ท่ัวไป (ส ำนักปลัด) 
 
วัสดุอื่นๆ         จ ำนวน  30,000 บำท 
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุอื่นๆ หรือวัสดุต่ำงๆ ท่ีจ ำเป็นเพื่อใช้งำนป้องกันและบรรเทำสำธรณภัย เช่น สำยท่อ
ดับเพลิง ฯลฯ ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรำกฏในแผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน (ส ำนักปลัด) 
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งบลงทุน        รวม  256,000  บาท 
ค่าครุภัณฑ์        รวม  256,000  บาท 
ครุภัณฑ์ส านักงาน       รวม  256,000  บาท 
1. เครื่องปรับอำกำศแบบ แยกส่วน ชนิดติดต้ังผนัง (มีระบบฟอกอำกำศ) ขนำด 24,000 บีทียู  จ ำนวน 2 เครื่อง 
รำคำต่อหน่วย 28,000 บำท รวมเป็นเงินท้ังส้ิน  56,000 บำท (ตำมบัญชีมำตรฐำนครุภัณฑ์ส ำนักงบประมำณ   
มีนำคม 2560) ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรำกฏในแผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน (ส ำนักปลัด) 
 
2. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ำย แบบปรับมุมมองส ำหรับติดต้ังภำยในอำคำร (Indoor PTZ Network 
Camera) แบบท่ี 1 รำคำ 50,000 บำท คุณลักษณะพื้นฐำน  
-สำมำรถท ำกำรหมุน (Pan) ได้ไม่นอ้ยกว่ำ 350 องศำ กำรก้มเงย (Tilt) กับระนำบ (Horizontal) ได้ไม่น้อยกว่ำ 90 
องศำ และ กำรย่อขยำย (Zoom) แบบ Optical Zoom ได้ไม่น้อยกว่ำ 12 เท่ำ 
-มีควำมละเอียดของภำพสูงสุดไม่น้อยกว่ำ 640x480 pixel หรือไม่น้อยกว่ำ 307,200 pixel 
-มี frame rate ไม่น้อยกว่ำ 25 ภำพต่อวินำที (frame per second) -ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared 
Cut-off Removable (ICR) ส ำหรับกำรบันทึกภำพได้ ท้ังกลำงวันและกลำงคืนโดยอัตโนมัติ  
-มีควำมไวแสงน้อยสุด ไม่มำกกว่ำ 0.7 LUX ส ำหรับกำรแสดงภำพสี (Color) และไม่มำกกว่ำ 0.08 LUX ส ำหรับกำร
แสดงภำพขำวด ำ (Black/White)  
-มีขนำดตัวรับภำพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่ำ 1/4 นิ้ว –มีควำมยำวโฟกัสต่ ำสุดไม่มำกกว่ำ 4.7มิลลิเมตร  
-สำมำรถตรวจจับควำมเคล่ือนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได้  
-สำมำรถส่งสัญญำณภำพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่ำงน้อย 2 แหล่ง  
-ได้รับมำตรฐำน Onvif (Open Network Video Interface Forum)  
-สำมำรถส่งสัญญำณภำพได้ตำมมำตรฐำน H.264 เป็นอย่ำงน้อย 
-สำมำรถใช้งำนตำมมำตรฐำน IPv4 และ IPv6 ได้  
-มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่ำ และ สำมำรถท ำงำนได้ตำม
มำตรฐำน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ใน ช่องเดียวกันได้  
-มีช่องส ำหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยควำมจ ำแบบ SD Card หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card  
-ได้รับมำตรฐำนด้ำนควำมปลอดภัยต่อผู้ใช้งำน 
-ผู้ผลิตต้องได้รับมำตรฐำนด้ำนระบบกำรจัดกำรส่ิงแวดล้อม -ผู้ผลิตต้องได้รับมำตรฐำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรหรือ
บริหำรงำนท่ีมีคุณภำพ  
(เกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดประจ ำปีพ.ศ.2559 ณ วันท่ี 28 กันยำยน 
2559 ข้อ 4) ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรำกฏในแผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน (ส ำนักปลัด) 
 
3. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ำย แบบมุมมองคงท่ีส ำหรับติดต้ังภำยนอกอำคำร (Outdoor Fixed Network 
Camera) แบบท่ี 3 รำคำ 43,000 บำท จ ำนวน 2 เครื่อง  เป็นเงิน 86,000 บำท คุณลักษณะพื้นฐำน 
- มีควำมละเอียดของภำพสูงสุดไม่น้อยกว่ำ 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่ำ 2,073,600 pixel  
- มี frame rate ไม่น้อยกว่ำ 25 ภำพต่อวินำที (frame per second)  
- ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-off Removable (ICR) ส ำหรับกำรบันทึกภำพได้ ท้ังกลำงวันและ
กลำงคืนโดยอัตโนมัติ  
- มีควำมไวแสงน้อยท่ีสุด ไม่มำกกว่ำ 0.12 LUX ส ำหรับกำรแสดงภำพสี (Color) และไม่มำกกว่ำ 0.03 LUX ส ำหรับ
กำรแสดงภำพขำวด ำ (Black/White)  
- มีขนำดตัวรับภำพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่ำ 1/3 นิ้ว  
- มีผลต่ำงค่ำควำมยำวโฟกัสต่ ำสุดกับค่ำควำมยำวโฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่ำ 4.5 มิลลิเมตร  
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- มีข้อต่อเลนส์แบบ C-Mount หรือ CS-Mount ซึ่งสำมำรถถอดเปล่ียนเลนส์ได้  
- สำมำรถตรวจจับควำมเคล่ือนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได้  
- สำมำรถแสดงรำยละเอียดของภำพท่ีมีควำมแตกต่ำงของแสงมำก (Wide Dynamic Range หรือ Super Dynamic 
Range) ได้ - สำมำรถส่งสัญญำณภำพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่ำงน้อย 2 แหล่ง  
- ได้รับมำตรฐำน Onvif (Open Network Video Interface Forum)  
- สำมำรถส่งสัญญำณภำพได้ตำมมำตรฐำน H.264 เป็นอย่ำงน้อย  
- สำมำรถใช้งำนตำมมำตรฐำน IPv4 และ IPv6 ได้  
- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่ำ และ สำมำรถท ำงำนได้ตำม
มำตรฐำน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ใน ช่องเดียวกันได้  
- มีช่องส ำหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยควำมจ ำแบบ SD Card หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card  
- ตัวกล้องได้มำตรฐำน IP66 หรือติดต้ังอุปกรณ์เพิ่มเติมส ำหรับหุ้มกล้อง (Housing) ท่ีได้มำตรฐำน IP66 หรือดีกว่ำ  
-ได้รับมำตรฐำนด้ำนควำมปลอดภัยต่อผู้ใช้งำน -ผู้ผลิตต้องได้รับมำตรฐำนด้ำนระบบกำรจัดกำรส่ิงแวดล้อม  
–ผู้ผลิตต้องได้รับมำตรฐำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรหรือบริหำรงำนท่ีมีคุณภำพ 
(เกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดประจ ำปีพ.ศ.2559 ณ วันท่ี 28 กันยำยน 
2559 ข้อ 8)ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรำกฏในแผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน (ส ำนักปลัด) 
 
4. อุปกรณ์บันทึกภำพผ่ำนเครือข่ำย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง รำคำ 24,000 บำท คุณลักษณะ
พื้นฐำน 
-เป็นอุปกรณ์ท่ีผลิตมำเพื่อบันทึกภำพจำกกล้องโทรทัศน์วงจรปิดโดยเฉพำะ 
-สำมำรถบันทึกและบีบอัดภำพได้ตำมมำตรฐำน MPEG4 หรือ H.264 หรือดีกว่ำ  
-มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่ำ จ ำนวนไม ่น้อยกว่ำ 1 ช่อง 
 -สำมำรถบันทึกภำพและส่งภำพเพื่อแสดงผลท่ีควำมละเอียดของภำพสูงสุดไม่น้อยกว่ำ 1,920x1,080 pixel หรือไม่
น้อยกว่ำ 2,073,600 pixel  
-สำมำรถใช้งำนกับมำตรฐำน HTTP, SMTP, “NTP หรือ SNTP”, TCP/IP ได้เป็นอย่ำงน้อย  
-สำมำรถติดต้ังหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) จ ำนวนไมน่้อยกว่ำ 2 หน่วย  
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลส ำหรับกล้องวงจรปิดโดยเฉพำะ (Surveillance Hard Disk) ชนิด SATA ขนำดควำมจุรวมไม่
น้อยกว่ำ 4TB -มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 2 ช่อง 
-สำมำรถใช้งำนตำมมำตรฐำน IPv4 และ IPv6 ได้  
-สำมำรถแสดงภำพท่ีบันทึกจำกกล้องโทรทัศน์วงจรปิดผ่ำนระบบเครือข่ำยได้  
-ผู้ผลิตต้องได้รับมำตรฐำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรหรือบริหำรงำนท่ีมีคุณภำพ 
(เกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดประจ ำปีพ.ศ.2559 ณ วันท่ี 28 กันยำยน 
2559 ข้อ 11)ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรำกฏในแผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน (ส ำนักปลัด) 
 
5. อุปกรณ์กระจำยสัญญำณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนำด 8 ช่อง รำคำ 9,400 บำท จ ำนวน 2 ชุด  เป็นเงิน 
18,800 บำท คุณลักษณะพื้นฐำน 
-มีลักษณะกำรท ำงำนไม่น้อยกว่ำ Layer 2 ของ OSI Model  
-มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่ำ และสำมำรถท ำงำนได้
ตำมมำตรฐำน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้ จ ำนวนไมน่้อยกว่ำ 8 
ช่อง  
-มีสัญญำณไฟแสดงสถำนะของกำรท ำงำนช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่ำยทุกช่อง 
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(เกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดประจ ำปีพ.ศ.2559 ณ วันท่ี 28 กันยำยน 
2559 ข้อ 13)ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรำกฏในแผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน (ส ำนักปลัด) 
- รำคำค่ำติดต้ังและวัสดุ/อุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น สำยส่ือสัญญำณ ต่ำงๆ หรือ เสำติดต้ังกล้อง และวัสดุ              
อุปกรณ์อื่นๆ จ ำนวน  21,200  บำท  (เกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ประจ ำปี พ.ศ.2559 ณ วันท่ี 28 กันยำยน 2559 ตำมข้อแนะน ำประกอบกำรพิจำรณำ ข้อ 3)ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุน
ท่ัวไป ปรำกฏในแผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน (ส ำนักปลัด) 
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แผนงานการศึกษา 
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา     รวม  1,061,080  บาท 
งบบุคลากร        รวม  829,080  บาท 
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)       รวม  829,080  บาท 
เงินเดือนพนักงำน       จ ำนวน  667,080  บำท 
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือน พนักงำนส่วนต ำบล และเงินปรับปรุงเงนิเดือนประจ ำปี จ ำนวน 2 อัตรำ จ ำนวน 12 เดือน  
(ตำมประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบลจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรก ำหนด
หลักเกณฑ์กำรเล่ือนขั้นเงินเดือนพนักงำนส่วนต ำบล พ.ศ. 2558) ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำน
กำรศึกษำ (กองกำรศึกษำฯ) 
  
 เงินประจ ำต ำแหน่ง       จ ำนวน  42,000 บำท 
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งของผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำฯ จ ำนวน 12 เดือนๆ ละ 3,500 บำท ต้ังจ่ำยจำกเงิน
รำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ (กองกำรศึกษำฯ) 
  
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง       จ ำนวน 108,000 บำท 
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทน (ค่ำจ้ำง) ให้แก่ พนักงำนจ้ำงจ ำนวน 1 อัตรำ จ ำนวน 12 เดือน ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้  
(ค่ำจ้ำงพนักงำนจ้ำงท่ัวไป) ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ (กองกำรศึกษำฯ) 
  
เงินเพิ่มต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง      จ ำนวน  12,000 บำท 
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนรำยเดือนเงินเพิ่มกำรครองชีพช่ัวครำวของพนักงำนจ้ำงท่ีมีสิทธิได้รับ จ ำนวน 1 อัตรำ  
จ ำนวน 12 เดือน  ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ (กองกำรศึกษำฯ) 
  
งบด าเนินงาน        รวม   232,000  บาท 
ค่าตอบแทน        รวม    72,000  บาท 
ค่ำเช่ำบ้ำน        จ ำนวน  42,000 บำท 
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนของพนักงำนส่วนต ำบลหรือผู้ทีมีสิทธิเบิกได้ ตำมระเบียบกฎหมำยท่ีเกี่ยวข้องจำกองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล (ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559) ต้ังจ่ำย
จำกเงินรำยได้  ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ (กองกำรศึกษำฯ) 
 
 เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร      จ ำนวน  30,000 บำท 
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร ให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล(ตำมหนังสือกรมบัญชีกลำงท่ี กค 0422.3/ 
ว 257 ลงวันท่ี 28 มิถุนำยน 2559) ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ (กองกำรศึกษำฯ) 
 
ค่าใช้สอย        รวม   80,000  บาท 
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร      จ ำนวน  20,000 บำท 
- ค่ำจ้ำงเหมำท ำส่ิงของ เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำท ำส่ิงของ เช่น ค่ำจ้ำงเหมำท ำ  ป้ำย โต๊ะ วำรสำร สต๊ิกเกอร์  
โปสเตอร์ ประชำสัมพันธ์ แผ่นพับและวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับงำนกำรศึกษำ ศำสนำวัฒนธรรมและนนัทนำกำรท่ีจ ำเป็น
ต่ำงๆ ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ (กองกำรศึกษำฯ)  
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รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร      จ ำนวน 40,000 บำท 
- ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร ค่ำธรรมเนียม และค่ำลงทะเบียนในโครงกำรฝึกอบรม ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง
ไปรำชกำร ค่ำธรรมเนียมและค่ำลงทะเบียนในโครงกำรฝึกอบรม เพื่อจ่ำยเป็นค่ำธรรมเนียม ค่ำลงทะเบียน ค่ำใช้จ่ำย
ในกำรเดินทำงไปรำชกำร ค่ำเบ้ียเล้ียง ค่ำพำหนะค่ำเช่ำท่ีพักและค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ในกำรเดินทำงไปรำชกำร กำร
ประชุม สัมมนำ  ฝึกอบรม  กำรเข้ำร่วมกิจกรรมฯ ของพนักงำนส่วนต ำบล พนักงำนจ้ำงและผู้ท่ีองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลมอบหมำยหรือมีค ำส่ังให้เข้ำประชุม อบรม ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ (กองกำรศึกษำฯ) 
 
ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม      จ ำนวน  20,000 บำท 
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำและจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์เพื่อบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพย์สินขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล เช่น คอมพิวเตอร์ โต๊ะ วัสดุ ครุภัณฑ์ต่ำงๆ ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ(กองกำรศึกษำฯ) 
 
ค่าวัสดุ         รวม  70,000 บาท 
วัสดุส ำนักงำน        จ ำนวน 50,000 บำท 
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อส่ิงของเครื่องใช้ต่ำงๆ ในส ำนักงำน เช่น กระดำษ ดินสอ ปำกกำ สมุด ยำงลบ และวัสดุ
ส ำนักงำนท่ีจ ำเป็นอื่นๆตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ(กองกำรศึกษำฯ) 
 
วัสดุคอมพิวเตอร์        จ ำนวน 20,000 บำท 
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น  แป้นพิมพ ์เม้ำส์ แผ่นดิสก์ หมึก กระดำษ วัสดุอุปกรณ์ โปรแกรมและ
วัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อื่นๆท่ีเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ
(กองกำรศึกษำฯ) 
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา     รวม  7,686,381  บาท 
งบบุคลากร        รวม  1,267,200  บาท 
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)       รวม  1,267,200  บาท 
เงินเดือนพนักงำน       จ ำนวน  549,720 บำท 
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนข้ำรำชกำรครู และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ ำป ีจ ำนวน 2 อัตรำ จ ำนวน 12 เดือน (ตำม
หนังสือ ด่วนมำก ท่ี มท 0808.2/ว 2989 ลงวันท่ี 31 พฤษภำคม 2560) ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ัวไป (ระบุ
วัตถุประสงค์) ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ (กองกำรศึกษำฯ) 
 
 เงินวิทยฐำนะ        จ ำนวน  84,000 บำท 
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินวิทยฐำนะช ำนำญกำร ข้ำรำชกำรครู จ ำนวน 2 อัตรำ จ ำนวน 12 เดือนๆ ละ 3,500 บำท (ตำม
หนังสือ ด่วนมำก ท่ี มท 0808.2/ว 2989 ลงวันท่ี 31 พฤษภำคม 2560)  ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ัวไป (ระบุ
วัตถุประสงค์) ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ (กองกำรศึกษำฯ) 
 
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง       จ ำนวน  549,480 บำท 
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กและปฏิบัติหน้ำท่ีดูแลเด็ก จ ำนวน 4 อัตรำ จ ำนวน 12 เดือน แยกเป็นตั้งจ่ำย
จำกเงินรำยได้ 31,480 บำท และต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ัวไป 518,000  บำท (ระบุวัตถุประสงค์) (ตำมหนังสือ ด่วน
มำก ท่ี มท 0808.2/ว 2989 ลงวันท่ี 31 พฤษภำคม 2560) ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ (กองกำรศึกษำฯ) 
 
เงินเพิ่มต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง      จ ำนวน   84,000  บำท 
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำครองชีพช่ัวครำวให้แก่ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กและปฏิบัติหน้ำท่ีดูแลเด็ก จ ำนวน 4 อัตรำ จ ำนวน  
12 เดือน (ตำมหนังสือ ด่วนมำก ท่ี มท 0808.2/ว 2989 ลงวันท่ี 31 พฤษภำคม 2560) ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุน
ท่ัวไป (ระบุวัตถุประสงค์) ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ (กองกำรศึกษำฯ) 
 
งบด าเนินงาน        รวม  3,361,281  บาท 
ค่าตอบแทน        รวม      4,800  บาท 
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร      จ ำนวน   4,800  บำท 
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร ให้แก่ข้ำรำชกำรครู (ตำมหนังสือ ด่วนมำก ท่ี มท 0808.2/ว 2989 ลง
วันท่ี 31 พฤษภำคม 2560) ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ัวไป(ระบุวัตถุประสงค์)ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ(กอง
กำรศึกษำฯ) 
 
ค่าใช้สอย        รวม  1,465,800 บาท 
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร      จ ำนวน  600,000 บำท 
- ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำแรงงำนบุคคลภำยนอกในกำรด ำเนินงำนหรือกิจกรรมต่ำงๆ ขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล เช่น จ้ำงเหมำแม่บ้ำน จ้ำงเหมำผู้ช่วยในกำรดูแลเด็ก จ้ำงเหมำยำนพำหนะ และค่ำจ้ำงเหมำบริกำร
อื่นๆ ท่ีจ ำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อกิจกำรและภำรกิจขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้  ปรำกฏใน
แผนงำนกำรศึกษำ (กองกำรศึกษำฯ) 
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รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ 
โครงกำรจัดงำนวันส ำคัญของทำงรำชกำรของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลประจ ำปี 2561  
จ ำนวน 20,000 บำท 
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนวันส ำคัญ เช่น วันแม่แห่งชำติ งำนวนัพ่อแห่งชำติ และงำนวันเข้ำพรรษำ เป็น
ต้น เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำอำหำร เครื่องด่ืม ค่ำวัสดุอุปกรณ์ และค่ำใช้จ่ำยท่ีจ ำเป็นอื่นๆ ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุน
ท่ัวไป ปรำกฎในแผนงำนกำรศึกษำ (กองกำรศึกษำฯ) 
 
โครงกำรทัศนศึกษำดูงำนของเด็กเล็กในศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ประจ ำปี 2561 จ ำนวน 50,000 
บำท 
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำอำหำร เครื่องด่ืม ค่ำยำนพำหนะ ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำของท่ีระลึก และค่ำใช้จ่ำย
อื่นๆในกำรเดินทำงไปทัศนศึกษำดูงำน ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรำกฎในแผนงำนกำรศึกษำ(กองกำรศึกษำฯ) 
 
โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ ค่ำวัสดุกำรศึกษำ ประจ ำปี 2561 จ ำนวน  192,100 บำท 
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุกำรศึกษำของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก จ ำนวน 3  แห่ง จ ำนวน 192,100 บำท ได้แก่ 
1.) ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก(อนุบำล 3 ขวบ) จ ำนวน 34 คนๆละ 1,700 บำท เป็นเงิน 57,800 บำท  
2.) ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนสะเดำ จ ำนวน 36 คนๆ ละ 1,700 บำท เป็นเงิน  61,200 บำท   
3.) ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กปัญญำพัฒน ์จ ำนวน 43 คนๆ ละ 1,700 บำท เป็นเงิน  73,100 บำท  
(ตำมหนังสือ ด่วนมำก ท่ี มท 0808.2/ว 2989 ลงวันท่ี 31 พฤษภำคม 2560) ต้ังจ่ำยต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุน
ท่ัวไป (ระบุวัตถุประสงค์) ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ (กองกำรศึกษำฯ) 
โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำค่ำจ้ำงเหมำอำหำรกลำงวันส ำหรับเด็กในศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
ประจ ำปี 2561 จ ำนวน  553,700 บำท   
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำอำหำรกลำงวันส ำหรับเด็กในศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก จ ำนวน 3 แห่ง จ ำนวน 553,700 บำท ได้แก่ 
1.) ค่ำอำหำรกลำงวันส ำหรับเด็กในศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก (อนุบำล 3 ขวบ) จ ำนวน 34 คนๆ ละ 20 บำท/วัน  
จ ำนวน 245 วัน เป็นเงิน 166,600 บำท   
2.) ค่ำอำหำรกลำงวันส ำหรับเด็กในศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนสะเดำ จ ำนวน 36 คนๆ ละ 20 บำท/วัน จ ำนวน 245 วัน  
เป็นเงิน 176,400 บำท   
3.) ค่ำอำหำรกลำงวันส ำหรับเด็กในศูนย์พัฒนำเด็กเล็กปัญญำพัฒน์ จ ำนวน 43 คนๆ ละ 20 บำท/วัน จ ำนวน  
245 วัน เป็นเงิน 210,700 บำท  (ตำมหนังสือ ด่วนมำก ท่ี มท 0808.2/ว 2989 ลงวันท่ี 31 พฤษภำคม 2560) ต้ัง
จ่ำยต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ (กองกำรศึกษำฯ)  
 
ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม      จ ำนวน  50,000 บำท 
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำและจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์เพื่อบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพย์สินของศูนย์พฒันำเด็กเล็กของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสะเดำ ท้ัง 3 ศูนย์ เช่น อำคำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ห้องน้ ำ คอมพิวเตอร์ โต๊ะวัสดุ ครุภัณฑ์
ต่ำงๆ ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ (กองกำรศึกษำฯ) 
 
ค่าวัสดุ         รวม  1,853,681 บาท 
วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว       จ ำนวน  50,000 บำท 
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว เช่น ผ้ำปูท่ีนอน หมอน ผ้ำห่ม ไม้กวำด ถ้วยชำม จำน ช้อน แก้วน้ ำ น้ ำยำ
ล้ำงจำน น้ ำยำท ำควำมสะอำดห้องน้ ำ น้ ำยำเช็ดกระจก วัสดุงำนบ้ำนงำนครัวที่จ ำเป็นต่ำงๆ ส ำหรับศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็ก ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ (กองกำรศึกษำฯ) 
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ค่ำอำหำรเสริม (นม)       จ ำนวน  1,653,681 บำท 
1) ค่ำจัดซื้ออำหำรเสริม(นม) โรงเรียน  เพื่อจัดสรรให้เด็กนักเรียนช้ันเด็กเล็ก- ประถมศึกษำปีท่ี 6 ของโรงเรียนใน
สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน(สพฐ.)จ ำนวนนักเรียน 750 คนๆ ละ 7.37 บำท จ ำนวน 260 วัน  
เป็นเงิน 1,437,150  บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้ออำหำรเสริม (นม) โรงเรียน โดยต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรำกฏ
ในแผนงำนกำรศึกษำ (กองกำรศึกษำฯ) 
2) ค่ำจัดซื้ออำหำรเสริม (นม) ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก (อนุบำล 3 ขวบ) จ ำนวน 34 คนๆละ 7.37 บำท/วัน จ ำนวน 260  
วัน  เป็นเงิน 65,151 บำท  
3) ค่ำจัดซื้ออำหำรเสริม(นม) ส ำหรับเด็กในศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนสะเดำจ ำนวน 36 คนๆ ละ 7.37 บำท/
วัน จ ำนวน 260 วัน เป็นเงิน  68,983  บำท  
4) ค่ำจัดซื้ออำหำรเสริม(นม)ส ำหรับเด็กในศูนย์พัฒนำเด็กเล็กปัญญำพัฒน์ จ ำนวน 43 คนๆละ7.37 บำท/
วัน จ ำนวน 260 วัน  เป็นเงิน 82,397 บำท  (ตำมหนังสือ ด่วนมำก ท่ี มท 0808.2/ว 2989 ลงวันท่ี 31 พฤษภำคม 
2560) ต้ังจ่ำยต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ (กองกำรศึกษำฯ)  
 
วัสดุก่อสร้ำง        จ ำนวน  100,000 บำท 
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุก่อสร้ำง ได้แก ่อิฐ หิน ปูน ทรำย ตะป ูกระเบ้ือง สำยยำง และวัสดุงำนก่อสร้ำง  ท่ีจ ำเป็น
ต่ำงๆ เพื่อใช้ในงำนก่อสร้ำง งำนปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนำเด็กเล็กขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ต้ังจ่ำยจำกเงิน
อุดหนุนท่ัวไป   ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ (กองกำรศึกษำฯ) 
 
วัสดุกำรเกษตร        จ ำนวน  50,000 บำท 
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อพันธ์ไม ้  ต้นไม ้ไม้ดอกไม้ประดับ ปุ๋ย และวัสดุกำรเกษตรอื่นๆ ท่ีจ ำเป็นส ำหรับใช้ในกำร
ด ำเนินงำนโครงกำรปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ ส ำหรับตกแต่งภำยในบริเวณศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก และกำรด ำเนินกำรปลูก
ต้นไม้ในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล เพื่อฟื้นฟูและรักษำระบบนิเวศน ์ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรำกฏใน
แผนงำนกำรศึกษำ (กองกำรศึกษำฯ) 
 
ค่าสาธารณูปโภค       รวม  27,500 บาท 
ค่ำไฟฟ้ำ         จ ำนวน  20,000 บำท 
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำไฟฟ้ำของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสะเดำ ท้ัง 3 ศูนย์ ต้ังจ่ำยจำกเงิน
รำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ (กองกำรศึกษำฯ) 
 
ค่ำน้ ำประปำ        จ ำนวน  7,500 บำท 
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำน้ ำประปำของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสะเดำ ท้ัง 3 ศูนย์ ต้ังจ่ำยจำกเงิน
รำยได้   ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ (กองกำรศึกษำฯ) 
 
งบลงทุน        รวม  67,400  บาท 
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่      ต้ังไว้ 45,000  บาท 
- ทีวี แอล อี ดี (LED TV) ระดับควำมละเอียดของจอภำพ 1920 X 1080 พิกเซล ขนำด 40 นิ้ว รำคำ 15,000 บำท  
จ ำนวน 3 เครื่อง (ตำมบัญชีมำตรฐำนครุภัณฑ์ส ำนักงบประมำณ มนีำคม 2560)  ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ัวไป    
ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ (กองกำรศึกษำฯ) 
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ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว       ต้ังไว้ 9,500  บาท 
- เครื่องตัดหญ้ำแบบข้อแข็ง เป็นเครื่องตัดหญ้ำแบบสะพำย เครื่องยนต์ขนำดไม่น้อยกว่ำ 1.5 แรงม้ำ  ประมำณ
กระบอกสูบไม่น้อยกว่ำ 30 ซีซี. พร้อมใบมีด (ตำมบัญชีมำตรฐำนครุภัณฑ์ส ำนักงบประมำณ มีนำคม 2560)  ต้ังจ่ำย
จำกเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ (กองกำรศึกษำฯ) 
 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       รวม  12,900  บาท 
- เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ ์(Ink Tank Printer) รำคำ 4,300 บำท จ ำนวน 3 เครื่อง 
คุณลักษณะพื้นฐาน  
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำกโรงงำนผู้ผลิต 
- มีควำมละเอียดในกำรพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ 1,200x1,200 dpi  
– มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ร่ำงขำวด ำไม่น้อยกว่ำ 20 หน้ำต่อนำท่ี (ppm) หรือ 8.8 ภำพต่อนำที (ipm)  
- มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ร่ำงสีไมน่้อยกว่ำ 10 หน้ำต่อนำที (ppm) หรือ 4.5 ภำพต่อนำที (ipm)  
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่ำจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง  
- สำมำรถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถำดใส่กระดำษได้ไม่น้อยกว่ำ 50 แผ่น 
(เกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ ำปี 2560 ของกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรส่ือสำร ณ วันท่ี 21 เมษำยน 2560  ข้อ 39) ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ (กอง
กำรศึกษำฯ) 
 
งบเงินอุดหนุน        รวม 3,000,000 บาท 
เงินอุดหนุน        รวม 3,000,000 บาท 
เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร       จ ำนวน 3,000,000 บำท 
- อุดหนุนโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน (สพฐ.) จ ำนวน 6 แห่ง นักเรียน  จ ำนวน
750 คนๆ ละ 20 บำท จ ำนวน 200 วัน เป็นเงิน 3,000,000 บำท เพื่อสนับสนุนอำหำรกลำงวันนักเรียนช้ันเด็กเล็ก–
ประถมศึกษำปีท่ี 6 (ตำมหนังสือ ด่วนมำก ท่ี มท 0808.2/ว 2989 ลงวันท่ี 31 พฤษภำคม 2560) ต้ังจ่ำยจำกเงิน
อุดหนุนท่ัวไป  ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ (กองกำรศึกษำฯ) 
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แผนงานสาธารณสุข 
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข     รวม 1,225,9440 บาท 
งบบุคลากร        รวม     625,440 บาท 
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)       รวม     625,440 บาท 
เงินเดือนพนักงำน       จ ำนวน  463,440 บำท 
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนพนักงำนส่วนต ำบลและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ ำปี จ ำนวน 1 อัตรำ จ ำนวน 12 เดือน (ตำม
ประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบลจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรก ำหนดหลักเกณฑ์
กำรเล่ือนขั้นเงินเดือนพนักงำนส่วนต ำบล พ.ศ.2558) ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข(กอง
สำธำรณสุขฯ) 
  
เงินประจ ำต ำแหน่ง       จ ำนวน 42,000 บำท 
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งของผู้อ ำนวยกำรกองสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม จ ำนวน 12 เดือนๆ ละ 3,500  
บำท ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้  ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข (กองสำธำรณสุขฯ) 
  
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง       จ ำนวน 108,000 บำท 
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทน (ค่ำจ้ำง) ให้แก่พนักงำนจ้ำง จ ำนวน 1 อัตรำ  จ ำนวน 12 เดือน ต้ังจ่ำยจำกเงิน
รำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข (กองสำธำรณสุขฯ)  
 
เงินเพิ่มต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง      จ ำนวน  12,000 บำท 
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนรำยเดือนเงินเพิ่มกำรครองชีพช่ัวครำวของพนักงำนจ้ำงท่ีมีสิทธิได้รับ จ ำนวน 1 อัตรำ
จ ำนวน 12 เดือน ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข (กองสำธำรณสุขฯ) 
 
งบด าเนินงาน        รวม   600,000  บาท 
ค่าใช้สอย        รวม   530,000  บาท 
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร      จ ำนวน 80,000 บำท 
- ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำแรงงำนบุคคลภำยนอกในกำรด ำเนินงำนหรือกิจกรรมต่ำงๆ ขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล จ ำนวน 50,000 บำท เช่น จ้ำงเหมำยำนพำหนะ จ้ำงเหมำบุคคล และค่ำจ้ำงเหมำบริกำรอื่นๆท่ี
จ ำเป็นต่อกิจกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข (กอง
สำธำรณสุขฯ) 
- ค่ำจ้ำงเหมำท ำส่ิงของ เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำท ำส่ิงของ จ ำนวน 30,000 บำท เช่น ป้ำยประชำสัมพันธ,์โปสเตอร์,
แผ่นพับสต๊ิกเกอร์,ส่ิงพิมพ์หรือวำรสำร บอร์ดต่ำงๆ และวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ ำเป็นต่ำงๆ ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ัวไป 
ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข  (กองสำธำรณสุขฯ) 
 
รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร     จ ำนวน  30,000 บำท 
- ค่ำรับรองในกำรต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เพื่อจ่ำยเป็นค่ำอำหำร  ค่ำเครื่องด่ืม ค่ำของขวัญ ของท่ีระลึก ค่ำจ้ำง
เหมำบริกำร ของสมนำคุณ  และค่ำใช้จ่ำยท่ีจ ำเป็นอื่นๆ ในกำรต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคลท่ีมำนิเทศงำน ประชุม  
ตรวจงำน เย่ียมชม มำปฏิบัติงำนในพื้นท่ีหรือทัศนศึกษำ ณ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏ
ในแผนงำนสำธำรณสุข (กองสำธำรณสุขฯ) 
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รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร ค่ำธรรมเนียม  และค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม จ ำนวน  20,000 บำท 
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำธรรมเนียม  ค่ำลงทะเบียน ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร ค่ำเบ้ียเล้ียงค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำท่ี
พัก และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ในกำรเดินทำงไปรำชกำร กำรฝึกอบรม ประชุม สัมมนำ กำรเข้ำร่วมกิจกรรมฯ ของพนักงำน
ส่วนต ำบล พนักงำนจ้ำง และผู้ท่ีองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมอบหมำยหรือมีค ำส่ังให้เข้ำประชุม อบรม  ต้ังจ่ำยจำกเงิน
รำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข  (กองสำธำรณสุขฯ) 
 
โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน (อสม.) ประจ ำปี 2561  จ ำนวน  40,000 บำท 
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำประกอบอำหำรและเครื่องด่ืม ค่ำสมนำคุณวิทยำกร ค่ำวัสดุอุปกรณ์  ค่ำจ้ำงเหมำ
บริกำร และวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ ำเป็นต่ำงๆ ในกำรด ำเนินงำนโครงกำรฯ และค่ำใช้จ่ำยท่ีจ ำเป็นอื่นๆ ต้ังจ่ำยจำกเงิน
อุดหนุนท่ัวไป ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข  (กองสำธำรณสุขฯ) 
 
โครงกำรรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจ ำปี 2561   จ ำนวน 200,000 บำท 
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อน้ ำยำเคมี ส ำหรับพ่นเพื่อก ำจัดยุงลำย ทรำยก ำจัดลูกน้ ำยุงลำย ค่ำจัดท ำป้ำยประชำสัมพันธ์  
แผ่นผับ สต๊ิกเกอร์ ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร และวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ ำเป็นต่ำงๆ ในกำรด ำเนินงำนโครงกำรฯ  ต้ังจ่ำยจำก 
เงินอุดหนุนท่ัวไป ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข  (กองสำธำรณสุขฯ) 
 
โครงกำรรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำ ประจ ำปี 2561   จ ำนวน 100,000 บำท 
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัคซีน วัสดุ อุปกรณ์ ค่ำจัดท ำป้ำยประชำสัมพันธ์ แผ่นผับ สต๊ิกเกอร์ ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร ในกำร
ด ำเนินงำนโครงกำร ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข (กองสำธำรณสุขฯ) 
 
โครงกำรให้ควำมรู้และรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ ประจ ำปี 2561  จ ำนวน 40,000 บำท 
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำประกอบอำหำรและเครื่องด่ืม ค่ำสมนำคุณวิทยำกร ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำจ้ำงเหมำ
บริกำร และวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ ำเป็นต่ำงๆ ในกำรด ำเนินงำนโครงกำรฯ และค่ำใช้จ่ำยท่ีจ ำเป็นอื่นๆ ต้ังจ่ำยจำกเงิน
อุดหนุนท่ัวไป ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข  (กองสำธำรณสุขฯ) 
 
ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม      จ ำนวน 20,000 บำท 
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล เช่น เครื่องพ่นหมอก
ควัน อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข (กองสำธำรณสุขฯ) 
 
ค่าวัสดุ         รวม 70,000 บาท 
วัสดุส ำนักงำน        จ ำนวน 20,000 บำท 
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำซื้อวัสดุส ำนักงำน ส่ิงของเครื่องใช้ต่ำงๆ เช่น ถังขยะ หนังสือ คู่มือ เอกสำรกำรประชำสัมพันธ์ และ
วำรสำรต่ำงๆ กระดำษ แฟ้ม ปำก ดินสอ ช้ันวำงเอกสำร และวัสดุส ำนักงำนต่ำงๆ ฯลฯ ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏ
ในแผนงำนสำธำรณสุข  (กองสำธำรณสุขฯ) 
 
วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์      จ ำนวน 20,000 บำท 
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อยำ และเวชภัณฑ์ท่ีใช้ในกำรปฐมพยำบำล ผ้ำก๊อซ ผ้ำพันแผล ถุงมือ และวัสดุวิทยำศำสตร์หรือ
กำรแพทย์ท่ีจ ำเป็นอื่นๆ ส ำหรับใช้ในงำนสำธำรณสุข ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข   
(กองสำธำรณสุขฯ) 
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วัสดุโฆษณำและเผยแพร่       จ ำนวน 20,000 บำท 
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในกำรประชำสัมพันธ์ เช่น ไม้อัด ป้ำยผ้ำ สี กระดำษ แผ่นป้ำยไวนิล โปสเตอร์  
รูปภำพ วัสดุอุปกรณ์ในกำรโฆษณำ และประชำสัมพันธ์ที่จ ำเป็นอื่นๆ ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรำกฏในแผนงำน
สำธำรณสุข  (กองสำธำรณสุขฯ) 
 
วัสดุคอมพิวเตอร์        จ ำนวน 10,000 บำท 
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แป้นพิมพ ์เม้ำส์ แผ่นดิสก์ หมึก กระดำษ วัสดุอุปกรณ์ โปรแกรมและ
อื่นๆท่ีเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์  ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข(กองสำธำรณสุขฯ) 
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แผนงานเคหะและชุมชน 
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน     รวม  1,773,680  บาท 
งบบุคลากร        รวม  1,279,680  บาท 
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)       รวม  1,279,680  บาท 
เงินเดือนพนักงำน       จ ำนวน 827,400  บำท 
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงำนส่วนต ำบลและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ ำป ีจ ำนวน 3 อัตรำ  จ ำนวน 12  
เดือน (ตำมประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบล จังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับกำร
ก ำหนดหลักเกณฑ์กำรเล่ือนขั้นเงินเดือนพนักงำนส่วนต ำบล พ.ศ. 2558) ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำน
เคหะและชุมชน (กองช่ำง) 
 
เงินประจ ำต ำแหน่ง       จ ำนวน  42,000  บำท 
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งของผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง จ ำนวน 12 เดือนๆ ละ 3,500 บำท ต้ังจ่ำยจำกเงิน
รำยได้ ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน  (กองช่ำง) 
 
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง       จ ำนวน  362,280  บำท 
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทน (ค่ำจ้ำง) ให้แก่พนักงำนจ้ำง จ ำนวน 3 อัตรำ จ ำนวน 12 เดือน ต้ังจ่ำยจำกเงิน
รำยได้ ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน  (กองช่ำง) 
 
เงินเพิ่มต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง      จ ำนวน  48,000 บำท 
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนรำยเดือนเงินเพิ่มกำรครองชีพช่ัวครำว ของพนักงำนจ้ำงท่ีมีสิทธิได้รับ จ ำนวน 3 อัตรำ
จ ำนวน 12 เดือน ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน  (กองช่ำง) 
 
งบด าเนินงาน        รวม  494,000 บาท 
ค่าตอบแทน        รวม  114,000 บาท 
ค่ำเช่ำบ้ำน        จ ำนวน 84,000 บำท 
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนของพนักงำนส่วนต ำบลหรือผู้ทีมีสิทธิเบิกได้ ตำมระเบียบกฎหมำยท่ีเกี่ยวข้องขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล (ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559) ต้ังจ่ำย
จำกเงินรำยได้  ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน  (กองช่ำง) 
 
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร      จ ำนวน  30,000 บำท 
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร ให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล (ตำมหนังสือกรมบัญชีกลำงท่ี กค 0422.3/ว
257 ลงวันท่ี 28 มิถุนำยน 2559) ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้  ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน (กองช่ำง) 
 
ค่าใช้สอย        รวม  130,000  บาท 
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร      จ ำนวน 50,000 บำท 
- ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกในกำรด ำเนินงำนหรือกิจกรรมต่ำงๆ ขององค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล เช่น จ้ำงเหมำบุคคล และค่ำจ้ำงเหมำบริกำรอื่นๆ ท่ีจ ำเป็นต่อภำรกิจในกองช่ำง ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้  
ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน (กองช่ำง) 
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รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร ค่ำธรรมเนียม และค่ำลงทะเบียน   จ ำนวน  50,000 บำท 
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำธรรมเนียม ค่ำลงทะเบียน ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร ค่ำเบ้ียเล้ียงค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำท่ีพัก  
และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ในกำรเดินทำงไปรำชกำร กำรฝึกอบรม ประชุม สัมมนำ กำรเข้ำร่วมกิจกรรมฯ ของพนักงำนส่วน
ต ำบลพนักงำนจ้ำง และผู้ท่ีองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมอบหมำยหรือมีค ำส่ังให้เข้ำประชุมอบรม  ต้ังจ่ำยจำกเงิน
รำยได้ ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน (กองช่ำง) 
 
ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม      จ ำนวน  30,000 บำท 
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สินขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล เช่น อำคำร
สถำนท่ี ห้องสุขำ รถยนต์ เครื่องถ่ำยเอกสำร อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรำกฏในแผนงำน
เคหะและชุมชน(กองช่ำง) 
 
ค่าวัสดุ         รวม  250,000 บาท 
วัสดุส ำนักงำน        จ ำนวน 50,000 บำท 
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำซื้อส่ิงของเครื่องใช้ต่ำงๆ เช่น กระดำษ แฟ้ม ปำกกำ ดินสอ หมึกเครื่องถ่ำยเอกสำร วำรสำร แบบ
พิมพ์ และวัสดุส ำนักงำนต่ำงๆ ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน (กองช่ำง) 
 
วัสดุก่อสร้ำง        จ ำนวน 100,000 บำท 
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุ ก่อสร้ำง ได้แก่ อิฐ หิน ปูน ทรำย  ยำงมะตอย ส ำเร็จรูป ดิน ตะป ูกระเบ้ือง สำยยำง และ
วัสดุงำนก่อสร้ำงท่ีจ ำเป็นต่ำงๆ ส ำหรับงำนก่อสร้ำงและงำนปรับปรุงซ่อมแซมท่ัวไป  ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ัวไป   
ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน  (กองช่ำง) 
 
วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง      จ ำนวน 30,000 บำท 
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อแบตเตอรี่ ยำงนอก ยำงใน  ตลับลูกปืน ฟิล์มกรองแสง หม้อน้ ำรถยนต์ กันชนรถยนต์ และวัสดุ
ยำนพำหนะและขนส่งอื่นๆ รถยนต์ส่วนกลำง ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้  ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน (กองช่ำง) 
  
วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน       จ ำนวน 50,000 บำท 
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุเช้ือเพลิงรถยนต์นั่งส่วนกลำง  และรถแทรคเตอร์อเนกประสงค์ ได้แก่ น้ ำมันเบนซิน น้ ำมัน
ดีเซล น้ ำมันเครื่อง และน้ ำมันหล่อล่ืนต่ำงๆ ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน (กองช่ำง) 
 
วัสดุคอมพิวเตอร์        จ ำนวน  20,000 บำท 
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แป้นพิมพ์ เม้ำส์ แผ่นดิสก์ หมึก กระดำษ วัสดุอุปกรณ์ โปรแกรมและวัสดุ
อุปกรณ์อื่นๆท่ีเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์  ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน (กองช่ำง) 
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งานไฟฟ้าถนน        รวม   100,000  บาท 
งบด าเนินงาน        รวม   100,000  บาท 
ค่าวัสดุ         รวม   100,000  บาท 
วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ       จ ำนวน 100,000 บำท 
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้ำ เช่น สำยไฟ ปล๊ักไฟ หลอดไฟ  โคมไฟ ฟิวส์ และวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้ำท่ีจ ำเป็น
ต่ำงๆ ส ำหรับปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้ำสำธำรณในหมู่บ้ำนและระบบไฟฟ้ำภำยในขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  
ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน (กองช่ำง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



28 
 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   รวม   1,596,760   บาท 
งบบุคลากร        รวม   1,274,760   บาท 
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)        รวม   1,274,760   บาท 
เงินเดือนพนักงำน       จ ำนวน  1,009,560  บำท 
เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงำนส่วนต ำบลและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ ำปี จ ำนวน 3 อัตรำ จ ำนวน 12 เดือน 
(ตำมประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบลจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรก ำหนด
หลักเกณฑ์กำรเล่ือนขั้นเงินเดือนพนักงำนส่วนต ำบล พ.ศ. 2558)  ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสร้ำงควำม
เข้มแข็งของชุมชน(กองสวัสดิกำรสังคม) 
   
เงินประจ ำต ำแหน่ง       จ ำนวน   42,000  บำท 
เพื่อจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งของผู้อ ำนวยกำรกองสวัสดิกำรสังคม จ ำนวน 12 เดือนๆ ละ 3,500 บำท ต้ังจ่ำยจำก
เงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน (กองสวัสดิกำรสังคม) 
   
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง       จ ำนวน 223,200  บำท 
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทน (ค่ำจ้ำง) ให้แก่พนักงำนจ้ำง จ ำนวน 1 อัตรำ จ ำนวน 12  เดือน ต้ังจ่ำยจำกเงิน
รำยได้  ปรำกฏในแผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน (กองสวัสดิกำรสังคม) 
 
งบด าเนินงาน        รวม   272,000 บาท 
ค่าตอบแทน        รวม    72,000 บาท 
ค่ำเช่ำบ้ำน        จ ำนวน 42,000 บำท 
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนของพนักงำนส่วนต ำบลหรือผู้ทีมีสิทธิเบิกได้ ตำมระเบียบกฎหมำยท่ีเกี่ยวข้องจำกองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล (ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559) ต้ังจ่ำย
จำกเงินรำยได้  ปรำกฏในแผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน (กองสวัสดิกำรสังคม) 
 
เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร      จ ำนวน  30,000 บำท 
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรของพนักงำนส่วนต ำบล(ตำมหนังสือกรมบัญชีกลำงท่ี กค 0422.3/ว257 ลง
วันท่ี 28 มิถุนำยน 2559) ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน(กองสวัสดิกำรสังคม) 
 
ค่าใช้สอย        รวม  120,000 บาท 
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร      จ ำนวน 20,000 บำท 
- ค่ำจ้ำงเหมำท ำส่ิงของ เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำท ำส่ิงของ เช่น ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ป้ำยประชำสัมพันธ,์ โปสเตอร์
แผ่นพับสต๊ิกเกอร์, ส่ิงพิมพ์หรือวำรสำร บอร์ดต่ำงๆและวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ ำเป็นต่ำงๆ ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ัวไป 
ปรำกฏในแผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน (กองสวัสดิกำรสังคม) 
  
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนวันส ำคัญของทำงรำชกำร    จ ำนวน 30,000 บำท 
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนวันส ำคัญของทำงรำชกำรจัดประกวด แข่งขัน  นิทรรศกำร กำรออกให้บริกำร
ประชำชนนอกพื้นท่ี ประจ ำปี 2561 เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำประกอบอำหำรและเครื่องด่ืม ค่ำของขวัญ ค่ำสมนำคุณ
วิทยำกรค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรและค่ำใช้จ่ำยท่ีจ ำเป็นอื่นๆ  ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรำกฏใน
แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน (กองสวัสดิกำรสังคม) 
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ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร ค่ำธรรมเนียม  ค่ำลงทะเบียน   จ ำนวน  50,000 บำท 
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำธรรมเนียม  ค่ำลงทะเบียน ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร ค่ำเบ้ียเล้ียงค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำท่ีพัก  
และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ในกำรเดินทำงไปรำชกำร กำรฝึกอบรม ประชุมสัมมนำ กำรเข้ำร่วมกิจกรรมฯ ของพนักงำนส่วน
ต ำบลพนักงำนจ้ำง และผู้ท่ีองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมอบหมำยหรือมีค ำส่ังให้เข้ำประชุม อบรม  ต้ังจ่ำยจำกเงิน
รำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน(กองสวัสดิกำรสังคม) 
 
ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม      จ ำนวน 20,000 บำท 
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำและจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในกำรบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพยสิ์นขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล เช่น คอมพิวเตอร์ และวัสดุครุภัณฑ์ต่ำงๆ ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรำกฏในแผนงำนสร้ำง
ควำมเข้มแข็งของชุมชน  (กองสวัสดิกำรสังคม) 
 
ค่าวัสดุ         รวม  80,000 บาท 
วัสดุส ำนักงำน        จ ำนวน  50,000 บำท 
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุส ำนักงำน เช่น กระดำษ ดินสอ ปำกกำ แฟ้ม น้ ำยำลบค ำผิด และวัสดุส ำนักงำนต่ำงๆ  
ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน  (กองสวัสดิกำรสังคม) 
 
วัสดุคอมพิวเตอร์        จ ำนวน  30,000 บำท 
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แป้นพิมพ ์เม้ำส์ แผ่นดิสก์ หมึก กระดำษ  วัสดุอุปกรณ์ โปรแกรมและ
วัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์  ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสร้ำงควำม
เข้มแข็งของชุมชน (กองสวัสดิกำรสังคม) 
 
งบเงินอุดหนุน        รวม  50,000  บาท 
เงินอุดหนุน        รวม  50,000  บาท 
เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร       จ ำนวน 15,000 บำท 
- อุดหนุนกำรด ำเนินงำนโครงกำรป้องกนัและแก้ไขปัญหำยำเสพติด จ ำนวน 15,000 บำท ของท่ีท ำกำรปกครอง
อ ำเภอนำงรองนำงรอง  ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับชุมชน(ส ำนักปลัด) (ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนนุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ.2559 ข้อ 5) 
 
เงินอุดหนุนกิจกำรท่ีเป็นสำธำรณประโยชน์     จ ำนวน 35,000 บำท 
- อุดหนุนส ำนักงำนเหล่ำกำชำดจังหวัดบุรีรัมย์ ต้ังไว ้20,000 บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำสนับสนุนโครงกำรจัดหำรำยได้เพื่อ
จัดกิจกรรมสำธำรณกุศลและให้ควำมช่วยเหลือประชำชนตำมภำรกิจของเหล่ำกำชำดจังหวัดบุรีรัมย์ ประจ ำปี  
2561 ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน(กองสวัสดิกำรสังคม) (ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนนุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ข้อ 5) 
- อุดหนุนกิ่งกำชำดอ ำเภอนำงรอง ต้ังไว ้15,000 บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำสนับสนุนโครงกำรจัดหำรำยได้เพื่อจัดกิจกรรม
สำธำรณกุศล และให้ควำมช่วยเหลือประชำชนตำมภำรกิจของกิ่งกำชำดอ ำเภอนำงรอง ประจ ำป ี2561 ต้ังจ่ำยจำก
เงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน (กองสวัสดิกำรสังคม) (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ข้อ 5) 
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งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน     รวม  230,000 บาท 
งบด าเนินงาน         รวม  200,000 บาท 
ค่าใช้สอย         รวม  200,000 บาท 
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ 
โครงกำรฝึกอบรมในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด ประจ ำปี 2561  จ ำนวน 50,000 บำท 
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำประกอบอำหำรและเครื่องด่ืม ค่ำสมนำคุณวิทยำกร, ค่ำวุฒิบัตร, ค่ำวัสดุอุปกรณ์ค่ำจ้ำงเหมำ
บริกำรและค่ำใช้จ่ำยท่ีจ ำเป็นอื่นๆ ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรำกฏในแผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน (กอง
สำธำรณสุขฯ) 
 
โครงกำรฝึกอบรมพัฒนำศักยภำพคณะกรรมกำรพัฒนำสตรี ประจ ำปีงบประมำณ 2561  จ ำนวน 50,000 บำท 
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำประกอบอำหำรและเครื่องด่ืม ค่ำสมนำคุณวิทยำกร, ค่ำวัสดุ ,อุปกรณ์ ,ค่ำจ้ำงเหมำ
บริกำร และค่ำใช้จ่ำยท่ีจ ำเป็นอื่นๆ ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรำกฏในแผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของ
ชุมชน (กองสวัสดิกำรสังคม) 
 
โครงกำรฝึกอบรมอำชีพให้แก่รำษฎร ประจ ำปีงบประมำณ 2561   จ ำนวน 50,000 บำท 
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำประกอบอำหำรและเครื่องด่ืม ค่ำสมนำคุณ วิทยำกร ค่ำวัสดุอุปกรณ์ค่ำจ้ำงเหมำ
บริกำร และค่ำใช้จ่ำยท่ีจ ำเป็นอื่นๆ ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรำกฏในแผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน(กอง
สวัสดิกำรสังคม) 
 
โครงกำรฝึกอำชีพคนพิกำรและผู้ด้อยโอกำสในชุมชน ประจ ำปีงบประมำณ 2561   จ ำนวน 50,000 บำท 
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำประกอบอำหำรและเครื่องด่ืม ค่ำสมนำคุณวิทยำกร, ค่ำวัสดุอุปกรณ์ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรและ
ค่ำใช้จ่ำยท่ีจ ำเป็นอื่นๆ ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรำกฏในแผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน (กองสวัสดิกำร
สังคม) 
 
งบเงินอุดหนุน         รวม  30,000 บาท 
เงินอุดหนุน         รวม  30,000 บาท 
เงินอุดหนุนกิจกำรท่ีเป็นสำธำรณประโยชน์      จ ำนวน 30,000 บำท 
- อุดหนุนกลุ่มสตรีต ำบลสะเดำ  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำสนับสนุนกำรจัดกิจกรรมของกลุ่มสตรีต ำบลสะเดำในงำนวนัชุมนุม
สตรีระดับอ ำเภอ เนื่องในงำนวนัแม่แห่งชำติ ประจ ำปี 2561 ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนเสริมสร้ำงควำม
เข้มแข็งให้กับชุมชน (กองสวัสดิกำรสังคม) (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ข้อ 5) 
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ    รวม  20,000 บาท 
งบด าเนินงาน         รวม  20,000 บาท 
ค่าใช้สอย         รวม  10,000 บาท 
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนวันส ำคัญของทำงรำชกำร     จ ำนวน 10,000 บำท 
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนวันส ำคัญ ของทำงรำชกำร จัดนิทรรศกำร ประกวด แข่งขัน กำรจัดกิจกรรม และ
กำรจัดงำนรณรงค์โครงกำรต่ำงๆ ขององค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล ประจ ำปี 2561 เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำประกอบ
อำหำรและเครื่องด่ืม ค่ำสมนำคุณวิทยำกร ค่ำวัสดุอุปกรณ์ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรและค่ำใช้จ่ำยท่ีจ ำเป็นอื่นๆ ต้ังจ่ำยจำก
เงินอุดหนุนท่ัวไป ปรำกฏในแผนงำนศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร (กองกำรศึกษำฯ) 
 
ค่าวัสดุ          รวม 10,000 บาท 
วัสดุโฆษณำและเผยแพร่        จ ำนวน 10,000 บำท 
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในกำรประชำสัมพันธ์ เช่น ไม้อัด ป้ำยผ้ำ สี กระดำษและวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ ำเป็น
ต่ำงๆ ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรำกฏในแผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรมและนนัทนำกำร (กองกำรศึกษำฯ) 
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งานกีฬาและนันทนาการ        รวม 432,200 บาท 
งบด าเนินงาน         รวม 350,000 บาท 
ค่าใช้สอย         รวม 250,000 บาท 
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ 
โครงกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำเด็ก เยำวชน และประชำชนต ำบลสะเดำ ประจ ำปี 2561  จ ำนวน  200,000 บำท 
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ เช่น ค่ำจ้ำงเหมำประกอบอำหำรและเครื่องด่ืม ค่ำตอบแทน
คณะกรรมกำรเจ้ำหน้ำท่ี ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำเงินรำงวัล ค่ำถ้วยรำงวัล ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรและค่ำใช้จ่ำยท่ีจ ำเป็น
อื่นๆ ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ัวไป จ ำนวน 50,000 บำท ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ 150,000 บำท ปรำกฏในแผนงำน
ศำสนำวัฒนธรรม และนันทนำกำร (กองกำรศึกษำฯ ) 
 
โครงกำรจัดงำนวันเด็กแห่งชำติ ประจ ำปี 2561     จ ำนวน 40,000 บำท 
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำประกอบอำหำร เครื่องด่ืม ค่ำของขวัญ ของรำงวัล ขนมต่ำงๆ ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร ค่ำวัสดุ
อุปกรณ์ ท่ีจ ำเป็นอื่นๆ ในกำรจัดงำน ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรำกฏในแผนงำนศำสนำวัฒนธรรมและ
นันทนำกำร (กองกำรศึกษำฯ) 
 
โครงกำรจัดทีมกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำระดับอ ำเภอ,จังหวัด หรือกำรแข่งขันกีฬำของหน่วยงำนหรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต่ำงๆ ประจ ำปี 2561      จ ำนวน 20,000 บำท 
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำระดับอ ำเภอ,จังหวัด เช่น ค่ำจ้ำงเหมำประกอบอำหำรและ
เครื่องด่ืม ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรเจ้ำหน้ำท่ี ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำเงินรำงวัล ค่ำถ้วยรำงวัล ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรและ
ค่ำใช้จ่ำยท่ีจ ำเป็นอื่นๆ ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรำกฏในแผนงำนศำสนำวัฒนธรรม และนันทนำกำร (กอง
กำรศึกษำฯ ) 
 
ค่าวัสดุ          รวม 100,000 บาท 
วัสดุกีฬำ         จ ำนวน 100,000 บำท 
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬำ เช่น ลูกฟุตบอล วอลเลย์บอล  ตระกร้อ ฟุตซอล เปตอง และวัสดุกีฬำท่ี
จ ำเป็นอื่นๆ ส ำหรับใช้ในกำรแข่งขันกีฬำ,ฝึกซ้อมกีฬำและศูนย์กีฬำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ต้ังจ่ำยจำกเงิน
อุดหนุนท่ัวไป ปรำกฏในแผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรมและนนัทนำกำร  (กองกำรศึกษำฯ) 
 
งบลงทุน        รวม  82,200 บาท 
ครุภัณฑ์         รวม  82,200 บาท 
ครุภัณฑ์กีฬำ 
- โครงการจัดซ้ือเคร่ืองออกก าลังกายกลางแจ้ง บ้านสะบ้า หมู่ที่ 16 งบประมาณ  82,200 บาท งำนจัดซื้อเครื่อง
ออกก ำลังกำยกลำงแจ้ง ชนิดต่ำงๆ จ ำนวน  7 ชุด (รำคำตำมท้องตลำด) ประกอบด้วย 
- เครื่องวิ่งล้อถ่วง      - จักรยำน 
- เครื่องซิกอัพ   - เครื่องซิกอัพและนวดหลัง 
- จักรยำนผีเส้ือ   - เครื่องบริหำรหน้ำท้องสปริงแบบนั่ง 
- เครื่องยกน้ ำหนัก  - เครื่องบริหำรเอว – สะโพก 
 (ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสะเดำ หน้ำท่ี 136) ต้ังจ่ำยจำก
เงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรำกฏในแผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร (กองช่ำง) 
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน      รวม  130,000 บาท 
งบด าเนินงาน        รวม  120,000 บาท 
ค่าใช้สอย        รวม  120,000 บาท 
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ 
โครงกำรจัดงำนวันสงกรำนต์และงำนวันสัปดำห์ผู้สูงอำยุ ประจ ำปี 2561 จ ำนวน  50,000 บำท 
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน เช่น ค่ำอำหำรและเครื่องด่ืม ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร ค่ำวัสดุอุปกรณ์และค่ำใช้จ่ำย 
ท่ีจ ำเป็นอื่นๆ ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรำกฎในแผนงำนศำสนำวัฒนธรรมและนนัทนำกำร (กองกำรศึกษำฯ) 
 
โครงกำรฝึกอบรมจริยธรรมประจ ำปี 2561     จ ำนวน 50,000 บำท 
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน เช่น ค่ำอำหำรและเครื่องด่ืม ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร ค่ำวัสดุอุปกรณ์ และค่ำใช้จ่ำย
ท่ีจ ำเป็นอื่นๆ ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรำกฏในแผนงำนศำสนำวัฒนธรรมและนนัทนำกำร (กองกำรศึกษำฯ) 
 
โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจ ำปี 2561    จ ำนวน 20,000  บำท 
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน เช่น ค่ำอำหำรและเครื่องด่ืม ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร ค่ำวัสดุอุปกรณ์และค่ำใช้จ่ำยท่ี
จ ำเป็นอื่นๆ ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรำกฎในแผนงำนศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร (กองกำรศึกษำฯ) 
 
งบเงินอุดหนุน        รวม  10,000 บาท 
เงินอุดหนุน        รวม  10,000 บาท 
เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร       จ ำนวน 10,000 บำท 
- อุดหนุนท่ีท ำกำรปกครองจังหวัดบุรีรัมย์ ต้ังไว้ 10,000 บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำสนับสนุนกำรจัดงำนประเพณีขึ้นเขำ 
พนมรุ้ง ประจ ำป ี2561 ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร(กองกำรศึกษำฯ) 
 (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ข้อ 5) 
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน      รวม  4,755,000 บาท 
งบลงทุน        รวม  4,755,000 บาท 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       รวม  4,755,000 บาท 
งำนก่อสร้ำงส่ิงสำธำรณูปโภค 
- โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกภายในหมู่บ้าน  บ้านหนองพลวง  หมู่ที่ 1 งบประมาณ  355,200  บาท   
 (ช่วงที่ 1) ปริมำณงำน  ก่อสร้ำงถนนคันดิน ขนำดกว้ำง  4.00 เมตร ระยะทำง 250 เมตร สูงเฉล่ีย 0.50 เมตร คิด
เป็นพื้นท่ีผิวจรำจรไม่น้อยกว่ำ 1,000 ตร.ม.หรือคิดเป็นปริมำตรดินถมไม่น้อยกว่ำ 500 ลบ.ม. พร้อมก่อสร้ำงถนนผิว
จำจรหินคลุก ขนำดกว้ำง  4.00 เมตร ระยะทำง 250 เมตร หนำ 0.10 เมตร คิดเป็นพื้นท่ี ผิวจรำจรหินคลุก  ไม่น้อย
กว่ำ 1,000 ตำรำงเมตร  หรือคิดเป็นปริมำตรหินคลุก ไม่น้อยกว่ำ 100  ลบ.ม.และงำนวำงท่อระบำยน้ ำ ขนำด Ø 
0.40 เมตร จ ำนวน 10 ท่อน  
(ช่วงที่ 2) ปริมำณงำน  ก่อสร้ำงถนนคันดิน ขนำดกว้ำง  4.00 เมตร ระยะทำง 460 เมตร สูงเฉล่ีย 0.30 เมตร คิด
เป็นพื้นท่ีผิวจรำจรไม่น้อยกว่ำ 1,840 ตร.ม.หรือคิดเป็นปริมำตรดินถมไม่น้อยกว่ำ 552 ลบ.ม. พร้อมก่อสร้ำงถนนผิว
จำจรหินคลุก ขนำดกว้ำง  4.00 เมตร ระยะทำง 680 เมตร หนำ 0.10 เมตร คิดเป็นพื้นท่ีผิวจรำจรหินคลุก  ไม่น้อย
กว่ำ 2,720 ตำรำงเมตร  หรือคิดเป็นปริมำตรหินคลุก ไม่น้อยกว่ำ 272  ลบ.ม.และงำนวำงท่อระบำยน้ ำ ขนำด Ø 
0.40 เมตร จ ำนวน 15 ท่อน ตำมแบบแปลนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสะเดำ (ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นส่ีปี 
(พ.ศ.2561-2564) ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสะเดำ หน้ำท่ี 123) ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรำกฏในแผนงำน
อุตสำหกรรมและกำรโยธำ (กองช่ำง) 

- โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน  บ้านหนองตาราช  หมู่ที่ 3 งบประมาณ  312,800  บาท  ปริมำณ
งำน  ก่อสร้ำงถนน  คสล.  ขนำดกว้ำง 4.00  เมตรระยะทำง 160 เมตร หนำ 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นท่ีผิวจรำจร  
คสล. ไม่น้อยกว่ำ 640 ตำรำงเมตร  ตำมแบบแปลนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสะเดำ (ปรำกฏในแผนพัฒนำ
ท้องถิน่ส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสะเดำ หน้ำท่ี 121) ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ัวไป  
ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ(กองช่ำง)  

- โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน  บ้านมะขามโพรง  หมู่ที่ 4 งบประมาณ  300,400 บาท  ปริมำณ
งำน  ก่อสร้ำงถนน  คสล.  ขนำดกว้ำง 5.00  เมตร ระยะทำง 122 เมตร หนำ 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นท่ีผิวจรำจร  
คสล. ไม่น้อยกว่ำ 610 ตำรำงเมตร  ตำมแบบแปลนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสะเดำ(ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น
ส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสะเดำ หน้ำท่ี 121) ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรำกฏใน
แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (กองช่ำง) 

- โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน  บ้านเขว้า  หมู่ที่ 5 งบประมาณ  318,600 บาท  ปริมำณงำน  
ก่อสร้ำงถนน คสล. ขนำดกว้ำง 4.00  เมตร  ระยะทำง 160 เมตร หนำ 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นท่ีผิวจรำจร คสล. 
ไม่น้อยกว่ำ 640 ตำรำงเมตร  และงำนวำงท่อระบำยน้ ำ ขนำดØ 0.40 เมตร จ ำนวน 10 ท่อน ตำมแบบแปลนของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสะเดำ(ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
สะเดำ หน้ำท่ี 122) ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (กองช่ำง) 
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- โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน  บ้านสะเดา หมู่ที่ 6 งบประมาณ 141,000  บาท  ปริมำณงำน  
ก่อสร้ำงถนน  คสล.  ขนำดกว้ำง 3.50  เมตร  ระยะทำง 80 เมตร  หนำ 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นท่ีผิวจรำจร  คสล. 
ไม่น้อยกว่ำ 280 ตำรำงเมตร  ตำมแบบแปลนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสะเดำ (ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นส่ีปี 
(พ.ศ.2561-2564) ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสะเดำ หน้ำท่ี 129) ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรำกฏในแผนงำน
อุตสำหกรรมและกำรโยธำ(กองช่ำง) 

- โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. พร้อมฝาปิดฯ  บ้านสะเดา หมู่ที่ 6 งบประมาณ 223,300บาท ปริมำณงำน  
ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนำดกว้ำง 0.30 เมตร ลึกเฉล่ีย 0.30 -0.35  เมตร ยำว 336 เมตร ตำม
แบบแปลนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสะเดำ(ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นส่ีปี(พ.ศ.2561-2564) ขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลสะเดำหน้ำท่ี 122)ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ(กอง
ช่ำง) 

- โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน (สายกลางบ้าน ตอนที่ 3) บ้านดอนหวาย หมู่ที่ 7  งบประมาณ  
320,100  บาท  ปริมำณงำน  ก่อสร้ำงถนน  คสล.  ขนำดกว้ำง 5.00  เมตร ระยะทำง 130 เมตร หนำ 0.15 เมตร 
หรือคิดเป็นพื้นท่ีผิวจรำจร  คสล. ไม่น้อยกว่ำ 650 ตำรำงเมตร ตำมแบบแปลนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสะเดำ 
(ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสะเดำ หน้ำท่ี 122)ต้ังจ่ำยจำกเงิน
อุดหนุนท่ัวไป  ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ(กองช่ำง) 

- โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน (ซอยจันทร์แรม) บ้านทุ่งมน หมู่ที่ 8 งบประมาณ  259,200  บาท  
ปริมำณงำน  ก่อสร้ำงถนน  คสล.  ขนำดกว้ำง 3.50  เมตรระยะทำง 150 เมตร หนำ 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นท่ีผิว
จรำจร  คสล. ไม่น้อยกว่ำ 525 ตำรำงเมตร  ตำมแบบแปลนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสะเดำ (ปรำกฏใน
แผนพัฒนำท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสะเดำ หน้ำท่ี 122)  ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุน
ท่ัวไป  ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ(กองช่ำง) 

- โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน  บ้านหนองกก หมู่ที่ 9  งบประมาณ  246,300 บาท  ปริมำณงำน  
ก่อสร้ำงถนน  คสล.  ขนำดกว้ำง 4.00  เมตรระยะทำง 126 เมตร หนำ 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นท่ีผิวจรำจร  คสล. 
ไม่น้อยกว่ำ 504 ตำรำงเมตร  ตำมแบบแปลนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสะเดำ (ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นส่ีปี 
(พ.ศ.2561-2564) ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสะเดำ หน้ำท่ี 122)  ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรำกฏใน
แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ(กองช่ำง) 

- โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน  บ้านสองพีน่้อง  หมู่ที่ 10 งบประมาณ  320,500  บาท  ปริมำณ
งำน  ก่อสร้ำงถนน  คสล.  ขนำดกว้ำง 6.00  เมตร  ระยะทำง 110 เมตร หนำ 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นท่ีผิวจรำจร  
คสล. ไม่น้อยกว่ำ 660 ตำรำงเมตร  ตำมแบบแปลนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสะเดำ(ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น
ส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสะเดำ หน้ำท่ี 122)   ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรำกฏใน
แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ(กองช่ำง) 

- โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บา้นโคกพลวง หมู่ที่ 11 งบประมาณ 369,400 บาท  ปริมำณงำน  
ก่อสร้ำงถนน คสล. ขนำดกว้ำง 5.00  เมตร ระยะทำง 150 เมตร  หนำ 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นท่ีผิวจรำจร  คสล. 
ไม่น้อยกว่ำ 750 ตำรำงเมตร ตำมแบบแปลนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสะเดำ(ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นส่ีปี 
(พ.ศ.2561-2564) ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสะเดำ หน้ำท่ี 122)ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรำกฏในแผนงำน
อุตสำหกรรมและกำรโยธำ(กองช่ำง) 
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- โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บา้นโคกมะค่าโหรน หมู่ที่ 12 งบประมาณ  312,800 บาท ปริมำณ
งำน ก่อสร้ำงถนน คสล.  ขนำดกว้ำง 4.00  เมตร ระยะทำง 160 เมตร  หนำ 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นท่ีผิวจรำจร  
คสล. ไม่น้อยกว่ำ 640 ตำรำงเมตร ตำมแบบแปลนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสะเดำ (ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น
ส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสะเดำ หน้ำท่ี 122) ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรำกฏใน
แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ(กองช่ำง) 

- โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน (ช่วงที่ 1 สายบ้านนายเปียก ) บ้านหนองเสม็ด  หมู่ที่ 13 
งบประมาณ  127,000 บาท ปริมำณงำน ก่อสร้ำงถนน  คสล.  ขนำดกว้ำง 4.00  เมตร  ระยะทำง 65 เมตร  หนำ 
0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นท่ีผิวจรำจร   คสล. ไม่น้อยกว่ำ 260 ตำรำงเมตร ตำมแบบแปลนขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลสะเดำ  (ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสะเดำ หน้ำท่ี 122)
ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (กองช่ำง) 

- โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน (ช่วงที่ 2 สายบ้านอาจารย์วิรัช ตอน 2) บ้านหนองเสม็ด หมู่ที่ 13 
งบประมาณ 195,400  บาท ปริมำณงำน ก่อสร้ำงถนน  คสล.  ขนำดกว้ำง 4.00  เมตรระยะทำง 100 เมตร  หนำ 
0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นท่ีผิวจรำจร  คสล. ไม่น้อยกว่ำ 400 ตำรำงเมตร ตำมแบบแปลนขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลสะเดำ (ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสะเดำ หน้ำท่ี 122) 
ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ(กองช่ำง) 

- โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน (สายกลางบ้าน ตอนที่ 4)  บา้นหนองมะค่า  หมู่ที่ 14  งบประมาณ 
320,100  บาท ปริมำณงำน ก่อสร้ำงถนน  คสล.  ขนำดกว้ำง 5.00 เมตร  ระยะทำง  130 เมตร  หนำ 0.15 เมตร 
หรือคิดเป็นพื้นท่ีผิวจรำจร  คสล. ไม่น้อยกว่ำ 650 ตำรำงเมตร ตำมแบบแปลนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสะเดำ
(ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสะเดำ หน้ำท่ี 122) ต้ังจ่ำยจำกเงิน
อุดหนุนท่ัวไป  ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ(กองช่ำง) 

- โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน (สายคุ้มบ้านโคก ตอนที่ 3) บ้านลุงตาไก้ หมู่ที่ 15  งบประมาณ 
312,800  บาท ปริมำณงำน ก่อสร้ำงถนน  คสล.  ขนำดกว้ำง 4.00  เมตร  ระยะทำง 160 เมตร  หนำ 0.15 เมตร 
หรือคิดเป็นพื้นท่ีผิวจรำจร  คสล. ไม่น้อยกว่ำ 640 ตำรำงเมตร ตำมแบบแปลนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสะเดำ 
(ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสะเดำ หน้ำท่ี 123)   ต้ังจ่ำยจำก
เงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ(กองช่ำง) 

- โครงการก่อสร้างซ่อมแซมถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน  บ้านจอมปราสาท  หมู่ที่ 17 งบประมาณ  320,100 บาท 
ปริมำณงำน ก่อสร้ำงถนน คสล. ขนำดกว้ำง 5.00 เมตร  ระยะทำง 130 เมตร หนำเฉล่ีย 0.15 เมตรหรือคิดเป็นพื้นท่ี
ผิวจรำจร  คสล. ไม่น้อยกว่ำ 650 ตำรำงเมตร  ตำมแบบแปลนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสะเดำ  (ปรำกฏใน
แผนพัฒนำท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสะเดำ หน้ำท่ี 123) ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุน
ท่ัวไป  ปรำกฏในแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (กองช่ำง) 
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แผนงานการเกษตร 
งานส่งเสริมการเกษตร       รวม  885,440 บาท 
งบบุคลากร        รวม  625,440 บาท 
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)       รวม  625,440 บาท 
เงินเดือนพนักงำน         จ ำนวน 463,440 บำท 
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงำนส่วนต ำบลและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ ำปี จ ำนวน 1 อัตรำ จ ำนวน 12 เดือน
(ตำมประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบลจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรก ำหนด
หลักเกณฑ์กำรเล่ือนขั้นเงินเดือนพนักงำนส่วนต ำบล พ.ศ. 2558)  ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำน
กำรเกษตร (กองส่งเสริมกำรเกษตร) 
  
เงินประจ ำต ำแหน่ง       จ ำนวน 42,000 บำท 
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งของผู้อ ำนวยกำรกองส่งเสริมกำรเกษตร จ ำนวน 12 เดือนๆ ละ 3,500 บำท  ต้ังจ่ำย
จำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรเกษตร  (กองส่งเสริมกำรเกษตร) 
 
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง       จ ำนวน 108,000 บำท 
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทน (ค่ำจ้ำง) ให้แก่พนักงำนจ้ำง จ ำนวน 1 อัตรำ จ ำนวน 12 เดือน  ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้   
ปรำกฏในแผนงำนกำรเกษตร (กองส่งเสริมกำรเกษตร) 
 
เงินเพิ่มต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง      จ ำนวน 12,000 บำท 
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนรำยเดือนเงินเพิ่มกำรครองชีพช่ัวครำวของพนักงำนจ้ำงท่ีมีสิทธิได้รับ จ ำนวน 1 อัตรำ 
จ ำนวน 12  เดือน ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรเกษตร (กองส่งเสริมกำรเกษตร) 
 
งบด าเนินงาน        รวม  260,000 บาท 
ค่าใช้สอย        รวม  150,000 บาท 
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร       จ ำนวน  80,000 บำท 
- ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำแรงงำนบุคคลภำยนอกในกำรด ำเนินงำนหรือกิจกรรมต่ำงๆ ขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลเช่น จ้ำงเหมำยำนพำหนะ จ้ำงเหมำบุคคล และค่ำจ้ำงเหมำบริกำรอื่นๆท่ีจ ำเป็นต่อกิจกำรของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรำกฏในแผนงำนกำรเกษตร (กองส่งเสริมกำรเกษตร) 
 
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร ค่ำธรรมเนียม และค่ำลงทะเบียน   จ ำนวน 20,000 บำท 
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำธรรมเนียม ค่ำลงทะเบียน ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร ค่ำเบ้ียเล้ียงค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำท่ีพัก  
และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ในกำรเดินทำงไปรำชกำร กำรฝึกอบรม ประชุม สัมมนำ กำรเข้ำร่วมกิจกรรมฯของพนักงำนส่วน
ต ำบล พนักงำนจ้ำง และผู้ท่ีองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมอบหมำยหรือมีค ำส่ังให้เข้ำอบรมประชุม ต้ังจ่ำยจำกเงิน
รำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรเกษตร (กองส่งเสริมกำรเกษตร)  
 
โครงกำรฝึกอบรมให้ควำมรู้ในกำรประกอบอำชีพแก่เกษตรกร  ประจ ำปี 2561 จ ำนวน  50,000  บำท 
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำประกอบอำหำรและเครื่องด่ืม ค่ำสมนำคุณวิทยำกร ,ค่ำวุฒิบัตร,ค่ำวัสดุอุปกรณ์, ค่ำจ้ำง
เหมำบริกำรและค่ำใช้จ่ำยท่ีจ ำเป็นอื่นๆ ในกำรฝึกอบรม ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรำกฏในแผนงำนกำรเกษตร
(กองส่งเสริมกำรเกษตร) 
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ค่าวัสดุ         รวม  110,000  บาท 
วัสดุส ำนักงำน        จ ำนวน 10,000 บำท 
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุส ำนักงำน ส่ิงของเครื่องใช้ต่ำงๆ  เช่น เอกสำรกำรประชำสัมพันธ์ หนังสือ คู่มือ และ
วำรสำรต่ำงๆ กระดำษ แฟ้ม ปำก ดินสอ ช้ันวำงเอกสำร  ผ้ำตกแต่งเต็นท์/เวที และวัสดุส ำนักงำนต่ำงๆฯลฯ ต้ังจ่ำย
จำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรเกษตร (กองส่งเสริมกำรเกษตร) 
 
วัสดุกำรเกษตร        จ ำนวน  80,000  บำท 
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อพันธ์ไม ้ต้นไม้ พันธ์ปลำ  หรือพันธ์สัตว์ชนิดต่ำงๆ ไม้ดอกไม้ประดับ ปุ๋ย  และวัสดุกำรเกษตร
อื่นๆ ท่ีจ ำเป็น ส ำหรับใช้ในกำรด ำเนินงำนโครงกำรปลูกไม้ดอกไม้ประดับส ำหรับตกแต่งภำยในบริเวณท่ีท ำกำร
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  และกำรด ำเนินกำรปลูกต้นไม้ในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล เพื่อฟื้นฟูและรักษำระบบ
นิเวศน์  ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรำกฏในแผนงำนกำรเกษตร (กองส่งเสริมกำรเกษตร) 
 
วัสดุโฆษณำและเผยแพร่       จ ำนวน  10,000 บำท 
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในกำรประชำสัมพันธ์ เช่น ไม้อัด ป้ำย กระดำษ โปสเตอร์ รูปภำพ แผ่นป้ำยไวนิล  
ผ้ำ สี  และวัสดุอุปกรณ์ในกำรโฆษณำและประชำสัมพันธ์ที่จ ำเป็นอื่นๆ ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้  ปรำกฏในแผนงำน
กำรเกษตร (กองส่งเสริมกำรเกษตร) 
 
วัสดุคอมพิวเตอร์        จ ำนวน  10,000 บำท 
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แป้นพิมพ ์เม้ำส์ แผ่นดิสก์ หมึก  กระดำษ วัสดุอุปกรณ์ โปรแกรมและ
วัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์  ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรเกษตร (กอง
ส่งเสริมกำรเกษตร) 
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งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้      รวม  100,000 บาท 
งบด าเนินงาน        รวม  100,000 บาท 
ค่าใช้สอย        รวม    50,000 บาท 
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ 
โครงกำรปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ ประจ ำปี 2561   จ ำนวน 50,000 บำท 
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำประกอบอำหำรและเครื่องด่ืม ค่ำสมนำคุณวิทยำกร,ค่ำต้นไม้,พันธุ์ไม,้ปุ๋ย,ค่ำวัสดุอุปกรณ์,
ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรและค่ำใช้จ่ำยท่ีจ ำเป็นอื่นๆ ในกำรโครงกำร ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรำกฏในแผนงำน
กำรเกษตร(กองส่งเสริมกำรเกษตร) 
 
ค่าวัสดุ         รวม   50,000 บาท 
วัสดุก่อสร้ำง        จ ำนวน  50,000 บำท 
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุ ก่อสร้ำง ได้แก่ อิฐ หิน ปูน ทรำย ตะป ูกระเบ้ือง สำยยำง และวัสดุงำนก่อสร้ำง  ท่ีจ ำเป็น
ต่ำงๆ ส ำหรับงำนก่อสร้ำงและงำนปรับปรุงซ่อมแซมท่ัวไป ของงำนอนรุักษ์แหล่งน้ ำและป่ำไม้ ต้ังจ่ำยต้ังจ่ำยจำกเงิน
อุดหนุนท่ัวไป ปรำกฏในแผนงำนกำรเกษตร (กองส่งเสริมกำรเกษตร) 
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แผนงานการพาณิชย ์
งานกิจการประปา       รวม  574,200 บาท 
งบด าเนินงาน        รวม   50,000 บาท 
ค่าใช้สอย        รวม   50,000 บาท 
ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม      จ ำนวน 50,000 บำท 
- เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำและจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์เพื่อบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมระบบประปำในหมู่บ้ำนท่ีช ำรุด หรือ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรบริกำรของระบบประปำหมู่บ้ำน ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุน
ท่ัวไป ปรำกฏในแผนงำนกำรพำณิชย์(กองช่ำง) 
 
งบลงทุน        รวม  524,200 บาท 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       รวม  524,200 บาท 
ค่ำก่อสร้ำงส่ิงสำธำรณูปโภค 
- โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองแช่ไม้ หมู่ 2 งบประมาณ  361,000  บาท ปริมำณงำน  
ก่อสร้ำงระบบประปำหมู่บ้ำน หอถังสูง(ทรงลูกบอล) ขนำด 12 ลบ.ม. พร้อมงำนเดินท่อ PVC ระบบจ่ำยน้ ำ ขนำด Ø 
2 ½ นิ้ว ยำว 20  เมตร  ตำมแบบมำตรฐำนกรมทรัพยำกรน้ ำ (ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) 
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสะเดำ หน้ำท่ี 128) ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรำกฏในแผนงำนกำรพำณิชย์(กอง
ช่ำง) 

- โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน  บ้านสะบ้า หมู่ที่ 16 งบประมาณ 163,200 บาท  ปริมำณงำน ติดต้ังถัง
กรองน้ ำ  จ ำนวน 1 ชุด พร้อมงำนเดินท่อ PVC ระบบจ่ำยน้ ำ ยำว 216 เมตร  ตำมแบบแปลนขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลสะเดำ(ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสะเดำ หน้ำท่ี 128)           
ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรำกฏในแผนงำนกำรพำณิชย์(กองช่ำง) 
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แผนงานงบกลาง 
งบกลาง         รวม  19,175,219 บาท 
งบกลาง         รวม  19,175,219 บาท 
งบกลาง         รวม  19,175,219 บาท 
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม      จ ำนวน  205,000 บำท 
- เพื่อจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตำมกฎหมำยกองทุนประกันสังคมของลูกจ้ำง ขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ จ ำนวน 175,000 บำท และต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ัวไป (ระบุวัตถุประสงค์) จ ำนวน 
30,000  บำท  ปรำกฏในแผนงำนงบกลำง (ส ำนักปลัด) 
  
เบ้ียยังชีพผู้สูงอำยุ       จ ำนวน 13,802,800  บำท 
- เงินสนับสนุนเบ้ียยังชีพผู้สูงอำยุ จ ำนวน 1,690 คน จ ำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 13,802,800 บำท ต้ังจ่ำยจำกเงิน
อุดหนุนท่ัวไป(ระบุวัตถุประสงค์) ปรำกฏในแผนงำนงบกลำง (กองสวัสดิกำรสังคม) 
  
เบ้ียยังชีพคนพิกำร       จ ำนวน 4,512,000 บำท 
- เงินสนับสนุนเบ้ียยังชีพคนพิกำร จ ำนวน 470 คน จ ำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 4,512,000 บำท ต้ังจ่ำยจำกเงิน
อุดหนุนท่ัวไป (ระบุวัตถุประสงค์) ปรำกฏในแผนงำนงบกลำง (กองสวัสดิกำรสังคม) 
 
เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์       จ ำนวน 120,000 บำท 
- เงินสนับสนุนเบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จ ำนวน 20 คน จ ำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 120,000 บำท ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุน
ท่ัวไป ปรำกฏในแผนงำนงบกลำง (กองสวัสดิกำรสังคม) 
 
ส ำรองจ่ำย        จ ำนวน  102,885 บำท 
- เงินส ำรองจ่ำย เพื่อไว้ใช้จ่ำยในกรณีจ ำเป็นหรือในกิจกำรท่ีไม่สำมำรถคำดกำรณ์ไว้ล่วงหน้ำต้ังจ่ำยจำกเงิน
รำยได้ ปรำกฏในแผนงำนงบกลำง (ส ำนักปลัด) 
  
รายจ่ายตามข้อผูกพัน       จ านวน  215,000 บาท 
- เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภำพประจ ำต ำบลสะเดำ ประจ ำปี 2561 จ ำนวน 200,000 บำท  ต้ังจ่ำยจำกเงิน
อุดหนุนท่ัวไป ปรำกฏในแผนงำนงบกลำง (กองสำธำรณสุขฯ) 
- เงินทุนกำรศึกษำส ำหรับครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก    จ ำนวน  15,000  บำท 
(ตำมหนังสือ ด่วนท่ีสุด มท 1816.4/ว 1507 ลงวันท่ี 3 สิงหำคม 2559 )ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนท่ัวไป (ระบุ
วัตถุประสงค์)ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ (กองกำรศึกษำฯ) 
  
เงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น (กบท.)  จ ำนวน 200,000  บำท 
- เงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น (กบท.) (ตำมหนังสือ ส ำนักงำนกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญ
ข้ำรำชกำร ท่ี มท 0808.5/ ว28 ลงวันท่ี 21 กรกฎำคม 2559) ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนงบกลำง 
(ส ำนักปลัด) 
  
  


