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128  ม.2  ซอย-  ถนนหวยราช-กระสัง  แขวง/ตําบล สนวน
  เขต/อําเภอ หวยราช  จังหวัดบุรีรัมย  31000

พื้นที่ 31.00 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด 5,597 คน
ชาย 2,729 คน

หญิง 2,868 คน

ขอมูล ณ วันที่ 8 เมษายน 2565



ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

องคการบริหารส่วนตําบลสนวน
อําเภอหวยราช  จังหวัดบุรีรัมย
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ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลสนวน

           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผูบริหารทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลสนวน จะไดเสนอรางขอบัญญัติงบ
ประมาณรายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลสนวนอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผูบริหารทองถิ่น
องคการบริหารสวนตําบลสนวน จึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง ตลอด
จนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 23,167,544.36 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 38,784,173.09 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 9,331,220.72 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 
บาท

1.1.5 รายการกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 6 โครงการ รวม 516,000.00 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2.1 รายรับจริง จํานวน 15,918,163.87 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 28,524.10 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 45,858.80 บาท

หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน 87,170.87 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 302,991.00 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 15,453,619.10 บาท

หมวดเงินอุดหนุน จํานวน 0.00 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 9,671,915.00 บาท

2.3 รายจายจริง จํานวน 28,382,500.90 บาท ประกอบดวย
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งบกลาง จํานวน 9,998,838.00 บาท

งบบุคลากร จํานวน 11,057,220.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 5,188,362.41 บาท

งบลงทุน จํานวน 213,900.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 1,924,180.49 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 0.00 บาท

2.4 รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 9,671,915.00 บาท

2.5 มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ จํานวน 468,970.00 บาท

2.6 รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

2.7 รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท
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คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลสนวน
อําเภอหวยราช  จังหวัดบุรีรัมย

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2563

ประมาณการ
ปี 2564

ประมาณการ
ปี 2565

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 28,524.10 186,000.00 34,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

45,858.80 37,500.00 55,400.00

หมวดรายไดจากทรัพยสิน 87,170.87 79,000.00 87,100.00

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 302,991.00 175,500.00 305,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 464,544.77 478,000.00 481,500.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 15,453,619.10 16,622,000.00 15,619,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

15,453,619.10 16,622,000.00 15,619,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุน 17,527,972.00 17,900,000.00 18,899,500.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

17,527,972.00 17,900,000.00 18,899,500.00

รวม 33,446,135.87 35,000,000.00 35,000,000.00
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คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลสนวน
อําเภอหวยราช  จังหวัดบุรีรัมย

2. รายจาย

รายจาย
รายจายจริง
ป 2563

ประมาณการ
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 9,998,838.00 11,128,107.00 11,218,120.00

งบบุคลากร 11,057,220.00 12,632,830.00 12,752,980.00

งบดําเนินงาน 5,188,362.41 8,786,163.00 7,805,400.00

งบลงทุน 213,900.00 658,900.00 1,264,500.00

งบเงินอุดหนุน 1,924,180.49 1,794,000.00 1,959,000.00

รวมจายจากงบประมาณ 28,382,500.90 35,000,000.00 35,000,000.00
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ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ
องคการบริหารส่วนตําบลสนวน
อําเภอห้วยราช  จังหวัดบุรีรัมย
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บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององคการบริหารส่วนตําบลสนวน
อําเภอห้วยราช  จังหวัดบุรีรัมย

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 8,971,900

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 350,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 6,626,800

แผนงานสาธารณสุข 2,671,500

แผนงานสังคมสงเคราะห 1,293,000

แผนงานเคหะและชุมชน 1,870,880

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 560,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 555,000

แผนงานการเกษตร 882,800

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 11,218,120

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 35,000,000
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องคการบริหารสวนตําบลสนวน
อําเภอหวยราช  จังหวัดบุรีรัมย

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 11,218,120 11,218,120
    งบกลาง 11,218,120 11,218,120

หนา : 1/9
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แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 5,305,600 1,411,500 6,717,100
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,916,720 0 2,916,720

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,388,880 1,411,500 3,800,380

งบดําเนินงาน 1,562,000 358,000 1,920,000
    คาตอบแทน 62,000 106,000 168,000

    คาใชสอย 870,000 102,000 972,000

    คาวัสดุ 210,000 140,000 350,000

    คาสาธารณูปโภค 420,000 10,000 430,000

งบลงทุน 224,800 91,000 315,800
    คาครุภัณฑ 224,800 91,000 315,800

งบเงินอุดหนุน 19,000 0 19,000
    เงินอุดหนุน 19,000 0 19,000

รวม 7,111,400 1,860,500 8,971,900

หนา : 2/9
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

รวม

งบดําเนินงาน 350,000 350,000
    คาตอบแทน 100,000 100,000

    คาใชสอย 100,000 100,000

    คาวัสดุ 150,000 150,000

รวม 350,000 350,000

หนา : 3/9
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แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 1,110,000 1,402,200 2,512,200
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,110,000 1,402,200 2,512,200

งบดําเนินงาน 170,000 2,119,400 2,289,400
    คาใชสอย 100,000 930,300 1,030,300

    คาวัสดุ 70,000 1,078,100 1,148,100

    คาตอบแทน 0 50,000 50,000

    คาสาธารณูปโภค 0 61,000 61,000

งบลงทุน 0 145,200 145,200
    คาครุภัณฑ 0 145,200 145,200

งบเงินอุดหนุน 0 1,680,000 1,680,000
    เงินอุดหนุน 0 1,680,000 1,680,000

รวม 1,280,000 5,346,800 6,626,800

หนา : 4/9
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แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข

รวม

งบบุคลากร 902,000 902,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 902,000 902,000

งบดําเนินงาน 1,387,000 1,387,000
    คาตอบแทน 70,000 70,000

    คาใชสอย 1,197,000 1,197,000

    คาวัสดุ 120,000 120,000

งบลงทุน 142,500 142,500
    คาครุภัณฑ 142,500 142,500

งบเงินอุดหนุน 240,000 240,000
    เงินอุดหนุน 240,000 240,000

รวม 2,671,500 2,671,500

หนา : 5/9
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แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์

รวม

งบบุคลากร 1,073,000 0 1,073,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,073,000 0 1,073,000

งบดําเนินงาน 200,000 0 200,000
    คาตอบแทน 20,000 0 20,000

    คาใชสอย 110,000 0 110,000

    คาวัสดุ 70,000 0 70,000

งบเงินอุดหนุน 0 20,000 20,000
    เงินอุดหนุน 0 20,000 20,000

รวม 1,273,000 20,000 1,293,000

หนา : 6/9
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แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าและประปา รวม

งบบุคลากร 1,178,280 0 1,178,280
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,178,280 0 1,178,280

งบดําเนินงาน 602,000 5,000 607,000
    คาตอบแทน 46,000 0 46,000

    คาใชสอย 276,000 0 276,000

    คาวัสดุ 280,000 0 280,000

    คาสาธารณูปโภค 0 5,000 5,000

งบลงทุน 85,600 0 85,600
    คาครุภัณฑ 80,600 0 80,600

    คาที่ดินและสิ่งกอสราง 5,000 0 5,000

รวม 1,865,880 5,000 1,870,880

หนา : 7/9
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดําเนินงาน 350,000 210,000 560,000
    คาใชสอย 350,000 210,000 560,000

รวม 350,000 210,000 560,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานก่อสร้าง รวม

งบลงทุน 555,000 555,000
    คาที่ดินและสิ่งกอสราง 555,000 555,000

รวม 555,000 555,000

หนา : 8/9
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แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

รวม

งบบุคลากร 370,400 0 370,400
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 370,400 0 370,400

งบดําเนินงาน 442,000 50,000 492,000
    คาใชสอย 316,000 50,000 366,000

    คาวัสดุ 126,000 0 126,000

งบลงทุน 20,400 0 20,400
    คาครุภัณฑ 20,400 0 20,400

รวม 832,800 50,000 882,800

หนา : 9/9
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รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565
องคการบริหารสวนตําบลสนวน
อําเภอหวยราช  จังหวัดบุรีรัมย

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565
หมวดภาษีอากร
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 125,585.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีบํารุงทองที่ 55,408.30 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 0.00 24,524.10 180,000.00 -83.33 % 30,000.00
     ภาษีป้าย 4,264.00 4,000.00 6,000.00 -33.33 % 4,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 185,257.30 28,524.10 186,000.00 34,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 1,804.20 1,687.80 1,800.00 -5.56 % 1,700.00
     คาธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00
     คาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจงสถานที่
จําหนายอาหารหรือสะสมอาหาร

500.00 0.00 0.00 100.00 % 500.00

     คาธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิว เพื่อ
การโฆษณา

220.00 60.00 200.00 0.00 % 200.00

     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 279.00 755.00 0.00 0.00 % 0.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย 270.00 280.00 200.00 50.00 % 300.00
     คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 2,200.00 400.00 2,200.00 -81.82 % 400.00
     คาปรับการผิดสัญญา 11,344.00 35,416.00 11,000.00 218.18 % 35,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

     คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

11,277.00 6,500.00 11,000.00 -40.91 % 6,500.00

     คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

0.00 500.00 0.00 100.00 % 500.00

     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 100.00 260.00 100.00 200.00 % 300.00
     คาใบอนุญาตอื่น ๆ 0.00 0.00 1,000.00 -100.00 % 0.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 37,994.20 45,858.80 37,500.00 55,400.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ดอกเบี้ย 79,269.03 87,170.87 79,000.00 10.25 % 87,100.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 79,269.03 87,170.87 79,000.00 87,100.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจาง 175,500.00 249,000.00 175,500.00 42.45 % 250,000.00
     รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 70,500.00 53,991.00 0.00 100.00 % 55,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 246,000.00 302,991.00 175,500.00 305,000.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีรถยนต 275,189.93 275,123.26 275,000.00 0.00 % 275,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 9,061,356.95 8,418,424.77 9,000,000.00 -5.56 % 8,500,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ 2,094,560.47 2,085,571.59 2,080,000.00 0.24 % 2,085,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 45,180.92 37,445.10 45,000.00 -15.56 % 38,000.00
     ภาษีสรรพสามิต 4,856,530.93 4,219,554.81 4,850,000.00 -11.34 % 4,300,000.00
     คาภาคหลวงแร 48,252.50 45,832.68 45,000.00 2.22 % 46,000.00
     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 42,820.24 37,487.89 42,000.00 -4.76 % 40,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

285,541.00 334,179.00 285,000.00 17.54 % 335,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 16,709,432.94 15,453,619.10 16,622,000.00 15,619,000.00
หมวดเงินอุดหนุน
     เงินอุดหนุนทั่วไป 17,534,180.00 17,527,972.00 17,900,000.00 5.58 % 18,899,500.00

รวมหมวดเงินอุดหนุน 17,534,180.00 17,527,972.00 17,900,000.00 18,899,500.00
รวมทุกหมวด 34,792,133.47 33,446,135.87 35,000,000.00 35,000,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลสนวน

อําเภอหวยราช  จังหวัดบุรีรัมย

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 35,000,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 34,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง จํานวน 30,000 บาท

-ตั้งไวตามทะเบียนผูอยูในขายตองชําระภาษี

ภาษีป้าย จํานวน 4,000 บาท

-ตั้งไวตามทะเบียนผูอยูในขายตองชําระภาษี

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 55,400 บาท
คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 1,700 บาท

-ประมาณการใกลเคียงกับที่ไดรับจริงของปที่ผานมา  ตาม
ทะเบียนผูอยูในขายตองชําระคาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาต
การขายสุรา

คาธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล จํานวน 10,000 บาท

-ประมาณการเทากับที่ไดรับจริงของปที่ผานมา  ตามทะเบียนผูได
รับอนุญาตประกอบกิจการ เก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล

คาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจงสถานที่จําหนาย
อาหารหรือสะสมอาหาร

จํานวน 500 บาท

-ประมาณการใกลเคียงกับที่ไดรับจริงของปที่ผานมา  ตาม
ทะเบียนผูขออนุญาต

คาธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิว เพื่อการ
โฆษณา

จํานวน 200 บาท

-ประมาณการใกลเคียงกับที่ไดรับจริงของปที่ผานมา  ตาม
ทะเบียนผูขออนุญาตประกอบกิจการ

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย จํานวน 300 บาท

-ประมาณการใกลเคียงกับที่ไดรับจริงของปที่ผานมา  ตาม
ทะเบียนผูขออนุญาตประกอบกิจการ
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คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 400 บาท

-ประมาณการใกลเคียงกับที่ไดรับจริงของปที่ผานมา  ตามเปอร
เซ็นยอดคาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก

คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 35,000 บาท

-ประมาณการใกลเคียงกับที่ไดรับจริงของปที่ผานมา  ตามยอด
การปรับคาปรับการผิดสัญญา

คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

จํานวน 6,500 บาท

-ประมาณการใกลเคียงกับที่ไดรับจริงของปที่ผานมา  ตาม
ทะเบียนผูอยูในขายตองชําระคาใบอนุญาตประกอบการคา
สําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ

คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

จํานวน 500 บาท

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 300 บาท

-ประมาณการใกลเคียงกับที่ไดรับจริงของปที่ผานมา  ตาม
ทะเบียนผูอยูในขายตองชําระคาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุม
อาคาร

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 87,100 บาท
ดอกเบี้ย จํานวน 87,100 บาท

-ประมาณการใกลเคียงกับที่ไดรับดอกเบี้ยของปที่ผานมา

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 305,000 บาท
คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจาง จํานวน 250,000 บาท

ประมาณการไว คาดวาจะมีรายไดจากการขายแบบแปลน

รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จํานวน 55,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 15,619,000 บาท

ภาษีรถยนต จํานวน 275,000 บาท

-ประมาณการใกลเคียงกับที่ไดรับจริงของปที่ผานมา

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 8,500,000 บาท

-ประมาณการใกลเคียงกับที่ไดรับจริงของปที่ผานมา
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ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ จํานวน 2,085,000 บาท

-ประมาณการใกลเคียงกับที่ไดรับจริงของปที่ผานมา

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 38,000 บาท

-ประมาณการใกลเคียงกับที่ไดรับจริงของปที่ผานมา

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 4,300,000 บาท

-ประมาณการใกลเคียงกับที่ไดรับจริงของปที่ผานมา

คาภาคหลวงแร จํานวน 46,000 บาท

-ประมาณการใกลเคียงกับที่ไดรับจริงของปที่ผานมา

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 40,000 บาท

-ประมาณการใกลเคียงกับที่ไดรับจริงของปที่ผานมา

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 335,000 บาท

-ประมาณการใกลเคียงกับที่ไดรับจริงของปที่ผานมา

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุน รวม 18,899,500 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 18,899,500 บาท

-ประมาณการสูงกวาที่ไดรับจริงของปที่ผานมา คาดวาจะไดรับจัด
สรรเพิ่มขึ้น
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 94,771 87,160 100,000 0 % 100,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 4,200 3,584 5,000 0 % 5,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 6,710,400 6,873,800 7,764,000 1.92 % 7,912,800

เบี้ยยังชีพความพิการ 2,519,200 2,362,400 2,534,400 -8.43 % 2,320,800

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 6,000 6,000 18,000 0 % 18,000

เงินสํารองจาย 275,300 64,580 480,707 -82.63 % 83,510

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

0 0 0 100 % 322,010

คาใช้จายในการจัดการจราจร 0 0 50,000 -80 % 10,000

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบล
สนวน

349,670 349,896 350,000 0 % 350,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารสวนตําบลสนวน
อําเภอห้วยราช    จังหวัดบุรีรัมย์
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินสมทบเข้าระบบหลักประกันสุขภาพ 86,508 86,418 90,000 0 % 90,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

155,000 165,000 342,000 -100 % 0

เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทําศพข้าราชการ/พนักงาน 0 0 0 100 % 2,000

เงินชวยคาทําศพลูกจ้างประจํา 0 0 0 100 % 2,000

เงินชวยคาทําศพพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 2,000

รวมงบกลาง 10,201,049 9,998,838 11,734,107 11,218,120
รวมงบกลาง 10,201,049 9,998,838 11,734,107 11,218,120
รวมงบกลาง 10,201,049 9,998,838 11,734,107 11,218,120

รวมแผนงานงบกลาง 10,201,049 9,998,838 11,734,107 11,218,120
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

514,080 514,080 514,080 0 % 514,080

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 42,120 42,120 42,120 0 % 42,120

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 42,120 42,120 42,120 0 % 42,120

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารสวนตําบล

86,400 86,400 86,400 0 % 86,400
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

2,232,000 2,232,000 2,232,000 0 % 2,232,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,916,720 2,916,720 2,916,720 2,916,720
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 1,316,100 1,404,900 1,675,690 -10.6 % 1,498,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

84,000 84,000 84,000 0 % 84,000

เงินประจําตําแหนง 126,000 126,000 126,000 0 % 126,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 179,940 190,500 207,240 5.33 % 218,280

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 347,241 482,160 407,920 7.52 % 438,600

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 42,000 42,260 24,000 0 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,095,281 2,329,820 2,524,850 2,388,880
รวมงบบุคลากร 5,012,001 5,246,540 5,441,570 5,305,600

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน 0 0 42,000 0 % 42,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 20,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 2,671 10,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 2,671 52,000 62,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ 0 146,815 220,000 -31.82 % 150,000

คาจ้างเหมาบริการ                             
121,845 0 0 0 % 0

คาจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย 0 54,000 0 0 % 0

คาจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย 
99,000 0 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 54,000 60,000 60,000 -33.33 % 40,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 59,014 45,472 100,000 -50 % 50,000

โครงการจัดการเลือกตั้ง 0 0 0 100 % 500,000

วันที่พิมพ์ : 8/4/2565  11:27 หน้า : 4/40
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการจัดประชุมประชาคมหมู
บ้าน/ประชาคมท้องถิ่น

24,000 0 20,000 -50 % 10,000

โครงการจัดประชุมรประชาคมหมู
บ้าน/ประชาคมท้องถิ่น

0 16,460 0 0 % 0

โครงการปกป้องสถาบันชาติ 0 18,850 20,000 -50 % 10,000

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด 44,820 0 50,000 -40 % 30,000

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฏหมายแกผู้
บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานสวน
ตําบล  ลูกจ้าง พนักงานจ้างและประชาชน
ตําบลสนวน

0 0 0 100 % 30,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 53,750 54,850 40,000 25 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 456,429 396,447 510,000 870,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 76,485 278,584 220,000 -63.64 % 80,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 17,685 20,000 0 % 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 77,723.93 38,520.46 69,000 -56.52 % 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 12,692 91,986 153,000 -47.71 % 80,000

วัสดุอื่น 0 0 5,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 166,900.93 426,775.46 467,000 210,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 227,066.3 201,864.93 280,000 -10.71 % 250,000

วันที่พิมพ์ : 8/4/2565  11:27 หน้า : 5/40
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาบริการโทรศัพท์ 9,867.54 8,894.91 20,000 0 % 20,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 116,715.6 122,481.1 150,000 0 % 150,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 353,649.44 333,240.94 450,000 420,000
รวมงบดําเนินงาน 976,979.37 1,159,134.4 1,479,000 1,562,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้พนักงาน 0 0 33,500 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องถายเอกสาร 0 120,000 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน 
(แบบแขวน) ขนาด 30,000 บีทียู

0 0 0 100 % 39,700

จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บานเปิด 0 0 0 100 % 29,500

จัดซื้อเต็นท์ผ้าใบ 0 0 0 100 % 48,000

จัดซื้อโต๊ะพับ หน้าไฟเบอร์ พับครึ่งได้ 0 0 20,000 15 % 23,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซื้อตู้ลําโพงอเนกประสงค์ 0 0 0 100 % 7,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ 
XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens

0 0 0 100 % 33,600

วันที่พิมพ์ : 8/4/2565  11:27 หน้า : 6/40

30



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 0 0 22,000 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One 
สําหรับงานสํานักงาน 

0 0 34,000 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับ
งานประมวลผล

0 0 0 100 % 44,000

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ Network

0 14,900 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ 
หรือชนิด LED สี

0 0 15,000 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด 
LED ขาวดํา

0 2,500 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)

0 4,200 12,900 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 141,600 137,400 224,800
รวมงบลงทุน 0 141,600 137,400 224,800

วันที่พิมพ์ : 8/4/2565  11:27 หน้า : 7/40
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

โครงการศูนย์ปฏิบัติการรวมในการชวย
เหลือประชาชนขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น อําเภอห้วยราช  จังหวัดบุรรีรัมย์

19,000 0 0 0 % 0

โครงการศูนย์ปฏิบัติการรวมในการชวย
เหลือประชาชนขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น อําเภอห้วยราช จังหวัดบุรรีรัมย์

0 19,000 19,000 0 % 19,000

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 33,000 25,000 25,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 52,000 44,000 44,000 19,000
รวมงบเงินอุดหนุน 52,000 44,000 44,000 19,000

รวมงานบริหารทั่วไป 6,040,980.37 6,591,274.4 7,101,970 7,111,400
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 1,094,652 1,129,400 1,220,000 -1.64 % 1,200,000

เงินประจําตําแหนง 42,000 38,500 42,000 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 150,360 153,360 162,040 4.6 % 169,500

วันที่พิมพ์ : 8/4/2565  11:27 หน้า : 8/40
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 9,060 6,060 1,380 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,296,072 1,327,320 1,425,420 1,411,500
รวมงบบุคลากร 1,296,072 1,327,320 1,425,420 1,411,500

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

11,700 21,400 100,000 -50 % 50,000

คาเชาบ้าน 0 0 42,000 0 % 42,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 14,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 8,200 12,500 14,400 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 19,900 33,900 156,400 106,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ 0 1,480 12,000 0 % 12,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 50,604 37,410 60,000 -50 % 30,000

วันที่พิมพ์ : 8/4/2565  11:27 หน้า : 9/40
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการจัดทําแผนที่ภาษี 90,000 0 0 0 % 0

โครงการประชาสัมพันธ์และการจัดเก็บภาษี
เคลื่อนที่

350 0 0 100 % 30,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 18,800 20,400 45,000 -33.33 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 159,754 59,290 117,000 102,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 40,474.9 35,831.6 60,000 0 % 60,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 92,290 84,511 100,000 -20 % 80,000

รวมค่าวัสดุ 132,764.9 120,342.6 160,000 140,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการไปรษณีย์ 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 10,000 10,000
รวมงบดําเนินงาน 312,418.9 213,532.6 443,400 358,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้ทํางาน 0 3,500 0 0 % 0

จัดซื้อเก้าอืทํางาน 10,000 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 8/4/2565  11:27 หน้า : 10/40
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน 
(ราคารวมคาติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบ
แขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 
BTU

0 0 0 100 % 42,500

จัดซื้อตู้เหล็ก  ชนิด  2  บานเปิด 0 0 0 100 % 16,500

จัดซื้อตู้เหล็ก ชนิด 2 บานเปิด 0 16,500 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จัดซื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ 29,900 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก  สําหรับ
งานประมวลผล

0 0 0 100 % 22,000

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ 
หรือ LED ขาวดํา

0 0 0 100 % 10,000

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)

4,200 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 44,100 20,000 0 91,000
รวมงบลงทุน 44,100 20,000 0 91,000

รวมงานบริหารงานคลัง 1,652,590.9 1,560,852.6 1,868,820 1,860,500
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 7,693,571.27 8,152,127 8,970,790 8,971,900

วันที่พิมพ์ : 8/4/2565  11:27 หน้า : 11/40
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

70,200 86,100 214,357 -53.35 % 100,000

รวมค่าตอบแทน 70,200 86,100 214,357 100,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ 0 0 10,000 0 % 10,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการพัฒนาศักยภาพและฝึกทบทวน 
อปพร.อบต.สนวน

150,056 0 0 0 % 0

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

16,441 45,444 0 100 % 20,000

โครงการอบรมให้ความรู้และฝึกซ้อมแผน
เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย

0 0 0 100 % 20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 13,590 53,120 10,000 400 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 180,087 98,564 20,000 100,000

วันที่พิมพ์ : 8/4/2565  11:27 หน้า : 12/40
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ค่าวัสดุ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 30,000 -33.33 % 20,000

วัสดุกอสร้าง 1,506 0 20,000 0 % 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 6,962 18,370 63.31 % 30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 22,964.4 10,121.9 25,000 -20 % 20,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 130,000 0 0 0 % 0

วัสดุเครื่องดับเพลิง 12,000 0 45,000 -33.33 % 30,000

วัสดุจราจร 0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 166,470.4 17,083.9 138,370 150,000
รวมงบดําเนินงาน 416,757.4 201,747.9 372,727 350,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ซอมบํารุงรักษาและซอมแซมรถบรรทุกน้ํา
อเนกประสงค์ (รถดับเพลิง) 

0 0 291,630 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 291,630 0
รวมงบลงทุน 0 0 291,630 0

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 416,757.4 201,747.9 664,357 350,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 416,757.4 201,747.9 664,357 350,000

วันที่พิมพ์ : 8/4/2565  11:27 หน้า : 13/40

37



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 333,060 359,400 385,980 81.36 % 700,000

เงินประจําตําแหนง 0 0 0 100 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 321,000 286,680 352,040 1.12 % 356,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 12,000 7,000 12,000 0 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 666,060 653,080 750,020 1,110,000
รวมงบบุคลากร 666,060 653,080 750,020 1,110,000

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 2,310 0 0 0 % 0

คาจ้างเหมาบริการ 0 3,956 50,000 -40 % 30,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 17,050 23,848 30,000 -33.33 % 20,000

โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม 49,200 0 0 100 % 30,000

วันที่พิมพ์ : 8/4/2565  11:27 หน้า : 14/40
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 16,150 35,000 -42.86 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 68,560 43,954 115,000 100,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 36,138 35,820 40,000 0 % 40,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 18,770 58,420 30,000 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 54,908 94,240 70,000 70,000
รวมงบดําเนินงาน 123,468 138,194 185,000 170,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

โครงการจัดซื้อและติดตั้งซุ้มเฉลิมพระ
เกียรติพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูหัวมหาวชิราลงกรณ  บดิน
ทรเทพยวรางกูร  รัชกาลที่ 10

99,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิดสองบานเปิด 11,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องพิมพ์ Multifunction  ชนิดเลเซอร์ 
หรือชนิด LED สี แบบ Network

16,900 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 8/4/2565  11:27 หน้า : 15/40
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 16,900 16,900 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 143,800 16,900 0 0
รวมงบลงทุน 143,800 16,900 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 933,328 808,174 935,020 1,280,000
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 756,410 799,680 853,240 4.89 % 895,000

เงินวิทยฐานะ 59,500 42,000 42,000 60 % 67,200

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 361,200 368,880 388,790 -2.26 % 380,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 60,000 60,000 60,000 0 % 60,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,237,110 1,270,560 1,344,030 1,402,200
รวมงบบุคลากร 1,237,110 1,270,560 1,344,030 1,402,200

วันที่พิมพ์ : 8/4/2565  11:27 หน้า : 16/40
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 50,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 51,800 30,950 50,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 51,800 30,950 50,000 50,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ 0 0 0 100 % 30,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 10,506 20,526 30,000 0 % 30,000

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ 49,830 49,830 0 100 % 50,000

โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมเด็ก
และผู้ปกครองสูอาเซียน

0 0 0 100 % 30,000

โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนปฐมวัย 0 0 18,000 0 % 18,000

โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการบริหาร
สถานศึกษา

609,910 597,150 752,150 0.02 % 752,300

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 5,700 1,000 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 675,946 668,506 820,150 930,300

วันที่พิมพ์ : 8/4/2565  11:27 หน้า : 17/40
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 0 17,480 50,000 0 % 50,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 1,753 30,000 0 % 30,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 42,698 38,000 40,000 2,320.25 % 968,100

คาอาหารเสริม (นม) 639,633.92 637,299.48 920,613 -100 % 0

วัสดุกอสร้าง 0 0 0 100 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 682,331.92 694,532.48 1,040,613 1,078,100
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 13,779.49 14,054.75 20,000 0 % 20,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 3,438 5,008 15,000 0 % 15,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 15,151.2 26,000 0 % 26,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 17,217.49 34,213.95 61,000 61,000
รวมงบดําเนินงาน 1,427,295.41 1,428,202.43 1,971,763 2,119,400

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้พนักงาน 0 0 0 100 % 14,500

จัดซื้อชั้นวางรองเท้าสําหรับเด็กปฐมวัย 0 0 0 100 % 15,000

วันที่พิมพ์ : 8/4/2565  11:27 หน้า : 18/40

42



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

จัดซื้อตู้ยาสามัญประจําบ้าน สําหรับเด็ก
ปฐมวัย

0 0 0 100 % 3,000

จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บานเปิด 0 0 0 100 % 11,800

จัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอีรับประทานอาหาร 
สําหรับเด็กปฐมวัย

0 0 0 100 % 60,000

จัดซื้อมูลี่ / มานปรับแสง ติดตั้งศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.สนวน

0 0 0 100 % 28,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตตั้ง
ถังหมึกพิมพ์ (Ink  Tank Printer)

0 0 0 100 % 12,900

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 145,200
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

0 0 320,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 320,000 0
รวมงบลงทุน 0 0 320,000 145,200

วันที่พิมพ์ : 8/4/2565  11:27 หน้า : 19/40
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสวนราชการ 1,474,000 1,355,960 1,480,000 13.51 % 1,680,000

รวมเงินอุดหนุน 1,474,000 1,355,960 1,480,000 1,680,000
รวมงบเงินอุดหนุน 1,474,000 1,355,960 1,480,000 1,680,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 4,138,405.41 4,054,722.43 5,115,793 5,346,800
รวมแผนงานการศึกษา 5,071,733.41 4,862,896.43 6,050,813 6,626,800

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 333,060 352,740 379,360 63.43 % 620,000

เงินประจําตําแหนง 0 0 42,000 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 216,000 216,000 216,000 0 % 216,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 24,000 24,000 24,000 0 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 573,060 592,740 661,360 902,000
รวมงบบุคลากร 573,060 592,740 661,360 902,000

วันที่พิมพ์ : 8/4/2565  11:27 หน้า : 20/40
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน 0 13,500 60,000 0 % 60,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 10,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 3,240 10,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 16,740 70,000 70,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ 29,850 16,090 50,000 20 % 60,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 15,100 24,504 30,000 -33.33 % 20,000

โครงการ 1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่นใสใจสิ่ง
แวดล้อม

0 0 0 100 % 10,000

โครงการการแพทย์ฉุกเฉิน  อบต.สนวน 507,256.1 456,418 0 0 % 0

โครงการการแพทย์ฉุกเฉิน อบต.สนวน 0 0 660,000 0 % 660,000

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในตําบล
สนวน

0 0 0 100 % 50,000

วันที่พิมพ์ : 8/4/2565  11:27 หน้า : 21/40
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในตําบล
สนวน

49,000 0 120,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมการบริหารจัดการขยะ 49,430 49,750 0 100 % 50,000

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัย 0 79,145 0 0 % 0

โครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือด
ออก

205,734.36 184,434.18 250,000 0 % 250,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้าฯ

42,885 36,429 47,000 0 % 47,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 78,270 18,520 50,000 0 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 977,525.46 865,290.18 1,207,000 1,197,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 28,008 26,006 30,000 0 % 30,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 50,000 -40 % 30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 1,489.2 2,227 30,000 -33.33 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 26,211 17,024 40,000 0 % 40,000

รวมค่าวัสดุ 55,708.2 45,257 150,000 120,000
รวมงบดําเนินงาน 1,033,233.66 927,287.18 1,427,000 1,387,000

วันที่พิมพ์ : 8/4/2565  11:27 หน้า : 22/40
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานทึบชนิดสองบาน
เปิด 

0 11,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดซื้อเครื่องพนยุงแบบหมอกควัน 0 0 0 100 % 118,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In  One  
สําหรับสํานักงาน

0 0 0 100 % 17,000

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด
หมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Print)

0 0 0 100 % 7,500

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด 
LED สี แบบ Net work 

9,900 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 9,900 11,000 0 142,500
รวมงบลงทุน 9,900 11,000 0 142,500

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

อุดหนุนองค์กรประชาชน 0 0 0 100 % 240,000

วันที่พิมพ์ : 8/4/2565  11:27 หน้า : 23/40
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

อุดหนุนองค์กรประชาชน 240,000 240,000 240,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 240,000 240,000 240,000 240,000
รวมงบเงินอุดหนุน 240,000 240,000 240,000 240,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 1,856,193.66 1,771,027.18 2,328,360 2,671,500
รวมแผนงานสาธารณสุข 1,856,193.66 1,771,027.18 2,328,360 2,671,500

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 732,180 758,760 808,120 5.8 % 855,000

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 150,000 157,560 167,950 4.79 % 176,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 9,420 1,860 13,000 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 933,600 960,180 1,031,070 1,073,000
รวมงบบุคลากร 933,600 960,180 1,031,070 1,073,000

วันที่พิมพ์ : 8/4/2565  11:27 หน้า : 24/40
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 20,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 63,000 0 0 0 % 0

คาจ้างเหมาบริการ 0 16,899 50,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 13,200 9,974 30,000 0 % 30,000

โครงการฝึกอบรมคายเด็กและเยาวชน
ตําบลสนวน

49,860 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมสงเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น
องค์การบริหารสวนตําบลสนวน

49,950 0 0 100 % 30,000

โครงการอบรมคายเด็กและเยาวชนตําบล
สนวน

0 0 0 100 % 30,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 2,200 0 30,000 -33.33 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 178,210 26,873 110,000 110,000
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ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 17,631 39,917 40,000 0 % 40,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 19,470 29,970 30,000 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 37,101 69,887 70,000 70,000
รวมงบดําเนินงาน 215,311 96,760 180,000 200,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้ทํางาน 5,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิดบานทึบ สองบาน
เปิด

11,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิดแบบบานเลื่อน 0 15,000 0 0 % 0

จัดซื้อตู้ล็อกเกอร์  18 ชั้น
0 8,000 0 0 % 0

จัดซื้อโต๊ะทํางาน 4,200 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คาจัดซื้ออุปกรณ์อานบัตร
อเนกประสงค์(Smart Card Reader) 

1,400 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบโน๊ตบุ๊ค 15,900 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด 
LED สี แบบ Network

19,800 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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จัดซื้ออุปกรณ์อานบัตรแบบ
อเนกประสงค์(Smart Card  Reader)

0 1,400 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 57,300 24,400 0 0
รวมงบลงทุน 57,300 24,400 0 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

อุดหนุนกาชาดให้แกเหลากาชาดจังหวัด
บุรีรัมย์

10,000 10,000 10,000 -100 % 0

อุดหนุนกิ่งกาชาดให้แกกิ่งกาชาดอําเภอ
ห้วยราช

10,000 10,000 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 20,000 20,000 10,000 0
รวมงบเงินอุดหนุน 20,000 20,000 10,000 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 1,226,211 1,101,340 1,221,070 1,273,000
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51
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล

อุดหนุนกาชาดให้แกเหลากาชาดจังหวัด
บุรีรัมย์

0 0 0 100 % 10,000

อุดหนุนกิ่งกาชาดให้แกเหลากิ่งกาชาด
อําเภอห้วยราช

0 0 0 100 % 10,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 20,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 20,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 0 0 0 20,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,226,211 1,101,340 1,221,070 1,293,000

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 817,728 782,580 1,016,100 11.83 % 1,136,280

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 2,220 9,980 -100 % 0
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เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 859,728 826,800 1,068,080 1,178,280
รวมงบบุคลากร 859,728 826,800 1,068,080 1,178,280

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน 55,700 15,000 0 0 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 46,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 25,000 25,000 25,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 80,700 40,000 25,000 46,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 114,100 0 0 0 % 0

คาจ้างเหมาบริการ 0 217,825 646,080 -65.02 % 226,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 17,150 17,948 50,000 -40 % 30,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม 25,965 4,000 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 157,215 239,773 716,080 276,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 19,886 19,234 20,000 50 % 30,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 100,000 41,364 120,000 -16.67 % 100,000

วัสดุกอสร้าง 2,475 13,446 50,000 80 % 90,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 20,000 0 % 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 4,490.72 1,156.5 10,000 0 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 19,866 19,513 20,000 50 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 146,717.72 94,713.5 240,000 280,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 0 0 5,000 -100 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 5,000 0
รวมงบดําเนินงาน 384,632.72 374,486.5 986,080 602,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน 0 0 2,900 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ  ขนาด 20,000 
BTU

0 0 0 100 % 30,600

จัดซื้อโต๊ะปฏิบัติงาน 0 0 3,600 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อคอมพิวเตอร์ แบบ 1 16,900 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ 
หรือชนิด LED สี

0 0 15,000 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet 
Printer) สําหรับกระดาษขนาด A3

7,000 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพย์สิน 0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 23,900 0 21,500 80,600
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการปรับปรุงพัฒนาหอกระจายขาวไร้
สาย

0 0 500,000 -100 % 0

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K)

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K) 
คากอสร้าง

0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 500,000 5,000
รวมงบลงทุน 23,900 0 521,500 85,600
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รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 1,268,260.72 1,201,286.5 2,575,660 1,865,880
งานไฟฟ้าและประปา

งบดําเนินงาน
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 5,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 5,000

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบไฟฟ้า 101,500 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 101,500 0 0 0
รวมงบลงทุน 101,500 0 0 0

วันที่พิมพ์ : 8/4/2565  11:27 หน้า : 32/40

56



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า 
หมูที่  2  บ้านสนวนนอก  และหมูที่ 3  
บ้านสนวนใน

0 0 310,643 -100 % 0

โครงการขยายเขตระบบจําหนายไฟฟ้าแรง
ต่ํา  ระบบประปาหมูบ้านองค์การบริหาร
สวนตําบลสนวน

0 244,220.49 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 244,220.49 310,643 0
รวมงบเงินอุดหนุน 0 244,220.49 310,643 0

รวมงานไฟฟ้าและประปา 101,500 244,220.49 310,643 5,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 1,369,760.72 1,445,506.99 2,886,303 1,870,880
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการจัดการแขงขันกีฬาต้านยาเสพติด 
(สนวนเกมส์)

324,192 317,216 350,000 0 % 350,000

รวมค่าใช้สอย 324,192 317,216 350,000 350,000
รวมงบดําเนินงาน 324,192 317,216 350,000 350,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 324,192 317,216 350,000 350,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการจัดงานวันสําคัญทางศาสนา
และวันสําคัญทางราชการ

0 0 30,000 166.67 % 80,000

โครงการจัดกิจกรรมเข้ารวมงานประเพณี
มหกรรมวาวอิสานจังหวัดบุรีรัมย์

100,000 0 0 100 % 80,000

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 20,596 19,693 0 100 % 20,000
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โครงการจัดงานวันสําคัญทางศาสานาและ
วันสําคัญทางราชการ

59,099 23,269 0 0 % 0

โครงการจัดสงกิจกรรมเข้ารวมงานมหกรรม
ประเพณีวาวอีสานบุรีรัมย์

0 119,000 0 0 % 0

โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี
สงกรานต์และวันผู้สูงอายุ

89,134 0 0 100 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 268,829 161,962 30,000 210,000
รวมงบดําเนินงาน 268,829 161,962 30,000 210,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนที่ทําการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์ 10,000 0 0 0 % 0

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอห้วยราช 10,000 20,000 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 20,000 20,000 0 0
รวมงบเงินอุดหนุน 20,000 20,000 0 0

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 288,829 181,962 30,000 210,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 613,021 499,178 380,000 560,000
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างถนนดิน พร้อมวางทอ
ระบายน้ํา คสล. หมูที่ 10 
บ้านหนองโพธิ์

403,000 0 0 0 % 0

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพย์สิน 0 0 0 100 % 50,000

โครงการตอเติมอาคารสํานักงาน 0 0 0 100 % 500,000

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K)

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K) 
คากอสร้าง

0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 403,000 0 0 555,000
รวมงบลงทุน 403,000 0 0 555,000

รวมงานก่อสร้าง 403,000 0 0 555,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 403,000 0 0 555,000
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 37,400 457.22 % 208,400

เงินประจําตําแหนง 0 0 42,000 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 216,000 162,000 112,800 -4.26 % 108,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 24,000 18,000 36,000 -66.67 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 240,000 180,000 228,200 370,400
รวมงบบุคลากร 240,000 180,000 228,200 370,400

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 25,000 0 0 0 % 0

คาจ้างเหมาบริการ 0 55,500 216,000 4.63 % 226,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการดําเนินงานตามกิจกรรมของศูนย์
บริการและถายทอดเทคโนโลยีเกษตร
ประจําตําบลสนวน

0 0 0 100 % 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในบริเวณ
สํานักงาน

0 0 50,000 0 % 50,000

โครงการฝึกอบรมอาชีพเกษตร 0 0 30,000 -100 % 0

โครงการหมูบ้านเศรษฐกิจพอเพียง 0 0 60,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 400 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 25,000 55,900 376,000 316,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 19,153 1,400 10,000 0 % 10,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 20,000 0 % 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุกอสร้าง 14,374 15,877 30,000 0 % 30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 2,293.6 2,337.4 10,000 -40 % 6,000

วัสดุการเกษตร 18,680 49,985 50,000 -20 % 40,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 54,500.6 69,599.4 130,000 126,000
รวมงบดําเนินงาน 79,500.6 125,499.4 506,000 442,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์กอสร้าง

จัดซื้อครุภัณฑ์กอสร้างเครื่องเจาะดิน 0 0 0 100 % 9,500
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องตัดหญ้า 0 0 0 100 % 10,900

จัดซื้อรถตัดหญ้าแบบรถเข็น 12,000 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 12,000 0 0 20,400
รวมงบลงทุน 12,000 0 0 20,400

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 331,500.6 305,499.4 734,200 832,800
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ 0 0 0 100 % 20,000

โครงการสงเสริมการปลูกต้นไม้และดูแล
รักษาต้นไม้

45,960 44,340 30,000 0 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 45,960 44,340 30,000 50,000
รวมงบดําเนินงาน 45,960 44,340 30,000 50,000

รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 45,960 44,340 30,000 50,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รวมแผนงานการเกษตร 377,460.6 349,839.4 764,200 882,800
รวมทุกแผนงาน 29,228,758.06 28,382,500.9 35,000,000 35,000,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลสนวน

อําเภอหวยราช   จังหวัดบุรีรัมย

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 35,000,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 11,218,120 บาท
งบกลาง รวม 11,218,120 บาท

งบกลาง รวม 11,218,120 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 100,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม    
สําหรับพนักงานจาง  พนักงานจางตามภารกิจและ
พนักงานจางทั่วไปในอัตรารอยละ 5 ของคาตอบแทน
รายเดือน
เป็นไปตาม พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533
เป็นไปตามหนังสือ สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ดวนที่สุด ที่ มท.0809.5/ว 9 
ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 
เป็นไปตามหนังสือ สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ 
ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท.0809.5/ว 81
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม  2557 
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เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 5,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม  
สําหรับพนักงานจาง  พนักงานจางตามภารกิจและ
พนักงานจางทั่วไป
ในอัตรารอยละ 5  ของคาตอบแทนรายเดือน
เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533
เป็นไปตาม พระราชบัญญัติเงินทดแทน 
(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2561
เป็นไปตามหนังสือ สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ 
ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท.0809.5/ว 9 
ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 
เป็นไปตามหนังสือ สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ 
ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท.0809.5/ว 81 
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม  2557 

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 7,912,800 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินเบี้ยรองรับการจัดสวัสดิการใหผูสูงอายุที่มี
อายุ  60 ปีบริบูรณขึ้นไป  ที่มีคุณสมบัติครบตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูง
อายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  (ฉบับที่ 4 )พ.ศ.2562
  และ ผูมีสิทธิจะไดรับการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ   ดังนี้
ผูสูงอายุ 60-69 ปี จํานวน 511 คนๆละ  600  บาทตอ
เดือน    เป็นเงิน     3,679,200  บาท
ผูสูงอายุ 70-79 ปี จํานวน 300 คนๆละ  700  บาทตอ
เดือน    เป็นเงิน     2,520,000  บาท
ผูสูงอายุ 80-89 ปี จํานวน  133 คนๆละ   800  บาทตอ
เดือน  เป็นเงิน     1,276,800  บาท
ผูสูงอายุ 90 ปีขึ้นไป จํานวน 24 คนๆละ 1,000 บาทตอ
เดือน  เป็นเงิน        288,000  บาท
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว3028 ลง
วันที่ 6 มิถุนายน 2561 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจาย
เงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(ฉบับที่ 4 )พ.ศ.2562
เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)
หนาที่  77  ลําดับที่  78
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เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 2,320,800 บาท

-  เพื่อจายสวัสดิการเบี้ยความพิการใหแกคนพิการผูมีสิทธิ์
ตามหลักเกณฑกําหนด โดยคนพิการที่มีสิทธิจะไดรับเบี้ยยังชีพ
คนละ  800 และ1,000 บาทตอเดือน  ดังนี้
ผูพิการ อายุ 18 ปึขึ้นไป  จํานวน 244 คนๆละ 800 บาท
ตอเดือน  เป็นเงิน   2,342,400  บาท 
ผูพิการ อายุต่ํากวา 18  ปี จํานวน 16 คนๆละ 1,000 บาท
ตอเดือน  เป็นเงิน   192,000  บาท 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑ
การจายเบี้ยความพิการใหคนพิการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2553 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) 
หนาที่  77  ลําดับที่  79

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส จํานวน 18,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูป่วยเอดสที่แพทยได
รับรอง
โดยผูป่วยเอดสที่มีสิทธิ จะไดรับเบี้ยยังชีพคนละ 500 บาทตอ
เดือน   จํานวน 3 คน
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงิน
สงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ.2548
เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) 
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เงินสํารองจาย จํานวน 83,510 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายกรณีจําเป็นเรงดวน ในการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย  กรณีเหตุฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น
หรือบรรเทาปัญหาความเดือดรอนของประชาชน  เชน  การ
ปองกันและแกไขปัญหาอุทกภัย   วาตภัย  ภัยแลง ภัย
หนาว  อัคคีภัย   ไฟป่า  น้ําป่าไหลหลาก   แผนดินถลม  ฯลฯ  
การเตรียมการตอการเผชิญเหตุสาธารณภัยตลอดทั้งปี 
เป็นไปตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก 
ที่ มท.0301.4/ว667 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545 
หนังสือ มท.0808.2/ว3215 
ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559
 และหนังสือ ที่ มท.0808.2/ว4072 
ลงวันที่ 15  กรกฎาคม  2559  

รายจายตามขอผูกพัน

คาใชจายในการจัดการจราจร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในการแกไขปัญหาจราจร ที่ประชาชน
ไดรับประโยชนโดยตรง เชน  การทาสีตีเสน  สัญญาณไฟ
จราจร สามเหลี่ยมหยุดตรวจ  ปายจราจร  กระจกโคงจราจร 
กระบองไฟจราจร กรวจจราจร  แผงกั้นจราจร  
แผงพลาสติกใสน้ําจราจร   เสาลมลุกจราจร  
เสื้อจราจร  ยางชลอความเร็ว หมวกจราจร  ฯลฯ 
เป็นตนเป็นไปตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท.0808.2/ว3892 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 
 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ 
มท.0313.4/ว3203 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2539

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 322,010 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
สวนทองถิ่นตามระเบียบฯ ที่กําหนด
เป็นไปตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการสวนทองถิ่น ที่ มท.0808.5/ว 29 
ลงวันที่ 12 กรกฏาคม 2560
เป็นไปตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการสวนทองถิ่น ที่ มท.0808.5/ว 30 
ลงวันที่ 12 กรกฏาคม 2560
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เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลสนวน จํานวน 350,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลสนวน  
ตามหลักเกณฑ กฎหมาย  ระเบียบที่กําหนด และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท.0891.4/ว2502 
ลงวันที่  20 สิงหาคม 2553  เรื่อง แนวทางการสนับสนุน
การดําเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชนและขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น  ประกอบกับหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการตั้ง
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ.2561

เงินสมทบเขาระบบหลักประกันสุขภาพ จํานวน 90,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบเขาระบบหลักประกันสุขภาพ  
ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ    
ลงวันที่   28 มิถุนายน 2549 เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ
เพื่อสนับสนุนใหองคการบริหารสวนตําบลหรือเทศบาล
ดําเนินการและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพ
ในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการตั้งงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ.2561

เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทําศพขาราชการ/พนักงาน จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาชวยเหลือเงินชวยพิเศษ เงินชวยคาทําศพขา
ราชการ/พนักงาน
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2546และที่แกไขเพิ่มเติม
เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.,กท.และก.อบต. ที่ มท.0809.3
/ว90 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2560

เงินชวยคาทําศพพนักงานจาง จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาชวยเหลือเงินชวยพิเศษ เงินชวยคาทําศพพนักงาน
จาง
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2546และที่แกไขเพิ่มเติม
เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.,กท.และก.อบต. ที่ มท.0809.3/
ว 90 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2560

วันที่พิมพ : 8/4/2565  11:28:04 หนา : 5/84

69



เงินชวยคาทําศพลูกจางประจํา จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาชวยเหลือเงินชวยพิเศษ เงินชวยคาทําศพลูกจาง
ประจํา
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2546และที่แกไขเพิ่มเติม
เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.,กท.และก.อบต. ที่ มท.0809.3
/ว90 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2560

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 7,111,400 บาท

งบบุคลากร รวม 5,305,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,916,720 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 514,080 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกนายกและรองนายกองคการบริหาร
สวนตําบล  จํานวน  3  อัตรา  
เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล  เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2557

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกนายกและรองนายกองคการบริหาร
สวนตําบล  จํานวน  3  อัตรา  
เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล  เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2557
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คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกนายกและรองนายกองคการบริหาร
สวนตําบล  จํานวน  3  อัตรา  
เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล  เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2557

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกเลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล  เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2557

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 2,232,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลสนวน  
เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหาร
สวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหาร
สวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,388,880 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,498,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล
 จํานวน  4  อัตรา  ดังนี้
1.นักบริหารงานทองถิ่น (ปลัด อบต.)     
2.นักบริหารงานทั่วไป (หัวหนาสํานักปลัด)          
3.นักวิเคราะหนโยบายและแผน    
4.นักทรัพยากรบุคคล     
- เป็นไปตาม ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดบุรีรัมย เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชน
ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2559
เป็นไปตามแผนอัตรากําลัง  3  ปี 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 84,000 บาท

- เพื่อจายคาตอบแทนพิเศษรายเดือน
นักบริหารงานทองถิ่น (ปลัด อบต)
เป็นไปตาม ประกาศ ก.จ.  ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง
หลักเกณฑและการบริหารงานวิธีการกําหนดอัตรา
เงินเดือนและจํานวนเงินที่ปรับเพิ่ม สําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ.
หรือคณะกรรมการกลางขาราชการสวนทองถิ่น
รับรองวาคุณวุฒินั้น เป็นคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
สําหรับตําแหนงที่ไดรับแตงตั้ง (ฉบับที่ 4)
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 126,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงรายเดือน  
นักบริหารงานทองถิ่น (ปลัด อบต.) 
- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงรายเดือน
นักบริหารงานทั่วไป (หัวหนาสํานักปลัด) 
เป็นไปตาม ประกาศ ก.จ.  ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง
หลักเกณฑและการบริหารงานวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือน
และจํานวนเงินที่ปรับเพิ่ม สําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ.หรือคณะ
กรรมการกลางขาราชการสวนทองถิ่นรับรองวาคุณวุฒินั้น 
เป็นคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงสําหรับตําแหนง
ที่ไดรับแตงตั้ง (ฉบับที่ 4)
และเป็นไปตาม ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดบุรีรัมย เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตรา
เงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น
(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2559

คาจางลูกจางประจํา จํานวน 218,280 บาท

- เป็นไปตาม ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและการให
ลูกจางขององคการบริหารสวนตําบลไดรับคาจาง(ฉบับที่ 4) 
พ.ศ.2558
เป็นไปตามแผนอัตรากําลัง  3  ปี 
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 438,600 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจางพนักงานจางตามภารกิจ 
คาจางพนักงานจางทั่วไป  สํานักงานปลัด  
จํานวน  4  อัตรา  ดังนี้
 พนักงานจางตามภารกิจ  2 อัตรา
        1.  ตําแหนง   ผูชวยนักทรัพยากรบุคคล
        2.  ตําแหนง   ผูชวยเจาพนักงานธุรการ
 พนักงานจางทั่วไป 2 อัตรา
        1.ตําแหนง   พนักงานขับรถยนต 
        2.ตําแหนง   แมบาน  
เป็นไปตาม ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
บุรีรัมย เรื่องหลักเกณฑเกี่ยวกับพนักงานจาง (ฉบับที่ 4)
พ.ศ.2558
เป็นไปตามแผนอัตรากําลัง  3  ปี  (พ.ศ.2561-2563)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 24,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาครองชีพชั่วคราวรายเดือนของพนักงานจาง 
เป็นไปตาม ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
บุรีรัมย เรื่องหลักเกณฑเกี่ยวกับพนักงานจาง (ฉบับที่ 2)

งบดําเนินงาน รวม 1,562,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 62,000 บาท
คาเชาบาน จํานวน 42,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบลผูมีสิทธิ์ตาม
ระเบียบฯ 
เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบาน
ของขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 แกไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร (เงินชวยเหลือการ
ศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา)
เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 
และที่แกไขเพิ่มเติมและหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท.0803/ว1318 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2559

ค่าใช้สอย รวม 870,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ จํานวน 150,000 บาท

คาจางเหมาบริการ                             
- เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือ หรือทําปกหนังสือ 
คากําจัดสิ่งปฏิกูล  คาจางเหมาแรงงานทําของ คาจางเหมา
ทําความสะอาด และบริการที่จําเป็นอื่น ๆ
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก 
ที่ มท.0808.2/ ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 40,000 บาท

1  คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  
จํานวน  20,000  บาท
-เพื่อจายเป็นคาการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท 0808.2/
ว 0766 ลว.5 ก.ค. 2563 เรื่องระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2562
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
2  คาเลี้ยงรับรอง        จํานวน  20,000  บาท
-เพื่อจายเป็นคาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถิ่น 
หรือคณะกรรมการ หรือ คณะอนุกรรมการที่ไดรับแตงตั้ง
ตามกฎหมาย หรือระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวง
มหาดไทยหรือการประชุมระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น
กับองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น
กับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน  
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท 0808.2/
ว 0766 ลว.5 ก.ค. 2563 เรื่องระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2562
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนสําหรับคณะผู
บริหาร พนักงานสวนตําบล  ลูกจางประจําและพนักงานจาง  
คาเบี้ยเลี้ยง  คาพาหนะ คาเชา ที่พักและคาใชจายอื่น ๆ  
ในการเดินทางไปราชการ  หรือไปอบรมสัมมนาของ
พนักงานสวนตําบล  ลูกจาง คณะผูบริหาร และสมาชิกสภา 
เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
คาใชจายในการฝึกอบรม  และการเขารับการฝึกอบรมของเจา
หนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557

โครงการจัดการเลือกตั้ง จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดการเลือกตั้ง 
โดยมีคาใชจายเชน คาตอบแทนคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ทองถิ่น   คาตอบแทนคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง  
คาพาหนะ  คาเอกสาร  คาวิทยากร  คาอาหารและเครื่องดื่ม 
อื่นๆที่ใชในโครงการ ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวม
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองทองถิ่น พ.ศ.2559 
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท.0808.2
/ ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 
เรื่อง การซักซอมการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี งบ
ประมาณ พ.ศ.2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
หนาที่ 106 ลําดับที่ 180 
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โครงการจัดประชุมประชาคมหมูบาน/ประชาคมทองถิ่น จํานวน 10,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดประชุมประชาคม
หมูบาน/ประชาคมทองถิ่น   โดยมีคาใชจายเชน 
คาเอกสาร  คาวิทยากร  คาอาหารและ
เครื่องดื่ม อื่นๆที่ใชในโครงการ ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวม
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองทองถิ่น พ.ศ.2559 
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท.0808.2
/ ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 
เรื่อง การซักซอมการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2564 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หนาที่ 105 ลําดับที่ 174

โครงการปกปองสถาบันชาติ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการโครงการปกปอง
สถาบันชาติ โดยมีคาใชจายเชน 
คาเอกสาร  คาวิทยากร  คาอาหารและ
เครื่องดื่ม อื่นๆที่ใชในโครงการ ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวม
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองทองถิ่น พ.ศ.2559 
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท.0808.2
/ ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 
เรื่อง การซักซอมการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2565 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หนาที่ 105 ลําดับที่ 177 
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โครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับยาเสพติด จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมใหความรูเกี่ยว
กับยาเสพติด โดยมีคาใชจายเชน 
คาเอกสาร  คาวิทยากร  คาอาหารและ
เครื่องดื่ม อื่นๆที่ใชในโครงการ ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวม
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองทองถิ่น พ.ศ.2559 
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท.0808.2
/ ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 
เรื่อง การซักซอมการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2565 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หนาที่ 106 ลําดับที่ 179

โครงการอบรมใหความรูดานกฏหมายแกผูบริหาร สมาชิกสภาทอง
ถิ่น พนักงานสวนตําบล  ลูกจาง พนักงานจางและประชาชนตําบล
สนวน

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมใหความรูดาน
กฏหมายแกผูบริหาร สมาชิกสภาทองถิ่น พนักงานสวน
ตําบล ลูกจาง พนักงานจางและประชาชนตําบลสนวน โดยมีคาใช
จายเชน คาเอกสาร  คาวิทยากร  คาอาหารและ
เครื่องดื่ม อื่นๆที่ใชในโครงการ ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวม
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองทองถิ่น พ.ศ.2559 
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท.0808.2
/ ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 
เรื่อง การซักซอมการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2565 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หนาที่ 52 ลําดับที่ 1 
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน เชน เครื่อง
ถายเอกสาร, เครื่องคอมพิวเตอรพรอม
อุปกรณ, ตู,โต๊ะ, เกาอี้, ตามปกติทั่วไป  ฯลฯ 
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท.0808.2
/ ว 0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562  
เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบกับการพิจารณา
งบประมาณรายจายประจําปี ในลักษณะคาใชสอย  วัสดุและ
คาสาธารณูปโภค

ค่าวัสดุ รวม 210,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซื้อวัสดุสํานักงาน  น้ําดื่มสําหรับบริการ
ประชาชนในสํานักงาน เครื่องใชตางๆ เชน  น้ําจืดที่ซื้อจาก
เอกชน  กระดาษ แฟม ปากกา ดินสอไมบรรทัด ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท
.0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ  ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุสิ้น
เปลืองวัสดุประกอบและอะไหล  เชน ฟิวส หลอด
ไฟ บัลลาสต สตารทเตอรสายไฟอื่นๆ   ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท
.0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัวใชภายในสํานักงาน  
ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุสิ้นเปลือง  วัสดุประกอบและอะไหล เชน
 แกวน้ํา จานรอง ถวย ชาม ชอนสอม น้ําตาล น้ําปลา น้ํามันพืช 
ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท
.0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอรตางๆ  ประเภทวัสดุคง
ทน  วัสดุสิ้นเปลือง  วัสดุประกอบและอะไหลเชน  แผนหรือจาน
บันทึกขอมูลตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอรพน
หมึก ผาหมึก  ฯลฯ
เป็นไปตาม  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท
.0808.2/ว1248  ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท
.0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ค่าสาธารณูปโภค รวม 420,000 บาท
คาไฟฟา จํานวน 250,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาไฟฟาสํานักงาน อบต.สนวน
เป็นไปตามเป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก 
ที่ มท.0808.2/ ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 
 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบกับการพิจารณา
งบประมาณรายจายประจําปี ในลักษณะคาใชสอย  วัสดุและ
คาสาธารณูปโภค

คาบริการโทรศัพท จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาบริการโทรศัพทของสํานักงาน อบต.สนวน
เป็นไปตามเป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก
 ที่ มท.0808.2/ ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
  เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบกับการพิจารณา
งบประมาณรายจายประจําปี ในลักษณะคาใชสอย  วัสดุและ
คาสาธารณูปโภค

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 150,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ที่ใชในราชการ 
อบต.สนวน
เป็นไปตามเป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก 
ที่ มท.0808.2/ ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 
 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบกับการพิจารณา
งบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใชสอย  วัสดุและ
คาสาธารณูปโภค
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งบลงทุน รวม 224,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 224,800 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (แบบแขวน) ขนาด 30,000 
บีทียู

จํานวน 39,700 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (แบบ
แขวน) ขนาด 30,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 39,700
 บาท (ราคารวมคาติดตั้ง) โดยมีคุณลักษณะตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงาน
ประมาณ ดังนี้
1) ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดไมต่ํากวา 30,000 บีทียู
2) ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมคาติดตั้ง
3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็นขนาดไม
เกิน 40,000 บีทียู ตองไดรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5
4) ตองเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนวย
สงความเย็นและหนวยระบายความรอนจากโรงงานเดียวกัน
5) มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร
6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากขอ 3)นอก
เหนือจากการพิจารณาดานราคาแลว เพื่อเป็นการประหยัด
พลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีคาประสิทธิภาพ
พลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกวา
7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
   (1) แบบแยกสวน ประกอบดวยอุปกรณ ดังนี้ สวิตช 1 ตัว ทอ
ทองแดงไปกลับหุมฉนวนยาว 4 เมตรสายไฟยาวไมเกิน 15 เมตร
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท  0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28  พฤษภาคม 2564
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จัดซื้อตูเหล็ก แบบ 2 บานเปิด จํานวน 29,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตูเหล็กแบบ 2 บาน จํานวน 5 หลัง ๆ
 ละ 5,900 บาท จัดหาโดยมีคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงานประมาณ ดังนี้  
- มีมือจับชนิดบิด
- มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
- คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ( มอก.)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท  0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28  พฤษภาคม 2564

จัดซื้อเต็นทผาใบ จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเต็นทผาใบ จํานวน 2 ชุด ๆ ละ 24,000
 บาท จัดโดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
- เต็นทผาใบทรงโคงขนาดกวางไมนอยกวา กวาง  4 x ยาว 8 x 
สูง 2.5 ม.
- โครงสรางเต็นใชทอเหล็กอาบสังกะสี
- ผาใบคลุมหลังคา เป็นผาคูนิลอนอยางดี 
- จัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด เนื่องจากไมมีในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท  0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28  พฤษภาคม 2564

จัดซื้อโต๊ะพับ หนาไฟเบอร พับครึ่งได จํานวน 23,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค HDPE จํานวน 10
 ชุด ๆ ละ 2,300 บาท จัดโดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
- ขนาดกวางไมนอยกวา กวาง  75 x ยาว 180 x สูง 74 ซม.
- โครงขาเหล็ก 
- จัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด เนื่องจากไมมีในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท  0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28  พฤษภาคม 2564
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ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ

จัดซื้อตูลําโพงอเนกประสงค จํานวน 7,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตูลําโพงอเนกประสงค จํานวน 2 ชุด ๆ
 ละ 3,500 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
1) ขนาดดอกลําโพง:คูหนา 15 นิ้ว
2) กําลังขับไมนอยกวา 100 Watt
3) มีไมโครโฟนไรสาย 
4) รองรับการเชื่อมตอสัญญาณ BLUTOOTH 
5) ลําโพงมาพรอมลอลาก สะดวกในการเคลื่อนที่
- จัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด เนื่องจากไมมีในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท  0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28  พฤษภาคม 2564

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI 
Lumens

จํานวน 33,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ระดับ XGA 
ขนาด 4,000 ANSI Lumens จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 33,600
 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
1) เป็นเครื่องฉายภาพเลนสเดียว สามารถตอกับอุปกรณเพื่อฉาย
ภาพจากคอมพิวเตอรและวิดีโอ
2) ใช 3D DLP หรือ 3 LCD หรือ LCD Panel หรือระบบ DLP
3) ระดับ XGA เป็นระดับความละเอียดของภาพ
4) ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดคาความสองสวางขั้น
ต่ํา (ANSI Lumens)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท  0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28  พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ   กอง
มาตรฐานงบประมาณ 1   สํานักงานประมาณ

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส
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จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 44,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล  จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 22,000 บาท โดยมี
คุณลักษณะตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัด
หาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ดังนี้ 
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) จํานวน 1 หนวย โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยาง
หนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
        1) ในกรณีที่มีหนวยความจําแบบ Cache Memory รวม
ในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 4 MB ตองมีความ
เร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 2.3 GHz และมีหนวย
ประมวลผลดานกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไมนอย
กวา 10 แกน หรือ
        2) ในกรณีที่มีหนวยความจําแบบ Cache Memory รวม
ในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 6 MB ตองมีความ
เร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 1.8 GHz และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถในการ
ประมวลผลสูง
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไม
นอยกวา 8 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
นอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
นอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมนอยกวา 1,366 x 768 Pixel 
และมีขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย
กวา 3 ชอง
- มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมนอยกวา 1ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน ไมนอยกวา 1
 ชอง
- สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท  0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28  พฤษภาคม 2564
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งบเงินอุดหนุน รวม 19,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 19,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

โครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น อําเภอหวยราช จังหวัดบุรรีรัมย

จํานวน 19,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนใหแกองคการบริหารสวนตําบลบาน
ตะโก  ในการดําเนินงานศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององคกรปกครองทองถิ่น  อําเภอหวยราช  
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องคการบริหารสวนตําบลสนวน  หนาที่ 53  ลําดับที่  4

งานบริหารงานคลัง รวม 1,860,500 บาท
งบบุคลากร รวม 1,411,500 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,411,500 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน
พนักงานสวนทองถิ่น  
กองคลัง   จํานวน 5 อัตรา  ดังนี้
1.นักบริหารงานคลัง  (ผอ.กองคลัง)
2.นักวิชาการเงินและบัญชี  2  อัตรา
3.เจาพนักงานพัสดุ
4.เจาพนักงานจัดเก็บรายได
เป็นไปตาม ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดบุรีรัมย เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5)
เป็นไปตามแผนอัตรากําลัง  3  ปี 
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงรายเดือน  นักบริหารงานคลัง 
(ผอ.กองคลัง)
 เป็นไปตาม ประกาศ ก.จ.  ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องหลักเกณฑ
และการบริหารงานวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือนและจํานวนเงิน
ที่ปรับเพิ่ม สําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ.หรือคณะกรรมการกลาง
ขาราชการสวนทองถิ่นรับรองวาคุณวุฒินั้น เป็นคุณสมบัติ
เฉพาะตําแหนงสําหรับตําแหนงที่ไดรับแตงตั้ง (ฉบับที่ 4)
และเป็นไปตาม ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดบุรีรัมย เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตรา
เงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น 
(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2559

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 169,500 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจางพนักงานจางตามภารกิจ คาจางพนักงาน
จางทั่วไป และคาตอบแทนพิเศษชั่วคราวใหแกพนักงานจาง
ตามภารกิจ และคาจางพนักงานจางทั่วไป 
- ตําแหนงผูชวยเจาพนักงานพัสดุ
เป็นไปตาม ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดบุรีรัมย เรื่องหลักเกณฑเกี่ยวกับพนักงานจาง 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558
เป็นไปตามแผนอัตรากําลัง  3  ปี 
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งบดําเนินงาน รวม 358,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 106,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560      
- เป็นคาตอบแทนคณะกรรมการดําเนินการซื้อหรือการจาง
คณะกรรมการตรวจงานจาง   และผูควบคุมงานกอสราง
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
หนังสือที่  มท  0808.3/ว4213 ลว 9 ธ.ค.2546 
และหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0406.4/ว18  
ลว 27 ก.พ.2551และคําสั่งองคการบริหารสวนตําบลสนวน  
เป็นไปตามหนังกระทรวงการคลัง ที่ กค.0402.5/ว 156 
ลงวันที่ 19 กันยายน 2560

คาเชาบาน จํานวน 42,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบล
ผูมีสิทธิ์ตามระเบียบฯ 
เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบาน
ของขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 แกไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 14,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแก
 พนักงานสวนตําบลและ ลูกจางประจํา 
 เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานสวนทองถิ่น 
พ.ศ.2541 และที่แกไขเพิ่มเติมและหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท.0803/ว1318 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2559
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ค่าใช้สอย รวม 102,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ จํานวน 12,000 บาท

1.คาจางเหมาบริการ             จํานวน  12,000  บาท       
-เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือ หรือทําปกหนังสือ 
คากําจัดสิ่งปฏิกูล  คาจางเหมาแรงงานทําของ คาจางเหมา
ทําความสะอาด ฯลฯ  และบริการที่จําเป็นอื่น ๆ
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท.0808.2
/ ว 7120  ลงวันที่  9  ธันวาคม  2559

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนสําหรับพนักงาน
สวนตําบล  ลูกจางประจําและพนักงานจาง  คาเบี้ยเลี้ยง  คา
พาหนะ คาเชา ที่พักและคาใชจายอื่น ๆ  ในการเดินทางไป
ราชการ  หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล  ลูกจาง 
เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
คาใชจายในการฝึกอบรม  และการเขารับการฝึกอบรมของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557

โครงการประชาสัมพันธและการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการประชาสัมพันธและ
การจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่  โดยมีคาใชจายเชน คาจางเหมาจัดทํา
ปายไวนิล  คาจัดทําปายประชาสัมพันธการชําระภาษี     คาจัด
ทําเอกสารประชาสัมพันธการชําระภาษี  คาวัสดุ อุปกรณที่จําเป็น
อื่นในโครงการ ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัด
งานการจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559  
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 104 ลําดับ 173
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน เชน เครื่อง
ถายเอกสาร, เครื่องคอมพิวเตอรพรอม
อุปกรณ, ตู,โต๊ะ, เกาอี้,  ตามปกติทั่วไป  ฯลฯ  
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท.0808.2
/ ว 0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562  เรื่องหลักเกณฑและอัตรา
คาใชจายประกอบกับการพิจารณางบประมาณรายจาย
ประจําปี ในลักษณะคาใชสอย  วัสดุและคาสาธารณูปโภค

ค่าวัสดุ รวม 140,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นวัสดุสํานักงาน ของเครื่องใชตาง ๆ 
 ประเภทวัสดุคงทนวัสดุสิ้นเปลือง วัสดุประกอบและ
อะไหล เชน กระดาษ แฟม ปากกา ดินสอไมบรรทัดฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท
.0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอรตางๆ ประเภทวัสดุคงทน  
วัสดุสิ้นเปลือง  วัสดุประกอบและอะไหลเชนแผนหรือ
จานบันทึกขอมูลตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ
แบบเลเซอรพนหมึก ผาหมึก  ฯลฯ
เป็นไปตาม หลักการจําแนกประเภทรายจายสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑประจําปีงบประมาณ ของ อปท. ประกอบ
เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท
.0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย คาธนานัติ คาดวงตรา
ไปรษณียากร  ฯลฯ
เป็นไปตาม หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  
ที่ มท.0808.2/ว1657  ลงวันที่ 16  กรกฎาคม  2556
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งบลงทุน รวม 91,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 91,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคารวมคาติดตั้ง) แบบตั้ง
พื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 BTU

จํานวน 42,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคารวม
คาติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) 
ขนาด 24,000 บีทียูจํานวน 1 เครื่อง
รายละเอียด ดังนี้
1) ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดไมต่ํากวา 24,000 บีทียู
2) ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมคาติดตั้ง
3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็น ขนาด
ไมเกิน 40,000 บีทียู ตองไดรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5
4) ตองเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนวย
สงความเย็นละหนวยระบายความรอนจากโรงงานเดียวกัน
5) มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร
6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากขอ 3) นอก
เหนือจากการพิจารณาดานราคาแลว เพื่อเป็นการประหยัด
พลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีคา
ประสิทธิภาพ พลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกวา
7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
    (1) แบบแยกสวน ประกอบดวยอุปกรณ ดังนี้สวิตซ 1 ตัว ทอ
ทองแดงไปกลับหุมฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไมเกิน 15 เมตร
- เป็นไปตามคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ   กอง
มาตรฐานงบประมาณ 1   สํานักงานประมาณ

วันที่พิมพ : 8/4/2565  11:28:04 หนา : 28/84

92



จัดซื้อตูเหล็ก  ชนิด  2  บานเปิด จํานวน 16,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตูเก็บเอกสารแบบ 2 บานเปิด จํานวน 3
 ตัว ราคาตัวละ 5,500 บาท รวม 16,500 บาท
รายละเอียด ดังนี้
1) มีมือจับชนิดบิด
2) มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)
เป็นไปตาม บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบ
ประมาณ 1 สํานักงบประมาณ
เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท
.0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโน๊ตบุ๊ก  สําหรับงานประมวลผล จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง 
รายละเอียด ดังนี้
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหนวยประมวลผลกลาง(CPU) ไมนอยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) จํานวน  1 หนวย โดยมีลักษณะอยางใดอยาง
หนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
1) ในกรณีที่มีหนวยความจํา แบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 4 MB ตองมีความ
เร็ว สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 2.3 GHz และมีหนวย
ประมวลผลดานกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไมนอย
กวา 10 แกน หรือ
2) ในกรณีที่มีหนวยความจํา แบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 6 MB ตองมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 1.8 GHz และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถในการ
ประมวลผลสูง
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไม
นอยกวา 8 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
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นอยกวา 1 TB  หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
นอยกวา 250 GB จํานวน 1  หนวย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมนอยกวา 1,366 x 768 Pixel 
และมีขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย
กวา 3 ชอง
- มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง
- สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และBluetooth
- เป็นไปตามคุณลักษณะตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้น
ฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม

จัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร หรือ LED ขาวดํา จํานวน 10,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction 
เลเซอร หรือ LED ขาวดํา จํานวน 1 เครื่องรายละเอียด ดังนี้
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นอุปกรณที่มีความสามารถเป็น Pinter, Copier, Scanner 
และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 28 หนา
ตอนาที  (ppm)
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 256 MB
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 ได
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไมนอย
กวา 1,200x1,200 dpi
- มีถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถายสําเนาเอกสารได
- สามารถทําสําเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 99 สําเนา
- สามารถยอและขยายได 25 ถึง 400 เปอรเซ็นต
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
นอยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวน ไมนอยกวา 1 ชอง
- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 250 แผน
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom
- เป็นไปตามคุณลักษณะตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้น
ฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 350,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 350,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 100,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนในการปฏิบัติหนาที่ของอาสาสมัคร
ปองกันภัยฝ่ายพลเรือน ตามระเบียบกระทรางมหาดไทย หรือ
หนังสือสั่งการและคําสั่งองคการบริหารสวนตําบลสนวน
เป็นไปตามระเบียบกระทรางมหาดไทย วาดวยการเบิก
คาใชจายแกอาสาสมัครปองกันภัยฝ่ายพลเรือนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2560

ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือ หรือทําปก
หนังสือคากําจัดสิ่งปฏิกูล  คาจางเหมาแรงงานทําของ 
คาจางเหมาทําความสะอาด และบริการที่จําเป็นอื่นๆ ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท.0808.2
/ ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับการปองกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนน

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมให
ความรูเกี่ยวกับการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
โดยมีคาใชจายเชน คาจัดอบรม  คาเอกสารการอบรม 
คาอาหารและเครื่องดื่ม คาวัสดุ อุปกรณที่จําเป็นอื่นฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)
 หนาที่ 55 ลําดับที่ 11
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โครงการอบรมใหความรูและฝึกซอมแผนเกี่ยวกับการปองกันและ
ระงับอัคคีภัย

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรม
ใหความรูและฝึกซอมแผนเกี่ยวกับการปองกันและ
ระงับอัคคีภัย โดยมีคาใชจายเชน คาจัดอบรม  
คาเอกสารการอบรม คาอาหารและเครื่องดื่ม 
คาวัสดุ อุปกรณที่จําเป็นอื่นในโครงการ ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หนาที่ 56  ลําดับที่ 14

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให
สามารถใชงานไดตามปกติ
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท
.0808.2/  0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562 
 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบกับการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปี ในลักษณะคา
ใชสอย  วัสดุและคาสาธารณูปโภค

ค่าวัสดุ รวม 150,000 บาท
วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ ประเภทวัสดุ
คงทน  วัสดุสิ้นเปลือง  วัสดุประกอบและอะไหล 
เชน ฟิวส หลอดไฟ บัลลาสต สตารทเตอร 
สายไฟอื่นๆ ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท
.0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุกอสราง จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซื้อวัสดุ ทราย ปูน ตะปู คอน 
ทอน้ํา อุปกรณประปา เลื่อย จอบ เสียม สังกะสี กระเบื้อง ปูน
ซีเมนต วัสดุอุปกรณที่เกี่ยวของกับงานกอสราง ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท
.0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ประเภทวัสดุ
คงทน  วัสดุสิ้นเปลือง  วัสดุประกอบและอะไหล เชน
กระจกโคงมน  คีมล็อค ล็อคเกียร สัญญาณไฟกระพริบ 
แผงกั้น  สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ฟิลมกรองแสง 
ยางรถยนต น้ํามันเบรก แบตเตอรี่ อื่นๆฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท
.0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน  
น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน  แก๊สโซฮอร  น้ํามันเครื่อง 
แก๊สหุงตม จารบี ถาน  ก๊าช ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  
ที่ มท.0808.2/ว1094 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท.0808.2
/ ว 536 ลงวันที่ 19 มีนาคม  2561 
 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบกับการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปี ในลักษณะคา
ใชสอย  วัสดุและคาสาธารณูปโภค

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง  เชน  ถังดับเพลิง 
ลูกบอลดับเพลิง ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท
.0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุจราจร จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซื้อวัสดุจราจร  เชน  กรวยจราจร 
แผงกั้นจราจร  อื่น ๆ เป็นตน  ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท
.0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,280,000 บาท

งบบุคลากร รวม 1,110,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,110,000 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 700,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล  
จํานวน  2  อัตรา ดังนี้ 
     1. นักบริหารงานการศึกษา (ผูอํานวยการกองการศึกษา)
      2.นักวิชาการศึกษา
เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
บุรีรัมย เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น
(ฉบับที่ 5)  พ.ศ.2559
เป็นไปตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี 

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงรายเดือน ผูอํานวยการกองการ
ศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
บุรีรัมย เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น 
(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2559   

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 356,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจางพนักงานจาง  กองการศึกษา ศาสนา
 และวัฒนธรรม   จํานวน  2  อัตรา  ดังนี้
พนักงานจางตามภารกิจ  1  อัตรา
    ตําแหนง ผูชวยนักวิชาการศึกษา  
พนักงานจางทั่วไป   1  อัตรา
    ตําแหนง คนงานทั่วไป
เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดบุรีรัมย เรื่องหลักเกณฑเกี่ยวกับพนักงานจาง
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558
เป็นไปตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี 
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 12,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวและเงิน
ปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจางประจําปี 
เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดบุรีรัมย เรื่องหลักเกณฑการใหพนักงานสวนตําบล 
ลูกจาง และพนักงานจาง ขององคการบริหารสวนตําบล
ไดรับเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)

งบดําเนินงาน รวม 170,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือ หรือเขาเลม
หนังสือคากําจัดสิ่งปฏิกูล คาจางทําของ จางเหมาบริการฯลฯ  
บริการที่จําเป็นอื่น ๆ
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก 
ที่ มท.0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนสําหรับ พนักงาน
สวนตําบล  พนักงานจางในการฝึกอบรมตามโครงการตางๆที่ภาค
รัฐหรือเอกชน และสําหรับเป็น  คาเบี้ยเลี้ยง  คาพาหนะ คาเชา ที่
พักและคาใชจายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ  หรือไปอบรม
สัมมนาของพนักงานสวนตําบล  ลูกจาง 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2555 และ
ที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึก
อบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
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โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาดําเนินโครงการอบรมคุณธรรมและ
จริยธรรมโดยมีคาใชจายเชน คาจัดเตรียมสถานที่อบรม 
คาตอบแทนวิทยกร คาจัดทําเอกสารการอบรม คาอาหาร
และเครื่องดื่ม คาวัสดุ อุปกรณที่จําเป็นอื่นในโครงการ ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรม  และการเขารับการฝึกอบรมของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
หนาที่ 58  ลําดับที่ 20

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษา  หรือซอมแซมทรัพยสิน  เชนเครื่อง
ถายเอกสาร  เครื่องคอมพิวเตอร  เครื่องปริ้นเตอร  พรอม
อุปกรณ  และตูเก็บเอกสาร  เกาอี้  ครุภัณฑสํานักงานตางๆ ฯลฯ
 เป็นตน บริการที่จําเป็นอื่น ๆ  
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท.0808.2
/ ว 0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562
เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบกับการพิจารณา
งบประมาณรายจายประจําปี ในลักษณะคาใชสอย  
วัสดุและคาสาธารณูปโภค

ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน เครื่องใชตาง ๆ ประเภท
วัสดุคงทน  วัสดุสิ้นเปลือง  วัสดุประกอบและอะไหล 
  เชน กระดาษ แฟม ปากกา ดินสอไมบรรทัด ฯลฯ
เป็นไปตาม หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท.0808.2/ว1248  ลงวันที่ 27 มิถุนายน 
 2559
เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท
.0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอรตางๆประเภทวัสดุ
คงทน  วัสดุสิ้นเปลือง  วัสดุประกอบและอะไหล เชน 
 แผนหรือจานบันทึกขอมูล ตลับผงหมึกสําหรับ
เครื่องพิมพแบบเลเซอรพนหมึก ผาหมึก  ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท
.0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 5,346,800 บาท
งบบุคลากร รวม 1,402,200 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,402,200 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 895,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนครู  จํานวน 3 อัตรา ดังนี้  
     1.ครู        จํานวน  3 อัตรา                        
เป็นไปตาม หนังสือ สํานักงาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. 
ที่ มท.0809.9/ ว 7ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2560
 เรื่องการปรับเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจํา
ตําแหนงของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทองถิ่น
ที่ใชระบบวิทยฐานะ ตามพระราชบัญญัติเงินเดือน 
เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหนงขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2554 และพระราชกฤษฎีกาการปรับเงินเดือน
ขั้นต่ําขั้นสูงของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ.2554
เป็นไปตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี
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เงินวิทยฐานะ จํานวน 67,200 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาวิทยฐานะครูชํานาญการ 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  เงินเดือน  เงินวิทยฐานะ
 และเงินประจําตําแหนง ขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2558
เป็นไปตาม ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดบุรีรัมย เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับ
ตําแหนงพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ.2559
เป็นไปตาม ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดบุรีรัมย เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชน
ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6)  พ.ศ.2559

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 380,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนของผูชวยครูผูดูแลเด็ก   
จํานวน 3   อัตรา      
เป็นไปตาม หนังสือ สํานักงาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต.
ที่ มท.0809.9/ ว 7 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 
เรื่องการปรับเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหนง
ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทองถิ่นที่ใชระบบ
วิทยฐานะ ตามพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงิน
ประจําตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 และพระราชกฤษฎีกาการปรับ
เงินเดือนขั้นต่ําขั้นสูงของขาราชการครูและบุคลากรทาง
การศึกษา พ.ศ.2554 และเป็นไปตามประกาศคณะ
กรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดบุรีรัมย เรื่องหลัก
เกณฑเกี่ยวกับพนักงานจาง (ฉบับที่ 5)พ.ศ.2559
เป็นไปตามแผนอัตรากําลัง  3  ปี 
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 60,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเงินเพิ่มตางๆผูชวยครูผูดุแลเด็ก  
จํานวน   3   อัตรา      
เป็นไปตาม ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดบุรีรัมยเรื่อง หลักเกณฑการใหพนักงานสวน
ตําบล  ลูกจาง  และพนักงานจาง ขององคการบริหารสวนตําบล
ไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)

งบดําเนินงาน รวม 2,119,400 บาท
ค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็น เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา        
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนทองถิ่นพ.ศ. 2541 และแกไข
เพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 (หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่
สุด ที่ กค 0422.3/ ว 257 ลว 28 มิ.ย. 2559)

ค่าใช้สอย รวม 930,300 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ จํานวน 30,000 บาท
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนสําหรับ 
พนักงานสวนตําบล  ครู  ผูดูแลเด็ก  ลูกจางประจําและ
พนักงานจางในการฝึกอบรมตามโครงการตางๆ ที่ภาครัฐหรือ
เอกชน และสําหรับเป็น  คาเบี้ยเลี้ยง  คาพาหนะ คาเชาที่พัก
และคาใชจายอื่น ๆ  ในการเดินทางไปราชการ  หรือไปอบรม
สัมมนาของพนักงานสวนตําบล  ลูกจาง 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2555 และ
ที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม  และการเขารับการฝึก
อบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็น คาดําเนินโครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติตําบล
สนวน 
โดยมีคาใชจายเชน คาจัดเตรียมสถานที่  คาจัดกิจกรรมการเรียน
รูใหแกเด็ก 
คาจัดซื้อวัสดุ อุปกรณที่จําเป็นอื่นในโครงการ ฯลฯ
เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใขจายในการ
จัดงานการจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และที่แกไขเพิ่ม
เติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559  
เป็นไปตาม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หนาที่ 58 ลําดับที่  23
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โครงการฝึกอบรมเตรียมความพรอมเด็กและผูปกครองสูอาเซียน จํานวน 30,000 บาท

       - เพื่อจายเป็นคาดําเนินโครงการฝึกอบรมเตรียมความพรอม
เด็กและผูปกครองสูอาเซียนโดยมีคาใชจายเชน คาจัดเตรียมสถาน
ที่  คาตอบแทนวิทยากร  คาจัดเอกสารการเรียนรูใหแกเด็กและผู
ปกครอง คาจัดซื้อวัสดุ อุปกรณที่จําเป็นอื่นในโครงการ ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใขจายในการจัด
งานการจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559  
เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท
.0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 2 ปี 2561 หนาที่  
 58 ลําดับที่ 1

โครงการพัฒนาศักยภาพครูผูสอนปฐมวัย จํานวน 18,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพครูผูสอน
ปฐมวัย โดยมีคาใชจายเชน คาจัดเตรียมสถานที่  คาตอบแทน
วิทยากร  คาจัดเอกสารการเรียนรูใหแกครู คาจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ
ที่จําเป็นอื่นในโครงการ ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใขจายในการจัด
งานการจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2548 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559  
เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท
.0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 2 ปี 2561 หนาที่  
 7  ลําดับที่  19 
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โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา จํานวน 752,300 บาท

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถาน
ศึกษา จํานวน 752,300 บาท
-สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก  จํานวน 514,500   บาท
เพื่อจายเป็น 
1. เงินสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานแซะซอ  จํานวน 30 คน ๆ
ละ 21 บาท  จํานวน  245  วัน  เป็นเงิน 154,350  บาท  
2. เงินสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบล
สนวน  จํานวน  40 คน ๆละ 21 บาท  จํานวน  245  วัน  เป็น
เงิน 205,800  บาท  
3. เงินสนับสนุนศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัดชาง
หิน  จํานวน  30 คนๆละ 21 บาท จํานวน  245 วัน  เป็น
เงิน 154,350  บาท 
-  สําหรับสนับสนุนคาจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ของ อบต.สนวน(รายหัว) ทั้ง 3 ศูนย จํานวน  100  คน คน
ละ 1,700 บาท  เป็นเงิน  170,000 บาท
-  สําหรับสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย
พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.สนวน ทั้ง 3 ศูนย จํานวน  60   คนๆ
ละ 1,130 บาท   เป็นเงิน  67,800 บาท  
เพื่อจายเป็นคา
        1. คาหนังสือเรียน อัตราคนละ   200 บาท / ปี
        2. คาอุปกรณการเรียน อัตราคนละ  200 บาท / ปี
        3. คาเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ  300 บาท / ปี
        4. คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน  อัตราคนละ  430 บาท / ปี
เป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท.0816.2
/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซอมการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นประจําปี  งบประมาณ พ.ศ. 2565
ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565)   หนาที่  57
   ขอ  17
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน เชน
 เครื่องถายเอกสาร, เครื่องคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณ, 
ตู,โต๊ะ, เกาอี้, ตามปกติทั่วไป  ฯลฯ 
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท.0808.2
/ ว 0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562 
เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบกับการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปี ในลักษณะคาใชสอย  
วัสดุและคาสาธารณูปโภค

ค่าวัสดุ รวม 1,078,100 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน เครื่องใชตาง ๆ 
ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุสิ้นเปลือง  วัสดุประกอบ
และอะไหล   เชน กระดาษ แฟม ปากกา ดินสอ
ไมบรรทัด ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท
.0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน  
วัสดุสิ้นเปลือง  วัสดุประกอบและอะไหล เชน ฟิวส 
หลอดไฟ บัลลาสต สตารทเตอร สายไฟอื่นๆ   ฯลฯ
เป็นไปตาม หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  
เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท
.0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 968,100 บาท

 คาวัสดุงานบานงานครัว   จํานวน  20,000 บาท
เพื่อจายเป็น คาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว  เชน แกวน้ํา จาน
รอง ถวย ชาม 
ชอนสอม น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ
 เป็นไปตาม  หลักการจําแนกประเภทรายจายสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑประจําปีงบประมาณ ของ อปท. 
ประกอบกับ เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น  ที่ มท.0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
คาวัสดุอาหารเสริม                 จํานวน  948,100 บาท
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เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม)  
1.1 สําหรับโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน(สพฐ.)หลักเกณฑจัดสรรใหเด็กเล็ก,
    เด็กอนุบาลและเด็ก ป.1 - ป.6 ใชขอมูล จํานวนเด็ก  ณ วัน
ที่  10  มิถุนายน  2564 จัดสรรในอัตรา
     คนละ 7.37 บาท จํานวน  260 วัน (จํานวน  52  สัปดาหๆ
ละ 5 วัน เวนวันเสาร-อาทิตย)  ประกอบดวย   
    1. โรงเรียนวัดบานสนวน  จํานวน  250 คน ๆละ 7.37
 บาท  จํานวน  260  วัน  เป็นเงิน  479,050 บาท 
    2. โรงเรียนบานจบก จํานวน  30 คน ๆละ 7.37
 บาท  จํานวน  260  วัน   เป็นเงิน  57,486  บาท  
    3. โรงเรียนวัดสวายจีกนอย จํานวน  120 คน ๆละ 7.37
 บาท  จํานวน  260  วัน  เป็นเงิน  229,944 บาท
1.2. ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก หลักเกณฑใชขอมูล จํานวนเด็ก  ณ วัน
ที่  10  มิถุนายน  2564 จัดสรรในอัตราคนละ  7.37
  บาท จํานวน  260 วัน ประกอบดวย
      1. ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑวัดชางหิน (กรมการ
ศาสนา)  จํานวน  30 คน ๆละ 7.37 บาท  จํานวน  260
  วัน    เป็นเงิน 57,486.- บาท 
      2. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานแซะซอ  (กรมพัฒนา
ชุมชน) จํานวน  30 คน ๆละ 7.37 บาท  จํานวน  260
  วัน    เป็นเงิน  57,486.-  บาท 
     3. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบล
สนวน จํานวน  40 คน ๆละ 7.37 บาท  จํานวน  260
  วัน    เป็นเงิน  66,648.- บาท 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท.0816.2/ว 3924 ลง
วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซอมการจัดทํางบประมาณราย
จายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วัสดุกอสราง จํานวน 20,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นคาซื้อวัสดุ ทราย ปูน ตะปู คอน ทอน้ํา 
อุปกรณประปา เลื่อย จอบ เสียม สังกะสี กระเบื้อง 
ปูนซีเมนต วัสดุอุปกรณที่เกี่ยวของกับงานกอสราง ฯลฯ
เป็นไปตาม เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น  ที่ มท.0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอรตางๆ ประเภทวัสดุ
คงทน  วัสดุสิ้นเปลือง  วัสดุประกอบและอะไหล  เชน  
แผนหรือจานบันทึกขอมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครื่อง
พิมพแบบเลเซอรพนหมึก ผาหมึก  ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท
.0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ค่าสาธารณูปโภค รวม 61,000 บาท
คาไฟฟา จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาไฟฟาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก 
ที่ มท.0808.2/ ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 
 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบกับการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปี ในลักษณะ
คาใชสอยวัสดุและคาสาธารณูปโภค

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 15,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาน้ําประปาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก
ที่ มท.0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม  2561 
 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบกับการพิจารณา
งบประมาณรายจายประจําปี ในลักษณะคาใชสอย  
วัสดุและคาสาธารณูปโภค

วันที่พิมพ : 8/4/2565  11:28:05 หนา : 46/84

110



คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 26,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก  มท.0808.2/ ว
 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 
เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบกับการพิจารณา
งบประมาณรายจายประจําปี ในลักษณะคาใชสอย  
วัสดุและคาสาธารณูปโภค

งบลงทุน รวม 145,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 145,200 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อเกาอี้พนักงาน จํานวน 14,500 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเกาอี้นั่งทํางาน แบบลอเลื่อน 
จํานวน 5 ตัว ราคาตัวละ 2,900 บาท เป็นเงิน 14,500 บาท
รายละเอียด ขนาด W 60x D 65 X H 100 cm 
- จัดซื้อจัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด เนื่องจากไมมีในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ

จัดซื้อชั้นวางรองเทาสําหรับเด็กปฐมวัย จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อชั้นวางรองเทา สําหรับเด็ก
ปฐมวัย  จํานวน 5 ชุด 
ราคาชุดละ 5,000 บาท เป็นเงิน 15,000 บาท
รายละเอียด 
1.) ขนาด 108x20x65 cm
2.) จํานวน 24 ชอง
- จัดซื้อจัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด เนื่องจากไมมีในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ

วันที่พิมพ : 8/4/2565  11:28:05 หนา : 47/84

111



จัดซื้อตูยาสามัญประจําบาน สําหรับเด็กปฐมวัย จํานวน 3,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตูยาสามัญประจําบาน จํานวน 3  ชุด ราคา
ชุดละ 1,000 บาท  เป็นเงิน 3,000 บาท
รายละเอียด ขนาดกวาง 37 ซม. ยาว 52 ซม. 
- จัดซื้อจัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด เนื่องจากไมมีในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ 

จัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บานเปิด จํานวน 11,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน
เปิด   จํานวน 2 หลัง ราคาหลังละ 5,900 บาท  
เป็นเงิน 11,800 บาท
รายละเอียด 
1.) มีมือจับชนิดบิด
2.) มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชั้น
3.) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)
จัดหาโดยมีคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กอง
มาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงานประมาณ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท  0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

จัดซื้อโต๊ะพรอมเกาอีรับประทานอาหาร สําหรับเด็กปฐมวัย จํานวน 60,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโต๊ะพรอมเกาอี้รับประทาน
อาหาร    จํานวน 12  ชุด ราคาชุดละ 5,000 บาท  เป็น
เงิน 60,000 บาท
รายละเอียด ขนาด 30x180x45 cm
- จัดซื้อจัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด เนื่องจากไมมีในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ
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จัดซื้อมูลี่ / มานปรับแสง ติดตั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.สนวน จํานวน 28,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อมูลี่/มานปรับแสง ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต
.สนวน   จํานวน 14  ชอง ราคาชองละ 2,000 บาท  
เป็นเงิน 28,000 บาท
รายละเอียด มานหนาตาง มูลี่ PVC มูลี่ ขนาดใบ 25 มิล (5 สี)
- จัดซื้อจัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด เนื่องจากไมมีในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

จัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตตั้งถังหมึกพิมพ (Ink  Tank 
Printer)

จํานวน 12,900 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ (lnk Tank Printer) จํานวน 3  เครื่อง  ราคาเครื่อง
ละ 4,300 บาท  เป็นเงิน 12,900  บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- เป็นเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ(Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผลิต
 - มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi 
 - มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 
   ไมนอยกวา 19 หนาตอนาที(ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที 
– มีความเร็วในการพิมพรางสีสําหรับกระดาษขนาด A4 
   ไมนอยกวา 15 หนาตอนาที(ppm) หรือ 5 ภาพ ตอนาที (ipm)
 - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวน
ไมนอยกวา 1 ชอง
 - มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 50 แผน - สามารถใชได
กับ A4, Letter, Legal 
   และสามารถกําหนดขนาดของกระดาษเองได
- เป็นไปตามคุณลักษณะตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้น
ฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม
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งบเงินอุดหนุน รวม 1,680,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,680,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสวนราชการ จํานวน 1,680,000 บาท

เพื่อจายเป็น   เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนอาหารกลาง
วัน
1.1โรงรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ
.)หลักเกณฑจัดสรรใหเด็กเล็ก,เด็กอนุบาลและเด็ก  ป.1 – ป.6 ใช
ขอมูล  จํานวนเด็ก  ณ  วันที่  10 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ตั้งงบ
ประมาณในอัตรามื้อละ 21 บาทตอคน จํานวน 200 วัน
จัดสรร  100% ทุกสังกัด  ประกอบดวย
1. โรงเรียนวัดบานสนวน จํานวน  250 คนๆละ 21
  บาท จํานวน  200  วัน  เป็นเงิน  1,050,000 บาท
2.โรงเรียนบานจบก จํานวน  30  คน คนๆละ  21
 บาท จํานวน  200  วัน   เป็นเงิน 126,000  บาท
3. โรงเรียนวัดบานสวายจีกนอย จํานวนเด็ก  120 คนๆละ 21
 บาท  จํานวน 200 วัน  เป็นเงิน  504,000 บาท 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท.0816.2/ว 3924 ลง
วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซอมการจัดทํางบประมาณราย
จายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565)  หนาที่  59
 ขอ  25
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 2,671,500 บาท

งบบุคลากร รวม 902,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 902,000 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 620,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล  
จํานวน  2 อัตรา ดังนี้
1.นักบริหารงานสาธารณสุข 
(ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
2.นักวิชาการสาธารณสุข  
เป็นไปตาม ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดบุรีรัมย เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชน
ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5)  พ.ศ.2559
เป็นไปตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี 

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงรายเดือน  นักบริหารงาน
สาธารณสุข (ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
 เป็นไปตาม ประกาศ ก.จ.  ก.ท. และ ก.อบต. 
เรื่องหลักเกณฑและการบริหารงานวิธีการกําหนด
อัตราเงินเดือนและจํานวนเงินที่ปรับเพิ่ม สําหรับคุณวุฒิ
ที่ ก.พ.หรือคณะกรรมการกลางขาราชการสวนทองถิ่น
รับรองวาคุณวุฒินั้น เป็นคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
สําหรับตําแหนงที่ไดรับแตงตั้ง (ฉบับที่ 4)
และเป็นไปตาม ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดบุรีรัมย เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชน
ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2559
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 216,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจางพนักงานจางตามภารกิจ 
คาจางพนักงานจางทั่วไป
        1.คนงานทั่วไป  จํานวน  2  อัตรา      
เป็นไปตาม ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดบุรีรัมย เรื่องหลักเกณฑเกี่ยวกับพนักงานจาง 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558
เป็นไปตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 24,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาครองชีพชั่วคราวรายเดือนของพนักงานจาง 
เป็นไปตาม ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดบุรีรัมย เรื่องหลักเกณฑการใหพนักงานสวน
ตําบล  พนักงานจาง ลูกจางองคการบริหารสวนตําบล 
ไดรับเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2558

งบดําเนินงาน รวม 1,387,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 70,000 บาท
คาเชาบาน จํานวน 60,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบล
ผูมีสิทธิ์ตามระเบียบฯ 
เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบาน
ของขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 แกไขเพิ่มเติมถึง
 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแก
ขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา
เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ.2541
และที่แกไขเพิ่มเติมและหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท.0803/ว1318 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2559
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ค่าใช้สอย รวม 1,197,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจางเหมาแบกหามสัมภาระ คาจางเหมา
แรงงานทําของคาจางเหมาสูบน้ํา คาแปลเอกสาร คาลางฟิลม
คาจางเหมาทําความสะอาด หรือคาจางเหมาบริการ
ที่จําเป็นอื่น ๆ  ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท.0808.2
/ ว 0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562 
 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบกับการพิจารณา
งบประมาณรายจายประจําปี ในลักษณะคาใชสอย  
วัสดุและคาสาธารณูปโภค

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ   
-  เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนสําหรับ 
พนักงานสวนตําบล  และพนักงานจางในการฝึกอบรมตาม
โครงการตางๆที่ภาครัฐหรือเอกชน และสําหรับเป็น  
คาเบี้ยเลี้ยง  คาพาหนะ คาเชา ที่พักและคาใชจายอื่น ๆ  
ในการเดินทางไปราชการ  หรือไปอบรมสัมมนาของ
พนักงานสวนตําบล  ลูกจาง  ฯลฯ
เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเดิน
ทางไปราชการของเจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ.2555 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3)พ.ศ.2559
และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม  และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น 
พ.ศ.2557 
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โครงการ 1 อปท. 1 ถนนทองถิ่นใสใจสิ่งแวดลอม จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาดําเนินโครงการ  1 อปท 1 ถนนทองถิ่น
ใสใจสิ่งแวดลอม
โดยมีคาใชจายเชน  คาวัสดุ  เครื่องเขียนและอุปกรณ
สาธิต  คาอาหารและเครื่องดื่ม คาจางเหมาจัดทําปาย
โครงการและปายรณรงค  ฯลฯ
เป็นไปตาม พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและ
ความเป็นระเบียบเรียบรอยของบานเมือง(ฉบับ2)
 พ.ศ.  2560
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย คาใชจายใน
การจัดงานการจัดการแขงขันกีฬา  และการสงนักกีฬาเขารวม
การแขงขันขององคกรปกครองทองถิ่น พ.ศ.2559
เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
หนาที่ 96  ลําดับที่  148

โครงการการแพทยฉุกเฉิน อบต.สนวน จํานวน 660,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาดําเนินโครงการการแพทยฉุกเฉิน 
อบต.สนวน โดยมีคาใชจายเชน  คาตอบแทนการจางเหมา
บริการผูปฏิบัติงานตลอดปีงบประมาณ  จัดใหผูปฏิบัติการ
ฉุกเฉินไดรับการอบรมฟื้นฟูความรู  รวมทั้งคาใชจายอื่น
ที่จําเป็นในโครงการ ฯลฯ
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนที่สุด ที่ 
มท.0808.2/ ว 1248  ลงวันที่  27 มิถุนายน 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท 0808.2/ว1536 
 ลงวันที่  19  มีนาคม  2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว0444  
ลงวันที่  24  มกราคม  2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.3/ว 2826  
ลงวันที่  17  กันยายน  2553
-พระราชบัญญัติการแพทยฉุกเฉิน พ.ศ.2551 มาตรา 33 
เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หนาที่ 61 ลําดับที่ 30
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โครงการปรับปรุงภูมิทัศนภายในตําบลสนวน จํานวน 50,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาดําเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศนภาย
ในตําบลสนวน
โดยมีคาใชจายเชน  คาจางเหมาปรับปรุงภูมิทัศน 
คาใชจายอื่นที่จําเป็นในโครงการ  ฯลฯ
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนมาก 
ที่ มท.0891.4/ ว 407 ลงวันที่  26 กุมภาพันธ2559
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนที่สุด  
ที่ มท.0808.2/ ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว1536 
ลงวันที่ 19  มีนาคม  2561
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว0444  
ลงวันที่  24 มกราคม 2561
เป็นไปตามแผนแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
 หนาที่ 60  ขอ  29

โครงการฝึกอบรมการบริหารจัดการขยะ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาดําเนินโครงการฝึกอบรมการบริหารจัดการ
ขยะโดยมีคาใชจายเชน  คาวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ
สาธิต  คาสมนาคุณวิทยากร  คาตอบแทนวิทยากร  
คาอาหารและเครื่องดื่ม คาจางเหมาจัดทําปายโครงการและ
ปายรณรงค  ฯลฯ
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนที่สุด  
ที่ มท.0808.2/ ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน  2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท 0808.2/ว1536 
ลงวันที่  19 มีนาคม  2561
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2 ว0444  
ลงวันที่  24 มกราคม 2561
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.3/ว2826  
ลงวันที่  17 กันยายน 2553
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หนาที่ 95  ลําดับที่  144

วันที่พิมพ : 8/4/2565  11:28:05 หนา : 55/84

119



โครงการรณรงคและปองกันโรคไขเลือดออก จํานวน 250,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาดําเนินโครงการรณรงคและปองกัน
โรคไขเลือดออก
โดยมีคาใชจายเชนจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย 
จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง  จางเหมาบริการเพื่อดําเนินการ  ฯลฯ
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนที่สุด ที่ 
มท.0808.2/ ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 
 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 0444  
ลงวันที่  24  มกราคม 2561
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0891.3/ว 2826  
ลงวันที่ 17 กันยายน 2553
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  
พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  6) 
 พ.ศ. 2552  มาตรา  67(3) องคการบริหารสวนตําบล
มีหนาที่ตองทําในเขตองคการบริหารสวนตําบลเรื่องการ
ปองกันโรคและระงับโรคติดตอเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวย คาใชจายในการจัดงานการ
จัดการแขงขันกีฬา  และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
ขององคกรปกครองทองถิ่น พ.ศ.2559
เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
หนาที่ 60  ลําดับที่  27
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โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบาฯ จํานวน 47,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาดําเนินโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบาฯ  
โดยมีคาใชจายเชน คาวัคซีนปองกันโรค
พิษสุนัขบา  คาอุปกรณการแพทย ไซริงค ,
 เข็ม คาสําลี, แอลกอฮอล,ถุงมือ, ผาปิดจมูก ฯลฯ
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนที่สุด  
ที่ มท.0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด  ที่ 
มท.0810.5/1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม  2560
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด  ที่ 
มท.0810.5/1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.5/ว0120 
 ลงวันที่ 12 มกราคม  2560
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1536 
 ลงวันที่  19  มีนาคม  2561
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444  
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย 
คาใชจายในการจัดงานการจัดการแขงขันกีฬา  และ
การสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันขององคกร
ปกครองทองถิ่น พ.ศ.2559
เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หนาที่  61  ขอ  32

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน เชน
 เครื่องถายเอกสาร,เครื่องพิมพดีด,เครื่องทําน้ําเย็น, เครื่อง
คอมพิวเตอรพรอมอุปกรณ, ตู,โต๊ะ, เกาอี้, รถยนต,
เครื่องพนน้ํายาฆายุง ตามปกติทั่วไป  ฯลฯ  
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก 
ที่ มท.0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562 
เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบกับการพิจารณา
งบประมาณรายจายประจําปี ในลักษณะคาใชสอย  
วัสดุและคาสาธารณูปโภค
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ค่าวัสดุ รวม 120,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน  
วัสดุสิ้นเปลือง  วัสดุประกอบและอะไหล   เครื่องใชตาง ๆ
 เชน กระดาษแฟม ปากกา ดินสอไมบรรทัด ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท
.0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง  
ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุสิ้นเปลือง  วัสดุประกอบและ
อะไหล เชน กระจกโคงมน  คีมล็อค ล็อคเกียร สัญญาณไฟ
กระพริบ แผงกั้น  สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร  
ฟิลมกรองแสง  ยางรถยนต น้ํามันเบรก แบตเตอรรี่ 
อื่นๆ ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท
.0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน  
น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน  แก๊สโซฮอร  น้ํามันเครื่อง
 แก๊สหุงตม จารบี ถาน  ก๊าช ฯลฯ
เป็นไปตาม เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น  ที่ มท.0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท.0808.2
/ ว 536  ลงวันที่ 19 มีนาคม  2561 
 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบกับการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปี ในลักษณะคาใชสอย 
วัสดุและคาสาธารณูปโภค

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอรตางๆ  ประเภทวัสดุ
คงทน  วัสดุสิ้นเปลือง  วัสดุประกอบและอะไหล   เชน 
 แผนหรือจานบันทึกขอมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครื่อง
พิมพแบบเลเซอรพนหมึก ผาหมึก  ฯลฯ
เป็นไปตาม  เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น  ที่ มท.0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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งบลงทุน รวม 142,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 142,500 บาท
ครุภัณฑการเกษตร

จัดซื้อเครื่องพนยุงแบบหมอกควัน จํานวน 118,000 บาท

จัดซื้อเครื่องพนยุงแบบหมอกควัน
-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพนยุงแบบหมอกควัน  จํานวน  2
  เครื่อง   ราคาเครื่องละ  59,000  บาท
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
-ปริมาณการฉีดพนน้ํายาไมนอยกวา 40 ลิตรตอชั่วโมง
-ถังบรรจุน้ํายาไมนอยกวา 6 ลิตร
-กําลังเครื่องยนตไมนอยกวา  25  แรงมา
 หมายเหตุ : ใชสําหรับการกําจัดแมลงและศัตรูพืชทางการเกษตร
การฆาเชื้อโรค หรือ การปองกัน กําจัดแมลงซึ่งเป็นพาหะนํา
โรค เชน ยุง แมลง เป็นตน   
ปรากฏอยูในบัญชีครุภัณฑแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565) (เพิ่มเติมฉบับที่ 3)
หนาที่  14  ลําดับที่  27 
- เป็นไปตามคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ   กอง
มาตรฐานงบประมาณ 1   สํานักงานประมาณ  
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ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร All In  One  สําหรับสํานักงาน จํานวน 17,000 บาท

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร All In  One  สําหรับสํานักงาน
- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับ
งานสํานักงาน จํานวน  1  เครื่อง  
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกน
หลัก (2 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอย
กวา 2.2 GHz จานวน 1 หนวย 
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Lavel)ขนาดไมนอย
กวา 4 MB 
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
นอยกวา 4 GB 
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
นอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
นอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย 
- มี DVD-RW หรือดีกวา แบบติดตั้งภายใน(Internal)หรือภาย
นอก (External)จํานวน 1 หนวย 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย
กวา 3 ชอง
- มีแปนพิมพและเมาส 
- มีจอภาพในตัว และมีขนาดไมนอยกวา 21 นิ้ว ความละเอียด
แบบ FHD (1920x1080) 
- สามารถใชงาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth
เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

จัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก พรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Print)

จํานวน 7,500 บาท
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จัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก พรอมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ (Ink Tank Print)
-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพMultifunction แบบฉีด
หมึก จํานวน  1  เครื่อง  พรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) 
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- เป็นอุปกรณที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner 
และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน
- เป็นเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมนอย
กวา 27 หนาตอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 15
 หนาตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพ  ตอนาที(ipm)
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมนอยกวา 1,200 x 600
 หรือ 600 x 1,200 dpi
- มีถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed)
- สามารถถายสําเนาเอกสารไดทั้งสีและขาวดํา
- สามารถทําสําเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 99 สําเนา
- สามารถยอและขยายได25 ถึง 400 เปอรเซ็นต
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
นอยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอย
กวา 1 ชอง หรือ สามารถใชงานผาน เครือขายไรสาย Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได
- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 100 แผน
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และสามารถกําหนดขนาด
ของกระดาษเองได
ครุภัณฑรายการนี้ปรากฏอยูในเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร   
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งบเงินอุดหนุน รวม 240,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 240,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

อุดหนุนองคกรประชาชน จํานวน 240,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนทั่วไปดานสาธาณสุขขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
-เพื่อจายเป็นคาเงินอุดหนุนทั่วไปดานสาธารณสุขขององคการ
ปกครองสวนทองถิ่น  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ที่ มท.0808.2/ ว 3715 ลงวันที่  2  พฤศจิกายน  2560
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท.0810.5/ว 0120  ลง
วันที่  12  มกราคม  2560  
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
.0810.5/1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคมคม 2560 
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
.0810.5/1042 ลงวันที่ 10 เมษายน  2561
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2563
เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 62-
73  ลําดับที่ 33-68
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,273,000 บาท

งบบุคลากร รวม 1,073,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,073,000 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 855,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนแกพนักงานสวนตําบล  
จํานวน  2  อัตรา ไดแก
1.นักบริหารงานสวัสดิการสังคม 
(ผอ.กองสวัสดิการสังคม)
2.นักพัฒนาชุมชน
เป็นไปตาม  ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดบุรีรัมย เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชน
ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5)พ.ศ.2559
เป็นไปตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงนักบริหารงานสวัสดิการสังคม
เป็นไปตาม  ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
เรื่องหลักเกณฑและการบริหารงานวิธีการกําหนดอัตรา
เงินเดือนและจํานวนเงินที่ปรับเพิ่ม สําหรับคุณวุฒิ
ที่ ก.พ. หรือคณะกรรมการกลางขาราชการสวนทองถิ่น
รับรองวาคุณวุฒินั้น เป็นคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงสําหรับ
ตําแหนงที่ไดรับแตงตั้ง (ฉบับที่ 4) 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดบุรีรัมย 
เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและ
วิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น 
(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2559

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 176,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพนักงานจางและเงินปรับปรุง
คาตอบแทนพนักงานจางประจําปี  จํานวน  1  อัตรา
เป็นไปตาม ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดบุรีรัมย เรื่องหลักเกณฑเกี่ยวกับพนักงานจาง 
(ฉบับที่ 4)  พ.ศ.2558
เป็นไปตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี 
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งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 20,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนสําหรับ
พนักงานสวนตําบล  ลูกจางประจําและพนักงานจาง  
คาเบี้ยเลี้ยง  คาพาหนะ คาเชา ที่พักและคาใชจายอื่น ๆ 
 ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของ
พนักงานสวนตําบล  ลูกจาง ฯลฯ
เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 
และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม 
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557

โครงการฝึกอบรมสงเสริมภูมิปัญญาทองถิ่นองคการบริหารสวน
ตําบลสนวน

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาดําเนินโครงการฝึกอบรมสงเสริมภูมิ
ปัญญาทองถิ่นองคการบริหารสวนตําบลสนวน โดยมี
คาใชจาย   เชน คาจัดอบรม  คาเอกสารการอบรม 
คาอาหารและเครื่องดื่ม คาวัสดุ อุปกรณที่จําเป็นอื่น
ในโครงการ ฯลฯ
เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรม  และการเขารับการฝึกอบรมของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
หนาที่ 74 ลําดับที่ 70
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โครงการอบรมคายเด็กและเยาวชนตําบลสนวน จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาดําเนินโครงการอบรมคายเด็กและเยาวชนตําบล
สนวนองคการบริหารสวนตําบลสนวน โดยมี
คาใชจาย   เชน คาจัดอบรม  คาเอกสารการอบรม 
คาอาหารและเครื่องดื่ม คาวัสดุ อุปกรณที่จําเป็นอื่น
ในโครงการ ฯลฯ
เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจาย
ในการฝึกอบรม  และการเขารับการฝึกอบรมของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
หนาที่ 74 ลําดับที่ 69

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน เชน 
เครื่องถายเอกสาร,เครื่องพิมพดีด,เครื่องทําน้ําเย็น, เครื่อง
คอมพิวเตอรพรอมอุปกรณ, ตู,โต๊ะ, เกาอี้, รถยนต, 
เครื่องพนน้ํายาฆายุง ตามปกติทั่วไป  ฯลฯ  
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท.0808.2
/ ว 0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562 
 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบกับการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปี ในลักษณะคาใชสอย 
วัสดุและคาสาธารณูปโภค

ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

1.คาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน       จํานวน  40,000  บาท
- เพื่อจายเป็นคาซื้อวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน  
วัสดุสิ้นเปลือง  วัสดุประกอบและอะไหลเครื่องใชตาง ๆ  
 เชน กระดาษ  แฟม ปากกา ดินสอไมบรรทัด ฯลฯ 
เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท
.0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอรตางๆ ประเภทวัสดุ
คงทน วัสดุสิ้นเปลือง  วัสดุประกอบและอะไหล  เชน  
แผนหรือจานบันทึกขอมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ
แบบเลเซอรพนหมึก ผาหมึก  ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท
.0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 20,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรการกุศล

อุดหนุนกาชาดใหแกเหลากาชาดจังหวัดบุรีรัมย จํานวน 10,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนใหแกเหลากาชาดจังหวัดบุรีรัมย
ตามโครงการจัดหารายไดเพื่อจัดกิจกรรมสาธารณกุศลและ
ใหความชวยเหลือประชาชนตามภารกิจ
ของเหลากาชาด  จังหวัดบุรีรัมย  
ประจําปี 2565
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2559
เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565)หนาที่  76
 ขอ  76

อุดหนุนกิ่งกาชาดใหแกเหลากิ่งกาชาดอําเภอหวยราช จํานวน 10,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนใหแกกิ่งกาชาดอําเภอหวยราช  จังหวัด
บุรีรัมย
ตามโครงการจัดหารายไดเพื่อจัดกิจกรรมสาธารณกุศลและ
ใหความชวยเหลือประชาชนตามภารกิจ
ของกิ่งกาชาดอําเภอหวยราช  จังหวัดบุรีรัมย  ประจําปี 2565
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2559
เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561–2565) หนาที่  76
 ขอ  77
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 1,865,880 บาท

งบบุคลากร รวม 1,178,280 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,178,280 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,136,280 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนและปรับปรุงเงินเดือน
พนักงานสวนทองถิ่นประจําปี   กองชาง  
จํานวน  4  อัตรา  ดังนี้
1. นักบริหารงานชาง (ผอ.กองชาง)  จํานวน 1 อัตรา   
2. นายชางโยธา     จํานวน  2  อัตรา                         
3.เจาหนาที่ธุรการ      จํานวน  1  อัตรา         
เป็นไปตาม ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดบุรีรัมย เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชน
ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2559
เป็นไปตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี 

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงนักบริหารงานชาง 
(ผอ.กองชาง)
เป็นไปตาม ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง
หลักเกณฑและการบริหารงานวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือน
และจํานวนเงินที่ปรับเพิ่ม สําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. หรือ
คณะกรรมการกลางขาราชการสวนทองถิ่นรับรองวา
คุณวุฒินั้น เป็นคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงสําหรับตําแหนงที่ไดรับ
แตงตั้ง (ฉบับที่ 4) 
เป็นไปตาม ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดบุรีรัมย เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชน
ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2559
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งบดําเนินงาน รวม 602,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 46,000 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 46,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแก
พนักงานสวนตําบลและ ลูกจางประจํา  
เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงาน
สวนทองถิ่น พ.ศ.2541 และที่แกไขเพิ่มเติมและ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0803/ว1318
ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2559
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ค่าใช้สอย รวม 276,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ จํานวน 226,000 บาท

1.คาจางเหมาบริการ       จํานวน  10,000  บาท       
-เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือ หรือทําปก
หนังสือ คากําจัดสิ่งปฏิกูล  คาจางเหมาแรงงานทําของ 
คาจางเหมาทําความสะอาด ฯลฯ และบริการที่จําเป็นอื่น ๆ
เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ มท.0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
2.คาจางเหมาพนักงานชวยงานกองชาง   
จํานวน 108,000  บาท  
-เพื่อจายเป็นคาจางเหมาพนักงานชวยงานกองชาง 
 เกี่ยวกับงานกองชาง  การบันทึกขอมูล งานสํารวจ ออก
แบบ และงานซอมแซมไฟฟาฯ ถนน  
 เป็นตน   ฯลฯ  และบริการที่จําเป็นอื่น ๆ
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท.0808.2
/ ว 0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562  
เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบกับการพิจารณา
งบประมาณรายจายประจําปี ในลักษณะคาใชสอย  
วัสดุและคาสาธารณูปโภค
3.คาจางออกแบบ จํานวน  90,000  บาท
-เพื่อจายเป็นคาจางออกแบบโครงการกอสราง คาออกแบบ 
โครงสรางพื้นฐานในพื้นที่ตําบลสนวน  จํานวน  90,000  บาท
4.คาเชาทรัพยสิน  จํานวน  18,000  บาท
-เพื่อจายเป็นคาเชาทรัพยสินที่ราชพัสดุ(เชาที่ดินบางสวน บอ
บาดาลประปาหมู 3)บริเวณโรงเรียนวัดบานสนวน
ใหแกสํานักงานธนารักษพื้นที่บุรีรัมย  จํานวน  18,000  บาท
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนสําหรับ
พนักงานสวนตําบล  ลูกจางประจําและพนักงานจาง  
คาเบี้ยเลี้ยง  คาพาหนะ คาเชา ที่พักและคาใชจายอื่น ๆ  
ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของ
พนักงานสวนตําบล  ลูกจาง ฯลฯ
เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555
 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ.2557

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน เชน 
เครื่องถายเอกสาร,เครื่องพิมพดีด,เครื่องทําน้ําเย็น, เครื่อง
คอมพิวเตอรพรอมอุปกรณ, ตู,โต๊ะ, เกาอี้, รถยนต, 
เครื่องพนน้ํายาฆายุง ตามปกติทั่วไป  ฯลฯ  
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก 
ที่ มท.0808.2/ว0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562 
 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบกับการพิจารณา
งบประมาณรายจายประจําปี ในลักษณะคาใชสอย  วัสดุ
และคาสาธารณูปโภค

ค่าวัสดุ รวม 280,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซื้อวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน  
วัสดุสิ้นเปลือง  วัสดุประกอบและอะไหลเครื่องใชตาง ๆ  
เชน กระดาษ แฟม ปากกา ดินสอไมบรรทัด ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท
.0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน 
 วัสดุสิ้นเปลือง  วัสดุประกอบและอะไหล เชน ฟิวส 
หลอดไฟ บัลลาสต สตารทเตอร สายไฟอื่นๆ   ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท
.0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุกอสราง จํานวน 90,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซื้อวัสดุ ทราย ปูน ตะปู คอน ทอน้ํา 
อุปกรณประปา เลื่อย จอบ เสียม สังกะสี กระเบื้อง 
ปูนซีเมนต วัสดุอุปกรณที่เกี่ยวของกับงานกอสราง ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท
.0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง  ประเภทวัสดุ
คงทน  วัสดุสิ้นเปลือง  วัสดุประกอบและอะไหล เชน 
กระจกโคงมน  คีมล็อค ล็อคเกียร สัญญาณไฟกระพริบ 
แผงกั้น  สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร  ฟิลมกรองแสง 
ยางรถยนต น้ํามันเบรก แบตเตอรรี่ อื่นๆ ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท
.0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน  น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันเบนซิน  แก๊สโซฮอร  น้ํามันเครื่อง แก๊สหุงตม จารบี 
ถาน  ก๊าช ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท
.0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบกับการพิจารณา
งบประมาณรายจายประจําปี ในลักษณะคาใชสอย  วัสดุ
และคาสาธารณูปโภค
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอรตางๆ ประเภทวัสดุ
คงทน  วัสดุสิ้นเปลือง  วัสดุประกอบและอะไหล  เชน  
แผนหรือจานบันทึกขอมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครื่อง
พิมพแบบเลเซอรพนหมึก ผาหมึก  ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท
.0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

งบลงทุน รวม 85,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 80,600 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ  ขนาด 20,000 BTU จํานวน 30,600 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 20,000 BTU  
จํานวน 1 เครื่อง คุณลักษณะดังนี้
1.ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดที่ไมต่ํากวา 20,000 BTU
2.ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมคาติดตั้ง
3.เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็น ขนาดไม
เกิน 40,000 บีทียู  และตองไดรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5
4.ตองเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนวย
สงความเย็นและหนวยระบายความรอนจากโรงงานเดียวกัน
5.มีความหนวงเวลาทําการงานของคอมเพรสเซอร
6.การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่น ๆ (นอกจากขอ 3) นอก
เหนือจากการพิจารณาดานราคาแลว เพื่อเป็นการประหยัด
พลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีคาประสิทธิภาพ
พลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกวา
7.การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
(1)แบบแยกสวน ประกอบดวยอุปกรณดังนี้
1.1 สวิตซ 1 ตัว
1.2 ทอทองแดงไปกลับหุมฉนวน ยาว 5 เมตร
1.3 สายไฟ ยาวไมเกิน 15 เมตร
- เป็นไปตามคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ   กอง
มาตรฐานงบประมาณ 1   สํานักงานประมาณ
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน  โครงสรางของ
ครุภัณฑขนาดใหญซึ่งไมรวมคาซอมปกติ  หรือคาซอมกลาง

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 5,000 บาท
คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K)

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) คากอสราง จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) (คากอ
สราง) 
เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท
.0808.2/ว1837 ลงวันที่ 11 กันยายน 2560

งานไฟฟ้าและประปา รวม 5,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 5,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค รวม 5,000 บาท
คาไฟฟา จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาไฟฟาระบบประปาหมูบาน หมูที่ 3 และหมูที่ 7
 พื้นที่ อบต.สนวน
เป็นไปตามเป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก 
ที่ มท.0808.2/ ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบกับการพิจารณา
งบประมาณรายจายประจําปี ในลักษณะคาใชสอย  วัสดุและ
คาสาธารณูปโภค
เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท
.0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 350,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 350,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 350,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดการแขงขันกีฬาตานยาเสพติด (สนวนเกมส) จํานวน 350,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดการแขงกีฬา
ตานยาเสพติด (สนวนเกมส) เชน คาเงินรางวัล คาตอบแทน
กรรมการคาจัดเตรียมสถานที่ ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย คาใชจาย
ในการจัดงานการจัดการแขงขันกีฬา  และการสงนักกีฬา
เขารวมการแขงขันขององคกรปกครองทองถิ่น พ.ศ.2559
เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หนาที่  81 ลําดับที่ 89

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 210,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 210,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 210,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการจัดงานวันสําคัญทางศาสนาและวันสําคัญทาง
ราชการ

จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดงาน
วันสําคัญทางศาสานาและวันสําคัญทางราชการ เชน 
คาจัดเตรียมสถานที่ ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย คาใชจาย
ในการจัดงานการจัดการแขงขันกีฬา  และการสงนักกีฬา
เขารวมการแขงขันขององคกรปกครองทองถิ่น พ.ศ.2559
เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
หนาที่  80 ลําดับ 87
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โครงการจัดกิจกรรมเขารวมงานประเพณีมหกรรมวาวอิสานจังหวัด
บุรีรัมย

จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรม
เขารวมงานประเพณีมหกรรมวาวอิสานบุรีรัมย เชน 
คาจัดเตรียมสถานที่ ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย คาใชจาย
ในการจัดงานการจัดการแขงขันกีฬา  และการสงนักกีฬา
เขารวมการแขงขันขององคกรปกครองทองถิ่น พ.ศ.2559
เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
หนาที่ 81 ลําดับที่ 88

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง จํานวน 20,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง  เชน คาเงินรางวัล คาตอบแทนกรรมการ  
คาจัดเตรียมสถานที่ ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย คาใชจาย
ในการจัดงานการจัดการแขงขันกีฬา  และการสงนักกีฬา
เขารวมการแขงขันขององคกรปกครองทองถิ่น พ.ศ.2559
เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
 หนาที่  80 ลําดับที่  85

โครงการอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีสงกรานตและวันผูสูงอายุ จํานวน 30,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการอนุรักษ
วัฒนธรรมประเพณีสงกรานตและวันผูสูงอายุ  
 เชน คาเงินรางวัล คาตอบแทนกรรมการ คาจัดเตรียม
สถานที่ ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย 
คาใชจายในการจัดงานการจัดการแขงขันกีฬา 
 และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันของ
องคกรปกครองทองถิ่น พ.ศ.2559
เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
หนาที่ 80 ลําดับ 86
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง รวม 555,000 บาท

งบลงทุน รวม 555,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 555,000 บาท
คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

คาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง คาบํารุงรักษาและ
ซอมแซมถนน  คู คลอง  ในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลสนวน

โครงการตอเติมอาคารสํานักงาน จํานวน 500,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจางเหมาตอเติมและปรับปรุงอาคารสํานักงาน
องคการบริหารสวนตําบลสนวน  
ปรากฏอยูในบัญชีครุภัณฑแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565) (เพิ่มเติมฉบับที่ 3)
หนาที่  7  ลําดับที่  7 
แบบแปลนประมาณราคาเป็นไปตามที่ กองชาง อบต
.สนวน  กําหนด

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K)

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) คากอสราง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) ในโครงการ
กอสรางตางๆ  
เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท
.0808.2/ว1837 ลงวันที่ 11 กันยายน 2560
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 832,800 บาท

งบบุคลากร รวม 370,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 370,400 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 208,400 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนและปรับปรุงเงินเดือนพนักงาน
สวนทองถิ่นประจําปี
กองสงเสริมการเกษตร   จํานวน 1  อัตรา
    1.นักบริหารงานเกษตร(ผอ.กองสงเสริมการเกษตร)  
เป็นไปตาม ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดบุรีรัมย เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตรา
เงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น 
(ฉบับที่ 5) พ.ศ.2559
เป็นไปตามแผนอัตรากําลัง  3  ปี 

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงนักบริหารงานเกษตร 
(ผอ.กองสงเสริมการเกษตร)
เป็นไปตาม ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง
หลักเกณฑและการบริหารงานวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือน
และจํานวนเงินที่ปรับเพิ่ม สําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. หรือคณะ
กรรมการกลางขาราชการสวนทองถิ่น  รับรองวาคุณวุฒินั้น 
เป็นคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงสําหรับตําแหนงที่ไดรับ
แตงตั้ง (ฉบับที่ 4) 
เป็นไปตาม ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดบุรีรัมย เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชน
ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2559
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 108,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจางพนักงานจางตามภารกิจ คาจางพนักงาน
จางทั่วไป
  ตําแหนงคนงานทั่วไป  จํานวน  1  อัตรา
เป็นไปตาม ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดบุรีรัมย เรื่องหลักเกณฑเกี่ยวกับพนักงานจาง
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558
เป็นไปตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 12,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาครองชีพชั่วคราวรายเดือนของพนักงานจาง 
เป็นไปตาม ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดบุรีรัมย  เรื่องหลักเกณฑการใหพนักงานสวน
ตําบล  พนักงานจาง ลูกจางองคการบริหารสวนตําบล 
ไดรับเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558
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งบดําเนินงาน รวม 442,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 316,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ จํานวน 226,000 บาท

1.คาจางเหมาบริการ       จํานวน  10,000  บาท       
-เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือ หรือทําปก
หนังสือ คากําจัดสิ่งปฏิกูล  คาจางเหมาแรงงานทําของ 
คาจางเหมาทําความสะอาด ฯลฯ 
และบริการที่จําเป็นอื่น ๆ
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก 
ที่ มท.0808.2/ ว 7120  
ลงวันที่  9  ธันวาคม  2559
2.คาจางเหมาพนักงานชวยงานกองสงเสริมการเกษตร   
จํานวน 216,000  บาท  
-เพื่อจายเป็นคาจางเหมาพนักงานชวยงานกองสงเสริมการเกษตร 
 เกี่ยวกับงานการเกษตร  การบันทึกขอมูล งานจัดสวน  ตัด
หญา  การปลูกตนไม  การปรับปรุงภูมิทัศนภายในสํานักงาน  ตัด
แตงกิ่งไม และงานเพาะพันธกลาไม   เป็นตน    
 ฯลฯ  และบริการที่จําเป็นอื่น ๆ
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท.0808.2
/ ว 0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562  
เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบกับการพิจารณา
งบประมาณรายจายประจําปี ในลักษณะคาใชสอย  
วัสดุและคาสาธารณูปโภค
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนสําหรับ 
พนักงานสวนตําบล  และพนักงานจางในการฝึกอบรมตาม
โครงการตางๆที่ภาครัฐหรือเอกชน และ  คาเบี้ยเลี้ยง  
คาพาหนะ คาเชา ที่พักและคาใชจายอื่น ๆ 
ในการเดินทางไปราชการ  หรือไปอบรมสัมมนาของ
พนักงานสวนตําบล  ลูกจาง ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การเดินทางไปราชการของเจาหนาที่องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2555 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายใน
การฝึกอบรม  และการเขารับการฝึกอบรมของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557

โครงการดําเนินงานตามกิจกรรมของศูนยบริการและถายทอด
เทคโนโลยีเกษตรประจําตําบลสนวน

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการของศูนยบริการ
และถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลสนวน 
โดยมีคาใชจายเชน เชน คาจัดกิจกรรมของศูนย ฯ  
คาดําเนินการอื่นๆที่จําเป็น ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย คาใชจาย
ในการจัดงานการจัดการแขงขันกีฬา  และการสงนักกีฬา
เขารวมการแขงขันขององคกรปกครองทองถิ่น พ.ศ.2559
เป็นไปตาม แผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565)  
หนาที่ 101 ลําดับ 161
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โครงการปรับปรุงภูมิทัศนภายในบริเวณสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการปรับปรุง
ภูมิทัศนภายในบริเวณสํานักงาน โดยเป็นคาใชจายใน
การปรับปรุงภูมิทัศนภายในบริเวณสํานักงาน เชน 
การตัดแตงตนไม การปรับปรุงถนนในสํานักงาน อื่น ฯลฯ
เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใช
จายในการฝึกอบรม  และการเขารับการฝึกอบรมของ
เจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
เป็นไปตาม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หนาที่ 99  ลําดับ 154

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน เชน 
เครื่องคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณ,ตู,โต๊ะ,เกาอี้,รถยนต,
เครื่องตัดหญา ตามปกติทั่วไป  ฯลฯ 
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท.0808.2
/ว0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562 
 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบกับการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปี ในลักษณะคาใชสอย  
วัสดุและคาสาธารณูปโภค

ค่าวัสดุ รวม 126,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซื้อวัสดุสํานักงาน  ประเภทวัสดุคงทน  
วัสดุสิ้นเปลือง  วัสดุประกอบและอะไหล  สิ่งของเครื่อง
ใชตาง ๆ   เชน กระดาษ แฟม ปากกา ดินสอ
ไมบรรทัด ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท
.0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน  
วัสดุสิ้นเปลือง  วัสดุประกอบและอะไหล เชน ฟิวส 
หลอดไฟ บัลลาสต สตารทเตอร สายไฟอื่นๆ   ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท
.0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัวใชภายในสํานักงาน  
ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุสิ้นเปลือง  วัสดุประกอบและ
อะไหล เชน  ใบมีดตัดหญา  เอ็นตัดหญา  อุปกรณสวนควบเครื่อง
ตัดหญา อื่นๆ   ถวย ชาม ชอนสอม น้ําตาล น้ําปลา น้ํามัน
พืช ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท
.0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุกอสราง จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซื้อวัสดุ ทราย ปูน ตะปู คอน ทอน้ํา 
อุปกรณประปา เลื่อย จอบ เสียม สังกะสี กระเบื้อง 
ปูนซีเมนต วัสดุอุปกรณที่เกี่ยวของกับงานกอสราง ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท
.0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 6,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน  
น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน  แก๊สโซฮอร  น้ํามันเครื่อง 
แก๊สหุงตม จารบี ถาน  ก๊าช ฯลฯ
เป็นไปตาม หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  
ที่ มท.0808.2/ว1248  ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท.0808.2
/ ว 536  ลงวันที่ 19 มีนาคม  2561 
 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใชจายประกอบกับการพิจารณา
งบประมาณรายจายประจําปี ในลักษณะคาใชสอย  วัสดุ
และคาสาธารณูปโภค

วัสดุการเกษตร จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุการเกษตรเชน  ตนไม  ไมดอก  
เมล็ดผัก  ปุย ยาปองกันและกําจัดศัตรูพืชและ
สัตว  วัสดุเพาะชํา อุปกรณขยายพันธุพืช พืช
และสัตว  อื่นๆเป็นตน  ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท
.0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอรตางๆ ประเภทวัสดุ
คงทน  วัสดุสิ้นเปลือง  วัสดุประกอบและอะไหล เชน  
แผนหรือจานบันทึกขอมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครื่อง
พิมพแบบเลเซอรพนหมึก ผาหมึก  ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท
.0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

งบลงทุน รวม 20,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 20,400 บาท
ครุภัณฑกอสราง

จัดซื้อครุภัณฑกอสรางเครื่องเจาะดิน จํานวน 9,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อครุภัณฑกอสราง เครื่องเจาะดิน
1.เป็นเครื่องเครื่องเจาะดิน
2.เครื่องยนตขนาดไมนอยกวา 1.9  แรงมา
3.ปริมาตรกระบอกสูบไมนอยกวา  40  ซีซี
4.พรอมหัวเจาะเจาะดิน
ครุภัณฑนี้ไมมีบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ  จึงจําเป็นตองซื้อตามราคา
ทองถิ่น

ครุภัณฑงานบานงานครัว

จัดซื้อครุภัณฑเครื่องตัดหญา จํานวน 10,900 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อครุภัณฑเครื่องตัดหญา แบบขอออน
1.เป็นเครื่องตัดหญาแบบสะพาย
2.เครื่องยนตขนาดไมนอยกวา 1.4  แรงมา
3.ปริมาตรกระบอกสูบไมนอยกวา  30  ซีซี
4.พรอมใบมีด
เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ

วันที่พิมพ : 8/4/2565  11:28:05 หนา : 83/84

147



งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 50,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการปลูกหญาแฝกเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการปลูกหญา
แฝกเฉลิมพระเกียรติโดยเป็นคาใชจาย เชน การจัดเตรียม
สถานที่  การจัดกิจกรรมสงเสริมการปลูกหญาแฝกเฉลิม
พระเกียรติ  บํารุงดิน  และปองกันการชะลางหนาดิน  
ปองกันการพังทลาย  ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย 
คาใชจายในการจัดงานการจัดการแขงขันกีฬา 
 และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันของ
องคกรปกครองทองถิ่น พ.ศ.2559 
เป็นไปตาม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
หนาที่ 98  ลําดับ 152

โครงการสงเสริมการปลูกตนไมและดูแลรักษาตนไม จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริม
การปลูกตนไมและดูแลรักษาตนไม  เพื่อเป็นการเฉลิม
พระเกียรติ   โดยเป็นคาใชจาย เชน การจัดเตรียมสถานที่  
การจัดกิจกรรมสงเสริมการปลูกตนไมและดูแลรักษาตนไม 
การปลูกป่าบํารุงดิน  และปองกันการชะลางหนาดิน  
ปองกันการพังทลายของดิน  ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย คาใชจาย
ในการจัดงานการจัดการแขงขันกีฬา  และการสงนักกีฬา
เขารวมการแขงขันขององคกรปกครองทองถิ่น พ.ศ.2559
เป็นไปตาม แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
 หนาที่ 98  ลําดับ151
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

100,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 5,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 7,912,800

เบี้ยยังชีพความพิการ 2,320,800

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 18,000

เงินสํารองจาย 83,510

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

322,010

คาใช้จายในการจัดการ
จราจร

10,000

เงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชนตําบล
สนวน

350,000

เงินสมทบเข้าระบบหลัก
ประกันสุขภาพ

90,000

เงินชวยพิเศษ

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

100,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 5,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 7,912,800

เบี้ยยังชีพความพิการ 2,320,800

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 18,000

เงินสํารองจาย 83,510

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

322,010

คาใช้จายในการจัดการ
จราจร

10,000

เงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชนตําบล
สนวน

350,000

เงินสมทบเข้าระบบหลัก
ประกันสุขภาพ

90,000

เงินชวยพิเศษ
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบกลาง งบกลาง

เงินชวยคาทําศพข้า
ราชการ/พนักงาน

2,000

เงินชวยคาทําศพลูกจ้าง
ประจํา

2,000

เงินชวยคาทําศพ
พนักงานจ้าง

2,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

514,080

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

42,120

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

42,120

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

86,400

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

2,232,000

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

2,698,000 1,595,000 620,000 855,000 1,136,280

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

84,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินชวยคาทําศพข้า
ราชการ/พนักงาน

2,000

เงินชวยคาทําศพลูกจ้าง
ประจํา

2,000

เงินชวยคาทําศพ
พนักงานจ้าง

2,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

514,080

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

42,120

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

42,120

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

86,400

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

2,232,000

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

208,400 7,112,680

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

84,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินประจําตําแหนง 168,000 42,000 42,000 42,000 42,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 218,280

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 608,100 736,000 216,000 176,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

24,000 72,000 24,000

เงินวิทยฐานะ 67,200

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

50,000 100,000

คาเชาบ้าน 84,000 60,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

34,000 50,000 10,000 20,000 46,000

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ 162,000 10,000 60,000 60,000 226,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

40,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินประจําตําแหนง 42,000 378,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 218,280

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 108,000 1,844,100

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

12,000 132,000

เงินวิทยฐานะ 67,200

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

150,000

คาเชาบ้าน 144,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

160,000

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ 226,000 744,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

40,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

80,000 50,000 20,000 30,000 30,000

โครงการจัดการเลือกตั้ง 500,000

โครงการจัดประชุม
ประชาคมหมู
บ้าน/ประชาคมท้องถิ่น

10,000

โครงการปกป้องสถาบัน
ชาติ

10,000

โครงการประชาสัมพันธ์
และการจัดเก็บภาษี
เคลื่อนที่

30,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้เกี่ยวกับยาเสพติด

30,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้ด้านกฏหมายแกผู้
บริหาร สมาชิกสภาท้อง
ถิ่น พนักงานสวนตําบล  
ลูกจ้าง พนักงานจ้าง
และประชาชนตําบล
สนวน

30,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 80,000 50,000 40,000 50,000 20,000 20,000

วันที่พิมพ์ : 8/4/2565  11:28:29 หน้า : 7/26
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

10,000 220,000

โครงการจัดการเลือกตั้ง 500,000

โครงการจัดประชุม
ประชาคมหมู
บ้าน/ประชาคมท้องถิ่น

10,000

โครงการปกป้องสถาบัน
ชาติ

10,000

โครงการประชาสัมพันธ์
และการจัดเก็บภาษี
เคลื่อนที่

30,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้เกี่ยวกับยาเสพติด

30,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้ด้านกฏหมายแกผู้
บริหาร สมาชิกสภาท้อง
ถิ่น พนักงานสวนตําบล  
ลูกจ้าง พนักงานจ้าง
และประชาชนตําบล
สนวน

30,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 10,000 270,000

วันที่พิมพ์ : 8/4/2565  11:28:29 หน้า : 8/26
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการอบรมให้ความ
รู้เกี่ยวกับการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทาง
ถนน

20,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้และฝึกซ้อมแผนเกี่ยว
กับการป้องกันและระงับ
อัคคีภัย

20,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แหงชาติ

50,000

โครงการฝึกอบรม
เตรียมความพร้อมเด็ก
และผู้ปกครองสูอาเซียน

30,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพครูผู้สอน
ปฐมวัย

18,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายในการบริหารสถาน
ศึกษา

752,300

โครงการอบรมคุณธรรม
และจริยธรรม

30,000

โครงการ 1 อปท. 1 
ถนนท้องถิ่นใสใจสิ่งแวด
ล้อม

10,000

วันที่พิมพ์ : 8/4/2565  11:28:29 หน้า : 9/26
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการอบรมให้ความ
รู้เกี่ยวกับการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทาง
ถนน

20,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้และฝึกซ้อมแผนเกี่ยว
กับการป้องกันและระงับ
อัคคีภัย

20,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แหงชาติ

50,000

โครงการฝึกอบรม
เตรียมความพร้อมเด็ก
และผู้ปกครองสูอาเซียน

30,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพครูผู้สอน
ปฐมวัย

18,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายในการบริหารสถาน
ศึกษา

752,300

โครงการอบรมคุณธรรม
และจริยธรรม

30,000

โครงการ 1 อปท. 1 
ถนนท้องถิ่นใสใจสิ่งแวด
ล้อม

10,000

วันที่พิมพ์ : 8/4/2565  11:28:29 หน้า : 10/26
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการการแพทย์ฉุก
เฉิน อบต.สนวน

660,000

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ภายในตําบลสนวน

50,000

โครงการฝึกอบรมการ
บริหารจัดการขยะ

50,000

โครงการรณรงค์และ
ป้องกันโรคไข้เลือดออก

250,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้าฯ

47,000

โครงการฝึกอบรมสง
เสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น
องค์การบริหารสวน
ตําบลสนวน

30,000

โครงการอบรมคายเด็ก
และเยาวชนตําบลสนวน

30,000

คาใช้จายในการจัดงาน
วันสําคัญทางศาสนา
และวันสําคัญทาง
ราชการ

80,000

โครงการจัดการแขงขัน
กีฬาต้านยาเสพติด 
(สนวนเกมส์)

350,000

วันที่พิมพ์ : 8/4/2565  11:28:29 หน้า : 11/26
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการการแพทย์ฉุก
เฉิน อบต.สนวน

660,000

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ภายในตําบลสนวน

50,000

โครงการฝึกอบรมการ
บริหารจัดการขยะ

50,000

โครงการรณรงค์และ
ป้องกันโรคไข้เลือดออก

250,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้าฯ

47,000

โครงการฝึกอบรมสง
เสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น
องค์การบริหารสวน
ตําบลสนวน

30,000

โครงการอบรมคายเด็ก
และเยาวชนตําบลสนวน

30,000

คาใช้จายในการจัดงาน
วันสําคัญทางศาสนา
และวันสําคัญทาง
ราชการ

80,000

โครงการจัดการแขงขัน
กีฬาต้านยาเสพติด 
(สนวนเกมส์)

350,000

วันที่พิมพ์ : 8/4/2565  11:28:29 หน้า : 12/26
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

โครงการจัดกิจกรรมเข้า
รวมงานประเพณี
มหกรรมวาวอิสาน
จังหวัดบุรีรัมย์

80,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง

20,000

โครงการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณี
สงกรานต์และวันผู้สูง
อายุ

30,000

โครงการดําเนินงานตาม
กิจกรรมของศูนย์บริการ
และถายทอดเทคโนโลยี
เกษตรประจําตําบล
สนวน

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ภายในบริเวณ
สํานักงาน

โครงการปลูกหญ้าแฝก
เฉลิมพระเกียรติ

โครงการสงเสริมการ
ปลูกต้นไม้และดูแล
รักษาต้นไม้

ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน 140,000 90,000 30,000 40,000 30,000

วันที่พิมพ์ : 8/4/2565  11:28:29 หน้า : 13/26
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

โครงการจัดกิจกรรมเข้า
รวมงานประเพณี
มหกรรมวาวอิสาน
จังหวัดบุรีรัมย์

80,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง

20,000

โครงการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณี
สงกรานต์และวันผู้สูง
อายุ

30,000

โครงการดําเนินงานตาม
กิจกรรมของศูนย์บริการ
และถายทอดเทคโนโลยี
เกษตรประจําตําบล
สนวน

20,000 20,000

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ภายในบริเวณ
สํานักงาน

50,000 50,000

โครงการปลูกหญ้าแฝก
เฉลิมพระเกียรติ

20,000 20,000

โครงการสงเสริมการ
ปลูกต้นไม้และดูแล
รักษาต้นไม้

30,000 30,000

ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน 10,000 340,000

วันที่พิมพ์ : 8/4/2565  11:28:29 หน้า : 14/26
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 20,000 20,000 30,000 100,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 30,000 968,100

วัสดุคอมพิวเตอร์ 160,000 40,000 40,000 30,000 30,000

วัสดุกอสร้าง 20,000 20,000 90,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 30,000 30,000 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 20,000 20,000 10,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 30,000

วัสดุจราจร 30,000

วัสดุการเกษตร

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 250,000 20,000 5,000

คาบริการโทรศัพท์ 20,000

คาบริการไปรษณีย์ 10,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

150,000 26,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 15,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 
แบบแยกสวน (แบบ
แขวน) ขนาด 30,000 บี
ทียู

39,700

วันที่พิมพ์ : 8/4/2565  11:28:29 หน้า : 15/26
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 20,000 190,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 10,000 1,008,100

วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000 310,000

วัสดุกอสร้าง 30,000 160,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 80,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 6,000 56,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 30,000

วัสดุจราจร 30,000

วัสดุการเกษตร 40,000 40,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 275,000

คาบริการโทรศัพท์ 20,000

คาบริการไปรษณีย์ 10,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

176,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 15,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 
แบบแยกสวน (แบบ
แขวน) ขนาด 30,000 บี
ทียู

39,700

วันที่พิมพ์ : 8/4/2565  11:28:29 หน้า : 16/26
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 
แบบแยกสวน (ราคา
รวมคาติดตั้ง) แบบตั้ง
พื้นหรือแบบแขวน 
(ระบบ Inverter) ขนาด 
24,000 BTU

42,500

จัดซื้อตู้เหล็ก  ชนิด  2  
บานเปิด

16,500

จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 
บานเปิด

29,500

จัดซื้อเต็นท์ผ้าใบ 48,000

จัดซื้อโต๊ะพับ หน้าไฟ
เบอร์ พับครึ่งได้

23,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซื้อตู้ลําโพง
อเนกประสงค์

7,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ ระดับ 
XGA ขนาด 4,000 
ANSI Lumens

33,600

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

วันที่พิมพ์ : 8/4/2565  11:28:29 หน้า : 17/26
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 
แบบแยกสวน (ราคา
รวมคาติดตั้ง) แบบตั้ง
พื้นหรือแบบแขวน 
(ระบบ Inverter) ขนาด 
24,000 BTU

42,500

จัดซื้อตู้เหล็ก  ชนิด  2  
บานเปิด

16,500

จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 
บานเปิด

29,500

จัดซื้อเต็นท์ผ้าใบ 48,000

จัดซื้อโต๊ะพับ หน้าไฟ
เบอร์ พับครึ่งได้

23,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซื้อตู้ลําโพง
อเนกประสงค์

7,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ ระดับ 
XGA ขนาด 4,000 
ANSI Lumens

33,600

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก  
สําหรับงานประมวลผล

22,000

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
สําหรับงานประมวลผล

44,000

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
Multifunction เลเซอร์ 
หรือ LED ขาวดํา

10,000

จัดซื้อเก้าอี้พนักงาน 14,500

จัดซื้อชั้นวางรองเท้า
สําหรับเด็กปฐมวัย

15,000

จัดซื้อตู้ยาสามัญประจํา
บ้าน สําหรับเด็กปฐมวัย

3,000

จัดซื้อตู้เหล็กเก็บ
เอกสาร ชนิด 2 บาน
เปิด

11,800

จัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอีรับ
ประทานอาหาร สําหรับ
เด็กปฐมวัย

60,000

จัดซื้อมูลี่ / มานปรับ
แสง ติดตั้งศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.สนวน

28,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก  
สําหรับงานประมวลผล

22,000

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
สําหรับงานประมวลผล

44,000

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
Multifunction เลเซอร์ 
หรือ LED ขาวดํา

10,000

จัดซื้อเก้าอี้พนักงาน 14,500

จัดซื้อชั้นวางรองเท้า
สําหรับเด็กปฐมวัย

15,000

จัดซื้อตู้ยาสามัญประจํา
บ้าน สําหรับเด็กปฐมวัย

3,000

จัดซื้อตู้เหล็กเก็บ
เอกสาร ชนิด 2 บาน
เปิด

11,800

จัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอีรับ
ประทานอาหาร สําหรับ
เด็กปฐมวัย

60,000

จัดซื้อมูลี่ / มานปรับ
แสง ติดตั้งศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.สนวน

28,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบ
ฉีดหมึกพร้อมติดตตั้งถัง
หมึกพิมพ์ (Ink  Tank 
Printer)

12,900

ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดซื้อเครื่องพนยุงแบบ
หมอกควัน

118,000

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ All In  
One  สําหรับสํานักงาน

17,000

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีด
หมึก พร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Print)

7,500

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 
 ขนาด 20,000 BTU

30,600

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและซอม
แซมทรัพย์สิน

50,000

ครุภัณฑ์กอสร้าง

จัดซื้อครุภัณฑ์กอสร้าง
เครื่องเจาะดิน
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบ
ฉีดหมึกพร้อมติดตตั้งถัง
หมึกพิมพ์ (Ink  Tank 
Printer)

12,900

ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดซื้อเครื่องพนยุงแบบ
หมอกควัน

118,000

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ All In  
One  สําหรับสํานักงาน

17,000

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีด
หมึก พร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Print)

7,500

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 
 ขนาด 20,000 BTU

30,600

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและซอม
แซมทรัพย์สิน

50,000

ครุภัณฑ์กอสร้าง

จัดซื้อครุภัณฑ์กอสร้าง
เครื่องเจาะดิน

9,500 9,500
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องตัด
หญ้า

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คาชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (คา K)

คาชดเชยสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ (คา K) คา
กอสร้าง

5,000

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

คาบํารุงรักษาและซอม
แซมทรัพย์สิน

โครงการตอเติมอาคาร
สํานักงาน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

โครงการศูนย์ปฏิบัติการ
รวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น 
อําเภอห้วยราช จังหวัด
บุรรีรัมย์

19,000

เงินอุดหนุนสวนราชการ 1,680,000

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องตัด
หญ้า

10,900 10,900

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คาชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (คา K)

คาชดเชยสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ (คา K) คา
กอสร้าง

5,000 10,000

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

คาบํารุงรักษาและซอม
แซมทรัพย์สิน

50,000 50,000

โครงการตอเติมอาคาร
สํานักงาน

500,000 500,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

โครงการศูนย์ปฏิบัติการ
รวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น 
อําเภอห้วยราช จังหวัด
บุรรีรัมย์

19,000

เงินอุดหนุนสวนราชการ 1,680,000

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนองค์กร
ประชาชน

240,000

เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล

อุดหนุนกาชาดให้แก
เหลากาชาดจังหวัด
บุรีรัมย์

10,000

อุดหนุนกิ่งกาชาดให้แก
เหลากิ่งกาชาดอําเภอ
ห้วยราช

10,000

รวม 11,218,120 8,971,900 350,000 6,626,800 2,671,500 1,293,000 1,870,880 560,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนองค์กร
ประชาชน

240,000

เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล

อุดหนุนกาชาดให้แก
เหลากาชาดจังหวัด
บุรีรัมย์

10,000

อุดหนุนกิ่งกาชาดให้แก
เหลากิ่งกาชาดอําเภอ
ห้วยราช

10,000

รวม 555,000 882,800 35,000,000
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