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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองแวง
อําเภอ บ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 31,857,730 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

รวม

7,977,080

บาท

งบบุคลากร

รวม

6,462,180

บาท

รวม

1,966,320

บาท

จํานวน

514,080

บาท

จํานวน

42,120

บาท

จํานวน

42,120

บาท

จํานวน

86,400

บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือนนายก/รองนายก
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกองค์การบริหารส่วนตําบล และรองนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล (สํานักปลัด อบต.)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธาน
สภาองค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ 2
) พ.ศ.2557
เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบลและรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล (สํานักปลัด อบต.)
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธาน
สภาองค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ 2
) พ.ศ.2557
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษ นายกองค์การบริหารส่วนตําบล และ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล (สํานักปลัด อบต.)
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธาน
สภาองค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ 2
) พ.ศ.2557
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล(สํานักปลัด อบต.)
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล รองนากองค์การบริหารส่วนตําบล ประธาน
สภาองค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ 2
) พ.ศ.2557
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เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล (สํานักปลัด อบต.)
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธาน
สภาองค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ 2
) พ.ศ.2557
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล จํานวน 12 อัตรา (สํานัก
ปลัด อบต.)
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานส่วน
ตําบล จํานวน 2 อัตรา (สํานักปลัด อบต.)
เงินประจําตําแหน่ง
-เพื่อจ่ายเป็นเป็นเงินประจําตําแหน่งแก่พนักงานส่วน
ตําบล จํานวน 3 อัตรา (สํานักปลัด อบต.)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่ว
ไป จํานวน 5 อัตรา (สํานักปลัด อบต.)
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงาน
จ้าง จํานวน 4 อัตรา (สํานักปลัด อบต.)
งบดําเนินงาน

จํานวน

1,281,600

รวม
จํานวน

4,495,860

จํานวน

48,000

บาท

จํานวน

132,000

บาท

จํานวน

662,640

บาท

จํานวน

60,000

บาท

รวม

1,359,000

บาท

รวม

4,000

บาท

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
จํานวน
-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล ที่มีสิทธิ
ได้รับ (สํานักปลัด อบต.)

4,000

บาท

ค่าตอบแทน

บาท

บาท
3,593,220 บาท
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ค่าใช้สอย

รวม

710,000

บาท

จํานวน

180,000

บาท

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
จํานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองและพิธีการ ดังนี้
- ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลและคณะบุคคล
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่า
ใช้จ่ายอื่น เนื่องในการรับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ที่มา
นิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องซึ่งร่วมต้อนรับ
- ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการ หรือ
คณะอนุกรรมการ ตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ การประชุม
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกัน หรือกับรัฐวิสาหกิจหรือ
เอกชน
เพื่อจ่ายเป็น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มต่างๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยง
รับรอง และค่าบริการอื่นๆ ในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะ
กรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ ตามกฎหมาย ระเบียบหนังสือสั่ง
การฯ รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏใน
สํานักปลัด)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.4/ว
2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548

50,000

บาท

140,000

บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้
- ค่าบอกรับวารสาร สิ่งพิมพ์ต่างๆ
- ค่าเบี้ยประกันภาคบังคับตาม พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
พ.ศ.2535 สําหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ขององค์การบริหารส่วน
ตําบล
-ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูลในสํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบล และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฯ
-ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ,ค่าถ่ายเอกสาร,ค่าระวางบรรทุก,ค่า
ซักฟอก ฯลฯ
- ค่าติดตั้งไฟฟ้า ติดปักเสาพาดสาย ค่าติดตั้งหม้อแปลง เครื่องวัด
อุปกรณ์ไฟฟ้า ซึ่งเป็นกรรมสิทธิของการไฟฟ้า ค่าจ้างเหมาเดินสาย และ
ติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม ค่าธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุงระบบ ขยาย
เขต บํารุงรักษา ซ่อมแซม ฯลฯ
-ค่าโฆษณาและเผยแพร่ เป็นรายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและ
เผยแพร่ ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ
- ค่าจ้างเหมาบริการ ในงานสํานักปลัด อบต.
ฯลฯ
(สํานักปลัด อบต.)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และ
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่า
พาหนะ ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าลง
ทะเบียนต่างๆ ฯลฯ (สํานักปลัด อบต.)
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559

จํานวน
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โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศักยภาพ ผู้บริหารและสมาชิกสภา พนักงานส่วน
ตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฯ เช่น ค่าวิทยากร ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าพาหนะ ค่าที่
พัก และรายจ่ายอื่นที่จําเป็น (สํานักปลัด อบต. )
-เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) หน้า 87
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่น

จํานวน

200,000

บาท

จํานวน

10,000

บาท

จํานวน

10,000

บาท

จํานวน

120,000

บาท

รวม

315,000

บาท

จํานวน

70,000

บาท

จํานวน

90,000

บาท

จํานวน

95,000

บาท

จํานวน

10,000

บาท

จํานวน

30,000

บาท

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฯ ประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และรายจ่ายอื่นที่จํา
เป็น (สํานักปลัด อบต.)
-เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) หน้า 87

โครงการอบรมกฎหมายสําหรับประชาชน
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฯ ประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และรายจ่ายอื่นที่จํา
เป็น ฯลฯ (สํานักปลัด อบต.)
- -เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-เป็นไปตาม แผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) หน้า 85
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและ ซ่อมแซมทรัพย์สิน และทรัพย์สิน
อื่น วัสดุ ครุภัณฑ์ หรือทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตําบล ให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
ค่าวัสดุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ ประกอบด้วย นํ้ายาทําความ
สะอาด แปรง ไม้กวาด นํ้าจืด แก้วนํ้า จานรอง กระจกเงา ผ้าปู
โต๊ะ มีด นํ้ายาล้างจาน ฯลฯ (สํานักปลัด อบต.)
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ต่าง ๆ เช่น แบตเตอรี่ ยาง
นอก ยางใน หัวเทียน กรวยจราจร สัญญาณไฟกระพริบ หัว
เทียน สัญญาณไฟฉุกเฉิน ฯลฯ (สํานักปลัด อบต.)
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่าง ๆ เช่น นํ้ามันดีเซล นํ้ามัน
เบนซิน นํ้ามันเครื่อง จารบี ถ่าน แก๊สหุงต้ม ฯลฯ (สํานักปลัด อบต.)
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่าง ๆ เช่นกระดาษเขียน
โปสเตอร์ พู่กันและ สี ฟิล์ม เมโมรี่การ์ด แถบบันทึกเสียง หรือ
ภาพ ฯลฯ (สํานักปลัด อบต.)
วัสดุคอมพิวเตอร์
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทป
บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก กระดาษต่อเนื่อง เมมโมรีซิป เมาส์ เครื่อง
กระจายสัญญาณ แผ่นวงจรอิเล็กโทรนิก (Card) เครื่องอ่านและบันทึก
ข้อมูลแบบต่างๆ ฯลฯ
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วัสดุอื่น
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่นๆ ที่ไม่ได้กําหนดลักษณะและประเภทตาม
ระเบียบวิธีงบประมาณ เช่น มิเตอร์นํ้า มิเตอร์ไฟฟ้าหัวเชื่อมแก๊ส หัว
วาล์วเปิด - ปิดแก๊ส ฯลฯ (สํานักปลัด อบต.)
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า
-เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลหนองแวงและ
สถานที่ที่รับผิดชอบและสถานที่อื่นที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ (สํานักปลัด อบต.)
ค่าบริการโทรศัพท์
-เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ทางใกล้ไกล ภายในประเทศ และค่าโทรศัพท์พื้น
ฐาน รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่า
เครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบํารุงรักษาสาย ฯลฯ (สํานักปลัด อบ
ต.)
ค่าบริการไปรษณีย์
-เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ทางใกล้ไกล ภายในประเทศ และค่าโทรศัพท์พื้น
ฐาน รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่า
เครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบํารุงรักษาสาย ฯลฯ
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
-เพื่อจ่ายเป็น ค่าโทรภาพ (โทรสาร) ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาว
เทียม ใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต
อินเตอร์เน็ตการ์ดและ
ค่าสื่อสารอื่นๆ เช่น ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม และให้หมายรวมถึงค่า
ใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ฯลฯ
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซื้อเครื่องทําลายเอกสาร แบบตัดละเอียด
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องทําลายเอกสาร แบบตัดละเอียด จํานวน 1
เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1) ทําลายครั้งละ 10 แผ่น
2) ขนาดที่กําหนดเป็นแบบทําลายขั้นตํ่าต่อครั้ง
3) ขนาดกระดาษหลังท้าลายความกว้างระหว่าง 3 - 4 มิลลิเมตร และ
ความยาวระหว่าง 25 - 40 มิลลิเมตร
-เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสํานักงบประมาณ ณ
เดือนมกราคม พ.ศ.2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) หน้า 86
จัดซื้อเครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา จํานวน 1
เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1) ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น
2) หมายถึงเครื่อง Facsimile หรือ โทรภาพ
3) ความเร็วในการส่งเอกสารไม่เกินกว่า 6 วินาทีต่อแผ่น
4) ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดส่งเอกสารขั้นตํ่า
-เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสํานักงบประมาณ ณ
เดือนมกราคม พ.ศ.2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) หน้า 86

จํานวน

20,000

บาท

รวม
จํานวน

330,000

จํานวน

5,000

บาท

จํานวน

5,000

บาท

จํานวน

120,000

บาท

รวม

95,900

บาท

รวม

95,900

บาท

จํานวน

24,600

บาท

จํานวน

18,000

บาท

บาท
200,000 บาท
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ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
จัดซื้อเครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI
Lumens
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ จัดซื้อเครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA
ขนาด 3,500 ANSI Lumens) จํานวน 1 ชุด โดยมีคุณลักษณะพื้น
ฐาน ดังนี้
1) เป็นเครื่องฉายภาพเลนส์เดียว สามารถต่อกับอุปกรณ์เพื่อฉายภาพ
จากคอมพิวเตอร์และวิดีโอ
2) ใช้ LCD Panel หรือระบบ DLP
3) ระดับ XGA เป็นระดับความละเอียดของภาพที่ True
4) ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดค่าความส่องสว่างขั้นตํ่า
-เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสํานักงบประมาณ ณ
เดือนมกราคม พ.ศ.2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) หน้า 86

จํานวน

30,300

บาท
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สําหรับงานประมวลผล

จํานวน

23,000

รวม
รวม

60,000

จํานวน

20,000

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สําหรับงาน
ประมวลผล จํานวน 1 ชุด โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core)
โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.4 GHz จานวน 1
หน่วยและมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความ
สามารถในการประมวลผลสูง
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจํา
แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพโดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือดีกว่าดังนี้
1) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลักที่มีความ
สามารถในการใช้หน่วยความจําแยกจากหน่วยความจําหลักขนาดไม่น้อย
กว่า 2 GB
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วย
ความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่ามีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่าขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 120 GB จานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่าจํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าจํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า 3
ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพในตัวและมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้วความละเอียด
แบบ FHD (1920x1080)
- สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac)
และ Bluetooth (สํานักปลัด อบต.)
-เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) หน้า 86

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการจัดงานพระราชพิธีและรัฐพิธีเพื่อเทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์
อําเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับที่ทําการปกครองอําเภอบ้านใหม่ไชย
พจน์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตาม โครงการจัดงานพระราช
พิธีและรัฐพิธีเพื่อเทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์ อําเภอบ้านใหม่ไชย
พจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ (สํานักปลัด อบต.)
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-พ.ศ.2564) เพิ่มเติม หน้า 25

บาท
60,000 บาท
บาท
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โครงการสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของศูนย์ปฏิบัติการ จํานวน
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอําเภอบ้านใหม่ไชยพจน์
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับที่ทําการปกครองอําเภอบ้านใหม่ไชย
พจน์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตาม โครงการสนับสนุนการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบ
ปรามยาเสพติดอําเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ (สํานักปลัด อบต.)
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-พ.ศ.2564) เพิ่มเติม หน้า 25
โครงการอําเภอ....ยิ้มเคลื่อนที่ (Amphoeyim Service) ประจําปีงบ
จํานวน
ประมาณ 2562 อําเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหัดบุรีรัมย์
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับที่ทําการปกครองอําเภอบ้านใหม่ไชย
พจน์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตาม โครงการอําเภอ....ยิ้ม
เคลื่อนที่ (Amphoeyim Service) ประจําปีงบประมาณ 2562 อําเภอ
บ้านใหม่ไชยพจน์ จังหัดบุรีรัมย์ (สํานักปลัด อบต.)
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-พ.ศ.2564) เพิ่มเติม หน้า 25
งานวางแผนสถิติและวิชาการ
รวม

20,000

บาท

20,000

บาท

20,000

บาท

งบดําเนินงาน

รวม

20,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

20,000

บาท

จํานวน

20,000

บาท

รวม

2,817,560

บาท

รวม

1,777,560

บาท

รวม

1,777,560

บาท

จํานวน

1,283,160

บาท

จํานวน

48,000

บาท

จํานวน

42,000

บาท

จํานวน

242,400

บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา กองคลัง จํานวน 1 อัตรา (กองคลัง)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จํานวน

138,000

บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง จํานวน 1 อัตรา (กองคลัง)
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง

จํานวน

24,000

บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชนและจัดเวทีประชาคม
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ประกอบด้วย ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง และ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น ฯลฯ
(ปรากฏในสํานักปลัด)
-เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) หน้า 85
งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลกอง
คลัง จํานวน 4 อัตรา (กองคลัง)
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานส่วนตําบลกอง
คลัง จํานวน 2 อัตรา (กองคลัง)
เงินประจําตําแหน่ง
-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งแก่พนักงานส่วน
ตําบล จํานวน 1 อัตรา (กองคลัง)
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา
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งบดําเนินงาน

รวม

1,017,000

บาท

รวม

47,000

บาท

ค่าเช่าบ้าน
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้าน เช่าซื้อบ้าน ของพนักงานองค์การบริหาร
ส่วนตําบล ที่มีสิทธิได้รับ (กองคลัง)

จํานวน

36,000

บาท

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล
ลูกจ้างประจํา ที่มีสิทธิได้รับ (กองคลัง)
ค่าใช้สอย

จํานวน

11,000

บาท

รวม

670,000

บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จํานวน

480,000

บาท

-ค่าจ้างเหมาบริการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการในงานของกองคลัง (กอง
คลัง)
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จํานวน

40,000

บาท

จํานวน

150,000

บาท

รวม

300,000

บาท

วัสดุสํานักงาน
จํานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานต่างๆ เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา ลวดเย็บ
กระดาษ คลิบหนีบกระดาษ ลวดเสียบ หมึก ธงชาติธงตรา
สัญลักษณ์ พระบรมฉายาลักษณ์ ซอง มู่ลี่ ม่านปรับแสง นํ้าดื่มสําหรับ
บริการประชาชน ฯลฯ

300,000

บาท

ค่าตอบแทน

และ

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก
ค่าพาหนะ ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่า
ลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ (กองคลัง)
โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและเบียนทรัพย์สิน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษี
และเบียนทรัพย์สิน ในการพัฒนาการจัดเก็บรายได้ (กองคลัง)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) หน้า 88
ค่าวัสดุ
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งบลงทุน

รวม

23,000

บาท

รวม

23,000

บาท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สําหรับงานประมวลผล จํานวน 1 ชุด จํานวน

23,000

บาท

ค่าครุภัณฑ์

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สําหรับงาน
ประมวลผล จํานวน 1 ชุด โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core)
โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.4 GHz จานวน 1
หน่วยและมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความ
สามารถในการประมวลผลสูง
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจํา
แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพโดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือดีกว่าดังนี้
1) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลักที่มีความ
สามารถในการใช้หน่วยความจําแยกจากหน่วยความจําหลักขนาดไม่น้อย
กว่า 2 GB
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วย
ความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่ามีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่าขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 120 GB จานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่าจํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าจํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า 3
ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพในตัวและมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้วความละเอียด
แบบ FHD (1920x1080)
- สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac)
และ Bluetooth (กองช่าง)
-เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ
.2561-2564) 86
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

รวม

112,000

บาท

งบดําเนินงาน

รวม

112,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

112,000

บาท

จํานวน

12,000

บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินตามโครงการ การป้องกัน และลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล ประกอบด้วย ค่าป้ายรณรงค์ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ฯลฯ ช่วงเทศกาลปีใหม่ เทศกาล สงกรานต์ เป็นต้น (สํานักปลัด
อบต. )
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557 , หนังสือกรส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24
มกราคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) หน้า 76
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
จํานวน

100,000

บาท

รวม

1,939,000

บาท

รวม

1,112,400

บาท

รวม

1,112,400

บาท

จํานวน

830,400

บาท

จํานวน

42,000

บาท

จํานวน

216,000

บาท

จํานวน

24,000

บาท

รวม

448,000

บาท

รวม

3,000

บาท

จํานวน

3,000

บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่า
วัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ และค่าใช้จ่าย
อื่นที่จําเป็น ฯลฯ(สํานักปลัด อบต.)
-เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) หน้า 76
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล
ประจําปี จํานวน 3 อัตรา (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)
เงินประจําตําแหน่ง
-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่พนักงานส่วน
ตําบล จํานวน 1 อัตรา (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้าง จํานวน 2 อัตรา (ในกองการ
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงาน
จ้าง จํานวน 2 อัตรา (กองศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล
สิทธิได้รับ (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)

ที่มี

หน้า : 12/32

วันที่พิมพ์ : 19/6/2562 10:45:00

ค่าใช้สอย

รวม

445,000

บาท

จํานวน

120,000

บาท

จํานวน

80,000

บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และ
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่า
บริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าลงทะเบียน
ต่างๆ ฯลฯ (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ
จํานวน

30,000

บาท

จํานวน

10,000

บาท

จํานวน

20,000

บาท

โครงการส่งเสริมการอ่านและการได้รับรู้ข่าวสารบ้านเมือง(จัดซื้อหนังสือ
จํานวน
พิมพ์ และวารสารต่างๆ)
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ ในการจัดซื้อหนังสือพิมพ์และ
วารสารให้กับที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจําหมู่บ้าน 8 แห่ง และตุ้มโฮมความ
ฮู้ (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) หน้า 78

70,000

บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการในกองการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ ประกอบไปด้วย ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม หรือรายจ่ายอื่นที่จํา
เป็น ฯลฯ ( กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
- เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) หน้า 71
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ผู้ปกครอง ครูและบุคลากรทางการศึกษา
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ ประกอบไปด้วย ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเอกสาร และรายจ่ายอื่น
ที่จําเป็น ฯลฯ ( กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
- เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) ) หน้า 77
โครงการเพิ่มศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ ประกอบไปด้วย ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเอกสาร และรายจ่ายอื่น
ที่จําเป็น ฯลฯ ( กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
-เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) ) หน้า 77
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จํานวน

15,000

บาท

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
จํานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองแวง (กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม)
งบลงทุน
รวม

100,000

บาท

334,600

บาท

48,000

บาท

30,000

บาท

จํานวน

18,000

บาท

รวม

286,600

บาท

286,600

บาท

โครงการอบรมคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ ประกอบไปด้วย ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเอกสาร และรายจ่ายอื่น
ที่จําเป็น ฯลฯ ( กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
-เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) หน้า 77

ค่าครุภัณฑ์

รวม

ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาด 20 นิ้วและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ศูนย์พัฒนาเด็ก จํานวน
เล็ก อบต.หนองแวง
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาด 20 นิ้ว จํานวน 15 ตัว โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี้
-พัดลมติดผนัง ขนาด 20 นิ้วและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2559 "
-เป็้นไปตามแผนแผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) หน้า 86
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
จัดซื้อเครื่องซักผ้าสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.หนองแวง
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องซักผ้าแบบธรรมดา ขนาด 15 กิโลกรัม
จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1) เป็นขนาดที่สามารถซักผ้าแห้งได้ครั้งละไม่น้อยกว่าที่กําหนด
2) เป็นเครื่องแบบถังเดี่ยว เปิดฝาบน
3) มีระบบปั่นแห้งหรือหมาด
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2559 "
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-พ.ศ.2564) หน้าที่ 86
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลหนอง จํานวน
แวง (หลังใหม่)
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองแวง (หลังใหม่ ) โดยมีค่าใช้ประกอบ
ด้วย ค่าก่อสร้างกําแพง และ ก่อสร้างป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ตาม
แบบ อบต.หนองแวง กําหนด) (กองการศึกษา ศาสนาแจ่ายละ
วัฒนธรรม) แผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) หน้า 86
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งบเงินอุดหนุน

รวม

44,000

บาท

เงินอุดหนุน

รวม

44,000

บาท

จํานวน

5,000

บาท

-อุดหนุนโรงเรียนวัดไพรงาม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ ป้องกัน เฝ้า
ระวัง และแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน (กองการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนะธรม)
-เป็นไปตามกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) เพิ่มเติม หน้า 26
โครงการผลิตนํ้ายาล้างจานจากมะกรูด
จํานวน

6,000

บาท

-อุดหนุนโรงเรียนวัดหลักศิลา เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการผลิตนํ้ายา
ล้างจานจากมะกรูด (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนะธรรม)
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) เพิ่มเติม หน้า 26
โครงการฝึกทักษะอาชีพ"ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง"ให้กับนักเรียน

จํานวน

6,000

บาท

-อุดหนุน โรงเรียนวัดศรีสุนทร เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกทักษะ
อาชีพ"ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง"ให้กับนักเรียน (กองการ
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (2561 -2564) เพิ่มเติม หน้า 26
โครงการภูมิปัญญาท้องถิ่นสอนงานอาชีพ

จํานวน

6,000

บาท

-อุดหนุน โรงเรียนวัดจุฬางกูรวิทยา เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นสอนงานอาชีพ (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (2561 -2564)
(กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (2561 -2564) เพิ่มเติม หน้า 26
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
จํานวน

5,000

บาท

- อุดหนุนโรงเรียนวัดศรีสุนทร เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ รณรงค์
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา (กองการ
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) เพิ่มเติม หน้า 26
โครงการโรงเรียนสีขาวต่อต้านสารเสพติดภายในโรงเรียน

5,000

บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการ ป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน

อุดหนุนโรงเรียนจุฬางกูรวิทยา เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการโรงเรียนสี
ขาวต่อต้านสารเสพติดภายในโรงเรียน (กองการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม)
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) เพิ่มเติม หน้า 26

จํานวน
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โครงการโรงเรียนสีขาวต้านยาเสพติด

จํานวน

5,000

บาท

-อุดหนุนโรงเรียนวัดหลักศิลา เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการโรงเรียนสี
ขาวต้านยาเสพติด (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนะธรม)
-เป็นไปตามกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) เพิ่มเติม หน้า 27
โครงการสอนทักษะอาชีพให้กับนักเรียน
-อุดหนุน โรงเรียนวัดไพรงาม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสอนทักษะ
อาชีพให้กับนักเรียน (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (2561 -2564) เพิ่มเติม หน้า 27

จํานวน

6,000

บาท

รวม

3,070,160

บาท

รวม

928,560

บาท

รวม

928,560

บาท

เงินเดือนพนักงาน
จํานวน
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนสําหรับครู ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จํานวน 3 อัตรา (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จํานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จํานวน 1 อัตรา (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
จํานวน
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจ้างในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 1 อัตรา (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม )
งบดําเนินงาน
รวม

808,560

บาท

108,000

บาท

12,000

บาท

1,301,600

บาท

รวม

20,000

บาท

จํานวน

20,000

บาท

รวม

678,400

บาท

จํานวน

50,000

บาท

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทน
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของครู ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองแวง มีสิทธิได้รับ (กองการ
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเครื่องเล่น ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ รายจ่ายอื่นๆที่จําเป็น ฯลฯ (ปรากฏในส่วนกอง
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) หน้า 73
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จํานวน

10,000

บาท

จํานวน

618,400

บาท

รวม

603,200

บาท

ค่าอาหารเสริม (นม)
จํานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม) คนละ 8 บาท จํานวน 260
วัน สําหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 4 โรงเรียน ดังนี้
-โรงเรียนจุฬางกูรวิทยา
- โรงเรียนวัดไพรงาม
- โรงเรียนวัดศรีสุนทร
- โรงเรียนวัดหลักศิลา
รัฐบาลจัดสรร รายละ 7.37 บาท อบต.ตั้งสมทบ รายละ 63 สตางค์
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3274
ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) หน้า 71

603,200

บาท

โครงการส่งเสริมทันตกรรมในเด็ก
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ และ
รายจ่ายอื่นที่จําเป็น ฯลฯ (กองศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) หน้า 72
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
-เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร
ส่วนตําบลหนองแวง ดังนี้
1) ค่าอาหารกลางวันสําหรับเด็ก อัตราคนละ 20
บาท/คน จํานวน 245 วัน
2)ค่าจัดการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา (รายหัว) อัตราคน
ละ 1,700 บาท /ปี
3) ค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี
4) ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี
5) ค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท/ปี
6) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430 บาท/ปี
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3274
ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) หน้า 71
ค่าวัสดุ
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งบเงินอุดหนุน

รวม

840,000

บาท

เงินอุดหนุน

รวม

840,000

บาท

จํานวน

840,000

บาท

รวม

400,220

บาท

งบดําเนินงาน

รวม

240,220

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

230,220

บาท

จํานวน

60,000

บาท

โครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

จํานวน

50,000

บาท

-เพื่อจ่ายไปค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินงานและบริหาร
จัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์การบริหารส่วนตําบลหนอง
แวง (สํานักปลัด อบต.)
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.3/ว2826 ลงวัน
ที่ 17 กันยายน 2553
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-พ.ศ.2564) หน้า 76
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

จํานวน

50,000

บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการอาหารกลางวัน
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ให้กับเด็ก
นักเรียนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน อัตรามื้อละ 20 บาท ต่อคน จํานวน 200 วัน ดังนี้
-โรงเรียนจุฬางกูรวิทยา
-โรงเรียนวัดไพรงาม
-โรงเรียนวัดศรีสุนทร
-โรงเรียนวัดหลักศิลา
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) หน้า 90
แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการควบคุมและป้องกันโรค
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ฯ ประกอบไปด้วย ค่าจัดซื้อนํ้ายาเคมีพ่น
ยุง ทรายกําจัดลูกนํ้ายุง ค่าวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการป้องกันและควบคุม
โรค และ รายจ่ายอื่นๆที่จําเป็น ฯลฯ (สํานักปลัด อบต.)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) หน้า 77

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ และค่าจ้างสํารวจจํานวนและขึ้นทะเบียน
สัตว์ ค่าจัดซื้อวัคซีนป้องโรคพิษสุนัขบ้า ฯลฯ (สํานักปลัด อบต.)
- เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกนอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว0120
ลงวันที่ 12 มกราคม 2560
เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0810.5/ว1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ หน้า 77
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โครงการหน้าบ้านน่ามอง

จํานวน

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการหน้าบ้านน่ามอง โดยมีค่า
ใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม เช่น ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ
และค่าใช้จ่ายในการประกวดหน้าบ้านน่ามอง เช่น ค่าตอบแทนคณะ
กรรมการตัดสิน เงินรางวัล ค่าโล่ห์รางวัล ค่าถ้วยรางวัล ฯลฯ (สํานัก
ปลัด อบต.)
- เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 74
ค่าวัสดุ
รวม
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
จํานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ ต่างๆ เช่น แอลกอฮอล์ นํ้ายาต่างๆ เคมีภัณฑ์ สําลี ผ้าพัน
แผล ฯลฯ (สํานักปลัด อบต.)
งบเงินอุดหนุน
รวม

70,220

บาท

บาท
10,000 บาท
10,000

160,000

บาท

รวม

160,000

บาท

จํานวน

160,000

บาท

รวม

30,000

บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

30,000

บาท

เงินอุดหนุน

รวม

30,000

บาท

10,000

บาท

20,000

บาท

เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนเอกชน
เงินอุดหนุนสําหรับดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับ 8 หมู่บ้าน สําหรับใช้ในการดําเนินงาน
โครงการด้านสาธารณสุขตามแนวโครงการพระราชดําหริ หมู่บ้าน
ละ 20,000 บาท (สํานักปลัด อบต.)
แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์
โครงการจัดหารายได้เพื่อกิจกรรมสาธารณกุศลและให้ความช่วยเหลือ
จํานวน
ประชาชนตามภารกิจของเหล่ากาชาด จังหวัดบุรีรัมย์ ประจําปีงบประมาณ
2562
- อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ตามโครงการจัด
หารายได้เพื่อกิจกรรมสาธารณกุศลและให้ความช่วยเหลือ ประชาชนตาม
ภารกิจของเหล่ากาชาด จังหวัดบุรีรัมย์ ประจําปีงบประมาณ 2562
(สํานักปลัด อบต.)
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตาม แผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) เพิ่มเติม หน้า 29
โครงการสนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศลและให้ความช่วยเหลือประชาชน
จํานวน
ตามภารกิจของกิ่งกาชาดอําเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ ประจําปีงบประมาณ
2562
-อุดหนุนกิ่งกาชาดอําเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ตามโครงการสนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศลและให้ความช่วย
เหลือ ประชาชนตามภารกิจของกิ่งกาชาดอําเภอบ้านใหม่ไชย
พจน์ ประจําปีงบประมาณ 2562 (สํานักปลัด อบต.)
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) เพิ่มเติม หน้า 29
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

รวม

2,607,400

บาท

รวม

1,599,600

บาท

รวม

1,599,600

บาท

จํานวน

1,389,600

บาท

จํานวน

48,000

บาท

จํานวน

42,000

บาท

จํานวน

108,000

บาท

จํานวน

12,000

บาท

รวม

784,800

บาท

รวม

8,800

บาท

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
จํานวน
-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล ที่มีสิทธิ
ได้รับ (กองช่าง)
ค่าใช้สอย
รวม

8,800

บาท

676,000

บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล
ประจําปี จํานวน 5 อัตรา (กองช่าง)
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานส่วน
ตําบล จํานวน 2 อัตรา (กองช่าง)
เงินประจําตําแหน่ง
-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งแก่พนักงานส่วน
ตําบล จํานวน 1 อัตรา (กองช่าง)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้าง จํานวน 1 อัตรา (กองช่าง)
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวแก่พนักงาน
จ้าง จํานวน 1 อัตรา (กองช่าง)
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จํานวน

96,000

บาท

ค่าจ้างเหมาบริการ
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการในงานของกองช่าง (กอง
ช่าง)
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จํานวน

30,000

บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และ
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่า
บริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าลงทะเบียน
ต่างๆ ฯลฯ (กองช่าง)
โครงการตรวจสอบคุณภาพนํ้า

จํานวน

50,000

บาท

จํานวน

500,000

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตรวจสอบคุณภาพนํ้าประปาและแหล่งนํ้าที่ใช้ผลิตนํ้า
ประปา รวมทั้งแหล่งนํ้าต่างๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลหนอง
แวง (กองช่าง)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) หน้า 61
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาและซ่อมแซม ทรัพย์สิน ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลหนองแวง (กองช่าง)
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ค่าวัสดุ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่างๆ เช่น ฟิวส์ เทปพันสายไฟ สาย
ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า เบรกเกอร์ สวิตช์
ไฟฟ้า ลําโพง ไมโครโฟน ไฟฉาย สปอตไลท์ เครื่องประจุ
ไฟฟ้า หัวแร้งไฟฟ้า เครื่องวัดความดันไฟฟ้า ฯลฯ (กองช่าง)
วัสดุก่อสร้าง
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เช่น ไม้
ต่างๆ หิน ปูน ทราย เหล็ก ตะปู อิฐ กระเบื้อง สังกะสี ปูน
ขาว ทินเนอร์ ท่อต่างๆ โถส้วม เครื่องวัดขนาดเล็ก ท่อนํ้าและอุปกรณ์
ประปา ฯลฯ (กองช่าง)
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซื้อเครื่องคอมพิเตอร์ All In One สําหรับงานประมวลผล จํานวน 1 ชุด
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สําหรับงาน
ประมวลผล จํานวน 1 ชุด โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core)
โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.4 GHz จานวน 1
หน่วยและมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความ
สามารถในการประมวลผลสูง
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจํา
แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพโดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือดีกว่าดังนี้
1) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลักที่มีความ
สามารถในการใช้หน่วยความจําแยกจากหน่วยความจําหลักขนาดไม่น้อย
กว่า 2 GB
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วย
ความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่ามีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่าขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 120 GB จานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่าจํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าจํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า 3
ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพในตัวและมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้วความละเอียด
แบบ FHD (1920x1080)
- สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac)
และ Bluetooth (กองช่าง)
-เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) หน้า 86

รวม

100,000

บาท

จํานวน

50,000

บาท

จํานวน

50,000

บาท

รวม

223,000

บาท

รวม

23,000

บาท

จํานวน

23,000

บาท
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม

200,000

บาท

จํานวน

200,000

บาท

รวม

761,270

บาท

งบดําเนินงาน

รวม

761,270

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

761,270

บาท

จํานวน

30,000

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการครอบครัวสัมพันธ์ โดยมีค่า
ใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม เช่น ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ
และ ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาครอบครัว และชุมชน เช่น ค่า
ตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน ค่าอุปกรณ์ ฯลฯ (สํานักปลัด อบต.)
- เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557 และ และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 79
โครงการเด็กและเยาชนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด
จํานวน

25,000

บาท

30,000

บาท

50,000

บาท

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ อบต.หนองแวง
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุุงอาคารสถานที่องค์การบริหารส่วน
ตําบลหนองแวง (กองช่าง)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) หน้า 86
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการครอบครัวสัมพันธ์

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนิน โครงการเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่
ห่างไกลยาเสพติด โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าเอกสาร ค่าสถาน
ที่ ฯลฯ (สํานักปลัด อบต.)
- เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม หน้า 24
โครงการต้นกล้าคุณธรรม

จํานวน

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนิน โครงการต้นกล้าคุณธรรม โดยมีค่า
ใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าเอกสาร ค่าสถานที่ ฯลฯ (สํานักปลัด อบต
.)
- เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขอสี่ ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 81
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ให้กับสตรี ตามแนวทาง
จํานวน
เศรษฐกิจพอเพียง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ
สร้างรายได้ให้กับสตรี ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ (สํานักปลัด อบต.)
- เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตมแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 66
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โครงการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิคนพิการ

จํานวน

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิคน
พิการ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ (สํานักปลัด อบต.)
- เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) หน้า 78
โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ
จํานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพ
ช่องปากผู้สูงอายุ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ (สํานักปลัด อบ
ต.)
- เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตมแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม หน้า 24
โครงการส่งเสริมกิจกรรมองค์กรสตรี
จํานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมกิจกรรมองค์กร
สตรี โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ (สํานักปลัด อบต.)
- เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-พ.ศ.2564) เพิ่มเติม หน้า24
โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพให้กับประชาชน
จํานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพ
ให้กับประชาชน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ (สํานักปลัด อบ
ต.)
- เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗
- เป็นไปตมแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม หน้า 23
โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการทํางานของอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ
จํานวน
(อผส.)
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพ การทํางานของอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ(อผส.) โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าเอกสาร ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ฯลฯ
(สํานักปลัด อบต.)
- เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ (พ.ศ.2561-พ.ศ.2564) หน้า 81
โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรีผู้นําชุมชนผู้นําท้องถิ่น อปพร. จํานวน
อสม.
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพ องค์กรสตรี ผู้นําชุมชน ผู้นําท้องถิ่น อปพร. อสม. โดยมีค่าใช้
จ่ายประกอบด้วย ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าเอกสาร ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะฯลฯ
(สํานักปลัด อบต.)
- เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-พ.ศ.2564) หน้า 78
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30,000

บาท

50,000

บาท

12,000

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมอาชีพการทําสบู่
สมุนไพร โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ (สํานักปลัด อบต.)
- เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-พ.ศ.2564) เพิ่มเติม หน้า 23
โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชน
จํานวน

11,000

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมอาชีพ
ประชาชน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ (สํานักปลัด อบ
ต.)
- เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-พ.ศ.2564) เพิ่ม
เติม หน้า 23
โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ
จํานวน

19,770

บาท

23,000

บาท

โครงการส่งเสริมสภาเด็กและเยาวชนตําบลหนองแวง

จํานวน

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมสภาเด็กและ
เยาวชนตําบลหนองแวง โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ
(สํานักปลัด อบต.)
- เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561- พ.ศ.2564) หน้า 81
โครงการส่งเสริมสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน
จํานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนิน โครงการส่งเสริมสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน โดย มีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าตกแต่งสถานที่ (สํานัก
ปลัด อบต.)
- เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561- พ.ศ.2564) หน้า 65
โครงการส่งเสริมอาชีพการทําสบู่สมุนไพร
จํานวน

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมการอาชีพผู้สูง
อายุ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ (สํานักปลัด อบต.)
- เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-พ.ศ.2564) หน้า 66
โครงการสร้างคุณค่าภูมิปัญญาผู้สูงอายุ
จํานวน
" - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสร้างคุณค่าภูมิปัญญาผู้สูง
อายุ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ (สํานักปลัด อบต.)
- เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561- พ.ศ.2564) เพิ่ม
เติม หน้า 23
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100,000
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30,000

บาท

รวม

260,000

บาท

งบดําเนินงาน

รวม

210,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

210,000

บาท

จํานวน

60,000

บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการตามโครงการ TO BE NUMBER ONE
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย เงินรางวัล ค่าโล่รางวัล ค่าตอบแทนคณะ
กรรมการตัดสิน ค่าจัดสถานที่ ฯลฯ (กองการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม)
- เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-พ.ศ.2564) หน้า 82
โครงการแข่งขันกีฬาหนองแวงเกมส์
จํานวน

150,000

บาท

รวม

50,000

บาท

รวม

50,000

บาท

จํานวน

10,000

บาท

โครงการหมู่บ้านโฮมสเตย์

จํานวน

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการหมู่บ้านโฮมสเตย์ โดยมีค่า
ใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าเอกสาร ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ฯลฯ
(สํานักปลัด อบต.)
- เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 65
โครงการให้ความรู้การป้องกันโรคทางเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน
จํานวน
" - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนิน โครงการให้ความรู้การป้องกันโรค
ทางเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่า
เอกสาร ค่าสถานที่ ฯลฯ (สํานักปลัด อบต.)
- เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-พ.ศ.2564) หน้า 79
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการ TO BE NUMBER ONE

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการฯ โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย เงินรางวัล ค่าโล่รางวัล ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน
ค่าจัดสถานที่ในการจัดการแข่งขัน และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น ฯลฯ (กอง
การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)
- เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-พ.ศ.2564) หน้า 82
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการแข่งขันกีฬา - กรีฑานักเรียนโรงเรียนวัดศรีสุนทร
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนวัดศรีสุนทร เป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินโครงการแข่งขันกีฬา - กรีฑานักเรียนโรงเรียนวัดศรีสุนทร (กอง
การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (2561 -2564) เพิ่มเติม หน้า 31
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จํานวน

10,000

บาท

โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน
จํานวน
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนวัดไพรงาม เป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (2561 -2564) เพิ่มเติม หน้า 31
โครงการแข่งขันกีฬาประจําปีการศึกษา
จํานวน

10,000

บาท

10,000

บาท

จํานวน

10,000

บาท

รวม

500,000

บาท

งบดําเนินงาน

รวม

390,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

390,000

บาท

จํานวน

20,000

บาท

โครงการแข่งขันกีฬา - กรีฑานักเรียนโรงเรียนวัดหลักศิลา
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนวัดหลักศิลา เป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
โครงการแข่งขันกีฬา - กรีฑานักเรียนโรงเรียนวัดหลักศิลา (กองการ
ศึกษา ศาสนา และวัฒนะธรรม)
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (2561 -2564) เพิ่มเติม หน้า 30

-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนจุฬางกูรวิทยา เป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินโครงการแข่งขันกีฬาประจําปีการศึกษา (กองการ
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (2561 -2564) เพิ่มเติม หน้า 31
โครงการแข่งขันฟุตบอลประเพณีชิงถ้วยพระราชทาน "สมเด็จพระบรมโอร
สาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร" จังหวัดบุรีรัมย์
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ เป็น
ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันฟุตบอลประเพณีชิงถ้วยพระราชทาน "สมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร" จังหวัดบุรีรัมย์ (กองการ
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (2561 -2564) เพิ่มเติม หน้า 30
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญทาง
ศาสนา โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธีทาง
ศาสนา ค่าวัสดุ ฯลฯ (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)
- เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ ปี (พ.ศ.2561-2564)

หน้า : 26/32

วันที่พิมพ์ : 19/6/2562 10:45:00

จํานวน

150,000

บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้ใจ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณีลอย
กระทง โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าตอบแทน
คณะกรรมการตัดสิน ค่าเวที เครื่องเสียง เงินรางวัล ค่าถ้วยรางวัล และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น ฯลฯ (ปรากฏในกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม)
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-พ.ศ.2564) หน้า 83
โครงการจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์
จํานวน
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานสืบสานประเพณี
สงกรานต์ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจัดสถานที่ ค่าเครื่องเสียง
ค่าอาหารว่างและเครื่องเดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จํา
เป็น ฯลฯ (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)
- เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี ( พ.ศ.2561-พ.ศ.2564) หน้า 83

50,000

บาท

โครงการถ่ายทอดภุูมิปัญญาให้กับเด็ก

จํานวน

20,000

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการถ่ายทอดภุูมิปัญญาให้กับ
เด็ก โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ (กองการ
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)
- เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-พ.ศ.2564) เพิ่มเติม หน้า 24
โครงการลานใจ ลานธรรม สร้างสังคมร่มเย็น

จํานวน

50,000

บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการลานใจ ลานธรรม สร้าง
สังคมร่มเย็น โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น ฯลฯ
(กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)
- เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-พ.ศ.2564) หน้า 82
โครงการส่งเสริมงานประเพณีปรางค์กู่สวนแตงและงานประเพณีบุญบั้งไฟ

จํานวน

100,000

บาท

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมงานประเพณีปรางค์
กู่สวนแตงและงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจําปี 2562 โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าวัสดุ ค่าตกแต่งขบวน ฯลฯ (กองการ
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) หน้า 83

หน้า : 27/32

วันที่พิมพ์ : 19/6/2562 10:45:00

งบเงินอุดหนุน

รวม

110,000

บาท

เงินอุดหนุน

รวม

110,000

บาท

จํานวน

10,000

บาท

จํานวน

85,000

บาท

จํานวน

15,000

บาท

รวม

1,636,700

บาท

รวม

1,636,700

บาท

รวม

1,636,700

บาท

200,300

บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง ประจําปี 2562
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นค่าใช้จ่ายใน
การดําเนินโครงการจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง ประจําปี 2562 (กอง
การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 -พ.ศ.2564)เพิ่มเติม หน้า 30
โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจําปี 2562
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ เป็นค่า
ใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจําปี 2562
(กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-พ.ศ.2564) เพิ่มเติม หน้า 30
โครงการจัดงานประเพณีปรางค์กู่สวนแตง ประจําปี 2562
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ เป็นค่า
ใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณีปรางค์กู่สวน
แตง ประจําปี 2562 (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-พ.ศ.2564) เพิ่มเติม หน้า 30
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านโนน หมู่ 7 บ้านนาง จํานวน
คําจันทร์ โยงไธสง - บ้านนางกมล กิจการ
-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)บ้านโนน หมู่ 7
บ้านนางคําจันทร์ โยงไธสง - บ้านนางกมล กิจการ
ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 85.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 340.00 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ และป้าย
โครงการ (ตามแบบ มาตรฐานงานทางสําหรับ อปท. กรมทางหลวง
ชนบท) (กองช่าง)
-เป็นไปตาม พระราชบัญญัตติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2552
-เป็นไปแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-พ.ศ.2564) เพิ่มเติม หน้า 3
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านหนองนกคู่ หมู่ 10
ช่วงหน้าศาลาประชาคม
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านหนองนก
คู่ หมู่ 10 ช่วงหน้าศาลาประชาคม ขนาด ผิวจราจรกว้าง 4.00
เมตร ยาว 28.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 112.00 ตารางเมตร ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้าย
โครงการ (ตามแบบ มาตรฐานงานทางสําหรับ อปท. กรมทางหลวง
ชนบท) (กองช่าง)
-เป็นไปตาม พระราชบัญญัตติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2552
-เป็นไปแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-พ.ศ.2564) เพิ่มเติม หน้า 7
โครงการซ่อมสร้างถนน คสล. บ้านแกใต้ หมู่ 14 จากบ้านนายลา หูไธสง บ้านนางเยาวลักษณฺ์ โซ่ไธสง
-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง ซ่อมสร้างถนนคสล. บ้านแกใต้ หมู่ 14 นาย
ลา หูไธสง– บ้านนางเยาวลักษณ์ โซ่ไธสง ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00
เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 750.00 ตารางเมตร พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการและป้าย
โครงการ (ตามแบบ มาตรฐานงานทางสําหรับ อปท. กรมทางหลวง
ชนบท) (กองช่าง)
-เป็นไปตาม พระราชบัญญัตติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.255
-เป็นไปแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-พ.ศ.2564) เพิ่มเติม หน้า 8
โครงการถนนลงหินคลุก บ้านแก หมู่ 8 ช่วงนานางสมจิตร แหมไธสง ป่าช้าเก่า
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง ถนนลงหินคลุกบ้านแก ม.8 นานางสมจิตร
แหมไธสง – ป่าช้าเก่า ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 375.00
เมตร หนา 0.10 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,125.00 ตาราง
เมตร (ตามแบบอบต.หนองแวงกําหนด) (กองช่าง)
-เป็นไปตาม พระราชบัญญัตติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ
.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2552
-เป็นไปแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-พ.ศ.2564) เพิ่มเติม หน้า 6
โครงการปรับปรุงระดับถนนคสล. บ้านหนองนกคู่น้อย หมู่ 15 จากบ้านนาง
ไพรินทร์ แก้วบุตรดี - หน้าโรงเรียนจุฬางกูรวิทยา
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง ปรับปรุงระดับถนนคสล. บ้านหนองนกคู่
น้อย หมู่ 15 บ้านนางไพรินทร์ แก้วบุตรดี – หน้าโรงเรียนจุฬางกูรวิ
ทยา ขนาด ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 90.00 เมตร หนา 0.15
เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการ (ตาม
แบบ มาตรฐานงานทางสําหรับ อปท. กรมทางหลวงชนบท) (กองช่าง)
-เป็นไปตาม พระราชบัญญัตติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ
.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2552
-เป็นไปแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-พ.ศ.2564) เพิ่มเติม หน้า 8
โครงการยกระดับถนนดิน บ้านหลักศิลา หมู่ 13 จากบ้านนายประยงค์ พิลา
ตัน - นานายเฉลียว วณาไธสง (รอบหมู่บ้าน)
" - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างยกระดับถนนดินบ้านหลักศิลา หมู่13 จากบ้าน
นายประยงค์ พิลาตัน – นานายเฉลียว วณาไธสง (รอบหมู่บ้านหลัก
ศิลา) ขนาด ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตรยาว 370.00 เมตร สูง 1.00 เ
มตร หรือปริมาตรดินถม ไม่น้อยกว่า 1,480.00 ลูกบาศก์เมตร (ตาม
แบบอบต.หนองแวงกําหนด) (กองช่าง)
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัตติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2552
-เป็นไปแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-พ.ศ.2564) เพิ่มเติม หน้า 7

จํานวน

173,600

บาท

จํานวน

432,500

บาท

จํานวน

100,900

บาท

จํานวน

260,300

บาท

จํานวน

99,600

บาท

หน้า : 29/32

วันที่พิมพ์ : 19/6/2562 10:45:00

โครงการยกระดับถนนดิน บ้านหินตั้ง หมู่ 11 ห้วยวังหิน จากนานาย
จํานวน
ประสิทธิ์ เรียงไธสง - นานางจงรักษ์ บุตรวงศ์
-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง ยกระดับถนนดิน บ้านหินตั้ง หมู่ 11 ห้วยวังหิน
จากนานายประสิทธิ์ เรียงไธสง – นานางจงรัก บุตรวงศ์ ขนาด ผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร สูง 1.00 เมตร หรือปริมาตรดินถม
ไม่น้อยกว่า 2,000 ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบอบต.หนองแวงกําหนด)
(กองช่าง)
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัตติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ
.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2552
-เป็นไปแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-พ.ศ.2564) เปลี่ยนแปลง หน้า 37

148,800

บาท

โครงการเสริมผิวจราจร ถนน คสล. บ้านบง หมู่ 9 ช่วงหน้าสหกรณ์ร้านค้า - จํานวน
บ้านนายลี จุลสน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง เสริมผิวจราจรถนนคสล.บ้านบง ม. 9 ช่วงหน้า
สหกรณ์ร้านค้า – บ้านนายลี จุลสน ขนาด ผิวจราจรกว้าง 5.00
เมตร ยาว 74.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 370.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้าย
โครงการ (ตามแบบ มาตรฐานงานทางสําหรับ อปท. กรมทางหลวง
ชนบท) (กองช่าง)
-เป็นไปตาม พระราชบัญญัตติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2552
-เป็นไปแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-พ.ศ.2564) เพิ่มเติม หน้า 7
แผนงานการเกษตร

220,700

บาท

รวม

173,800

บาท

งบดําเนินงาน

รวม

173,800

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

173,800

บาท

จํานวน

22,470

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการปลูกผักปลอดสารพิษ โดยมี
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ (สํานักปลัด อบต.)
- เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ (พ.ศ.2561-พ.ศ.2564) หน้า 68
โครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวตามประเพณีท้องถิ่น (ข้าวปุ้น)
จํานวน

100,000

บาท

งานส่งเสริมการเกษตร

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการปลูกผักปลอดสารพิษ

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสรมการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากข้าวตามประเพณีท้องถิ่น (ข้าวปุ้น) โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบ
ด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่ากระเป๋าบรรจุเอสาร ค่าถ่าย
เอกสาร ฯลฯ และค่าใช้จ่ายในการประกวดการทําข้าวปุ้น เช่น ค่าตอบ
แทนคณะกรรมการตัดสิน เงินรางวัล ค่าถ้วยรางวัล ค่าจัดสถานที่ ฯลฯ
(สํานักปลัด อบต.)
- เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2557และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม หน้า 23

หน้า : 30/32

วันที่พิมพ์ : 19/6/2562 10:45:00

โครงการส่งเสริมการทําปุ๋ยอินทรีย์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

จํานวน

17,520

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมการทําปุ๋ยอินทรีย์
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
วัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ (สํานักปลัด อบต.)
- เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-พ.ศ.2564) หน้า 67
โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไหลเป็นพืชเศรษฐกิจ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไหล
เป็นพืชเศรษฐกิจ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ (สํานัก
ปลัด อบต.)
- เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า67
โครงการอบรมการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์

จํานวน

16,290

บาท

จํานวน

17,520

บาท

รวม

227,140

บาท

งบดําเนินงาน

รวม

227,140

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

227,140

บาท

จํานวน

120,000

บาท

โครงการบริหารจัดการนํ้าตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารนํ้าใต้ดิน) จํานวน

67,140

บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมการตลาดเพื่อพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ (สํานักปลัด อบต.)
- เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-พ.ศ.2564)เพิ่มเติม หน้า 22
งานอนุรักษ์แหล่งนํ้าและป่าไม้

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการกําจัดวัชพืชในแหล่งนํ้า
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการกําจัดพัชพืชในแหล่ง
นํ้า โดยมีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าจ้างแรงงานและจ้างเครื่องจักรในการ
กําจัดวัชพืช ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ (สํานักปลัด อบต.)
-เป็นไปตาม พระราชบัญัตติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2552
เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-พ.ศ.2564) หน้า 75

" - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมการทําธนาคารนํ้า
ใต้ดิน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจ้างสํารวจ ฯลฯ (สํานัก
ปลัด อบต.)
- เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-พระราชบัญญัต
เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-พ.ศ.2564)

หน้า : 31/32

วันที่พิมพ์ : 19/6/2562 10:45:00

จํานวน

30,000

บาท

โครงการปลูกหญ้าแฝกรักษาหน้าดินตามลําคลองหนองนํ้า
จํานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการปลูกหญ้าแฝกรักษาหน้า
ดินตามลําคลองหนองนํ้า โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อพันธุ์ไม้ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ฯลฯ
(สํานักปลัด อบต.)
-เป็นไปตาม พระราชบัญัตติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ
.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2552

10,000

บาท

รวม

9,325,400

บาท

รวม

9,325,400

บาท

รวม

9,325,400

บาท

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
จํานวน
-เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนระบบประกันสังคมแก่พนักงานจ้างในฐานะ
นายจ้าง 5% ให้กับสํานักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์

67,200

บาท

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
จํานวน
-เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุที่มีสิทธิ์ได้รับในเขตพื้นที่องค์การ
บริหารส่วนตําบลหนองแวง
เบี้ยยังชีพคนพิการ
จํานวน
-เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้พิการที่มีสิทธิ์ได้รับในเขตพื้นที่องค์การบริหาร
ส่วนตําบลหนองแวง
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
จํานวน

6,763,200

บาท

1,987,200

บาท

18,000

บาท

จํานวน

170,600

บาท

จํานวน

180,000

บาท

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติและปลูกต้นไม้ทดแทน
" - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระ
เกียรติและปลูกต้นไม้ทดแทน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อพันธุ์ไม้ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ฯลฯ
(สํานักปลัด อบต.)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-พ.ศ.2564) หน้า 75

- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 75
แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง

-เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้กับผู้ป่วยเอดส์ที่แสดงตนมีความประสงค์ขอรับ
สํารองจ่าย
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทา
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม เช่น ภัยแล้ง อุทกภัย
วาตภัย อัคคีภัย ฯลฯ
รายจ่ายตามข้อผูกพัน
สมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
-เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตําบลหนองแวง
-เป็นไปตามตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว
1110 ลงวันที่ 3 เมษายน 2550

วันที่พิมพ์ : 19/6/2562 10:45:00

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)
จํานวน
-เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น และ
ลูกจ้างประจํา (1% ของงบประมาณรายจ่ายไม่รวม เงินอุดหนุนหรือเงินกู้
อื่นใด)
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2500

หน้า : 32/32

139,200

บาท

