
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

องคการบริหารสวนตําบลโคกตูม

อําเภอ ประโคนชัย   จังหวัดบุรีรัมย

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 36,625,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 6,940,460 บาท

งบบุคลากร รวม 5,465,460 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,112,720 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

1) เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือน ของนายกองคการบริหาร
สวนตําบล จํานวน 1 ราย  ตั้งไวจํานวน  12 เดือน 
2) เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือน ของรองนายกองคการ
บริหารสวนตําบล จํานวน 2 ราย  ตั้งไวจํานวน  12 เดือน
         โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงิน
เดือนคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายก
องคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการ
นายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการสภาองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 แกไขเพี่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2557   
        ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป   
งานบริหารทั่วไป  (สํานักปลัด)
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เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

1) เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกองคการบริหาร
สวนตําบล จํานวน 1ราย  ตั้งไวจํานวน 12 เดือน
2) เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจําตําแหนงรองนายกองคการ
บริหารสวนตําบล จํานวน 2 ราย  ตั้งไวจํานวน  12  เดือน 
       โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงิน
เดือนคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายก
องคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการ
นายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการสภาองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2557
        ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป   
งานบริหารทั่วไป  (สํานักปลัด)

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

1) เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 1ราย  ตั้งไวจํานวน 12 เดือน 
2) เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษรองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 2 ราย  ตั้งไวจํานวน  12  เดือน 
      โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงิน
เดือนคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายก
องคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการ
นายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการสภาองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 แกไขเพี่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2557  
           ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป   
งานบริหารทั่วไป  (สํานักปลัด)
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เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการ
บริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 1 ราย   ตั้งไวจํานวน  12 เดือน 
      โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงิน
เดือนคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายก
องคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการ
นายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการสภาองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554  แกไขเพี่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2557 
           ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป   
งานบริหารทั่วไป  (สํานักปลัด)

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 1,428,000 บาท

1) เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 1 ราย   ตั้งไวจํานวน 12 เดือน 
2) เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรองประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 1 ราย   ตั้งไวจํานวน 12 เดือน
3) เพื่อจายเป็นคาตอบแทนสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 16 ราย  ตั้งไวจํานวน 12 เดือน
4) เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเลขานุการสภาองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 1 ราย  ตั้งไวจํานวน  12  เดือน 
      โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงิน
เดือนคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายก
องคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการ
นายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการสภาองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554    แกไขเพี่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2557 
            ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป   
งานบริหารทั่วไป  (สํานักปลัด)
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,352,740 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,561,100 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล ในสํานักปลัด  7
  อัตรา  ตั้งไวจํานวน  12  เดือน  
        ตามกรอบอัตรากําลังสามปฯ และพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และประกาศคณะ
กรรมการพนักงานสวนตําบล จังหวัดบุรีรัมย เรื่อง หลักเกณฑและ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวน
ตําบล      
         ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป   
งานบริหารทั่วไป  (สํานักปลัด)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 84,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆของพนักงานสวนตําบล ตําแหนงปลัด
องคการบริหารสวนตําบล   ตั้งไวจํานวน 12 เดือน
          พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล จังหวัด
บุรีรัมย  เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ประกาศคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบล จังหวัดบุรีรัมย เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล 
           ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป   
งานบริหารทั่วไป  (สํานักปลัด)
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 168,000 บาท

1. เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจําตําแหนงปลัดองคการบริหาร
สวนตําบล   ตั้งไวจํานวน  12  เดือน 
2. เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจําตําแหนงรองปลัดองคการ
บริหารสวนตําบล   ตั้งไวจํานวน  12  เดือน 
3. เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจําตําแหนงหัวหนา  สํานัก
ปลัด  ตั้งไวจํานวน  12  เดือน 
        ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบล จังหวัดบุรีรัมย เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล 
        ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป   
งานบริหารทั่วไป  (สํานักปลัด)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 503,640 บาท

-   เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ   จํานวน  3
  ราย      
ตั้งไวจํานวน  12  เดือน  
        ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2542 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
สวนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง (ฉบับที่ 6
) ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 และมติคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบลจังหวัดบุรีรัมย  
         ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป   
งานบริหารทั่วไป  (สํานักปลัด)
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 36,000 บาท

1.  เพื่อจายเป็นคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจางตาม
ภารกิจ       
จํานวน  1 ราย   ตั้งไว  จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  24,000
.- บาท
2.  เพื่อจายเป็นคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจางทั่วไป  
จํานวน  1  ราย   ตั้งไว  จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน 12,000
.- บาท
     ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2542 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
สวนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง (ฉบับที่ 6
) ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 และมติคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําลจังหวัดบุรีรัมย   
     ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป   
งานบริหารทั่วไป  (สํานักปลัด)
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งบดําเนินงาน รวม 1,332,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 110,000 บาท
คาเชาบาน จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบานหรือคาเชาซื้อของพนักงานสวนตําบล
ตามสิทธิที่จะไดรับ ตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ของ  ดังนี้
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบาน  
ขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 
     2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของ 
ขาราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที2่) พ.ศ. 2551 
     3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของ 
ขาราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที3่) พ.ศ. 2559
     4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวัน
ที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับ การเบิก
จายคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น  และแกไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน   
            ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป   
งานบริหารทั่วไป  (สํานักปลัด)
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของผูบริหาร พนักงาน
สวนตําบลตามสิทธิที่ควรจะไดรับ ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ
ที่เกี่ยวของ ดังนี้
      1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับ การศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 
     2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับ การศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 
    3) หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257 ลง
วันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุง การ
ศึกษาและคาเลาเรียน 
    4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013 ลงวัน
ที่ 18 กุมภาพันธ 2559 เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการ เกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตร 
  5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522  ลงวัน
ที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุง การศึกษา
และคาเลาเรียน 
         ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป   
งานบริหารทั่วไป  (สํานักปลัด)

ค่าใช้สอย รวม 627,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

1. คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ พรอมถายเอกสาร จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเย็บหนังสือ หรือเขาปกหนังสือ
หรือ เอกสาร
รูปเลมอื่นใด  ฯลฯ  
            ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป   
งานบริหารทั่วไป  (สํานักปลัด)
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2. คาโฆษณาและเผยแพร จํานวน 20,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาจางเหมาทําป้ายหรือแผงปดประกาศ การจางทํา
โปสเตอรการบันทึกภาพยนตรวีดีโอเทป วีดีทัศนคาลางอัด ขยาย
รูปถาย การจางโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ ใน
สื่อ ประเภทตางๆ เชน วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน หนังสือ
พิมพ วารสาร แผนพับ ป้ายประชาสัมพันธ สิ่งพิมพตางๆ ฯลฯ  
          ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป   
งานบริหารทั่วไป  (สํานักปลัด)

3. คาธรรมเนียมและคารางวัดที่ดิน จํานวน 20,000 บาท

   -  เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมรวมทั้งคาธรรมเนียมป้าย ยาน
พาหนะ คาธรรมเนียมศาล คาธรรมเนียมที่ดิน คารางวัด
ที่ดิน และ คาธรรมเนียมอื่นใดที่สามารถเบิกจายได๎ในประเภท
รายจายนี้  
       ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป   
งานบริหารทั่วไป  (สํานักปลัด)

4. คาจางเหมาบริการ จํานวน 150,000 บาท

1)  เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจางเหมาบริการทําความสะอาด
บริเวณอาคารสํานักงาน คาบริการจัดสวน แตงตนไม ฯลฯ เดือน
ละ 8,000.-บาท 
2)  เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจางเหมาบริการ ในการปฏิบัติ
งานบันทึกขอมูล  ในระบบและนอกระบบ งานบริหารทั่วไปใน
สํานักปลัด  และงานที่ไดรับมอบหมาย เดือนละ  9,000.-บาท
            ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป   
งานบริหารทั่วไป  (สํานักปลัด)
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5.  คาจัดทําประกันภัยรถยนต จํานวน 9,000 บาท

   -  เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดทําประกันภัยรถยนต   
รถราชการ ภาคสมัครใจ  ในกลุมที่ 3  ในวงเงินคุมครอง  ไม
เกิน  300,000.- บาท ตอคน  
      ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป   
งานบริหารทั่วไป  (สํานักปลัด)

6. คากําจัดสิ่งปฏิกูล จํานวน 3,000 บาท

   -  เพื่อจายเป็นคาใชจายในการกําจัดสิ่งปฏิกูล ภายในองคการ
บริหารสวนตําบลโคกตูม ฯลฯ  
           ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป   
งานบริหารทั่วไป  (สํานักปลัด)
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

1. เพื่อจายเป็นคารับรองในการตอนรับบุคคล หรือคณะบุคคล ที่
มานิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยื่ยมชม  หรือศึกษา   ดูงานรวมทั้ง
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของในการรรวมในการตอนรับ บุคคลหรือคณะ
บุคคล เชน คาอาหาร คาเครื่องดื่ม  คาใชจายที่เกี่ยวของเนื่องใน
การเลี้ยงรับรองและ คาบริการอื่นที่จําเป็นตองเกี่ยวกับการ
รับรอง โดยถือปฏิบัติ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.4 /ว 2381 ลงวันที่ 28  กรกฎาคม 2548 เรื่องการตงั้ง
บประมาณและการ เบิกจายเงินคารับรองหรือคาเลี้ยงรับรองของ
องคกรปกครอง สวนทองถิ่น  ตั้งไว  5,000.-บาท 
  2. เพื่อจายเป็นคาเลี้ยงรับรอง ในการประชุมสภาทองถิ่น
หรือ คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ  ที่ไดรับแตงตั้งตาม
กฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ ของกระทรวง
มหาดไทย หรือการประชุมระหวาง หรือองคกรปกครอง สวนทอง
ถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ฯลฯ เชน  คาอาหาร คาเครื่อง
ดื่ม เครื่องใช๎ในการเลี้ยงรับรอง และคาบริการอื่น โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4 /ว 2381   ลงวัน
ที่ 28 กรกฎาคม 2548 เรื่อง การตั้งงบประมาณและการ เบิกจาย
เงินคารับ
         ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป   
งานบริหารทั่วไป  (สํานักปลัด)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

1. การเลือกตั้งนายก องคการบริหารสวนตําบลและสมาชิกองคการ
บริหารสวนตําบล

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดทําโครงการเลือกตั้งขององคการ
บริหารสวนตําบลโคกตูม ตามที่คณะกรรมการการเลือก
ตั้ง กําหนด (กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนตําแหนงที่
วาง และ กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งใหมีการเลือกตั้ง
ใหม และกรณีอื่นๆ ) อีกทั้งใหความรวมมือในการประชา
สัมพันธ การณรงค หรือการใหขอมูลขาวสารแกประชาชนให
ทราบถึงสิทธิ และหนาที่และการมีสวนรวมทางการเมืองในการ
เลือกตั้งสภาผูแทนราษฎรและหรือสมาชิกวุฒิสภา โดยจายเป็นคา
ใชจาย เกี่ยวกับการจัดสถานที่ คาวัสดุ เครื่องเขียน  และ
อุปกรณ  คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ  คา
หนังสือ  คาใชจาย ในการติดตอสื่อสาร คาอุปกรณตางๆ  คาของ
สมนาคุณ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม สมนาคุณวิทยากร  คา
อาหาร  คายานพาหนะ คาป้ายโครงการ คาป้ายประชา
สัมพันธ คาตอบแทนคณะกรรมการ คาใชจายอื่นที่จําเป็นสําหรับ
การจัดทําโครงการตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
      1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว
 2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เรื่อง  ซักซอมแนวทาง การ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ
องคกรปกครองสวํนท๎องถิ่น  
      2) ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวย การ เลือก
ตั้ง สมาชิกสภาท๎องถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. 2545 แกไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2554  ปรากฎอยูในแผนพัฒนาทองถิ่นหา
ป (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่  147 ขอที่ 1  
        ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป   
งานบริหารทั่วไป  (สํานักปลัด)
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2. โครงการอบรม ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ใหกับ   คณะผูบริหาร 
สมาชิก อบต.  พนักงานสวนตําบล  ลูกจาง พนักงานจาง หัวหนา
สวนราชการ  และผูนําชุมชน

จํานวน 150,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดทําโครงการฝกอบรมศึกษาดู
งาน ใหกับพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา พนักงานจาง  คณะ
ผูบริหาร สมาชิกสภา หัวหนาสวนราชการ และผูนําชุมชน วัตถุ
ประสงค โครงการเพื่อใหผูบริหาร สมาชิกสภาและเจา
หนาที่ องคการบริหารสวนตําบลโคกตูม  มีความรูความเขา
ใจ ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน อันจะนําไปสู
การปฏิบัติงานที่ถูกตองตรงตามระเบียบและขอกฎหมายใหเป็น
ไปในแนวทางเดียวกัน โดยมีคาใชจายที่เกี่ยวของดังนี้ คาวัสดุ
เครื่องเขียน อุปกรณ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณ
วิทยากร คาอาหาร  คาป้ายโครงการ คาจางเหมารถ คาที่พัก คา
ของสัมนาคุณและคาใชจายอื่นที่จําเป็นในการฝกอบรมสําหรับ
การจัดทําโครงการ ตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ ดังนี้
  1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ ศ
 2537
  2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
  3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาใชจายในการฝก
อบรม ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
        ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหาป (พ.ศ.2561-2565
) หนา 149 ขอ 7 
      ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป   
งานบริหารทั่วไป  (สํานักปลัด)
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3. คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการ หรือไป
อบรม ประชุม สัมมนา ในราชอาณาจักร และนอกราช
อาณาจักร ของผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาฯ พนักงานสวน
ตําบล พนักงานจาง รวมทั้งผูที่ไดรับคําสั่งจากนายกฯ ใหปฏิบัติ
หนาที่เพื่อประโยชนขององคการบริหารสวนตําบลโคกตูม โดย
จายเป็นคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการ
จอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมใน
การใชสนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยว
ของ ดังนี้   
 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไป ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ. 2555
 2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไป ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 
 3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไป ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559  และ
แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
             ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่นหาป  (พ.ศ. 2561-2565
)  หนาที่  151  ขอ 10  
             ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป   
งานบริหารทั่วไป  (สํานักปลัด)

4. โครงการการลดขั้นตอนและระยะเวลา              
การปฏิบัติราชการ  เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชน

จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดโครงการลดขั้นตอนและระยะ
เวลา การปฏิบัติราชการ   คาบอรดประชาสัมพันธ  คาเอกสาร
ประชาสัมพันธ  คาใชจายในการดําเนินโครงการ และคาใชจาย
อื่นที่จําเป็น ฯลฯ  ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ  และ
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖  
      ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่นหาป  (พ.ศ. 2561-2565
)   หนาที่  152 ขอ 12  
           ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทั่วไป   
งานบริหารทั่วไป  (สํานักปลัด)
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5. งานรัฐพิธี จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไมและพวง
มาลา พานพุม ตามความจําเป็น  ตามหนังสือสั่งการดังนี้ หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0407/ว 1284 ลง วันที่ 10
  พฤศจิกายน 2530  เรื่อง  การเบิกจายคาดอกไมเพื่อมอบให
บุคคลตางๆ คาพวงมาลาและพานพุมประดับ ดอกไม  ปรากฎใน
แผนพัฒนาทองถิ่นหาป (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 150 ขอ 9 
          ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป   
งานบริหารทั่วไป  (สํานักปลัด)

6. โครงการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมใหกับ คณะผูบริหาร สมา
ชิกอบต.  พนักงานสวนตําบล   ลูกจาง และพนักงานจาง

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายโครงการอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  ให
กับคณะผูบริหาร  สมาชิกสภาอบต.พนักงานสวนตําบล ลูกจาง
ประจําและพนักงานจางทั่วไป ใหมีคุณธรรม จริยธรรมในการ
ปฏิบัติหนาที่ โดยจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตง
สถานที่ โดยจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตง
สถานที่  คาใชจายในพิธีเปดและปด  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และ
อุปกรณ  คาถายเอกสาร   คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คา
สมนาคุณวิทยากร คาอาหาร  คาป้ายโครงการ คาจางเหมารถ คา
ใชจายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ ตามระเบียบและ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของดังนี้
    1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
 ศ 2537
    2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
    3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาใชจายในการฝก
อบรม ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่นหาป (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 148
 ขอ 4 
           ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทั่วไป   
งานบริหารทั่วไป  (สํานักปลัด)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงทรัพยสิน สามารถใชงานไดตาม
ปกติ เชนการบํารุงรักษา ยานพาหนะของทางราชการ ทั้งในการ
ซอมปกติและซอมกลาง   อุปกรณสํานักงาน เครื่องปริ้น  เครื่อง
ปรับอากาศ เครื่องคํานวณเลขมิตเตอร และซอมแซมทรัพยสินอื่น
ที่อยูในความดูแลขององคการบริหารสวนตําบลโคกตูม  ปฏิบัติดัง
นี้
 (1)  คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย
 (2)  คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการบํารุงรักษาทรัพยสินใหจาย จาก
คาวัสดุ
          ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป   
งานบริหารทั่วไป  (สํานักปลัด)
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ค่าวัสดุ รวม 270,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน  รายจายเพื่อใหใดมาซึ่งสิ่งของที่
มี ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช
งาน ไมยืนยาว สิ้นเปลืองหมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลา อันสั้น เชน หนังสือพิมพหนังสือเอกสาร วารสาร แบบ
พิมพ หมึก ปากกา กระดาษ น้ําดื่ม ฯลฯ รวมถึงรายการดังตอไป
นี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช๎ในการซอมแซมบํารุง
รักษา ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ     
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขน
สง คา ภาษี  คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นตนตามหนังสือสั่ง
การ  ดังนี้
    1)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน มาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ ปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณของ องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
   2)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน ที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตาม หลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
          ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป   
งานบริหารทั่วไป  (สํานักปลัด)
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่ง สิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ การ
ใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป ใน
ระยะเวลาอันสั้น เชน สายไฟ ไฟฉาย หลอดไฟ ไฟ
สปอทตไลน ฯลฯ ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
    1)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน มาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ ปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณของ องคกรปก
ครองสํวนท๎องถิ่น 
    2)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน ที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตาม หลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ 
      ตั้งจายจากเงินรายได  (สํานักปลัด)

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว รายจายเพื่อใหไดมาซึ่ง สิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ การ
ใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป ใน
ระยะเวลาอันสั้น เชน แกวน้ํา จานรอง ไม
กวาด ถวย ชาม ถาด หมอ ชอน ถังแก๊ส ฯลฯ   
ตามหนังสือสั่งการดังนี้   
 1)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน มาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ ปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณของ องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
2)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน ที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตาม หลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ 
          ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป   
งานบริหารทั่วไป  (สํานักปลัด)
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่ง สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมี
อายุ การใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพ
ไป ในระยะเวลาอันสั้น เชนไขควง ประแจ กรวยจราจร คีมล๊อค
 ยางรถยนต น้ํามันเบรก เบาะรถ  เครื่องยนต  (อะไหล) เบรก ค
รัช ฯลฯ   ตามหนังสือสั่งการดังนี้    
     1)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน มาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ ปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณของ องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
     2)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน ที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตาม หลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ       
          ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป   
งานบริหารทั่วไป  (สํานักปลัด)
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่ง สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมี
อายุ การใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพ
ไป ในระยะเวลาอันสั้น เชน น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิล  และน้ํามัน
อื่น ๆ สําหรับรถยนตของทางราชการ รวมถึงสําหรับใชกับเครื่อง
จักรกล ฯลฯ   ตามหนังสือสั่งการดังนี้  
     1)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน มาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ ปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณของ องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
     2)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน ที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตาม หลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ 
                ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทั่วไป   
งานบริหารทั่วไป  (สํานักปลัด)
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่ง สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมี
อายุ การใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพ
ไป ในระยะเวลาอันสั้น เชน ขาตั้งกลอง เลนสซูม กระเป๋าใสกลอง
ถายรูป พูกัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร  เมมโมรีการด ภาพถาย
ดาวเทียม รูปสีหรือขาวดําที่ไดจากการลาง อัดขยาย ฯลฯ (สํานัก
ปลัด) ตามหนังสือสั่งการดังนี้    
    1)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน มาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ ปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณของ องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
    2)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน ที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตาม หลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
              ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป   
งานบริหารทั่วไป  (สํานักปลัด)

วันที่พิมพ : 26/3/2563  14:10:07 หนา : 21/154



วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่ง
ของ ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนและถาวร หรือตามปกติมีอายุ
การใช งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ใน ระยะเวลาอันสั้น เชน จานบันทึกขอมูล อุปกรณบันทึก
ขอมูล เทปบันทึกขอมูล ตลับหมึกสําหรับปริ้นเตอรแบบ
เลเซอร หนวยประมวลผล ฮารดิสกไดนร ซีดีรอม แผนกรอง
แสง ฯลฯ  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้   
     1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ    
     2. รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอ
หนวย หรือตอชุดไมเกิน 20,000  บาท 
     3. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช๎ในการซอมแซม
บํารุง ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ    
     4. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคําวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นตน ตามหนังสือสั่งการดังนี้ 
         1)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ดวน มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
 เรื่อง การ ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณของ องคกรปกครองสวนทองถิ่น
        2)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน ที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
  เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ
ตาม หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
              ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป   
งานบริหารทั่วไป  (สํานักปลัด)
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 325,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 240,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าสําหรับอาคารสํานักงานอาคารสิ่งปลูก
สราง อื่นรวมถึงทรัพยสินตางๆ ที่อยูในความรับผิดชอบขององค
การบริาหารสวนตําบล หรือองคการบริหารสวนตําบลใหการสนับ
สนุน  
        ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป   
งานบริหารทั่วไป  (สํานักปลัด)

คาบริการโทรศัพท จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาโทรศัพทสํานักงาน และโทรศัพทเคลื่อนที่ และ
หมายความรวมถึงคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการดังกลาวและคา
ใชจายที่เกิดขึ้นจากการใชบริการ เชน คาเชาเครื่อง คาเชาหมาย
เลขโทรศัพท คาบํารุงรักษาสาย ฯลฯ สําหรับใชในกิจการของ
องคการบริหารสวนตําบล  
         ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป   
งานบริหารทั่วไป  (สํานักปลัด)

คาบริการไปรษณีย จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบริการไปรษณีย คาธนาณัติ คาดวงตรา
ไปรษณียากร คาเชาตูไปรษณีย คาธรรมเนียมการโอนเงินใน
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)  
         ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป   
งานบริหารทั่วไป  (สํานักปลัด)
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 70,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคมเชน คา
โทรภาพ (โทรสาร)   คาเทเลกซ คาวิทยุติดตามตัว คาวิทยุสื่อ
สาร คาสื่อสารผานดาวเทียม
คาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบอินเทอรเน็ตรวมถึงอินเทอร
เน็ตการดและคาสื่อสารอื่นๆ เชน คาเคเบิ้ลทีวี คาเชาชอง
สัญญาณดาวเทียม เป็นตน และให
หมายความรวมถึงคาใชจายเพื่อใหไดใชบริการ ดังกลาวและคาใช
จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ 
    ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป   
งานบริหารทั่วไป  (สํานักปลัด)

งบลงทุน รวม 106,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 106,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

1. เกาอี้สํานักงาน จํานวน 9,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน   จํานวน   3 ตัวๆ
ละ 3,000  บาท   เป็นเงิน  9,000.-บาท     มีคุณลักษณะพื้นฐาน
ดังนี้  
       เป็นเกาอี้ พนักพิงกลาง  มีลอเลื่อนได  มีทาวแขน  ปลาย
ขา  5  แฉก   ขาพลาสติกปรับระดับสูง – ต่ําดวยแกนเกลียว
ขนาด 62X44.5X94  เซนติเมตร  เบาะหนังพีวีซี   
       เป็นครุภัณฑที่ไมกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ  และมีความจําเป็นที่จะตองซื้อตามราคาที่เคยซื้อในทอง
ถิ่น  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
  08508.2/ว 1989  ลงวันที่ 22  มิถุนายน  2552  หรือหนังสือ
สั่งการอื่นที่เกี่ยวของ(ราคาตามทองตลาด) 
       ตั้งจายจากเงินอุดหนุน   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป   
งานบริหารทั่วไป  (สํานักปลัด)
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2. เครื่องถายเอกสาร ระบบดิจิตอล จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดซื้อ เครื่องถายเอกสาร ระบบ
ดิจิตอล ชนิด 
(ขาว-ดํา)  จํานวน  1  เครื่อง   ราคา  50,000.- บาท  คุณสมบัติ 
ความเร็ว 20 แผนตอนาที 
          1)  ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดความเร็วขั้นต่ํา           
          2)  เป็นระบบมัลติฟังกชั่น          
          3)  เป็นระบบกระดําษธรรมดํา ชนิดหมึกผง  ยอ - ขยาย
ได
          บัญชีราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ ของสํานักงบ
ประมาณ  เดือน ธันวาคม  2561  
           ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทั่วไป   
งานบริหารทั่วไป  (สํานักปลัด)
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3. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน จํานวน 28,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดซื้อเครื่อปรับอากาศแบบแยก
สวน  ชนิดติดผนัง   ขนาด  24,000 บีทียู  จํานวน  1  เครื่อง ๆ
 ละ  28,000.- บาท    โดยมีคุณสมบัติดังนี้
  1)  ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดไมต่ํากวา  24,000 บีทียู  แบบ
แยกสวน          
  2)  ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมค่ําติดตั้ง          
  3)  เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความ
เย็น               ขนาดไมเกิน 40,000 บีทียู  ตองไดรับการรับรอง
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้า
เบอร  5          
  4)  ตองเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้ง
หนวยสงความเย็นและหนวยระบายความจากโรงงานเดียว
กัน          
   5)  มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร          
   6)  การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากขอ 3
) นอกเหนือจากการพิจารณาดานราคาแลว  เพื่อเป็นการประหยัด
พลังงานควรพิจารณาตามฤดูกาล (SEER) สูงกวา          
   7)  การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
                (1)  แบบแยกสวน ประกอบดวยอุปกรณ ดัง
นี้   สวิตช 1 ตัว                      ทอทองแดงไปกลับหุมฉนวน
ยาว 4 เมตร  สายไฟยาวไมเกิน 15 เมตร                  
   8)  คาติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (กรณีตองการแสดงคาติดตั้งแยก
จากราคาเครื่องปรับอากาศ)               
              (2)  ชนิดติดผนัง ขนาด 12,000-24,000 บีทียู  3,000
  บาท 
               บัญชีราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ ของสํานักงบ
ประมาณ  เดือน ธันวาคม  2561  
        ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทั่วไป   
งานบริหารทั่วไป  (สํานักปลัด)
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4. เครื่องดูดฝุ่น จํานวน 14,000 บาท

 - เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น  ขนาด  25
  ลิตร  จํานวน  1  เครื่อง  ราคา  14,000.- บาท  โดยมี
คุณสมบัติดังนี้
          1)   สามารถดูดฝุ่นและน้ํา
          2)  เป็นราคาพรอมอุปกรณ
         บัญชีราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ ของสํานักงบ
ประมาณ  เดือน ธันวาคม  2561  
           ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทั่วไป   
งานบริหารทั่วไป  (สํานักปลัด)

5. โต๊ะทํางานขาราชการ ระดับ 1-2 จํานวน 5,000 บาท

-  เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดซื้อโต๊ะสํานักงานขาราชการระดับ 1
-2 พรอมเกาอี้สํานักงาน จํานวน 1  ชุดๆละ  5,000.- บาท  โดยมี
คุณลักษณะดังนี้
         เป็นโต๊ะมาตรฐานครุภัณฑไมโครงขาเหล็กพนสี สีที่
ผลิต : ไม
ขนาด : 120 x60x75 (ก.*ล.*ส.) ซม.  เป็นครุภัณฑที่ไมกําหนดไว
ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  และมีความจําเป็นที่จะตองซื้อ
ตามราคาที่เคยซื้อในทองถิ่น  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท  08508.2/ว 1989  ลงวันที่ 22
  มิถุนายน  2552  หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวของ(ราคาตาม
ทองตลาด) 
       ตั้งจายจากเงินอุดหนุน   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป   
งานบริหารทั่วไป  
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งบรายจ่ายอื่น รวม 15,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 15,000 บาท
รายจายอื่น

โครงการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการองคการบริหารสวน
ตําบลโคกตูม

จํานวน 15,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใชจายประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพื่อนําผล
การประเมินมาประกอบการวางแผนบริหารงานให๎ตอบสนองตอ
ความตองการของประชาชนและนําผลการประเมินมา ประกอบ
การขอกําหนดประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส) โดย
การจางหนวยงานหรือสถาบันที่เป็นกลางทําแบบ สํารวจ และ
ประเมินผลความพึงพอใจผูใชบริการ
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหาป (พ.ศ.2561-2565) หนาที่  148
 ขอที่ 3  
        ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป   
งานบริหารทั่วไป  (สํานักปลัด)
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งบเงินอุดหนุน รวม 22,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 22,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

1. โครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น “สถานที่กลาง”

จํานวน 12,000 บาท

- -  เพื่ออุดหนุนองคการบริหารสวนตําบลบานไทร  ซึ่งเป็นศูนย
กลางของอปท.ในเขตอําเภอประโคนชัย ในการรวบรวมขอมูล
ปัญหาความตองการของประชาชน การประสานงานกับหนวยงาน
อื่นๆในการใหความชวยเหลือประชาชน  ตามหนังสือ อบต.บาน
ไทร ที่ บร 84801/ว 250  ลงวันที่  2 กรกฎาคม  2562    
          ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองทองถิ่น พ.ศ. 2559  
           ปรากฎในแผนพัมนาทองถิ่นหาป  (พ.ศ. 2561-2565
)   หนาที่ 140   
           ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป   
งานบริหารทั่วไป  (สํานักปลัด)
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เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการสงเสริมงานรัฐพิธีประเพณีและงานสําคัญทางราชการ จํานวน 10,000 บาท

-  เพื่ออุดหนุนทั่วไปที่ทําการปกครองอําเภอประโคนชัย  ใหแกที่
ทําการปกครองอําเภอประโคนชัย เพื่อจาย เป็นคาใชจายตาม
โครงการสงเสริมงานรัฐพิธี และวันสําคัญทาง
ราชการ  ประจําป 2563  ตามหนังสืออําเภอประโคนชัย  ที่ บร
  0318 /ว  741   ลงวันที่  11 กรกฎาคม  2563 
     ซึ่งเป็นไปตามระเบียบวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครอง
ทองถิ่น พ.ศ. 2559 ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่นหาป (พ.ศ.2561
-2565)  แ หนาที่ 151  ขอ3  
          ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป   
งานบริหารทั่วไป  (สํานักปลัด)
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,846,520 บาท
งบบุคลากร รวม 2,169,520 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,169,520 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,477,300 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล ในกองคลัง  5
  อัตรา               ตั้งไว   จํานวน  12  เดือน  
   ตามกรอบอัตรากําลังสามปฯ และพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และประกาศคณะ
กรรมการพนักงานสวนตําบล จังหวัดบุรีรัมย เรื่อง หลักเกณฑและ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวน
ตําบล  
        ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป   
งานบริหารงานคลัง  (กองคลัง)
     

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจําตําแหนงผูอํานวยการกองคลัง   
ตั้งไว  จํานวน  12  เดือน 
      ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล จังหวัด
บุรีรัมย เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลขององคการบริหารสวนตําบล 
        ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป   
งานบริหารงานคลัง  (กองคลัง)

วันที่พิมพ : 26/3/2563  14:10:07 หนา : 31/154



คาจางลูกจางประจํา จํานวน 273,480 บาท

-   เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจาง ตามภารกิจ 2 ราย ตั้ง
ไว  12 เดือน
      ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2542 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง (ฉบับที่ 6) ลง
วันที่ 12 ตุลาคม 2559 และมติคณะกรรมการพนักงานสวนตํา
ลจังหวัดบุรีรัมย  
       ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป   
งานบริหารงานคลัง  (กองคลัง)
     

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 376,740 บาท

-   เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจาง ตามภารกิจ 2 ราย ตั้ง
ไว  12 เดือน
      ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2542 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง (ฉบับที่ 6) ลง
วันที่ 12 ตุลาคม 2559 และมติคณะกรรมการพนักงานสวนตํา
ลจังหวัดบุรีรัมย  
       ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป   
งานบริหารงานคลัง  (กองคลัง)
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งบดําเนินงาน รวม 654,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 340,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 200,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่น สําหรับพนักงานสวน
ตําบลเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําป) สําหรับพนักงานสวน
ทองถิ่น ลูกจางประจํา พนักงานจาง โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําป
แกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2557   เป็นเงิน  100,000.-บาท 
 -  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการขององคการ
บริหารสวนตําบลโคกตูม  ตามหนังสือสั่งการของกระทรวงการ
คลัง ที่ กค 0402.5/ว 85 ลงวันที่  6  กันยายน  2561  และ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2850  ลงวัน
ที่  12  กันยายน  2561   เป็นเงิน  100,000.-บาท 
       ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป   
งานบริหารงานคลัง  (กองคลัง)
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คาเชาบาน จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบานหรือคาเชาซื้อของพนักงานสวนตําบล
ตามสิทธิที่จะไดรับ ตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ของ  ดังนี้
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบาน  
ขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 
     2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของ 
ขาราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที2่) พ.ศ. 2551 
     3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของ 
ขาราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที3่) พ.ศ. 2559
     4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวัน
ที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับ การเบิก
จายคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น  และแกไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน   
           ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป   
งานบริหารงานคลัง  (กองคลัง)
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 40,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของผูบริหาร พนักงาน
สวนตําบลตามสิทธิที่ควรจะไดรับ (กองคลัง) ตามระเบียบและ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ ดังนี้
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับ การศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 
     2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับ การศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่3) พ.ศ
. 2549 
    3) หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257 ลง
วันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงิน   บํารุง การ
ศึกษาและคาเลาเรียน 
   4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013 ลงวัน
ที่ 18 กุมภาพันธ 2559 เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการ เกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตร 
   5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวัน
ที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุง การศึกษา
และคาเลาเรียน
      ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป   
งานบริหารงานคลัง  (กองคลัง) 

ค่าใช้สอย รวม 214,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

1. คาถายเอกสาร  เขาเลม เย็บปก จํานวน 10,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร  คาเย็บหนังสือหรือเขาปก
หนังสือ  คาเชาทรัพยสิน ฯลฯ  
      ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป   
งานบริหารงานคลัง  (กองคลัง)
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2. คาจางเหมาบริการ จํานวน 54,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจางเหมาบริการในการปฏิบัติงาน
ธุรการ    กองคลัง  เดือน ๆละ 9,000.-บาท 
      ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป   
งานบริหารงานคลัง  (กองคลัง)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

1. โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ จํานวน 10,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดโครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อน
ที่ องคการบริหารสวนตําบลโคกตูม ประจําปงบประมาณ พ.ศ
 . 2562 เพื่อใหประชาชนผูมีหนาที่เสียภาษีไดรับความสะดวกใน
การชําระภาษีและเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได
ขององคการบริหารสวนตําบลโคกตูม โดยมีคาใชจายในการ
ดําเนินโครงการดังนี้  คาป้ายโครงการ และคาใชจายอื่น ฯ  ตาม
ระเบียบพระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองที่  พ.ศ. 2508  ปรากฎใน
แผนพัฒนาทองถิ่นหาป  (พ.ศ. 2561-2565)  หนาที่ 153  ขอ 1 
      ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป   
งานบริหารงานคลัง  (กองคลัง)
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2. คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการ หรือไป
อบรม ประชุม สัมมนา ในราชอาณาจักร และนอกราช
อาณาจักร ของ พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง รวมทั้งผูที่ไดรับ
คําสั่งจากนายกฯ ใหปฏิบัติหนาที่เพื่อประโยชนขององคการ
บริหารสวนโคกตูม โดยจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
พาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผาน
ทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาลงทะเบียน
ตางๆ และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ   ตามระเบียบและหนังสือที่
เกี่ยวของดังนี้ ดังนี้
   1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไป ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ. 2555
   2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไป ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 
   3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไป ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 และ
แกไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
         ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่นหาป   (พ.ศ. 2561-2565
)   หนาที่  153 ขอ 2 (กองคลัง)
         ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป   
งานบริหารงานคลัง  (กองคลัง)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 40,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงทรัพยสิน สามารถใชงานไดตาม
ปกติ เชนการบํารุงรักษา ยานพาหนะของทางราชการ ทั้งในการ
ซอมปกติและซอมกลาง   อุปกรณสํานักงาน เครื่องปริ้น  เครื่อง
ปรับอากาศ เครื่องคํานวณเลขมิตเตอร และซอมแซมทรัพยสินอื่น
ที่อยูในความดูแลขององคการบริหารสวนตําบลโคกตูม (กอง
คลัง)  ปฏิบัติดังนี้
   (1)  คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใช
สอย
   (2)  คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการบํารุงรักษาทรัพยสินใหจายจาก
คาวัสดุ
      ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป   
งานบริหารงานคลัง  (กองคลัง)

วันที่พิมพ : 26/3/2563  14:10:07 หนา : 38/154



ค่าวัสดุ รวม 90,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน  รายจายเพื่อใหใดมาซึ่งสิ่งของที่
มี ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช
งาน ไมยืนยาว สิ้นเปลืองหมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลา อันสั้น เชน หนังสือพิมพหนังสือเอกสาร วารสาร แบบ
พิมพ หมึก ปากกา กระดาษ ฯลฯ (กองคลัง)  รวมถึงรายจายดัง
ตอไปนี้  
    1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุง
วัสดุ   
    2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช๎ในการซอมแซมบํารุง
รักษา ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ    
    3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขน
สง คา ภาษี  คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นตนตามหนังสือสั่ง
การ  ดังนี้
        1)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ดวน มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
 เรื่อง การ ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณของ องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
        2)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน ที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
  เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ
ตาม หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
  ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป   
งานบริหารงานคลัง  (กองคลัง)   
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุุคอมพิวเตอร  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่ง
ของ ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนและถาวร หรือตามปกติมีอายุ
การใช งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ใน ระยะเวลาอันสั้น เชน จานบันทึกขอมูล อุปกรณบันทึก
ขอมูล เทปบันทึกขอมูล ตลับหมึกสําหรับปริ้นเตอรแบบ
เลเซอร หนวยประมวลผล ฮารดิสกไดนร ซีดีรอม แผนกรอง
แสง ฯลฯ    (กองคลัง) รวมถึงรายจายดังตอไปนี้  
     1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ    
     2. รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอ
หนวย หรือตอชุดไมเกิน 20,000  บาท 
     3. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช๎ในการซอมแซม
บํารุง ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ    
     4. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคําวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นตน ตามหนังสือสั่งการดังนี้ 
          1)  หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ดวน มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
 เรื่อง การ ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณของ องคกรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
          2)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน ที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
  เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ
ตาม หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
          ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป   
งานบริหารงานคลัง  (กองคลัง)   
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบริการไปรษณีย คาธนาณัติ คาดวงตรา
ไปรษณียากร คาเชาตูไปรษณีย คาธรรมเนียมการโอนเงินใน
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส (GFMIS)  
           ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป   
งานบริหารงานคลัง  (กองคลัง)   

งบลงทุน รวม 23,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 23,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

1. เกาอี้สํานักงาน จํานวน 8,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน   จํานวน  4  ตัวๆ
ละ 2,000 บาท  
 เป็นเงิน  8,000.-บาท  มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
        เกาอี้สํานักงาน Pb-05 ดํา ขนาด (กวาง x ลึก x 
สูง) : 56 x 58 x 85
พนักพิงและที่นั่งขึ้นโครงเหล็ก บุฟองน้ํา หุมหนังเทียม (PVC)โครง
ขาพลาสติก (PP) 5 แฉก ลอพลาสติกคู (PP) สีดํา ที่วางแขนผลิต
จากพลาสติก
สามารถหมุนเกาอี้ไดรอบตัว ปรับขึ้น-ลงไดดวยระบบไฮโดรลิค
 (Gas Lifting) หมุนไดรอบ รองรับน้ําหนักไดสูงสุด 80 กก.
        เป็นครุภัณฑที่ไมกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ  และมีความจําเป็นที่จะตองซื้อตามราคาที่เคยซื้อในทอง
ถิ่น  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
  08508.2/ว 1989  ลงวันที่ 22  มิถุนายน  2552  หรือหนังสือ
สั่งการอื่นที่เกี่ยวของ(ราคาตามทองตลาด) 
        ตั้งจายจากเงินอุดหนุน   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป   
งานบริหารงานคลัง  (กองคลัง)
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2. โต๊ะทํางานขาราชการ ระดับ 3-6 จํานวน 5,000 บาท

-  เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดซื้อ โต๊ะทํางานขาราชการระดับ 3-6
จํานวน 1 ตัว ๆ ละ  5,000.- บาท  มีคุณลักษณะดังนี้
      ขนาด กวาง 80*ยาว150*สูง75 ซม. มี 1 ลิ้นชัก, 1 ตูเก็บ
เอกสารดานขวา และ1 ตูเก็บเอกสารดานซาย   เพื่อใชปฏิบัติงาน
กองคลังครุภัณฑที่ไมกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ  และมีความจําเป็นที่จะตองซื้อตามราคาที่เคยซื้อในทอง
ถิ่น  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
  08508.2/ว 1989  ลงวันที2่2  มิถุนายน  2552  หรือหนังสือสั่ง
การอื่นที่เกี่ยวของ(ราคาตามทองตลาด)  
      ตั้งจายจากเงินอุดหนุน   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป   
งานบริหารงานคลัง  (กองคลัง)
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

1.  เครื่องพิมพเลเซอร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED 
สี ชนิด Network แบบที่ 1 (18 หนา/นาที) จํานวน  1
 เครื่อง ราคา 10,000 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน  
           -  มีความละเอียดในการพิมพไมนอย
กวา 600x600 dpi 
           -  มีความเร็วในการพิมพขาวด าส าหรับกระดาษ A4 ไม
นอยกวา 18 หนาตอนาที (ppm) 
           -  มีความเร็วในการพิมพสีส าหรับกระดาษ A4 ไมนอย
กวา 18 หนาตอนาที (ppm) 
           - สามารถพิมพเอกสารกลับหนาอัตโนมัติได 
           - มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอย
กวา 128 MB 
           - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดี
กวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง มีชองเชื่อมตอระบบเครือ
ขาย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดี
กวา จํานวนไมนอย กวา 1 ชอง หรือ สามารถใชงานผานเครือ
ขายไรสาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได
          - มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 150 แผน 
          - สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal 
และ Custom  48
          เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอรประจําป พ.ศ. 2562  ณ วันที่  15  มีนาคม  2562
          ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทั่วไป   
งานบริหารงานคลัง  (กองคลัง)
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 1,065,300 บาท

งบบุคลากร รวม 567,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 567,300 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 310,500 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล ในสํานักปลัด  1
  อัตรา  
ตั้งไวจํานวน  12  เดือน  
           ตามกรอบอัตรากําลังสามปฯ และพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และประกาศ
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล จังหวัดบุรีรัมย เรื่อง หลัก
เกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการ
บริหารสวนตําบล 
           ตุงจายจากเงินรายได   แผนงานการรักษาความสงบภาย
ใน         งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภาย
ใน  (สํานักปลัด)
    

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 220,800 บาท

1. เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานตามภารกิจ  จํานวน 1
 ราย   
ตั้งไว  จํานวน  12 เดือน  เป็นเงิน  112,800.- บาท
2. เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางทั่วไป จํานวน  1 ราย ตั้ง
ไว 12 เดือน เป็นเงิน 108,000.-  บาท  
          ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2542 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
สวนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง (ฉบับที่ 6
) ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 และมติคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบลจังหวัดบุรีรัมย  
          ตุงจายจากเงินรายได   แผนงานการรักษาความสงบภาย
ใน          
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน  (สํานักปลัด)
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 36,000 บาท

1.  เพื่อจายเป็นคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจางตาม
ภารกิจ       
จํานวน  1 ราย   ตั้งไว  จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  24,000
.- บาท
2.  เพื่อจายเป็นคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจางทั่วไป  
จํานวน  1  ราย   ตั้งไว  จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน 12,000
.- บาท  
     ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2542 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
สวนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง (ฉบับที่ 6
) ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 และมติคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบลจังหวัดบุรีรัมย  
  ตุงจายจากเงินรายได   แผนงานการรักษาความสงบภาย
ใน           งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภาย
ใน  (สํานักปลัด)    

งบดําเนินงาน รวม 483,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 90,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเป็นผูปฏิบัติราชการ  คาป่วยการชดเชยการงานหรือ
เวลาที่เสียไป ของ อปพร.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยการเบิกคาใชจายใหแกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2560    
         ตุงจายจากเงินรายได   แผนงานการรักษาความสงบภาย
ใน           งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภาย
ใน (สํานักปลัด)
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของผูบริหาร พนักงาน
สวนตําบลตามสิทธิที่ควรจะไดรับตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวของ ดังนี้ 
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับ การศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 
   2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับ การศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่3) พ.ศ
. 2549 
   3) หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257 ลง
วันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงิน   บํารุง การ
ศึกษาและคาเลาเรียน 
   4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013 ลงวัน
ที่ 18 กุมภาพันธ 2559 เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการ เกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตร 
   5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวัน
ที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุง การศึกษา
และคาเลาเรียน
  ตุงจายจากเงินรายได   แผนงานการรักษาความสงบภาย
ใน           งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภาย
ใน  (สํานักปลัด)    

ค่าใช้สอย รวม 233,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

1. คาจางเหมาบริการ จํานวน 108,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจางเหมา พนักงานประจํารถบรรทุกน้ําเอนก
ประสงค (พนักงานดับเพลิง) จํานวน 1  นาย  เดือนละ 9,000
.- บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 108,000.-  
         ตุงจายจากเงินรายได   แผนงานการรักษาความสงบภาย
ใน           งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภาย
ใน (สํานักปลัด)

วันที่พิมพ : 26/3/2563  14:10:07 หนา : 46/154



2. การจัดทําประกันภัยรถยนต (รถกูชีพ) จํานวน 20,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดทําประกันภัยรถยนต รถกู
ชีพ  เป็นเงิน 20,000.-บาท     
          ตุงจายจากเงินรายได   แผนงานการรักษาความสงบภาย
ใน           งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภาย
ใน (สํานักปลัด)

3. การจัดทําประกันภัยรถน้ําอเนกประสงค จํานวน 45,000 บาท

 -  เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดทําประกันภัยรถยนต  รถน้ํา
อเนกประสงค เป็นเงิน 45,000.-บาท      
          ตุงจายจากเงินรายได   แผนงานการรักษาความสงบภาย
ใน           งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภาย
ใน (สํานักปลัด)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

1.  คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการ หรือไป
อบรม ประชุม สัมมนา ในราชอาณาจักร และนอกราช
อาณาจักร ของพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง รวมทั้งผูที่ไดรับ
คําสั่งจากนายกฯ ใหปฏิบัติหนาที่เพื่อประโยชนขององคการ
บริหารสวนโคกตูม โดยจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
พาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผาน
ทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาลงทะเบียน
ตางๆ และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ  ดังนี้  
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดิน
ทางไป ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ. 2555
    2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดิน
ทางไป ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 
    3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดิน
ทางไป ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
         ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่นหาป  (พ.ศ. 2561- 2565
)  หนาที่ 145  ขอ 1
         ตุงจายจากเงินรายได   แผนงานการรักษาความสงบภาย
ใน           งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภาย
ใน  (สํานักปลัด)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงทรัพยสิน สามารถใชงานไดตาม
ปกติ เชน การบํารุงรักษารถกูชีพ รถน้ําอเนกประสงค ทั้งซอม
กลางและซอมปกติ ทั้งในการซอมปกติและซอมกลาง   อุปกรณ
สํานักงาน เครื่องปริ้น  เครื่องปรับอากาศ เครื่องคํานวณเลขมิ
ตเตอร และซอมแซมทรัพยสินอื่นที่อยูในความดูแลขององคการ
บริหารสวนตําบลโคกตูม (สํานักปลัด)ปฏิบัติดังนี้ 
    (1)  คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใช
สอย
    (2)  คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการบํารุงรักษาทรัพยสินใหจายจาก
คาวัสดุ
  ตุงจายจากเงินรายได   แผนงานการรักษาความสงบภาย
ใน           งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน   
   
         ตุงจายจากเงินรายได   แผนงานการรักษาความสงบภาย
ใน           งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภาย
ใน (สํานักปลัด)
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ค่าวัสดุ รวม 160,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน  รายจายเพื่อใหใดมาซึ่งสิ่งของที่
มี ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช
งาน ไมยืนยาว สิ้นเปลืองหมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลา อันสั้น เชน หนังสือพิมพหนังสือเอกสาร วารสาร แบบ
พิมพ หมึก ปากกา กระดาษ น้ําดื่ม ฯลฯ  รวมถึงรายจายดังตอไป
นี้  
   1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุง
วัสดุ   
   2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช๎ในการซอมแซมบํารุง
รักษา ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ    
   3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขน
สง คา ภาษี  คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นตนตามหนังสือสั่ง
การ  ดังนี้
       1)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ดวน มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
 เรื่อง การ ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณของ องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
      2)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน ที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตาม หลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ     
       ตุงจายจากเงินรายได   แผนงานการรักษาความสงบภาย
ใน             
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน  (สํานัก
ปลัด)
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่ง สิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ การ
ใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป ใน
ระยะเวลาอันสั้น เชน สายไฟ ไฟฉาย หลอดไฟ ไฟ
สปอทตไลน ฯลฯ ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
    1)  หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน มาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ ปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณของ องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
    2)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน ที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตาม หลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ 
 ตุงจายจากเงินรายได   แผนงานการรักษาความสงบภาย
ใน            งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภาย
ใน  (สํานักปลัด)    
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่ง สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมี
อายุ การใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพ
ไป ในระยะเวลาอันสั้น เชนไขควง ประแจ กรวยจราจร คีมล๊อค
 ยางรถยนต น้ํามันเบรก เบาะรถ  เครื่องยนต  (อะไหล) เบรก ค
รัช ฯลฯ   ตามหนังสือสั่งการดังนี้  
     1)  หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน มาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ ปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณของ องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
    2)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน ที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตาม หลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ 
  ตุงจายจากเงินรายได   แผนงานการรักษาความสงบภาย
ใน           งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภาย
ใน  (สํานักปลัด)    
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่ง สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมี
อายุ การใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพ
ไป ในระยะเวลาอันสั้น เชน น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิล  และน้ํามัน
อื่น ๆ สําหรับรถยนตของทางราชการ รวมถึงสําหรับใชกับเครื่อง
จักรกล ฯลฯ  ตามหนังสือสั่งการดังนี้  
     1)  หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน มาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ ปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณของ องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
     2)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน ที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตาม หลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ 
  ตุงจายจากเงินรายได   แผนงานการรักษาความสงบภาย
ใน           งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน   
   
        ตุงจายจากเงินรายได   แผนงานการรักษาความสงบภาย
ใน            งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภาย
ใน (สํานักปลัด)
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่ง สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมี
อายุ การใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพ
ไป ในระยะเวลาอันสั้น เชน ขาตั้งกลอง เลนสซูม กระเป๋าใสกลอง
ถายรูป พูกัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร  เมมโมรีการด ภาพถาย
ดาวเทียม รูปสีหรือขาวดําที่ไดจากการลาง อัดขยาย ฯลฯ  ตาม
หนังสือสั่งการดังนี้  
    1)  หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน มาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ ปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณของ องคกรปก
ครองสํวนท๎องถิ่น 
    2)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน ที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตาม หลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
  ตุงจายจากเงินรายได   แผนงานการรักษาความสงบภาย
ใน           งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภาย
ใน  (สํานักปลัด)   
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุุคอมพิวเตอร  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่ง
ของ ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนและถาวร หรือตามปกติมีอายุ
การใช งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ใน ระยะเวลาอันสั้น เชน จานบันทึกขอมูล อุปกรณบันทึก
ขอมูล เทปบันทึกขอมูล ตลับหมึกสําหรับปริ้นเตอรแบบ
เลเซอร หนวยประมวลผล ฮารดิสกไดนร ซีดีรอม แผนกรอง
แสง ฯลฯ 
รวมถึงรายจายดังตอไปนี้ 
    1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ    
    2. รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอ
หนวย หรือตอชุดไมเกิน 20,000  บาท 
    3. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช๎ในการซอมแซม
บํารุง ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ    
    4. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคําวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นตน ตามหนังสือสั่งการดังนี้ 
       1)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ดวน มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
 เรื่อง การ ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณของ องคกรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
      2)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน ที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตาม หลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
ตุงจายจากเงินรายได   แผนงานการรักษาความสงบภาย
ใน          
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน  (สํานัก
ปลัด)   
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วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 30,000 บาท

"เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องดับเพลิง จายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของ ที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนและถาวร หรือตามปกติมีอายุการ
ใช งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ใน ระยะเวลาอันสั้น  เชน  สายสงน้ํา สายดูดน้ํา สายดับเพลิง หัว
ฉีด ขอแยก ขอตอตางๆ ชุดดับเพลิงภายนอกอาคาร คาเปลี่ยน
ถายน้ํายาเคมีดับเพลิง  ถังดับเพลิง ฯลฯ  
ตามหนังสือสั่งการดังนี้ 
    1)  หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน มาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ ปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณของ องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
    2)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน ที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตาม หลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
        ตุงจายจากเงินรายได   แผนงานการรักษาความสงบภาย
ใน           
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน  (สํานักปลัด)
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งบเงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

1. โครงการฝกซอมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 5,000 บาท

   -  เพื่ออุดหนุนทั่วไปกิจกรรมป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับ
อัคคีภัยใหแกที่ทําการปกครองอําเภอประโคนชัย  เพื่อจายเป็นคา
ใชจายตามโครงการฝกซอมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย  ประจําป  2563  ตามหนังสืออําเภอประโคนชัย  ที่ บร
  0318 / ว 741 ลงวันที่  11  กรกฎาคม  2562
       ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองทองถิ่น พ.ศ. 2559  ปรากฎแผนพัฒนาทองถิ่นหา
ป (พ.ศ. 2561-2565)  หนาที่ 101   ขอ  9
      ตุงจายจากเงินรายได   แผนงานการรักษาความสงบภาย
ใน           
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน  (สํานักปลัด) 
 

2. โครงการฝกอบรมทบทวนและการสวนสนามวัน อปพร. จํานวน 10,000 บาท

-  เพื่ออุดหนุนทั่วไปกิจกรรมป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับ
อัคคีภัยใหแกที่ทําการปกครองอําเภอประโคนชัย  เพื่อจายเป็นคา
ใชจายตามโครงการฝกอบรมทบทวนและการสวนสนามวัน อป
พร. ประจําป   2563  ตามหนังสืออําเภอประโคนชัย  ที่ บร
  0318 / ว 741 ลงวันที่  11  กรกฎาคม  2562
     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองทองถิ่น พ.ศ. 2559  ปรากฎแผนพัฒนาทองถิ่นหาป (พ.ศ
. 2561-2565) หนาที่ 100 ขอ 8 
  ตุงจายจากเงินรายได  แผนงานการรักษาความสงบภาย
ใน           
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน  (สํานักปลัด) 
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 560,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 560,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 560,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

1. โครงการแพทยฉุกเฉิน จํานวน 430,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในโครงการแพทยฉุกเฉิน อบต.โคกตูม 
ในการเหมาบริการอาสากูชีพ เพื่อใหปฏิบัติงานเป็นรายเดือน/ราย
วัน/รายชั่วโมง  ตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ ดังนี้
      1) พระราชบัญญัติสภาตําบล และองคการบริหาร สวน
ตําบล พ.ศ. 2537  และแกไข เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
      2) พระราชบัญญัติการแพทยฉุกเฉิน พ.ศ. 2551  
ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่นหาป (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 100
  ขอ  7  
          ตุงจายจากเงินรายได   แผนงานการรักษาความสงบภาย
ใน           งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  (สํานัก
ปลัด)
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2. โครงการซอมแผนระงับอัคคีภัย จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดโครงการซอมแผนและระงับ
อัคคีภัย ใหกับประชาชนในตําบลโคกตูม ไดเกิดความรูความเขา
ใจในการป้องกันและลดการเกิดอัคคีภัยและปฏิบัติตนขณะเกิด
อัคคีภัยได โดยจายเป็นคาใชในการดําเนินโครงการ ไดแก  คา
ป้ายโครงการ คาใชจายในพิธีเปดและปด  คาวัสดุ  เครื่อง
เขียน  และอุปกรณ  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณ
วิทยากร  คาอาหาร  และ  คาใชจายอื่นที่จําเป็น รายละเอียด
ตามโครงการฯ ตามระเบียบ กฎหมาย และ หนังสือสั่งการ ดังนี้
      1)พระราชบัญญัติสภาตําบล และองคการบริหาร สวน
ตําบล พ.ศ. 2537  และแกไข เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
     2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาใชจายในการฝก
อบรม ขององค   กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2557
          ปรากกฎในแผนพัฒนาทองถิ่นหาป (พ.ศ. 2561-2565
) หนาที่   98 
 ขอ  1   (สํานักปลัด)    
           ตุงจายจากเงินอุดหนุน   แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน           งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย  (สํานักปลัด)
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3. โครงการเตรียมความพรอมและลดอุบัติเหตุทางถนน ชวงเทศกาล
สงกรานต

จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุใน
ชวงเทศกาลวันสงกรานต  วัตถุประสงคโครงการเพื่อใหบริการ
ประชาชน ในชวงเทศกาลวันสงกรานตและใหคําแนะนํานักเดิน
ทาง นักทองเที่ยว  ในการเดินทางผานในพื้นที่ตําบลโคกตูมไปยัง
สถานที่ ทองเที่ยว  เพื่อเป็นการสอดสองป้องปรามผูที่มีปัจจัย
เสี่ยงตอ การที่จะกอใหเกิดอุบัติเหตุ  เพื่อเป็นการป้องกัน  และลด
ปัญหาอุบัติเหตุ  จากการใชยวดยานพาหนะบนทองถนน และ
การ ใหความชุวยเหลือผูประสบภัย ในการกูชีพและกู
ภัย จาก อุบัติเหตุบนทองถนน โดยใหบริการใหความชวย
เหลือ แนะนําผูใชรถใชถนนสัญจรไปมา ใหความชวยเหลือ การ
ปฐมพยาบาลผูประสบเหตุ โดยผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนและในชวง
เทศกาลวันสงกรานต ป 2562 โดยจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับการ
ดําเนินโครงการ ดังนี้ เชน   คาป้ายโครงการ  คา
วัสดุ อุปกรณ และคาใชจายอื่นที่จําเป็น รายละเอียด
ตาม โครงการฯ ตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ ดังนี้
      พระราชบัญญัติสภาตําบล และองคการบริหาร สวนตําบล พ
.ศ. 2537  และแกไข เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ. 25522)พระราช
บัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 
     ปรากกฎในแผนพัฒนาทองถิ่นหาป  (พ.ศ.2561-2565
)  หนาที่  100 ขอ 6  (สํานักปลัด)
     ตุงจายจากเงินอุดหนุน   แผนงานการรักษาความสงบภาย
ใน           
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  (สํานักปลัด)     
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4. โครงการเตรียมความพรอมและลดอุบัติเหตุทางถนน ชวงเทศกาล
วันปใหม

จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุใน
ชวงเทศกาลปใหม  วัตถุประสงคโครงการเพื่อใหบริการ
ประชาชน ในชวงเทศกาลปใหมและใหคําแนะนํานักเดินทาง นัก
ทองเที่ยว  ในการเดินทางผานในพื้นที่ตําบลโคกตูมไปยังสถาน
ที่ ทองเที่ยว  เพื่อเป็นการสอดสองป้องปรามผูที่มีปัจจัยเสี่ยง
ตอ การที่จะกอใหเกิดอุบัติเหตุ  เพื่อเป็นการป้องกัน  และลด
ปัญหาอุบัติเหตุ  จากการใชยวดยานพาหนะบนทองถนน และ
การ ใหความชุวยเหลือผูประสบภัย ในการกูชีพและกู
ภัย จาก อุบัติเหตุบนทองถนน โดยใหบริการใหความชวย
เหลือ แนะนําผูใชรถใชถนนสัญจรไปมา ใหความชวยเหลือ การ
ปฐมพยาบาลผูประสบเหตุ โดยผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนและในชวง
เทศกาลป ใหม  2562 โดยจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับการดําเนิน
โครงการ ดังนี้ เชน   คาป้ายโครงการ  คาวัสดุ อุปกรณ  และคา
ใชจายอื่นที่จําเป็น รายละเอียดตาม โครงการฯ ตาม
ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ ดังนี้
      พระราชบัญญัติสภาตําบล และองคการบริหาร สวนตําบล พ
.ศ. 2537  และแกไข เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ. 25522)พระราช
บัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 
     ปรากกฎในแผนพัฒนาทองถิ่นหาป (พ.ศ.2561-2565
)  หนาที่  100  ขอ 5  (สํานักปลัด)    
       ตุงจายจากเงินอุดหนุน   แผนงานการรักษาความสงบภาย
ใน           
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  (สํานักปลัด) 
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5. โครงการฝกอบรมและเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการเพิ่มศักยภาพอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อปพร.ภายในตําบลโคกตูม  ในการ
เตรียมความพรอมปฏิบัติงานอยูเสมอ โดยจายเป็นคาใชจายเกี่ยว
กับการใชและการตกแตงสถานที่  คาใชจายในพิธีเปดและปด  คา
วัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คา
สมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  คาป้ายโครงการ  คาใชจายอื่นที่
จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ
ที่เกี่ยวของดังนี้
       1) พระราชบัญญัติสภาตําบล และองคการบริหาร สวน
ตําบล พ.ศ. 2537  และแกไข เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
       2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาใชจายในการฝก
อบรม ขององค   กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2557
          ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่นหาป (พ.ศ. 2561-2565
)  หนาที่ 99 
 ขอ 3  (สํานักปลัด)   
         ตุงจายจากเงินอุดหนุน   แผนงานการรักษาความสงบภาย
ใน           
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  (สํานักปลัด)    
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6. โครงการอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการฝกอบรมหลักสูตรอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อปพร.ภายในตําบลโคกตูม  ในการ
เตรียมความพรอมปฏิบัติงานอยูเสมอ โดยจายเป็นคาใชจายเกี่ยว
กับการใชและการตกแตงสถานที่  คาใชจายในพิธีเปดและปด  คา
วัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คา
สมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  คาป้ายโครงการ คาวัสดุเครื่องแตง
กายและ คาใชจายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  ตาม
ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของดังนี้
     1) พระราชบัญญัติสภาตําบล และองคการบริหาร สวน
ตําบล พ.ศ. 2537  และแกไข เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
     2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาใชจายในการฝก
อบรม ขององค   กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2557
       ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่นหาป (พ.ศ. 2561-2565
) หนาที่ 100   
ขอ 4  
       ตุงจายจากเงินอุดหนุน   แผนงานการรักษาความสงบภาย
ใน           งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  (สํานัก
ปลัด)
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 2,260,360 บาท

งบบุคลากร รวม 1,953,960 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,953,960 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,113,120 บาท

1.   เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล
กองการศึกษาฯ  2  อัตรา  ตั้งไวจํานวน  12  เดือน  
เป็นเงิน 644,880.- บาท
      ตั้งจายจากเงินรายได  แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา
2.  เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกครู  กองการศึกษาฯ จํานวน  2
 อัตรา ตั้งไวจํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  468,240.- บาท   
       ตั้งจุายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  แผนงานการ
ศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
       ตามกรอบอัตรากําลังสามปฯ และพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และประกาศคณะ
กรรมการพนักงานสวนตําบล จังหวัดบุรีรัมย เรื่อง หลักเกณฑและ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวน
ตําบล 
      

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจําตําแหนง ผูอํานวยการกองการ
ศึกษา       
 ตั้งไวจํานวน  12  เดือน 
        ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบล จังหวัดบุรีรัมย เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล 
       ตั้งจายจากเงินรายได  แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 718,320 บาท

1.  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ  2 ราย 
ตั้งไวจํานวน  12 เดือน   เป็นเงิน 286,320.-บาท
2.  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางทั่วไป 4 ราย 
ตั้งไวจํานวน  12 เดือน   เป็นเงิน 432,000.- บาท
      ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2542 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง (ฉบับที่ 6) ลง
วันที่ 12 ตุลาคม 2559 และมติคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดบุรีรัมย   
        ตั้งจายจากเงินรายได  แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 80,520 บาท

1. เพื่อจายเป็นคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจางตาม
ภารกิจ  2 ราย   
 ตั้งไวจํานวน  12  เดือน เป็นเงิน  32,520.- บาท
2. เพื่อจายเป็นคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจางทั่ว
ไป  จํานวน 4 ราย   
 ตั้งไวจํานวน  12  เดือน เป็นเงิน  48,000.- บาท
       ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2542 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
สวนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง (ฉบับที่ 6
) ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 และมติคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําลจังหวัดบุรีรัมย  
(กองการศึกษาฯ)
       ตั้งจายจากเงินรายได  แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา
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งบดําเนินงาน รวม 295,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 100,000 บาท
คาเชาบาน จํานวน 90,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบานหรือคาเชาซื้อของพนักงานสวนตําบล
ตามสิทธิที่จะไดรับ ตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ ดัง
นี้ 
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบาน  ขา
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 
     2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของ ขา
ราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที2่) พ.ศ. 2551 
    3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของ ขา
ราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที3่) พ.ศ. 2559
   4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 
ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยว
กับ การเบิกจายคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น
    ตั้งจายจากเงินรายได  แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของผูบริหาร พนักงาน
สวนตําบลตามสิทธิที่ควรจะไดรับ ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ
ที่เกี่ยวของ ดังนี้   
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับ การศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 
    2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับ การศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่3) พ.ศ
. 2549 
    3) หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257 ลง
วันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงิน   บํารุง การ
ศึกษาและคาเลาเรียน 
   4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013
 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ 2559 เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการ เกี่ยว
กับการศึกษาบุตร 
   5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522
 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุง การ
ศึกษาและคาเลาเรียน
        ตั้งจายจากเงินรายได  แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา

ค่าใช้สอย รวม 135,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

1.  คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ จํานวน 5,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาจางในการเย็บหนังสือ  หรือเขาปกหนังสือ
หรือเอกสารรูปเลมอื่นใด  
         ตั้งจายจากเงินรายได  แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับการศึกษา
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2.  คาโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาจางเหมาทําป้ายหรือแผงปดประกาศ  
การจางทําโปสเตอรการบันทึกภาพยนตร  วีดีโอเทป  
วีดีทัศนคาลางอัดขยายรูปถาย  การจางโฆษณาและเผยแพร
ประชาสัมพันธ  
ในสื่อประเภทตาง ๆ  เชน  วิทยุกระจายเสียง  โทรทัศน  หนังสือ
พิมพ  
วารสาร  แผนพับ  ป้ายประชาสัมพันธ  สิ่งพิมพตาง ๆ  ฯลฯ  
         ตั้งจายจากเงินรายได  แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับการศึกษา

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  
คาอาหาร  คาเครื่องดื่มคาของขวัญ  คาพิมพเอกสาร  คาบริการ  
คาใชจายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรอง และคาใชจายอื่นซึ่งจํา
เป็นตองจาย
ที่เกี่ยวกับการรับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มา
นิเทศงาน 
ตรวจงาน เยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน 
        ตั้งจายจากเงินรายได  แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

1.  คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการ หรือไป
อบรม ประชุม สัมมนา ในราชอาณาจักร และนอกราช
อาณาจักร ของพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง รวมทั้งผูที่ไดรับ
คําสั่งจากนายกฯ ใหปฏิบัติหนาที่เพื่อประโยชนขององคการ
บริหารสวนโคกตูม โดยจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
พาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผาน
ทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาลงทะเบียน
ตางๆ และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ดังนี้
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดิน
ทางไป ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ. 2555
    2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดิน
ทางไป ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 
   3)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดิน
ทางไป ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2559
  และแกไขเพิ่มใติมจนถึงปัจจุบัน 
         ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่นหาป  (พ.ศ. 2561-2565
)   หนาที่  155 ขอที่ 1    
         ตั้งจายจากเงินรายได  แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับการศึกษา

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑวัสดุครุภัณฑ
ตางๆ เชน ซอมแซมเครื่องคอมพิวเตอร เครื่องคํานวณเลข โต๊ะ
ทํางาน เกาอี้ เครื่องปรับอากาศ และหรือทรัพยสินที่อยูในความ
ดูแล
ขององคการบริหารสวนตําบล ฯลฯ
         ตั้งจายจากเงินรายได  แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับการศึกษา
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ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน  รายจายเพื่อใหใดมาซึ่งสิ่งของที่
มี ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช
งาน ไมยืนยาว สิ้นเปลืองหมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลา อันสั้น เชน หนังสือพิมพหนังสือเอกสาร วารสาร แบบ
พิมพ หมึก ปากกา กระดาษ น้ําดื่ม ฯลฯ  รวมถึงรายจายดังตอไป
นี้ 
   1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุง
วัสดุ   
   2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช๎ในการซอมแซมบํารุง
รักษา ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ    
   3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขน
สง คา ภาษี  คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นตนตามหนังสือ สั่ง
การ  ดังนี้
       1)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ดวน มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
 เรื่อง การ ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณของ องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
      2)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน ที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตาม หลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
         ตั้งจายจากเงินรายได  แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับการศึกษา
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่ง
ของ ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนและถาวร หรือตามปกติมีอายุ
การใช งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ใน ระยะเวลาอันสั้น เชน จานบันทึกขอมูล อุปกรณบันทึก
ขอมูล เทปบันทึกขอมูล ตลับหมึกสําหรับปริ้นเตอรแบบ
เลเซอร หนวยประมวลผล ฮารดิสกไดนร ซีดีรอม แผนกรอง
แสง ฯลฯ   รวมถึงรายจายดังตอไปนี้  
     1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ    
     2. รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอ
หนวย หรือตอชุดไมเกิน 20,000  บาท 
     3. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช๎ในการซอมแซม
บํารุง ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ    
     4. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคําวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นตน ตามหนังสือสั่งการดังนี้ 
        1)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ดวน มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
 เรื่อง การ ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณของ องคกรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
        2)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน ที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
  เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ
ตาม หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
          ตั้งจายจากเงินรายได  แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับการศึกษา
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งบลงทุน รวม 11,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 11,400 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

1. คาจัดซื้อผัดลมติดผนัง จํานวน 3,400 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อพัดลมติดผนัง  จํานวน  2  เครื่อง ๆ
  ละ  1,700  บาท   เป็นเงิน  3,400.-  บาท  มีลักษณะพื้น
ฐาน  ดังนี้  
        มีขนาดใบพัดไมนอยกวา  16 นิ้ว  ปรับแรงลมไดไมนอย
กวา 3 ระดับ  ปรับสายซาย-ขวา ระบบควบคุมสายดึง ไดรับ
มาตรฐานประหยัดไฟเบอร 5 จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหงประเทศ
ไทย    เป็นครุภัณฑที่ไมกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ  และมีความจําเป็นที่จะตองซื้อตามราคาที่เคยจัดซื้อใน
ทองถิ่น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท
 08508.2/ว 1989  ลงวันที่  22 มิถุนายน 2552 หรือหนังสือสั่ง
การอื่นที่เกี่ยวของ  (ราคาตามทองตลาด)
         ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  แผนงานการ
ศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

2.  คาจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน จํานวน 3,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน  จํานวน  1  ตัว ๆ
  ละ  3,000  บาท  มีลักษณะพื้นฐาน  ดังนี้  
         เป็นเกาอี้   พนักพิงกลาง  มีลอเลื่อนได  มีทาว
แขน  ปลายขา  5  แฉก  ขาพลาสติกปรับระดับสูง - ต่ํา  ดวย
แกนเกลียวขนาดไมนอยกวา   62x44.5x94   เซนติเมตร  เบาะ
หนังพีวีซี  
ครุภัณฑที่ไมกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐาน  ครุภัณฑและมี
ความจําเป็นที่จะตองซื้อตามราคาที่เคยซื้อในทองถิ่น  โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  08508.2/ว 1989
  ลงวันที่  22  มิถุนายน  2552  หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวของ
         ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  แผนงานการ
ศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
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3. คาจัดซื้อตูเก็บเอกสาร  ชนิด 2 บานทึบ จํานวน 5,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตูเอกสาร  ชนิด 2 บานทึบ จํานวน  1
  ตู ๆ  ละ  5,000  บาท   มีลักษณะพื้นฐาน  ดังนี้
        มีขนาดไมนอยกวา  90x35x180  เซนติเมตร  ครุภัณฑที่
ไมกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐาน  ครุภัณฑและมีความจําเป็นที่
จะตองซื้อตามราคาที่เคยซื้อในทองถิ่น  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  08508.2/ว 1989  ลงวันที่  22
  มิถุนายน  2552  หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวของ
          ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  แผนงานการ
ศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 5,013,754 บาท
งบดําเนินงาน รวม 2,642,854 บาท

ค่าใช้สอย รวม 1,259,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

1.  คาใชจายในการจางเหมาบริการทําความสะอาดบริเวณอาคาร
ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กตําบลโคกตูม

จํานวน 84,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นใชจายในการจางเหมาบริการทําความสะอาด
บริเวณอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลโคกตูม,  คาบริการจัด
สวน, แตงตนไม  ฯลฯ  เดือนละ 7,000.-  บาท เป็นเงิน  84,000
.-  บาท 
     ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานการศึกษา  งานระดับ
กอนวัยเรียนและประถมศึกษา 

2. คาใชจายในการจางเหมาบริการทําความสะอาดบริเวณอาคาร
ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กเปลี่ยนราษฎรอนุสรณ

จํานวน 84,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นใชจายในการจางเหมาบริการทําความสะอาด
บริเวณอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลเปลี่ยนราษฎรอนุสรณ  คา
บริการจัดสวน, แตงตนไม  ฯลฯ  เดือนละ 7,000.-  บาท เป็น
เงิน  84,000.-  บาท 
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3. คาใชจายในการจางเหมาบริการผูดูแลเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 108,000 บาท

-   เพื่อเป็นคาใชจายในการจางเหมาบริการผูดูแลเด็กศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก
สังกัดองคการบริหารสวนตําบลโคกตูมเดือนละ  9,000.-  บาท  
       ตั้งจายจากเงินรายได  แผนงานการศึกษา  งานระดับกอน
วัยเรียนและประถมศึกษา 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

1. โครงการทัศนศึกษาดูงานของคณะกรรมการบริหาร ศพด.สังกัด 
อบต.โคกตูม

จํานวน 50,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการทัศนศึกษาดูงานของคณะ
กรรมการบริหาร
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบลโคกตูม  โดยมี
คาใชจายประกอบดวย  คาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตง
สถานที่ฝกอบรม  คาป้าย  คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ   คากระเป๋าหรือสิ่งของที่
ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการฝกอบรม  คาของสมนาคุณใน
การดูงาน  คาสมนาคุณวิทยากร     คายานพาหนะ  
คาเชาที่พัก  คาใชจายอื่นที่จําเป็นในการฝกอบรม ฯลฯ เป็นไป
ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม  
และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ.  2557   
            เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นหาป  (พ.ศ.2561-2565
)  หนาที่  118 ขอ 6 
            ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานการศึกษา  งาน
ระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
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2.  โครงการวันเด็กแหงชาติ จํานวน 80,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการวันเด็กแหงชาติ  โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวย  คาอาหารและเครื่องดื่ม  คาสถานที่จัดงาน  คาใช
จายในการจัดตกแตงสถานที่คาป้าย  คาวัสดุ  อุปกรณ  คาเงิน
รางวัลหรือของรางวัล  คาการแสดง  
คาใชจายในการโฆษณาประชาสัมพันธงาน คาใชจายอื่นๆที่จํา
เป็นในการจัดงานฯลฯ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬา
และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น  พ.ศ.  2559  
       เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นหาป  (พ.ศ.2561-2565) 
หนาที่ 121 ขอ 15 
        ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานการศึกษา  งานระดับ
กอนวัยเรียนและประถมศึกษา 

3.  โครงการทัศนศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวน
ตําบลโคกตูม

จํานวน 60,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการ ทัศนศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองคการบริหารสวนตําบลโคกตูม  โดยมีคาใชจายประกอบ
ดวย  
คาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่ฝกอบรม  คา
ป้าย  คาอาหาร  
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ   
คากระเป๋าหรือสิ่งของที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการฝก
อบรม  
คาของสมนาคุณในการดูงาน  คาสมนาคุณวิทยากร     คายาน
พาหนะ  
คาเชาที่พัก  คาใชจายอื่นที่จําเป็นในการฝกอบรม ฯลฯ เป็นไป
ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม  
และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ.  2557   
         เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นหาป (พ.ศ.2561-2565)  
หนาที่ 117 ขอ 3
         ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานการศึกษา  งาน
ระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
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4.  โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 793,000 บาท

1. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลโคกตูม   ตั้งไว  396,500
.-  บาท แยกเป็น 
1)  ประเภทคาใชจายตามโครงการอาหารกลางวัน ตั้ง
ไว  245,000.-  บาท  
          - เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการอาหารกลาง
วัน จํานวน  50  คน ๆ ละ 20 บาท  จํานวน  245 วัน  เป็น
เงิน  245,000.-  บาท  
          ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด  ที่ มท 0816.2
/ว 3274  ลงวันที่  19  มิถุนายน  2561
2)  คาจัดการเรียนการสอน  ตั้งไว  85,000.-  บาท  
         - เพื่อจายเป็นคาสื่อการเรียนการสอน  วัสดุการศึกษา  
และเครื่องเลนพัฒนาการเด็ก  ใหกับเด็กเล็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ตําบลโคกตูม 
         ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด  ที่ มท 0816.2
/ว 3274  ลงวันที่  19  มิถุนายน  2561
3)  คาหนังสือเรียน  ตั้งไว  10,000.- บาท
         -  เพื่อจายเป็นคาหนังสือเรียนสําหรับเด็กเล็กในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กตําบลโคกตูม   
          ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด  ที่ มท 0816.2
/ว 3274  ลงวันที่  19  มิถุนายน  2561
4)  คาอุปกรณการเรียน  ตั้งไว  10,000.-  บาท
      -  เพื่อจายเป็นคาอุปกรณการเรียนสําหรับเด็กเล็กในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กตําบลโคกตูม
 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด  ที่ มท 0816.2/ว
 3274  
ลงวันที่  19  มิถุนายน  2561
5)  คาเครื่องแบบนักเรียน  ตั้งไว  15,000.-  บาท
        -  เพื่อจายเป็นคาเครื่องแบบนักเรียนสําหรับเด็กเล็กในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กตําบลโคกตูม
 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด  ที่ มท 0816.2/ว
 3274  
ลงวันที่  19  มิถุนายน  2561
6)  คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน  ตั้งไว  21,500.-  บาท
         -  เพื่อจายเป็นคากิจกรรมพัฒนาผูเรียนสําหรับเด็กเล็กใน
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ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลโคกตูม
 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด  ที่ มท 0816.2/ว
 3274  
ลงวันที่  19  มิถุนายน  2561
7) คาพัฒนาผูประกอบวิชาชีพครู ตั้งไวั้  10,000.- บาท
       -  เพื่อจายเป็นคาพัฒนาผูประกอบวิชาชีพครู  สังกัดศูนย
พัฒนาเด็กเล็กตําบลโคกตูม
       ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว
 3886  
ลงวันที่  28  มิถุนายน  2562

2.  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเปลี่ยนราษฎรอนุสรณ  ตั้งไว  396,500
.-  บาท แยกเป็น
1)  ประเภทคาใชจายตามโครงการอาหารกลางวัน ตั้ง
ไว  245,000.-  บาท  
         - เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการอาหารกลาง
วัน จํานวน  50  คน ๆ ละ 20 บาท  จํานวน  245 วัน  
เป็นเงิน  245,000.-  บาท  
          ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ดวนที่สุด  ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่  19  มิถุนายน  2561
2)  คาจัดการเรียนการสอน  ตั้งไว  85,000.-  บาท  
          - เพื่อจายเป็นคาสื่อการเรียนการสอน  วัสดุการศึกษา  
และเครื่องเลนพัฒนาการเด็ก  ใหกับเด็กเล็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เปลี่ยนราษฎรอนุสรณ  
        ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด  ที่ มท 0816.2
/ว 3274  
ลงวันที่  19  มิถุนายน  2561
3)  คาหนังสือเรียน  ตั้งไว  10,000.- บาท
         -  เพื่อจายเป็นคาหนังสือเรียนสําหรับเด็กเล็กในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก
เปลี่ยนราษฎรอนุสรณ  
        ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ดวนที่สุด  ที่ มท 0816.2/ว 3274  ลงวันที่  19  มิถุนายน  2561
4)  คาอุปกรณการเรียน  ตั้งไว  10,000.-  บาท
        -  เพื่อจายเป็นคาอุปกรณการเรียนสําหรับเด็กเล็กในศูนย
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พัฒนาเด็กเล็กเปลี่ยนราษฎรอนุสรณ  
        ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ดวนที่สุด  ที่ มท 0816.2/ว 3274  ลงวันที่  19  มิถุนายน  2561
5)  คาเครื่องแบบนักเรียน  ตั้งไว  15,000.-  บาท
         -  เพื่อจายเป็นคาเครื่องแบบนักเรียนสําหรับเด็กเล็ก
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กเปลี่ยนราษฎรอนุสรณ
    ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด  ที่ มท 0816.2/ว
 3274  ลงวันที่  19  มิถุนายน  2561
6)  คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน  ตั้งไว  21,500.-  บาท
        -  เพื่อจายเป็นคากิจกรรมพัฒนาผูเรียนสําหรับเด็กเล็ก
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กเปลี่ยนราษฎรอนุสรณ
 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด  ที่ มท 0816.2/ว
 3274  
ลงวันที่  19  มิถุนายน  2561
7) คาพัฒนาผูประกอบวิชาชีพครู ตั้งไวั้  10,000.- บาท
       -  เพื่อจายเป็นคาพัฒนาผูประกอบวิชาชีพครู  สังกัดศูนย
พัฒนาเด็กเล็กเปลี่ยนราษฎรอนุสรณ
       ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว
 3886  
ลงวันที่  28  มิถุนายน  2562
             ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานการศึกษา  งาน
ระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 

ค่าวัสดุ รวม 1,353,854 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รายจายเพื่อใหไดมาซึ่ง สิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ การ
ใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป ใน
ระยะเวลาอันสั้น  สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหาร
สวนตําบลโคกตูม เชน สายไฟ ไฟฉาย หลอดไฟ ไฟ
สปอทตไลน ฯลฯ (กองการศึกษาฯ)
ตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้             
     1)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน มาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ ปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณของ องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
     2)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน ที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตาม หลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ 

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว รายจายเพื่อใหไดมาซึ่ง สิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ การ
ใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป ใน
ระยะเวลาอันสั้น สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  สังกัดองคการ
บริหารสวนตําบลโคกตูม เชน แกวน้ํา จานรอง ไม
กวาด ถวย ชาม ถาด หมอ ชอน ถังแก๊ส ฯลฯ  (กองการ
ศึกษาฯ ) ตามหนังสือสั่งการดังนี้  
     1)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน มาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ ปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณของ องคกรปก
ครองสํวนท๎องถิ่น 
     2)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน ที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตาม หลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ 
          ตั้งจายจากเงินรายได   แผนงานการศึกษา  งานระดับ
กอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
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คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,283,854 บาท

-  เพื่อเป็นคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม)  มีดังนี้ 
เป็นเงิน  1,283,854.-  บาท 
1) จัดสรรใหเด็กเล็ก – ประถมศึกษาปที่  6  แกเด็กนักเรียนภาย
ในโรงเรียน
ที่ตั้งอยูในตําบลโคกตูม จํานวน  570  คน ๆ ละ 7.37 บาท  
จํานวน  260  วัน  รวมเป็นเงิน 1,092,234.- บาท ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด  ที่ มท 0816.2/ว 3274  ลงวัน
ที่  19  มิถุนายน  2561
    
2) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบลโคก
ตูม  จํานวน  100 คน ๆ ละ 7.37 บาท  จํานวน  260 วัน  รวม
เป็นเงิน 191,620.- บาท 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด  ที่ มท 0816.2/ว
 3274  
ลงวันที่  19  มิถุนายน  2561  
          ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   แผนงานการศึกษา  งาน
ระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
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วัสดุกอสราง จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสราง  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่ง สิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ การใชงาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป ในระยะ
เวลาอันสั้น  วัสดุสิ่งของเครื่องใชตาง ๆ  เกี่ยวกับงานกอ
สราง  สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  สังกัดองคการบริหารสวนตําบล
โคกตูม  เชน  ไมตาง  ๆ  น้ํามันทาไม    ทินเนอร  สี  แปรง
ทาสี  ปูนซีเมนต  ปูนขาว  ทาราย  อิฐหรือ
ซีเมนต บล็อก  กระเบื้อง  สังกะสี  ตะปู  คอน  คีม  ชะแลง  จอ
บ  เสียม  สิ่ว  ขวาน  สวาน  เลื่อย  กบไสไม  เหล็กเสน  เครื่อง
วัดขนาดเล็ก  เชน  ตลับเมตร  ลูกดิ่ง  ทอน้ําบาดาล  ทอน้ําและ
อุปกรณประปา  ทอตาง ๆ  โถสวม  อางลางมือ  รวมพาดผา ฯลฯ
 
(กองการศึกษาฯ) ตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
     1)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน มาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ ปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณของ องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
     2)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน ที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตาม หลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ 
       ตั้งจายจากเงินรายได   แผนงานการศึกษา  งานระดับกอน
วัยเรียนและประถมศึกษา 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 30,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 30,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้า สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการ
บริหารสวนตําบลโคกตูม  
     ตั้งจายจากเงินรายได   แผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัย
เรียนและประถมศึกษา 
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งบลงทุน รวม 90,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 90,900 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

1. โต๊ะพรอมเกาอี้ จํานวน 16,500 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโต๊ะพรอมเกาอี้สํานักงาน  จํานวน  3
 ชุด ๆ ละ 5,500  บาท เป็นเงิน  16,500.- บาท  มีคุณลักษณะ
พื้นฐาน  ดังนี้  
        -  โต๊ะทํางานไมขาเหล็ก  ขนาดไมนอยกวา  150x80x75
  เซนติเมตร  
              -  เกาอี้ พนักพิงกลาง  มีลอเลื่อนได  มีทาว
แขน  ปลายขา  5  แฉก  ขาพลาสติกปรับระดับสูง-ต่ํา  ดวยแกน
เกลียวขนาดไมนอยกวา   62x44.5x94   เซนติเมตร  เบาะหนังพี
วีซี  
           ครุภัณฑที่ไมกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐาน  ครุภัณฑ
และมีความจําเป็นที่จะตองซื้อตามราคาที่เคยซื้อในทองถิ่น  โดย
ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  08508.2/ว
 1989    ลงวันที่  22  มิถุนายน  2552  หรือหนังสือสั่งการอื่นที่
เกี่ยวของ
          ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทัุ่วไป   แผนงานการศึกษา  งาน
ระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 

2.  คาจัดซื้อพัดลมโคจร จํานวน 6,000 บาท

-   เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อพัดลมโคจร   จํานวน  2  เครื่อง ๆ
  ละ  1,500  บาท  เป็นเงิน  3,000.- บาท  มีคุณลักษณะพื้นฐาน
ดังนี้
         ขนาดใบพัดไมนอยกวา  16 นิ้ว ปรับแรงลมไดไมนอย
กวา 3 ระดับ สวิตซแยกอิสระจากตัวพัดลม ไดรับมาตรฐาน
ประหยัดไฟเบอร 5 จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหงประเทศไทย  
           เป็นครุภัณฑที่ไมกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ  และมีความจําเป็นที่จะตองซื้อตามราคาที่เคยจัดซื้อใน
ทองถิ่น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท
 08508.2/ว 1989  ลงวันที่  22 มิถุนายน 2552 หรือหนังสือสั่ง
การอื่นที่เกี่ยวของ  (ราคาตามทองตลาด)
          ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทัุ่วไป   แผนงานการศึกษา  งาน
ระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
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3.  คาจัดซื้อตูเก็บเอกสาร  ชนิด  2  บานทึบ จํานวน 5,000 บาท

-  เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร  ชนิด  2
  บานทึบ  แบบบานเปด  จํานวน  1  ตู ตูละ  5,000.-  บาท มี
คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้  ขนาด  ยาว x ลึก x สูง ไมนอย
กวา  90 x 45 x 180  เซนติเมตร  เพื่อใชในการจัดเก็บเอกสาร  
          เป็นครุภัณฑที่ไมกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ  และมีความจําเป็นที่จะตองซื้อตามราคาที่เคยจัดซื้อใน
ทองถิ่น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท
 08508.2/ว 1989  ลงวันที่  22 มิถุนายน 2552 หรือหนังสือสั่ง
การอื่นที่เกี่ยวของ  (ราคาตามทองตลาด)
          ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทัุ่วไป   แผนงานการศึกษา  งาน
ระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 

4. คาจัดซื้อพัดลมติดผนัง จํานวน 3,400 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อพัดลมติดผนัง   จํานวน  2  เครื่อง ๆ
 ละ 1,700 บาท  เป็นเงิน  3,400.-  บาท    มีคุณลักษณะพื้นฐาน
ดังนี้
          ขนาดใบพัดไมนอยกวา  16 นิ้ว  ปรับแรงลมไดไมนอย
กวา 3 ระดับ  ปรับสายซาย-ขวา ระบบควบคุมสายดึง ไดรับ
มาตรฐานประหยัดไฟเบอร 5จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหงประเทศ
ไทย    
          เป็นครุภัณฑที่ไมกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ  และมีความจําเป็นที่จะตองซื้อตามราคาที่เคยจัดซื้อใน
ทองถิ่น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท
 08508.2/ว 1989  ลงวันที่  22 มิถุนายน 2552 หรือหนังสือสั่ง
การอื่นที่เกี่ยวของ  (ราคาตามทองตลาด)
          ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทัุ่วไป   แผนงานการศึกษา  งาน
ระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา (กองการศึกษาฯ)

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

1.  คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุ๊กสําหรับงานประมวลผล * จํานวน 44,000 บาท

 -  เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุ๊ก
 สําหรับงานประมวลผล   จํานวน  2  เครื่อง ๆ  ละ  22,000
  บาท  เป็นเงิน  44,000.-  บาท    คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
          - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) จํานวน 1 หนวย โดยมีคุณลักษณะ อยางใดอยาง
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หนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้ 
          1. ในกรณีที่มีหนวยความจํา แบบ Cache Memory รวม
ในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมนอย กวา 4 MB ตองมีความ
เร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 2.2 GHz และมีหนวย
ประมวลผล ดานกราฟก (Graphics Processing Unit) ไมนอย
กวา 10 แกน หรือ 
         2. ในกรณีที่มีหนวยความจํา แบบ Cache Memory รวม
ในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมนอย กวา 6 MB ตองมีความ
เร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 1.6 GHz และมีเทคโนโลยี
เพิ่ม สัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถในการ
ประมวลผลสูง 
       – มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดี
กวา ขนาดไมนอยกวา 8 GB 7 เกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับเดือนมีนาคม 2562
 ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 
       - มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุ
ไมนอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
นอยกวา 120 GB จํานวน 1 หนวย 
       - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมนอย
กวา 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว 
       - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไม
นอยกวา 3 ชอง 
      - มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมนอยกวา 1
ชอง - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวาจํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง 
      - สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth
        เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร  ประจําป  2562  ณ  วันที่  15  มีนาคม  2562 
        ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทัุ่วไป   แผนงานการศึกษา  งาน
ระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
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2.  คาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ 
  (Ink Tank Printer)

จํานวน 16,000 บาท

-  เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดซื้อเครื่องพิมพ  Multifunction 
แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer)  
จํานวน  2  เครื่อง ๆ  ละ  8,000  บาท  เป็นเงิน  16,000
.- บาท  คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
       - เป็นอุปกรณที่มีความสามารถ
เป็น 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 ภาพตอนาที (ipm)
      - มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไมนอย
กวา 15 หนาตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที  (ipm)
      - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได
      - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมนอย
กวา 1,200x600 dpi
      - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed)
      - สามารถถายสําเนาเอกสารไดทั้งสีและขาวดํา
      - สามารถทําสําเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 99 สําเนา
       เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร  ประจําป  2562  ณ  วันที่  15  มีนาคม  2562
        ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทัุ่วไป   แผนงานการศึกษา  งาน
ระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา  

วันที่พิมพ : 26/3/2563  14:10:08 หนา : 85/154



งบเงินอุดหนุน รวม 2,280,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,280,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

1.  อาหารกลางวันโรงเรียนบานโคกตูม จํานวน 660,000 บาท

-  อุดหนุนทั่วไปกิจการการศึกษาแกเด็กกอนวัยเรียน และประถม
ศึกษา
แก โรงเรียนบานโคกตูม  ตําบลโคกตูม  อําเภอประโคน
ชัย  จังหวัดบุรีรัมย 
ตั้งไว 660,000.- บาท  เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการ
สําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน  จํานวน  165  คน ๆ ละ 20
  บาท  จํานวน  200 วัน  
เป็นเงิน  660,000.- บาท  
       ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด  ที่ มท 0816.2/ว
 3274  ลงวันที่  19  มิถุนายน  2561
       ปรากกฎในแผนพัฒนาทองถิ่นหาป  (พ.ศ.  2561 - 2565
 )  หนาที่  122  ขอที่  18 
        ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทัุ่วไป   แผนงานการศึกษา  งาน
ระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา  

2. อาหารกลางวันโรงเรียนบานราษฎรนิยม จํานวน 360,000 บาท

-   อุดหนุนทั่วไปกิจการการศึกษาแกเด็กกอนวัยเรียน และประถม
ศึกษาแก 
โรงเรียนบานราษฎรนิยม  ตําบลโคกตูม  อําเภอประโคน
ชัย  จังหวัดบุรีรัมย  
ตั้งไว  360,000.-  บาท  เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการ
สําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน  จํานวน  90 คน ๆ ละ 20
 บาท จํานวน  200  วัน  
เป็นเงิน  360,000.- บาท   
       ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด    ที่ มท 0816.2
/ว 3274   
ลงวันที่  19  มิถุนายน  2561
       ปรากกฎในแผนพัฒนาทองถิ่นหาป  (พ.ศ.  2561 - 2565
 )  หนาที่  123  ขอที่  19 
        ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทัุ่วไป   แผนงานการศึกษา  งาน
ระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา  
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3.  อาหารกลางวันโรงเรียนบานโคกรัง จํานวน 472,000 บาท

-  อุดหนุนทั่วไปกิจการการศึกษาแกเด็กกอนวัยเรียน และประถม
ศึกษาแก 
โรงเรียนบานโคกรัง ตําบลโคกตูม อําเภอประโคนชัย  จังหวัด
บุรีรัมย  
ตั้งไว 472,000.- บาท เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการสําหรับ
สนับสนุน
อาหารกลางวัน  จํานวน 118 คน ๆ ละ 20  บาท จํานวน  200
 วัน   
เป็นเงิน  472,000.- บาท   
        ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด    ที่ มท 0816.2
/ว 3274   
ลงวันที่  19  มิถุนายน  2561
       ปรากกฎในแผนพัฒนาทองถิ่นหาป  (พ.ศ.  2561 - 2565
 )  หนาที่  123  ขอที่  20
        ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทัุ่วไป   แผนงานการศึกษา  งาน
ระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 

4.  อาหารกลางวันโรงเรียนบานหนองตะขบ จํานวน 484,000 บาท

-  อุดหนุนทั่วไปกิจการการศึกษาแกเด็กกอนวัยเรียน และประถม
ศึกษาแก 
โรงเรียนบานหนองตะขบ  ตําบลโคกตูม  อําเภอประโคน
ชัย  จังหวัดบุรีรัมย  
ตั้งไว  484,000.- บาท เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการ
สําหรับสนับสนุน
อาหารกลางวัน  จํานวน  121  คน  ๆ ละ  20
  บาท  จํานวน  200  วัน  
เป็นเงิน  484,000.- บาท  
        ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด    ที่ มท 0816.2
/ว 3274   
ลงวันที่  19  มิถุนายน  2561
       ปรากกฎในแผนพัฒนาทองถิ่นหาป  (พ.ศ.  2561 - 2565
 )  หนาที่  123  ขอที่  21 
        ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทัุ่วไป   แผนงานการศึกษา  งาน
ระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา  
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5. อาหารกลางวันโรงเรียนบานหนองมวงพัฒนา จํานวน 304,000 บาท

-  อุดหนุนทั่วไปกิจการการศึกษาแกเด็กกอนวัยเรียน และประถม
ศึกษาแก 
โรงเรียนบานหนองมวงพัฒนา  ตําบลโคกตูม  อําเภอประโคน
ชัย  จังหวัดบุรีรัมย  ตั้งไว  304,000.-  บาท เพื่อจายเป็นคาใช
จายตามโครงการสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน  จํานวน  76
 คน ๆ ละ 20 บาท จํานวน  200  วัน  
เป็นเงิน  304,000.- บาท   
        ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด    ที่ มท 0816.2
/ว 3274   
ลงวันที่  19  มิถุนายน  2561
         ปรากกฎในแผนพัฒนาทองถิ่นหาป  (พ.ศ.  2561 - 2565
 )  หนาที่  124  ขอที่  22
        ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทัุ่วไป   แผนงานการศึกษา  งาน
ระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา  

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 1,055,180 บาท

งบบุคลากร รวม 677,580 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 677,580 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 635,580 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล ใน กองสาธาณสุข  2
  อัตรา      
 ตั้งไว จํานวน  12  เดือน  
     ตามกรอบอัตรากําลังสามปฯ และพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และประกาศคณะ
กรรมการพนักงานสวนตําบล จังหวัดบุรีรัมย เรื่อง หลักเกณฑและ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวน
ตําบล 
    ตั้งจายจากเงินรายได  แผนงานบริหารงานสาธารณ
สุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  (กองสาธารณสุข)
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจําตําแหนง  ผูอํานวยการกอง
สาธารณสุข    
 ตั้งไวจํานวน  12  เดือน 
      ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล จังหวัด
บุรีรัมย เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลขององคการบริหารสวนตําบล
      ตั้งจายจากเงินรายได  แผนงานบริหารงานสาธารณ
สุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  (กองสาธารณสุข)

งบดําเนินงาน รวม 135,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 70,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น ขององคการ
บริหารสวนตําบลโคกตูม  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
อาสาสมัครบริบาลทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและการ
เบิกคาใชจาย พ.ศ. 2562  
    ตั้งจายจากเงินรายได  แผนงานบริหารงานสาธารณ
สุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  (กองสาธารณสุข)
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คาเชาบาน จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบานหรือคาเชาซื้อของพนักงานสวนตําบล
ตามสิทธิที่จะไดรับ ตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ ดัง
นี้
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบาน  
ขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 
     2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของ 
ขาราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที2่) พ.ศ. 2551 
     3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของ 
ขาราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที3่) พ.ศ. 2559
     4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวัน
ที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับ การเบิก
จายคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น   
       ตั้งจายจากเงินรายได  แผนงานบริหารงานสาธารณ
สุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  (กองสาธารณสุข)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของผูบริหาร พนักงาน
สวนตําบลตามสิทธิที่ควรจะไดรับ ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ
ที่เกี่ยวของ (สํานักปลัด) ดังนี้
      1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับ การศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 
     2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับ การศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 
    3) หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257 ลง
วันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุง การ
ศึกษาและคาเลาเรียน 
   4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013 ลงวัน
ที่ 18 กุมภาพันธ 2559 เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการ เกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตร 
  5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522  ลงวัน
ที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุง การศึกษา
และคาเลาเรียน 
     ตั้งจายจากเงินรายได  แผนงานบริหารงานสาธารณ
สุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  (กองสาธารณสุข)
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ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

1. คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการ หรือไป
อบรม ประชุม สัมมนา ในราชอาณาจักร และนอกราช
อาณาจักร  พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง รวมทั้งผูที่ไดรับคํา
สั่งจากนายกฯ ใหปฏิบัติหนาที่เพื่อประโยชนขององคการบริหาร
สวนตําบลโคกตูม โดยจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ และ
คาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ดังนี้  
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดิน
ทางไป ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ. 2555
   2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไป ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 3
) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไป ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
         ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่นหาป  (พ.ศ. 2561-2565
)  หนาที่  156  ขอ  1  
         ตั้งจายจากเงินรายได  แผนงานบริหารงานสาธารณ
สุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  (กองสาธารณสุข)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงทรัพยสิน สามารถใชงานไดตาม
ปกติ เชนการบํารุงรักษา ยานพาหนะของทางราชการ ทั้งในการ
ซอมปกติและซอมกลาง   อุปกรณสํานักงาน เครื่องปริ้น  เครื่อง
ปรับอากาศ เครื่องคํานวณเลขมิตเตอร และซอมแซมทรัพยสินอื่น
ที่อยูในความดูแลขององตการบริหารสวนตําบล
โคกตูม ปฏิบัติดังนี้   (กองสาธารณสุข)
   (1)  คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใช
สอย
   (2)  คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการบํารุงรักษาทรัพยสินใหจายจาก
คาวัสดุ
       ตั้งจายจากเงินรายได  แผนงานบริหารงานสาธารณ
สุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  (กองสาธารณสุข)
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ค่าวัสดุ รวม 15,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน  รายจายเพื่อใหใดมาซึ่งสิ่งของที่
มี ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช
งาน ไมยืนยาว สิ้นเปลืองหมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลา อันสั้น เชน หนังสือพิมพหนังสือเอกสาร วารสาร แบบ
พิมพ หมึก ปากกา กระดาษ น้ําดื่ม ฯลฯ รวมถึงรายการดังตอไป
นี้ (สํานักปลัด)  
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช๎ในการซอมแซมบํารุง
รักษา ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ     
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขน
สง คา ภาษี  คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นตนตามหนังสือสั่ง
การ  ดังนี้
    1)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน มาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ ปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณของ องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
   2)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน ที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตาม หลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
    ตั้งจายจากเงินรายได  แผนงานบริหารงานสาธารณ
สุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  (กองสาธารณสุข)
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่ง
ของ ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนและถาวร หรือตามปกติมีอายุ
การใช งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ใน ระยะเวลาอันสั้น เชน จานบันทึกขอมูล อุปกรณบันทึก
ขอมูล เทปบันทึกขอมูล ตลับหมึกสําหรับปริ้นเตอรแบบ
เลเซอร หนวยประมวลผล ฮารดิสกไดนร ซีดีรอม แผนกรอง
แสง ฯลฯ  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้   
     1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ    
     2. รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอ
หนวย หรือตอชุดไมเกิน 20,000  บาท 
     3. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช๎ในการซอมแซม
บํารุง ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ    
     4. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคําวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นตน ตามหนังสือสั่งการดังนี้ 
         1)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ดวน มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
 เรื่อง การ ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณของ องคกรปกครองสวนทองถิ่น
        2)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน ที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
  เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ
ตาม หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
         ตั้งจายจากเงินรายได  แผนงานบริหารงานสาธารณ
สุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  (กองสาธารณสุข)
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งบลงทุน รวม 42,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 42,600 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

1. โต๊ะสํานักงาน ขาราชการระดับ  3-6 จํานวน 5,000 บาท

-  เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดซื้อ โต๊ะทํางานขาราชการระดับ 3-6
จํานวน 1 ตัว ๆ ละ  5,000.- บาท  มีคุณลักษณะดังนี้
      ขนาด กวาง 80*ยาว150*สูง75 ซม. มี 1 ลิ้นชัก, 1 ตูเก็บ
เอกสารดานขวา และ1 ตูเก็บเอกสารดานซาย   เพื่อใชปฏิบัติงาน
กองคลังครุภัณฑที่ไมกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ  และมีความจําเป็นที่จะตองซื้อตามราคาที่เคยซื้อในทอง
ถิ่น  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
  08508.2/ว 1989  ลงวันที2่2  มิถุนายน  2552  หรือหนังสือสั่ง
การอื่นที่เกี่ยวของ(ราคาตามทองตลาด)  
      ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับงานสาธารณสุข  (กองสาธารณสุข)

2.  เกาอี้สํานักงาน จํานวน 3,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน  จํานวน  1  ตัว ๆ
  ละ  3,000  บาท  มีลักษณะพื้นฐาน  ดังนี้  
         เป็นเกาอี้   พนักพิงกลาง  มีลอเลื่อนได  มีทาว
แขน  ปลายขา  5  แฉก  ขาพลาสติกปรับระดับสูง - ต่ํา  ดวย
แกนเกลียวขนาดไมนอยกวา   62x44.5x94   เซนติเมตร  เบาะ
หนังพีวีซี  
ครุภัณฑที่ไมกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐาน  ครุภัณฑและมี
ความจําเป็นที่จะตองซื้อตามราคาที่เคยซื้อในทองถิ่น  โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  08508.2/ว 1989
  ลงวันที่  22  มิถุนายน  2552  หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวของ
      ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับงานสาธารณสุข  (กองสาธารณสุข)
      

วันที่พิมพ : 26/3/2563  14:10:08 หนา : 95/154



3. ตูเหล็กเก็บเอกสาร  ชนิด 2 บานทึบ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร  ชนิด 2 บาน
ทึบ แบบบานเปด   จํานวน  2  หลัง ๆ ละ  10,000.-  บาท   มี
คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้   
          ขนาด ยาวxลึกxสูง  ไมนอยกวา 90 x 45 x 180
 เซนติเมตร  เพื่อใชในการจัดเก็บเอกสาร เป็นครุภัณฑที่ไม
กําหนดไวในบัญชี ราคามาตรฐานครุภัณฑ และมีความจําเป็นที่จะ
ตองซื้อตามราคาที่เคยจัดซื้อในทองถิ่น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 08508.2/ว 1989  ลงวันที่  22
 มิถุนายน 2552 หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวของ  (ราคาตาม
ทองตลาด) 
          ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับงานสาธารณสุข  (กอง
สาธารณสุข)

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

1.  เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุ๊ก สําหรบประมวลผล จํานวน 22,000 บาท

1.  คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุ๊กสําหรับงานประมวลผล 
    -  เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุ๊ก
 สําหรับงานประมวลผล   จํานวน  1  เครื่อง ๆ  ละ  22,000
  บาท  คุณลักษณะพื้นฐาน 
            - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) จํานวน 1 หนวย 
  โดยมีคุณลักษณะ อยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้ 
           1. ในกรณีที่มีหนวยความจํา แบบ Cache Memory 
รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมนอย กวา 4 MB ตองมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 2.2 GHz และมี
หนวยประมวลผล ดานกราฟก (Graphics Processing Unit) ไม
นอยกวา 10 แกน หรือ 
          2. ในกรณีที่มีหนวยความจํา แบบ Cache Memory รวม
ในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมนอย กวา 6 MB ตองมีความ
เร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 1.6 GHz และมีเทคโนโลยี
เพิ่ม สัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถในการ
ประมวลผลสูง 
        – มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดี
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กวา ขนาดไมนอยกวา 8 GB 7 เกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับเดือนมีนาคม 2562
 ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 
       - มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุ
ไมนอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
นอยกวา 120 GB จํานวน 1 หนวย 
      - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมนอย
กวา 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว 
      - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไม
นอยกวา 3 ชอง 
     - มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมนอยกวา 1
ชอง - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวาจํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง 
     - สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth
       เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร  ประจําป  2562  ณ  วันที่  15  มีนาคม  2562 
       ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  แผนงานบริหารงานสาธารณ
สุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  (กองสาธารณสุข)

2. เครื่องพิมพเลเชอร หรือ LED ขาวดํา จํานวน 2,600 บาท
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-  เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดซื้อเครื่องพิมพเลเชอร หรือ LED 
ขาวดํา  จํานวน  1  เครื่อง ๆ ละ 2,600.- บาท  คุณลักษณะพื้น
ฐาน 
        - มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600x600 dpi 
        - มีความเร็วในการพิมพส าหรับกระดาษ A4 ไมนอย
กวา 18 หนาตอนาที (ppm) 
        - มีหนวยความจ า (Memory) ขนาดไมนอยกวา 8 MB 
        - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จ
 ำนวนไมนอยกวา 1 ชอง 
        - มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 150 แผน 
        - สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom  
        เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร  ประจําป  2562  ณ  วันที่  15  มีนาคม  2562 
        ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  แผนงานบริหารงานสาธารณ
สุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  (กองสาธารณสุข)

งบเงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข จํานวน 200,000 บาท

-  เพื่ออุดหนุนโครงการพระราชดําริดานสาธารณ
สุข ประจําป 2563  สําหรับการพัฒนาสาธารณสุข ตําบลโคก
ตูม จํานวน  10  หมูบาน ๆ บานละ 20,000.- บาท  
      ซึ่งเป็นไปตามระเบียบวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครอง
ทองถิ่น พ.ศ. 2559 
       ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่นหาป  (พ.ศ. 2561 - 2565
)  หนาที่  166 ขอ 8
       ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  แผนงานบริหารงานสาธารณ
สุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  (กองสาธารณสุข)
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 69,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 69,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 69,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายโครงการป้องกันและแกไขโรคสัตว จํานวน 60,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการป้องกันและแกไขโรค
สัตว  ประจําป  2563   ในการป้องกันและแกไขปัญหาโรคพิษ
สุนัขบา และยาคุมกําเนิด หรือโรคอื่นๆ  โดยมีคาใชจาย เชน  คา
จัดหาวัคซีน  คาตอบแทน หรือคาจางเหมาบริการ คาวัสดุ
อุปกรณ คาจัดอบรมทบทวนอาสาปศุสัตว และคาใชจายอื่นที่จํา
เป็นตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ 
         ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่นหาป  (พ.ศ. 2561-2565
)  หนาที่ 164 ขอ 3
         ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  แผนงานสาธารณ
สุข  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ (กอง
สาธารณสุข )

คาใชจายตามโครงการป้องกันและควบคุมไขเลือดออก จํานวน 9,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการป้องกันและควบคุมโรคไขเลือด
ออก  ประจําป  2563 โดยจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับการจัดซื้อ
น้ํายาเคมีกําจัดยุงลาย น้ํายาพนหมอกควัน และคาใชจายอื่นที่จํา
เป็นตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ 
        ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่นหาป  (พ.ศ. 2561-2565
) หนาที่ 164  ขอ 2   
       ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  แผนงานสาธารณ
สุข  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ (กอง
สาธารณสุข )
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 998,140 บาท

งบบุคลากร รวม 808,140 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 808,140 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 610,020 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล ใน กองสวัสดิการและ
สังคม  2  อัตรา  ตั้งไวจํานวน  12  เดือน  
        ตามกรอบอัตรากําลังสามปฯ และพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และประกาศคณะ
กรรมการพนักงานสวนตําบล จังหวัดบุรีรัมย เรื่อง หลักเกณฑและ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวน
ตําบล  
       ตั้งจายจากเงินรายได  แผนงานสังคมเคราะห  งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห (กองสวัสดิการสังคม)   

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

 -   เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจําตําแหนง  ผูอํานวยการกอง
สวัสดิการและสังคม  ตั้งไว จํานวน  12  เดือน 
         ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบล จังหวัดบุรีรัมย เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล    
          ตั้งจายจากเงินรายได  แผนงานสังคม
เคราะห  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห (กอง
สวัสดิการสังคม)  
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 132,120 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ 1 ราย  
ตั้งไวจํานวน  12 เดือน 
        ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2542 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
สวนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง (ฉบับที่ 6
) ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 และมติคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบลจังหวัดบุรีรัมย  
 ตั้งจายจากเงินรายได  แผนงานสังคมเคราะห  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห (กองสวัสดิการสังคม)    

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 24,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจางตาม
ภารกิจ 1 ราย 
 ตั้งไวจํานวน  12  เดือน 
     ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2542 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
สวนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง (ฉบับที่ 6
) ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 และมติคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบลจังหวัดบุรีรัมย  
 ตั้งจายจากเงินรายได  แผนงานสังคมเคราะห  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห (กองสวัสดิการสังคม)    
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งบดําเนินงาน รวม 180,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

1. คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการ หรือไป
อบรม ประชุม สัมมนา ในราชอาณาจักร และนอกราช
อาณาจักร ของ ของพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง รวมทั้งผูที่
ไดรับคําสั่งจากนายกฯ ใหปฏิบัติหนาที่เพื่อประโยชนขององคการ
บริหารสวนโคกตูม โดยจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง 
คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คา
ผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาลง
ทะเบียนตางๆ และคาใช
จายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ดังนี้
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดิน
ทางไป ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ. 2555
     2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดิน
ทางไป ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 
     3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดิน
ทางไป ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
        ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่นหาป  (พ.ศ. 2561-2565
) หนาที่  157 
 ขอ 1   (กองสวัสดิการสังคม)
 ตั้งจายจากเงินรายได  แผนงานสังคมเคราะห  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห (กองสวัสดิการสังคม)     
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 40,000 บาท

   - เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงทรัพยสิน สามารถใชงานไดตาม
ปกติ เชนการบํารุงรักษา ยานพาหนะของทางราชการ ทั้งในการ
ซอมปกติและซอมกลาง อุปกรณสํานักงาน เครื่องปริ้น  เครื่อง
ปรับอากาศ เครื่องคํานวณเลขมิตเตอร และซอมแซมทรัพยสินอื่น
ที่อยูในความดูแลขององคการบริหารสวนตําบลโคกตูม (กอง
สวัสดิการสังคม) ปฏิบัติดังนี้  
     (1)  คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใช
สอย
     (2)  คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการบํารุงรักษาทรัพยสินใหจาย
จากคาวัสดุ
 ตั้งจายจากเงินรายได  แผนงานสังคมเคราะห  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห (กองสวัสดิการสังคม)     
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ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

   - เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน  รายจายเพื่อใหใดมาซึ่งสิ่งของ
ที่มี ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช
งาน ไมยืนยาว สิ้นเปลืองหมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลา อันสั้น เชน หนังสือพิมพหนังสือเอกสาร วารสาร แบบ
พิมพ หมึก ปากกา กระดาษ น้ําดื่ม ฯลฯ 
(กองสวัดสิการสังคม) รวมถึงรายจายดังตอไปนี้ 
      1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุง
วัสดุ   
      2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช๎ในการซอมแซมบํารุง
รักษา ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ    
      3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขน
สง คา ภาษี  คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นตนตามหนังสือสั่ง
การ  ดังนี้
         1)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ดวน มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
 เรื่อง การ ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณของ องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
          2)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน ที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
  เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ
ตาม หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ   
 ตั้งจายจากเงินรายได  แผนงานสังคมเคราะห  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห (กองสวัสดิการสังคม)    
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่ง สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมี
อายุ การใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพ
ไป ในระยะเวลาอันสั้น เชน ขาตั้งกลอง เลนสซูม กระเป๋าใสกลอง
ถายรูป พูกัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร  เมมโมรีการด ภาพถาย
ดาวเทียม รูปสีหรือขาวดําที่ไดจากการลาง อัดขยาย ฯลฯ  (กอง
สวัสดิการสังคม)ตามหนังสือสั่งการดังนี้  
          1)  หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ดวน มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
 เรื่อง การ ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณของ องคกรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
          2)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน ที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
  เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ
ตาม หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
         ตั้งจายจากเงินรายได  แผนงานสังคมเคราะห  งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห (กองสวัสดิการสังคม) 
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุุคอมพิวเตอร  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่ง
ของ ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนและถาวร หรือตามปกติมีอายุ
การใช งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ใน ระยะเวลาอันสั้น เชน จานบันทึกขอมูล อุปกรณบันทึก
ขอมูล เทปบันทึกขอมูล ตลับหมึกสําหรับปริ้นเตอรแบบ
เลเซอร หนวยประมวลผล ฮารดิสกไดนร ซีดีรอม แผนกรอง
แสง ฯลฯ   
(กองสวัสดิการสังคม)รวมถึงรายจายดังตอไปนี้   
       1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ    
       2. รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอ
หนวย หรือตอชุดไมเกิน 20,000  บาท 
       3. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช๎ในการซอมแซม
บํารุง ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ    
       4. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคําวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นตน ตามหนังสือสั่งการดังนี้ 
           1)  หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ดวน มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
 เรื่อง การ ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณของ องคกรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
           2)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน ที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
  เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ
ตาม หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ 
 ตั้งจายจากเงินรายได  แผนงานสังคมเคราะห  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห (กองสวัสดิการสังคม)    
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 20,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบริการไปรษณีย คาธนาณัติ คาดวงตรา
ไปรษณียากร คาเชาตูไปรษณีย คาธรรมเนียมการโอนเงินใน
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 
 ตั้งจายจากเงินรายได  แผนงานสังคมเคราะห  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห (กองสวัสดิการสังคม)   

งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน

โครงการ "จัดหารายไดเพื่อจัดกิจกรรมสาธารณกุศลและใหความชวย
เหลือประชาชนตามภารกิจของเหลากาชาด จังหวัดบุรีรัมย"

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่ออุดหนุนทั่วไปกิจกรรมการสังคมสงเคราะห  ใหแกสํานักงาน
เหลากาชาดจังหวัดบุรีรัมย เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการ “
จัดหารายไดเพื่อจัดกิจกรรมสาธารณะกุศลและใหความชวยเหลือ
ประชาชนตามภารกิจของเหลากาชาดจังหวัดบุรีรัมย”   ตาม
หนังสือเหลากาชาดจังหวัดบุรีรัมย ที่ ลช.บร.ว 4524 / 2562  ลง
วันที่  20  มิถุนายน  2562   เรื่อง  การขอรับเงินอุดหนุนของ
องค กรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
      ซึ่งเป็นไปตามระเบียบวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครอง
ทองถิ่น พ.ศ. 2559   
        ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหาป (พ.ศ.2561 – 2565
)   หนาที่  103  ขอ 5  (กองสวัสดิการสังคม)
        ตั้งจายจากเงินรายได  แผนงานสังคมเคราะห  งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห (กองสวัสดิการสังคม) 
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

1.  โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ จํานวน 20,000 บาท

 - เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดงานตามโครงการสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพผูสูงอายุ โดยจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับการตกแตงสถาน
ที่  คาใชจายในพิธีเปดและปด คาวัสดุ เครื่องเขียน และ
อุปกรณ คาอหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมมาคุณวิทยากร  คา
อาหาร คาป้ายโครงการ  คาใชจายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทํา
โครงการ 
     1) พระราชบัญญัติสภาตําบล และองคการบริหาร สวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแกไข เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
      2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาใชจายในการฝก
อบรม ขององค   กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2557
         ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่นหาป (พ.ศ. 2561-2565
)  หนาที่ 108  ขอ 10 
         ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  แผงงานสังคม
สงเคราะห งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห  (กองสวัสดิการ
สังคม)
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 1,126,820 บาท

งบบุคลากร รวม 911,820 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 911,820 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 869,820 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล  กองชาง จํานวน  3
 อัตรา  ตั้งไวจํานวน  12  เดือน  
    ตามกรอบอัตรากําลังสามปฯ และพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และประกาศคณะ
กรรมการพนักงานสวนตําบล จังหวัดบุรีรัมย เรื่อง หลักเกณฑและ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวน
ตําบล 
    ตั้งจายจากเงินรายได  แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  (กองชาง)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

 -  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจําตําแหนง ผูอํานวยการกอง
ชาง   ตั้งไว  จํานวน  12  เดือน 
      ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล จังหวัด
บุรีรัมย เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลขององคการบริหารสวนตําบล
      ตั้งจายจากเงินรายได แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  (กองชาง)
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งบดําเนินงาน รวม 215,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 70,000 บาท
คาเชาบาน จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบานหรือคาเชาซื้อของพนักงานสวนตําบล
ตามสิทธิที่จะไดรับ ตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ของ (กองชาง) ดังนี้  
       1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบาน  ขา
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 
       2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของ ขา
ราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที2่) พ.ศ. 2551 
       3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของ ขา
ราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที3่) พ.ศ. 2559
       4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862   ลง
วันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับ การ
เบิกจายคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น
        ตั้งจายจากเงินรายได แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  (กองชาง)
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของผูบริหาร พนักงาน
สวนตําบลตามสิทธิที่ควรจะไดรับ ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ
ที่เกี่ยวของ(กองชาง) ดังนี้  
       1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับ การศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 
       2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับ การศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่3) พ.ศ
. 2549 
      3) หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257
 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตรา
เงิน   บํารุง การศึกษาและคาเลาเรียน 
      4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013    ลง
วันที่ 18 กุมภาพันธ 2559 เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการ เกี่ยวกับ
การศึกษาบุตร 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522   ลงวัน
ที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุง การศึกษา
และคาเลาเรียน
       ตั้งจายจากเงินรายได  แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  (กองชาง)

ค่าใช้สอย รวม 85,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ พรอมถายเอกสาร จํานวน 5,000 บาท

   - เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเย็บหนังสือ หรือเขาปกหนังสือ
หรือ เอกสารรูปเลมอื่นใด  
      ตั้งจายจากเงินรายได  แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  (กองชาง)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

1. คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 60,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการ หรือไป
อบรม ประชุม สัมมนา ในราชอาณาจักร และนอกราช
อาณาจักร ของพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง รวมทั้งผูที่ไดรับ
คําสั่งจากนายกฯ ใหปฏิบัติหนาที่เพื่อประโยชนขององคการ
บริหารสวนโคกตูม โดยจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
พาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผาน
ทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาลงทะเบียน
ตางๆ และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ตามระเบียบดังนี้
        1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดิน
ทางไป ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ. 2555  
        2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดิน
ทางไป ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 
        3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดิน
ทางไป ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559  และ
แกไขจนถึงปัจจุบัน
         ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่นหาป  (พ.ศ. 2561-2565
)  หนาที่  148 ขอที่ 8  (กองชาง)
        ตั้งจายจากเงินรายได  แผนงานเคหะและ
ชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  (กองชาง)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงทรัพยสิน สามารถใชงานไดตาม
ปกติ เชนการบํารุงรักษา ยานพาหนะของทางราชการ ทั้งในการ
ซอมปกติและซอมกลาง  อุปกรณสํานักงาน เครื่องปริ้น  เครื่อง
ปรับอากาศ เครื่องคํานวณเลขมิตเตอร และซอมแซมทรัพยสินอื่น
ที่อยูในความดูแลขององคการบริหารสวนตําบลโคกตูม  (กอง
ชาง) ปฏิบัติดังนี้
       (1)  คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใช
สอย
       (2)  คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการบํารุงรักษาทรัพยสินใหจาย
จากคาวัสดุ
คาวัสดุ
        ตั้งจายจากเงินรายได  แผนงานเคหะและ
ชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  (กองชาง)
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ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน  รายจายเพื่อใหใดมาซึ่งสิ่งของที่
มี ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช
งาน ไมยืนยาว สิ้นเปลืองหมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลา อันสั้น เชน หนังสือพิมพหนังสือเอกสาร วารสาร แบบ
พิมพ หมึก ปากกา กระดาษ น้ําดื่ม ฯลฯ รวมถึงรายจาย 
ดังตอไปนี้  
       1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุง
วัสดุ   
       2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช๎ในการซอมแซมบํารุง
รักษา ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ    
       3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขน
สง คา ภาษี  คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นตนตามหนังสือสั่ง
การ  ดังนี้
          1)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ดวน มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
 เรื่อง การ ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณของ องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
          2)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน ที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
  เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ
ตาม หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
            ตั้งจายจากเงินรายได  แผนงานเคหะและ
ชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  (กองชาง)
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วัสดุกอสราง จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสราง  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่ง สิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ การใชงาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป ในระยะ
เวลาอันสั้น  วัสดุสิ่งของเครื่องใชตาง ๆ  เกี่ยวกับงานกอ
สราง เชน ไมตางๆ  น้ํามันทาไม  ทินเนอร  สี  แปรงทาสี  ปูน
ซีเมนต  ปูนขาว ทาราย  อิฐหรือ
ซีเมนต บล็อก  กระเบื้อง  สังกะสี  ตะปู  คอน  คีม  ชะแลง  จอ
บ  เสียม  สิ่ว  ขวาน  สวาน  เลื่อย  กบไสไม  เหล็กเสน  เครื่อง
วัดขนาดเล็ก  เชน  ตลับเมตร  ลูกดิ่ง  ทอน้ําบาดาล  ทอน้ําและ
อุปกรณประปา  ทอตาง ๆ  โถสวม  อางลางมือ  รวมพาดผา ฯลฯ
  
ตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
     1)  หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน มาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ ปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณของ องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
     2)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน ที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตาม หลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
     ตั้งจายจากเงินรายได  แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  (กองชาง)
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่ง
ของ ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนและถาวร หรือตามปกติมีอายุ
การใช งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ใน ระยะเวลาอันสั้น เชน จานบันทึกขอมูล อุปกรณบันทึก
ขอมูล เทปบันทึกขอมูล ตลับหมึกสําหรับปริ้นเตอรแบบ
เลเซอร หนวยประมวลผล ฮารดิสกไดนร ซีดีรอม แผนกรอง
แสง ฯลฯ     
รวมถึงรายจายดังตอไปนี้ 
         1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ    
         2. รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอ
หนวย หรือตอชุดไมเกิน 20,000  บาท 
         3. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช๎ในการซอมแซม
บํารุง ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ    
         4. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคําวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นตน ตามหนังสือสั่งการดังนี้ 
             1)  หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ดวน มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
 เรื่อง การ ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณของ องคกรปกครองสวนทองถิ่น
             2)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน ที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
  เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ
ตาม หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
             ตั้งจายจากเงินรายได  แผนงานเคหะและ
ชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  (กองชาง)
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งานบําบัดน้ําเสีย รวม 1,741,200 บาท
งบลงทุน รวม 1,741,200 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,741,200 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

1. โครงการกอสรางรางระบายน้ํา แบบทอผาครึ่ง  สายทาง ศูนย
สาธิตฯ – บานตาจวน  หมูที่  1  บานโคกตูม

จํานวน 374,200 บาท

-  เพื่อเป็นคาใชจายตามโครงการกอสรางรางระบายน้ํา แบบทอ
ผาครึ่ง  สายทาง ศูนยสาธิตฯ – บานตาจวน  หมูที่  1  บานโคก
ตูม  งบประมาณ 374,200  บาท
        สภาพเดิม   เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ไมมีระบบ
ระบายน้ํา    
        ดําเนินการ                                 
             - งานทอขนาด ศก. 0.40 X 1.00 เมตร  แบบผา
ครึ่ง โดยวางทอระบายน้ํา  ความยาว  800 เมตร  พรอมยาแนว
รอยตอทอดวยคอนกรีตปูนทรายใหเรียบรอย
             - โครงการกอสรางรางระบายน้ํา  แบบทอผาครึ่ง  กอ
สรางตามแบบและรายละเอียดงานกอสรางของ  อบต.โคกตูม
กําหนด    งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธโครงการ  (ป้ายชั่ว
คราว)  จํานวน  ๑ ป้าย 
 งานติดตั้งป้ายโครงการ  (ป้ายแผนเหล็กถาวร) จํานวน  ๑ ป้าย
 ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหาป พ.ศ.2561-2565  ขอที่ 1
  หนา  60
       ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานเคหะและชุมชน  งาน
บําบัดน้ําเสีย  (กองชาง)
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2. โครงการกอสรางรางระบายน้ํา แบบทอผาครึ่ง  สายทาง สี่แยก
ประปาบาน หมูที่ 10  -  วัดโคกตูม    บานโคกตูม  หมูที่  10

จํานวน 151,000 บาท

-  เพื่อเป็นคาใชจายตามโครงการกอสรางรางระบายน้ํา แบบทอ
ผาครึ่ง  สายทาง สี่แยกประปาบาน หมูที่ 10  -  วัดโคก
ตูม    บานโคกตูม  หมูที่  10  งบประมาณ 151,000  บาท
        สภาพเดิม   เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ไมมีระบบ
ระบายน้ํา 
       ดําเนินการ                                     
           - งานทอขนาด ศก. 0.40 X 1.00 เมตร  แบบผา
ครึ่ง โดยวางทอระบายน้ํา  ความยาว  266 เมตร  พรอมยาแนว
รอยตอทอดวยคอนกรีตปูนทรายใหเรียบรอย
          - งานรื้อตัดผิวจราจรเดิมและวางทอระบายน้ําพรอมเทผิว
จราจร คสล.
          - งานวางทอระบายน้ํา 0.40 x 1.00 เมตร  จํานวน  4
  จุดๆ 6  ทอนรวมเป็น  24  ทอน
         - โครงการกอสรางรางระบายน้ํา  แบบทอผาครึ่ง  กอ
สรางตามแบบและรายละเอียดงานกอสรางของ  อบต.โคกตูม
กําหนด
 งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธโครงการ  (ป้ายชั่ว
คราว)  จํานวน  ๑ ป้าย 
 งานติดตั้งป้ายโครงการ  (ป้ายแผนเหล็กถาวร) จํานวน  ๑ ป้าย
 ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหาป พ.ศ.2561-2565  ขอ
ที่ 12       
 หนา  65
         ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานเคหะและ
ชุมชน  งานบําบัดน้ําเสีย  (กองชาง)
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3.โครงการวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กพรอมบอพัก  สาย
บานนายเหมือนถึงบานนางสุมิต  สุขโชค  บานหนองตะขบ  หมูที่  8

จํานวน 438,000 บาท

-  เพื่อเป็นคาใชจายตามโครงการวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็กพรอมบอพัก  สายบานนายเหมือนถึงบานนางสุมิต  สุข
โชค  บานหนองตะขบ  หมูที่  8  งบประมาณ  438,000  บาท
      สภาพเดิม   เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ไมมีระบบระบาย
น้ํา                                      
      ดําเนินการ  
      - วางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาด  ?  0.40
  เมตร  จํานวน  270  ทอน  พรอมบอพักคอนกรีตเสริม
เหล็ก  ขนาด  0.80 X 1.00 เมตร  ลึกเฉลี่ย  1.35
  เมตร  จํานวน  29  บอ
 โครงการวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กพรอมบอพัก  กอ
สรางตามแบบและรายละเอียดงานกอสรางของ  อบต.โคกตูม
กําหนด1 ป้าย 
 งานติดตั้งป้ายโครงการ  (ป้ายแผนเหล็กถาวร) จํานวน  1 ป้าย
 ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหาป พ.ศ.2561-2565 ขอที่ 9
  หนาที่  64
         ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานเคหะและ
ชุมชน  งานบําบัดน้ําเสีย  (กองชาง)
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4.โครงการวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กพรอมบอพัก  สาย
บานนายพัฒนฤกชถึงบานนายเพลิน   บานราษฎรนิยม  หมูที่  5

จํานวน 499,000 บาท

 -  เพื่อเป็นคาใชจายตามโครงการวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็กพรอมบอพัก  สายบานนายพัฒนฤกชถึงบานนาย
เพลิน   บานราษฎรนิยม  หมูที่  5  งบประมาณ  499,000  บาท
       สภาพเดิม   เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ไมมีระบบระบาย
น้ํา                                      
       ดําเนินการ  
         - วางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาด  0.60
  เมตร  จํานวน  200  ทอน  พรอมบอพักคอนกรีตเสริม
เหล็ก  ขนาด  1.14 X 1.14 เมตร  ลึกเฉลี่ย  1.55
  เมตร  จํานวน  19  บอ
 โครงการวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กพรอมบอพัก  กอ
สรางตามแบบและรายละเอียดงานกอสรางของ  อบต.โคกตูม
กําหนด
 งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธโครงการ  (ป้ายชั่ว
คราว)  จํานวน  ๑ ป้าย 
 งานติดตั้งป้ายโครงการ  (ป้ายแผนเหล็กถาวร) จํานวน  ๑ ป้าย
 ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหาป พ.ศ.2561-2565 ขอที่ 7
  หนาที่  63
        ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานเคหะและชุมชน  งาน
บําบัดน้ําเสีย  (กองชาง)
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5.  โครงการวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กพรอมบอพักและ
ขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายทางสี่แยกบานคุณสุภาพ  
ออนนภา  - วัดโคกตูม  บานโคกตูม  หมูที่  10

จํานวน 279,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายตามโครงการวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็กพรอมบอพักและขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  สาย
ทางสี่แยกบานคุณสุภาพ  ออมนภา  - วัดโคกตูม  บานโคก
ตูม  หมูที่  10 งบประมาณ  279,000  บาท
        สภาพเดิม   เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ไมมีระบบ
ระบายน้ํา                                      
        ดําเนินการ  
 - วางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาด  0.60
  เมตร  จํานวน  117  ทอน 
 - บอพักคอนกรีตเสริมเหล็ก  จํานวน  13  บอ
 - งานขยายผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก  กวางเฉลี่ย  1.00
  เมตร  หนา  0.15  เมตร
 - งานรื้อตัดผิวจราจรเดิม
 โครงการวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กพรอมบอพัก  กอ
สรางตามแบบและรายละเอียดงานกอสรางของ  อบต.โคกตูม
กําหนด
 งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธโครงการ  (ป้ายชั่ว
คราว)  จํานวน  ๑ ป้าย 
 งานติดตั้งป้ายโครงการ  (ป้ายแผนเหล็กถาวร) จํานวน  ๑ ป้าย
 ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหาป พ.ศ.2561-2565 ขอที่ 13
  หนาที่  66
        ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานเคหะและชุมชน  งาน
บําบัดน้ําเสีย  (กองชาง)
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 10,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

1. โครงการป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติด จํานวน 10,000 บาท

-  เพื่ออุดหนุนทั่วไปที่ทําการปกครองอําเภอประโคนชัย  ใหแกที่
ทําการปกครองอําเภอ  ประโคนชัย  “โครงการป้องกันและแกไข
ปัญหายาเสพติด  ประจําป 2562   ตามหนังสืออําเภอประโคน
ชัย  ที่ บร  0318 /ว  741   ลงวันที่  11 กรกฎาคม  2563    ซึ่ง
เป็นไปตามระเบียบวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองทอง
ถิ่น พ.ศ. 2559 
      ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่นหาป (พ.ศ.2561-2565
) หนาที่ 199   (สํานักปลัด)
     ตั้งจายจากเงินรายได   แผนงานสรางความแข็มแข็งของ
ชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสรางความแขมแข็ง (สํานักปลัด)
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งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 390,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 390,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 390,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

1. โครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น ของ อบต
.โคกตูม

จํานวน 30,000 บาท

  - เพื่อเป็นคาใชจายในโครงการประชาคม  เพื่อจัดทําแผนพัฒนา
ทองถิ่น ของ อบต. โคกตูม   ในการเปดโอกาสใหประชาชนไดรับ
รูขาวสาร รวมแสดงความคิดเห็นรวมทั้ง เพื่อรับทราบปัญหา
ตาง ๆ ขอเสนอแนะ เพื่อตําปัญหาของประชาชนสูการจัดปรับปรุง
แผนพัฒนาทองถิ่นหาป การทําจัดทําแผนชุมชน พรอมประชา
สัมพันธการดําเนินกิจกรรมตางๆ การใหความรูระเบียบกฎหมาย
ขอบังคับ การใหความรูขอมูลขาวสารของทางการการ  โดยมีราย
ละเอียดคาใชจายในการจัดกิจกรรมดังนี้  คาป้ายโครงการ  คาวัส
ดอุปกรณ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่อง และ  คาใชจายอื่น
ที่จําเป็น รายละเอียดตามโครงการฯ ตาม
ระเบียบ กฎหมาย และ หนังสือสั่งการ ดังนี้
     1) พระราชบัญญัติสภาตําบล และองคการบริหาร สวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแกไข เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
    2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาใชจายในการฝก
อบรม ขององค   กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2557   
        ปรากกฎในแผนพัฒนาทองถิ่นหาป (พ.ศ. 2561-2565
)  หนาที่  105 
ขอที่ 1 
        ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  แผนงานสรางความเข็มแข็ง
ของชุมชน   
 งานสงเสริมและสนับสนุนความแข็มแข็มชุมชน  (สํานักปลัด) 
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2. โครงการฝกอบรมอาชีพ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดงานตามโครงการฝกอบรม
อาชีพ  โดยจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถาน
ที่  คาใชจายในพิธีเปดและปด คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ
ที่ใชในการฝกอบรม  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณ
วิทยากร  คาอาหาร  คาป้ายโครงการ  คาใชจายอื่นที่จําเป็น
สําหรับการจัดทําโครงการ  ตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ของดังนี้
    1) พระราชบัญญัติสภาตําบล และองคการบริหาร สวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแกไข เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
    2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาใชจายในการฝก
อบรม ขององค   กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2557
           ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหาป (พ.ศ.2561 – 2565
)  หนาที่ 94 
 ขอ 4      
           ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  แผนงานสรางความเข็ม
แข็งของชุมชน  งานสงเสริมและสนับสนุนความแข็มแข็ม
ชุมชน  (กองสงเสริมสวัสดิการสังคม)
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3. โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนตําบล
โคกตูม พรอมทัศนศึกษาดูงาน

จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการรจัดโครงการสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวชีวิตเด็กและเยาวชนตําบลโคกตูม พรอมทัศนศึกษาดู
งาน โดยจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถาน
ที่  คาใชจายในพิธีเปดและปด คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ
ที่ใชในการฝกอบรม  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณ
วิทยากร  คาอาหาร  คาป้ายโครงการ  คาใชจายอื่นที่จําเป็น
สําหรับการจัดทําโครงการ  ตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ของดังนี้
    1) พระราชบัญญัติสภาตําบล และองคการบริหาร สวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแกไข เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
    2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาใชจายในการฝก
อบรม ขององค   กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2557
        ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหาป  (พ.ศ.2561 – 2565
) หนาที่ 
 107  ขอ 6 
    ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  แผนงานสรางความเข็มแข็งของ
ชุมชน  งานสงเสริมและสนับสนุนความแข็มแข็มชุมชน (กองสง
เสริมสวัสดิการสังคม)    
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4. โครงการเยาวชนหางไกลยาเสพติด จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดโครงการเยาวชนหางไกลยาเสพ
ติด  
โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คาใชจายเกี่ยวกับการใชและการ
ตกแตงสถานที่ฝกอบรม  คาป้าย  คาอาหาร  คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ   คากระเป๋าหรือสิ่ง
ของที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการฝกอบรม  คาของ
สมนาคุณในการดูงาน  คาสมนาคุณวิทยากร     คายาน
พาหนะ  คาเชาที่พัก  คาใชจายอื่นที่จําเป็นในการฝกอบรม ฯลฯ
 ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
     1)พระราชบัญญัติสภาตําบล และองคการบริหาร สวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแกไข เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
     2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาใชจายในการฝก
อบรม ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2557
      ตามแผนพัฒนาทองถิ่นหาป (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 122 
ขอ 17 
       ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  แผนงานสรางความเข็มแข็ง
ของชุมชน  งานสงเสริมและสนับสนุนความแข็มแข็มชุมชน  (กอง
การศึกษา)

     

วันที่พิมพ : 26/3/2563  14:10:08 หนา : 126/154



5. โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม จํานวน 80,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดโครงการอบรม
คุณธรรม  จริยธรรม  
โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คาใชจายเกี่ยวกับการใชและการ
ตกแตงสถานที่ฝกอบรม  คาป้าย  คาอาหาร  คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ   คากระเป๋าหรือสิ่ง
ของที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการฝกอบรม  คาของ
สมนาคุณในการดูงาน  คาสมนาคุณวิทยากร     คายาน
พาหนะ  คาเชาที่พัก  คาใชจายอื่นที่จําเป็นในการฝกอบรม ฯลฯ 
     1)พระราชบัญญัติสภาตําบล และองคการบริหาร สวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแกไข เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
     2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาใชจายในการฝก
อบรม ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2557
      ตามแผนพัฒนาทองถิ่นหาป (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 122 
ขอ 16 
       ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  แผนงานสรางความเข็มแข็ง
ของชุมชน  งานสงเสริมและสนับสนุนความแข็มแข็มชุมชน  (กอง
การศึกษา)
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 267,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 222,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 210,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

1. คาใชจายโครงการแขงขันกีฬาตานยาเสพติด จํานวน 80,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดการแขงขันกีฬาตานยาเสพ
ติด     
โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คาเชาหรือคาเตรียมสนามแขงขัน   
คาพิธีเปด-ปดการแขงขัน  คาอุปกรณกีฬา  คาวัสดุ  คาตอบแทน
เจาหนาที่ประจําสนามคาตอบแทนเจาหนาที่จัดการแขงขัน
กีฬา  คาตอบแทนกรรมการตัดสิน  คาป้าย  คาจัดทําเกียรติ
บัตร  คาโลหรือถวยรางวัล  คาเงินรางวัล  
คาชุดกีฬา  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาอาหารและเครื่องดื่ม
ไมมีแอลกอฮอล  คาสถานที่จัดงาน  คาตกแตงจัดสถานที่  คาใช
จายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย  คาจางเหมาทําความ
สะอาด  คาสาธารณูปโภคตาง ๆ และคาใชจายอื่น ๆ ที่จํา
เป็น ฯลฯ 
         เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจาย
คาใชจายในการจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนัก
กีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ
.  2559  
         เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นหาป (พ.ศ.2561-2565) 
หนาที่ 111 ขอ 4 
        ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  แผนงานการ
ศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ  งานกีฬาและ
นันทนาการ (กองการศึกษา)
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2. คาใชจายโครงการแขงขันกีฬาฟุตซอลเด็กและเยาวชนตานยาเสพ
ติด

จํานวน 50,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดการแขงขันกีฬาฟุตซอลเด็กและ
เยาวชน
ตานยาเสพติด  โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คาเชาหรือคาเตรียม
สนามแขงขัน   คาพิธีเปด-ปดการแขงขัน  คาอุปกรณกีฬา  คา
วัสดุ  คาตอบแทนเจาหนาที่ประจําสนาม คาตอบแทนเจาหนาที่
จัดการแขงขันกีฬา  คาตอบแทนกรรมการตัดสิน  คาป้าย  คาจัด
ทําเกียรติบัตร  คาโลหรือถวยรางวัล  คาเงินรางวัล  คาชุด
กีฬา  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาอาหารและเครื่องดื่มไมมี
แอลกอฮอล  คาสถานที่จัดงาน  คาตกแตงจัดสถานที่  คาใชจาย
เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย  คาจางเหมาทําความ
สะอาด  คาสาธารณูปโภคตาง ๆ และคาใชจายอื่น ๆ ที่จํา
เป็น ฯลฯ
         เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจาย
คาใชจายในการจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนัก
กีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ
.  2559  
         เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นหาป (พ.ศ.2561-2565) 
หนาที่ 111 ขอ 5 
         ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  แผนงานการ
ศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ  งานกีฬาและ
นันทนาการ (กองการศึกษา)
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3.  โครงการสงนักกีฬาและจัดขบวนแหนักกีฬาในการเขารวมกีฬา   
อําเภอประโคนชัยเกมส  ชิงถวยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จํานวน 80,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการสงนักกีฬาและจัดขบวนแหนัก
กีฬา
ในการเขารวมกีฬาอําเภอประโคนชัยเกมส  ชิงถวยพระราชทาน
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ
ดารฯ สยามบรมราชกุมารี  ประจําป 2563   โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวย  คาใชจายสําหรับผูควบคุม  หรือผูฝกสอน  คาตอบ
แทนสําหรับบุคคลที่มิใชเจาหนาที่ของรัฐที่องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นแตงตั้งใหเป็นหนาที่ในการควบคุมหรือผูฝกสอน  
คาใชจายในการฝกซอมกีฬา  คาอาหารและเครื่องดื่ม  คาตอบ
แทนผูควบคุมและผูฝกสอน  คาอุปกรณกีฬา  คาชุดวอรม  คาชุด
กีฬา  พรอมรองเทา  ถุงเทา  ของผูควบคุมและผูฝกสอน  และคา
ใชจายอื่น ๆ ฯลฯ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน  
การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  2559  
เป็นไป
         ตามแผนพัฒนาทองถิ่นหาป (พ.ศ.2561-2565
) แกไข ฉบับที่ 1
หนาที่ 112 ขอ 6 
        ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  แผนงานการ
ศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ  งานกีฬาและ
นันทนาการ (กองการศึกษา)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 12,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 12,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้า สําหรับลานกีฬาเอนกประสงค
ขององคการบริหารสวนตําบล  
      ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  แผนงานการ
ศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ  งานกีฬาและ
นันทนาการ (กองการศึกษา)
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งบเงินอุดหนุน รวม 45,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 45,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

1. โครงการแขงขันฟุตบอลประเพณีจังหวัดบุรีรัมย   ชิงถวยพระราช
ทาน "พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลง
กรณฯ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว" ครั้งที่ 27

จํานวน 15,000 บาท

-  อุดหนุนทั่วไปกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ   ใหแกที่ทําการ
ปกครองอําเภอประโคนชัย เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการ
การแขงขันฟุตบอลประเพณีจังหวัดบุรีรัมย  ชิงถวยพระราช
ทาน "พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรา
ลงกรณฯ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว" ครั้งที่  27  ประจําป 2563
   ตามหนังสือที่ทําการปกครองอําเภอประโคนชัย  
ที่ บร 0318/ว 741  ลงวันที่  11  กรกฎาคม  2562  
           ซึ่งเป็นไปตามระเบียบวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองทองถิ่น  พ.ศ. 2559  
           แผนพัฒนาทองถิ่นหาป  (พ.ศ.2561-2565
)  แกไข  ฉบับที่  1 หนาที่ 110  ขอ 1 
           ตั้งจายจากเงินรายได  แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรม
และนันทนาการ  งานกีฬาและนันทนาการ (กองการศึกษา)
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2. โครงการจัดการแขงขันกีฬา  ชิงถวยพระราชทานสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี "ประโคนชัยเกมส ครั้งที่ 17" ประจําป 2563

จํานวน 30,000 บาท

-  อุดหนุนทั่วไปกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ   ใหแกที่ทําการ
ปกครองอําเภอประโคนชัย เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการ
การแขงขันกีฬา 
ชิงถวยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจากรมสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  “ประโคนชัยเกมส  ครั้ง
ที่  17”  ประจําป 2563  ตามหนังสือที่ทําการปกครองอําเภอ
ประโคนชัย  
ที่ บร 0318/ว 741  ลงวันที่  11  กรกฎาคม  2562  
           ซึ่งเป็นไปตามระเบียบวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองทองถิ่น  พ.ศ. 2559  
           แผนพัฒนาทองถิ่นหาป  (พ.ศ.2561-2565
)  แกไข  ฉบับที่  1 หนาที่ 110  ขอ 1 
           ตั้งจายจากเงินรายได  แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรม
และนันทนาการ  งานกีฬาและนันทนาการ (กองการศึกษา)
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 300,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 250,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 250,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

1. โครงการเขารวมงานอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น “งาน
เทศกาลขาวมะลิหอม ปลาจอมกุง ชมทุงนกประโคนชัย”

จํานวน 120,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการเขารวมงานอนุรักษวัฒนธรรม
ประเพณีทองถิ่น  “งานเทศกาลขาวมะลิหอม  ปลาจอมกุง  ชมทุง
นกประโคนชัย”
โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คาจางเหมาจัดทํารถแห  คาอาหาร
และเครื่องดื่ม  คาสถานที่จัดงาน  คาใชจายในการจัดตกแตง
สถานที่
คาป้าย  คาวัสดุ  อุปกรณ  คาเงินรางวัลหรือของรางวัล  คาการ
แสดง  
คาใชจายในการโฆษณาประชาสัมพันธงาน คาใชจายอื่นๆ ที่จํา
เป็นในการจัดงาน ฯลฯ  
          เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก
จายคาใชจายในการจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนัก
กีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ
.  2559 
          เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นหาป (พ.ศ.2561-2565) 
หนาที่ 132 ขอ 7 
          ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  แผนงานการ
ศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ  งานศาสนาวัฒนธรรมทอง
ถิ่น  (กองการศึกษาฯ)
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2. โครงการสืบสานประเพณีแหเทียนพรรษา จํานวน 50,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงสืบสานประเพณีแหเทียนพรรษา
โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คาจางเหมาจัดทํารถแหเทียน  คา
อาหารและเครื่องดื่ม  คาสถานที่จัดงาน  คาใชจายในการจัด
ตกแตงสถานที่
คาป้าย  คาวัสดุ  อุปกรณ  คาเงินรางวัลหรือของรางวัล  คาการ
แสดง  
คาใชจายในการโฆษณาประชาสัมพันธงาน คาใชจายอื่นๆ ที่จํา
เป็นในการจัดงาน ฯลฯ  
       เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจาย
คาใชจายในการจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนัก
กีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ
.  2559  
       เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นหาป (พ.ศ.2561-2565) 
หนาที่ 130 ขอ 2 
       ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  แผนงานการ
ศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ  งานศาสนาวัฒนธรรมทอง
ถิ่น  (กองการศึกษาฯ)

3.  โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง จํานวน 50,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงสืบสานประเพณีแหเทียนพรรษา
โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คาอาหารและเครื่องดื่ม  คาสถานที่
จัดงาน  
คาใชจายในการจัดตกแตงสถานที่  คาป้าย  คาวัสดุ  อุปกรณ  คา
เงินรางวัลหรือของรางวัล  คาการแสดง  คาใชจายในการโฆษณา
ประชาสัมพันธงาน คาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นในการจัดงาน ฯลฯ  
         เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจาย
คาใชจายในการจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนัก
กีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ
.  2559  
          เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นหาป (พ.ศ.2561-2565) 
หนาที่ 131 ขอ 3 
           ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  แผนงานการ
ศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ  งานศาสนาวัฒนธรรมทอง
ถิ่น  (กองการศึกษาฯ)
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4.  โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต จํานวน 30,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงจัดงานประเพณีสงกรานต
โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คาอาหารและเครื่องดื่ม  คาสถานที่
จัดงาน  
คาใชจายในการจัดตกแตงสถานที่  คาป้าย  คาวัสดุ  อุปกรณ  คา
เงินรางวัลหรือของรางวัล  คาการแสดง  คาใชจายในการโฆษณา
ประชาสัมพันธงาน คาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นในการจัดงาน ฯลฯ  
       เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจาย
คาใชจายในการจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนัก
กีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ
.  2559  
       เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นหาป (พ.ศ.2561-2565) 
หนาที่ 131 ขอ 4  
      ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  แผนงานการ
ศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ  งานศาสนาวัฒนธรรมทอง
ถิ่น  (กองการศึกษาฯ)
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งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

1. โครงการจัดงาน “เทศกาลขาวมะลิหอม ปลาจอมกุง  ชมทุงนก
ประโคนชัย”

จํานวน 30,000 บาท

-   อุดหนุนทั่วไปกิจกรรมศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น  ใหแกที่ทํา
การปกครอง 
อําเภอประโคนชัย  ตามโครงการจัดงาน “เทศกาลขาวมะลิหอม 
ปลาจอมกุง  ชมทุงนกประโคนชัย” ประจําป  2563   
ตามหนังสือที่ทําการปกครองอําเภอประโคนชัย  ที่ บร 0318/ว
 741   
ลงวันที่  11  กรกฎาคม  2562  
       ซึ่งเป็นปตามระเบียบวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครอง
ทองถิ่น พ.ศ. 2559  
       แผนพัฒนาหาทองถิ่นป (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 133
  ขอ 9 
       ตั้งจายจากเงินรายได  แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและ
นันทนาการ  งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น  (กองการศึกษาฯ)

2. โครงการทองเที่ยวปราสาทเมืองต่ํา ตามรอยอายธรรมขอม จํานวน 20,000 บาท

-   อุดหนุนทั่วไปกิจกรรมศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น  ใหแกที่ทํา
การปกครอง 
อําเภอประโคนชัย  ตามโครงการจัดงาน “เทศกาลขาวมะลิหอม 
ปลาจอมกุง  ชมทุงนกประโคนชัย” ประจําป  2563   
ตามหนังสือที่ทําการปกครองอําเภอประโคนชัย  ที่ บร 0318/ว
 741   
ลงวันที่  11  กรกฎาคม  2562  
       ซึ่งเป็นปตามระเบียบวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครอง
ทองถิ่น พ.ศ. 2559  
       แผนพัฒนาหาทองถิ่นป (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 133
  ขอ 9 
       ตั้งจายจากเงินรายได  แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและ
นันทนาการ  งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น  (กองการศึกษาฯ)
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 1,190,000 บาท

งบลงทุน รวม 1,190,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,190,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

1. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เสนบานนายบุญชวย  
กระชงรัมย – ทางไปบานโคกตะแบก  บานโคกตูม   หมูที่  2

จํานวน 450,000 บาท

 - เพื่อเป็นคาใชจายตามโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก เสนบานนายบุญชวย  กระชงรัมย – ทางไปบานโคก
ตะแบก  บานโคกตูม   หมูที่  2  งบประมาณ  450,000  บาท
      สภาพเดิม      เป็นถนนหิน
คลุก                                                                         
                              
      ดําเนินการ     
      - กอสรางถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดกวาง 6
  เมตร  ยาว  148  เมตร หนา  ๐.๑๕  เมตร หรือมีพื้นที่เท
คอนกรีตไมนอยกวา  888  ตารางเมตร
  กอสรางตามแบบมาตรฐานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  และรูป
แบบรายละเอียดของ อบต.โคกตูมกําหนด 
 งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธโครงการ  (ป้ายชั่ว
คราว)  จํานวน  1 ป้าย 
 งานติดตั้งป้ายโครงการ  (ป้ายแผนเหล็กถาวร) จํานวน  1 ป้าย
 ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหาป พ.ศ.2561-2565 ขอที่ 6
  หนาที่ 69
        ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป งานอุตสาหกรรมและการ
โยธา  งานโครงสรางพื้นฐาน (กองชาง)
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2. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชวงที่  3  สายนานาง
เปรม  คุณสาน  ถึงที่นานางเฮือง  ทองภาพย  บานหนองมวงพัฒนา  
 หมูที่  7

จํานวน 490,000 บาท

 -  เพื่อจุายเป็นคาใชจายตามโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ชวงที่  3  สายนานางเปรม  คุณสาน  ถึงที่นานางเฮือง
  ทองภาพย  บานหนองมวงพัฒนา   หมูที่  7  งบ
ประมาณ  490,000  บาท
      สภาพเดิม      เป็นถนนหิน
คลุก                                                                         
                              
           ดําเนินการ     
 - กอสรางถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดกวาง 5
  เมตร  ยาว  190  เมตร หนา  ๐.๑๕  เมตร หรือมีพื้นที่เท
คอนกรีตไมนอยกวา  950  ตารางเมตร
  กอสรางตามแบบมาตรฐานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  และรูป
แบบรายละเอียดของ อบต.โคกตูมกําหนด 
 งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธโครงการ  (ป้ายชั่วคราว)  จํานวน  ๅ
 ป้าย 
 งานติดตั้งป้ายโครงการ  (ป้ายแผนเหล็กถาวร) จํานวน  1 ป้าย
 ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหาป พ.ศ.2561-2565 ขอที่ 38
  หนาที่ 80
        ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป งานอุตสาหกรรมและการ
โยธา  งานโครงสรางพื้นฐาน (กองชาง)
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3. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบานนายบุญชวย  
ถึงบานนาทองดี  บานราษฎรนิยม  หมูที่  5

จํานวน 100,000 บาท

-  เพื่อเป็นคาใชจายตามโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  สายบานนายบุญชวย  ถึงบานนาทองดี  บานราษฎร
นิยม  หมูที่  5  งบประมาณ  100,000  บาท
      สภาพเดิม      เป็นถนนหิน
คลุก                                                                         
                              
          ดําเนินการ     
 - กอสรางถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดกวาง 3
  เมตร  ยาว  35  เมตร หนา  ๐.๑๕  เมตร หรือมีพื้นที่เท
คอนกรีตไมนอยกวา  105  ตารางเมตร
  กอสรางตามแบบมาตรฐานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  และรูป
แบบรายละเอียดของ อบต.โคกตูมกําหนด 
 งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธโครงการ  (ป้ายชั่ว
คราว)  จํานวน  1 ป้าย 
 ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหาป พ.ศ.2561-2565 ขอที่ 29
  หนาที่ 77
         ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป งานอุตสาหกรรมและการ
โยธา  งานโครงสรางพื้นฐาน (กองชาง)
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4.  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบานนางสาว
เลียมนภา  ถึงบานนางไทย  ทองเกลี้ยง  บานราษฎรนิยม  หมูที่  5

จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  สายบานนางสาวเลียมนภา  ถึงบานนางไทย  ทอง
เกลี้ยง  บานราษฎรนิยม  หมูที่  5  งบประมาณ  150,000  บาท
         สภาพเดิม      เป็นถนนหิน
คลุก                                                                         
                              
         ดําเนินการ     
        - กอสรางถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดกวาง 3
  เมตร  ยาว  100  เมตร หนา  ๐.๑๕  เมตร หรือมีพื้นที่เท
คอนกรีตไมนอยกวา  300  ตารางเมตร
  กอสรางตามแบบมาตรฐานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  และรูป
แบบรายละเอียดของ อบต.โคกตูมกําหนด 
 งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธโครงการ  (ป้ายชั่ว
คราว)  จํานวน  1 ป้าย 
 งานติดตั้งป้ายโครงการ  (ป้ายแผนเหล็กถาวร) จํานวน  1 ป้าย
 ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหาป พ.ศ.2561-2565 ขอที่ 28
  หนาที่ 77
        ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป งานอุตสาหกรรมและการ
โยธา  งานโครงสรางพื้นฐาน (กองชาง)
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 695,540 บาท

งบบุคลากร รวม 394,740 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 394,740 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 352,740 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล ในกองสงเสริมการ
เกษตร  1  อัตรา  ตั้งไว  จํานวน  12  เดือน  
   ตามกรอบอัตรากําลังสามปฯ และพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และประกาศคณะ
กรรมการพนักงานสวนตําบล จังหวัดบุรีรัมย เรื่อง หลักเกณฑและ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวน
ตําบล 
     ตั้งจายจากเงินรายได  แผนงานการเกษตร  งานสงเสริมการ
เกษตร   (กองสงเสริมการเกษตร)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

-   เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจําตําแหนง ผูอํานวยการกองสง
เสริมการเกษตร   ตั้งไวจํานวน  12  เดือน 
    ตามกรอบอัตรากําลังสามปฯ และพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 วและประกาศคณะ
กรรมการพนักงานสวนตําบล จังหวัดบุรีรัมย เรื่อง หลักเกณฑและ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวน
ตําบล 
     ตั้งจายจากเงินรายได  แผนงานการเกษตร  งานสงเสริมการ
เกษตร   (กองสงเสริมการเกษตร)
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งบดําเนินงาน รวม 300,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 36,000 บาท
คาเชาบาน จํานวน 36,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบานหรือคาเชาซื้อของพนักงานสวนตําบล
ตามสิทธิที่จะไดรับ ตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ ดัง
นี้ 
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบาน  ขา
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 
     2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของ ขา
ราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที2่) พ.ศ. 2551 
     3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของ ขา
ราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที3่) พ.ศ. 2559
     4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวัน
ที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับ การเบิก
จายคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น และแกไขเพิ่มเติมจนถึง
ปัจจุบัน
         ตั้งจายจากเงินรายได  แผนงานการเกษตร  งานสงเสริม
การเกษตร   (กองสงเสริมการเกษตร)

ค่าใช้สอย รวม 214,800 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมา จํานวน 10,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาจางเหมาในการเหมารถยนตขนกลาไม เพื่อนํา
มาปลูก โดยรวมกับประชาชน  โรงเรียน ผูนําชุมชน รวมกันปลูก
ตนไมทดแทนตนที่สุญเสียไป
   ตั้งจายจากเงินรายได  แผนงานการเกษตร  งานสงเสริมการ
เกษตร   
(กองสงเสริมการเกษตร)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

1.  คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการ หรือไป
อบรม ประชุม สัมมนา ในราชอาณาจักร และนอกราช
อาณาจักร  พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง รวมทั้งผูที่ไดรับคํา
สั่งจากนายกฯ ใหปฏิบัติหนาที่เพื่อประโยชนขององคการบริหาร
สวนโคกตูม โดยจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่
พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คา
ธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ และคาใชจาย
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ ดังนี้
      1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดิน
ทางไป ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ. 2555
      2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดิน
ทางไป ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 
     3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดิน
ทางไป ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 และ
แกไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
       ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่นหาป  (พ.ศ. 2561-2565
)  หนาที่  159  ขอ 1   
        ตั้งจายจากเงินรายได  แผนงานการเกษตร  งานสงเสริม
การเกษตร   
(กองสงเสริมการเกษตร)
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2. คาใชจายโครงการฝกอบรมอาชีพ (การผลิตเมล็ดพันธุขาวชุมชน) จํานวน 20,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใชจายฝกอบรมกลุมอาชีพ (การผลิตเมล็ดพันธุ
ขาวชุมชน) ในการสาธิต คาเวทีและคาเครื่องเสียง หรือคาใชจาย
อื่นที่จําเป็น เพื่อผลิตขาวพันธุดีไวใชในทองถิ่น ตามระเบียบและ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของดังนี้
  1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ. 2537  
  2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาใชจายในการฝก
อบรม ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2557
      ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหาป  (พ.ศ. 2561-2565
) หนาที่ 95 ขอ 1 
      ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานการเกษตร  งานสง
เสริมการเกษตร   (กองสงเสริมการเกษตร)

3. คาใชจายโครงการปลูกพืชอายุสั้นหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยว จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการปลูกพืชอายุสั่นหลังฤดูกาลเก็บ
เกี่ยว  เป็นคาใชจายในการอบรม คาใชจายในการเตรียมดินแปลง
สาธิตหรือคาใชจายที่จําเป็น เพื่อปรับปรุงบํารุงดินและฟนฟูสภาพ
ดินใหดีขึ้น ทั้งนี้การใชพืชตระกูลถั่วเป็นปุ๋ยพืชสดจะชวยในการ
ตัดวงจรโรคแมลงที่กําลังระบาดในนาขาว 
ตามระเบียบและหนังสิอสั่งการที่เกี่ยวของดังนี้
  1)  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ. 2537  
  2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาใชจายในการฝก
อบรม ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2557
    ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหาป  (พ.ศ. 2561-2565
) หนาที่ 95 ขอ 3 
    ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานการเกษตร  งานสงเสริม
การเกษตร   (กองสงเสริมการเกษตร)
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4. คาใชจายโครงการตรวจวิเคราะหดิน จํานวน 20,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใชจายในการอบรม คาใชจายชุดทดสอบ
ดิน หรือคาใชจายที่จําเป็นเพื่อลดการใชปุ๋ยและคาใชจายอื่นที่จํา
เป็น ตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของดังนี้
   1)  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ. 2537  
   2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาใชจายในการฝก
อบรม ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2557  
         ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่นหาป (พ.ศ. 2561-2565
)   หนาที่ 97 ขอ 8  
         ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานการเกษตร  งานสง
เสริมการเกษตร   (กองสงเสริมการเกษตร)

5. คาใชจายโครงการอบรมเชิงปฎิบัติราชการขยายเชื้อไตรโคเดอร
มา

จํานวน 24,800 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใชจายในการอบรม เชิงปฏิบัติการขยายเชื้อโรค
เดอรมา 
คาเวที คาเครื่องเสียง คาวิทยากร อาหารวาง และเครื่องดื่ม  และ
คาใชจายอื่นที่จําเป็น ฯลฯ  ตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวของดังนี้
   1)  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537  
   2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาใชจายในการฝก
อบรม ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2557  
         ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่นหาป (พ.ศ. 2561-2565
)   หนาที่ 97 ขอ 8  
         ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานการเกษตร  งานสง
เสริมการเกษตร   (กองสงเสริมการเกษตร)

วันที่พิมพ : 26/3/2563  14:10:08 หนา : 145/154



6. คาใชจายโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร จํานวน 50,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการพัฒนาศักยภาพ
เกษตรกร คาพาหนะ คาป้ายโครงการ คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาอาหาร  คาสัมนาคุณวิทยากร 
และคาใชจายอื่นที่จําเป็น เพื่อใหเกษตรกรและผูนําเกษตรกร
ศึกษารูปแบบการดําเนินงานทางการเกษตรที่ประสบผลสําเร็จ
และนํามาปรับใชในพื้นที่ได ตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวของ ดังนี้
    1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537  
    2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาใชจายในการฝก
อบรม ขององคกรปกครองสวํนท๎องถิ่น  พ.ศ. 2557
           ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหาป  (พ.ศ. 2561-2565
) หนาที่ 95  ขอ 2 
           ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานการเกษตร  งาน
สงเสริมการเกษตร   (กองสงเสริมการเกษตร)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงทรัพยสิน สามารถใชงานไดตาม
ปกติ เชนการบํารุงรักษา ยานพาหนะของทางราชการ ทั้งในการ
ซอมปกติและซอมกลาง อุปกรณสํานักงาน เครื่องปริ้น  เครื่อง
ปรับอากาศ เครื่องคํานวณเลขมิตเตอร และซอมแซมทรัพยสินอื่น
ที่อยูในความดูแลขององคการบริหารสวนตําบลโคกตูม ปฏิบัติดัง
นี้ 
(1)  คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย
(2)  คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการบํารุงรักษาทรัพยสินใหจายจากคา
วัสดุ
      ตั้งจายจากเงินรายได   แผนงานการเกษตร  งานสงเสริมการ
เกษตร   (กองสงเสริมการเกษตร)
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ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน  รายจายเพื่อใหใดมาซึ่งสิ่งของที่
มี ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช
งาน ไมยืนยาว สิ้นเปลืองหมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลา อันสั้น เชน หนังสือพิมพหนังสือเอกสาร วารสาร แบบ
พิมพ หมึก ปากกา กระดาษ น้ําดื่ม ฯลฯ 
(กองสงเสริมการเกษตร)รวมถึงรายจายดังตอไปนี้  
   1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุง
วัสดุ   
   2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช๎ในการซอมแซมบํารุง
รักษา ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ    
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขน
สง คา ภาษี  คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นตนตามหนังสือสั่ง
การ  ดังนี้
    1)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน มาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ ปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภท รายจายตามงบประมาณของ องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
    2)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน ที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตาม หลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
    ตั้งจายจากเงินรายได   แผนงานการเกษตร  งานสงเสริมการ
เกษตร   (กองสงเสริมการเกษตร)
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วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุการเกษตร รายจายเพื่อใหไดมาซึ่ง สิ่งของที่
มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ การใช
งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป ในระยะ
เวลาอันสั้น เชน ปุ๋ย ดินเกษตร วัสดุเพาะชํา สปริง
เกอร จอบ  ฯลฯ  (กองสงเสริมการเกษตร)
ตามหนังสือสั่งการดังนี้ 
      1)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน มาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ ปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณของ องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
     2)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน ที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตาม หลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ 
         ตั้งจายจากเงินรายได   แผนงานการเกษตร  งานสงเสริม
การเกษตร   (กองสงเสริมการเกษตร)
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่ง
ของ ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนและถาวร หรือตามปกติมีอายุ
การใช งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ใน ระยะเวลาอันสั้น เชน จานบันทึกขอมูล อุปกรณบันทึก
ขอมูล เทปบันทึกขอมูล ตลับหมึกสําหรับปริ้นเตอรแบบ
เลเซอร หนวยประมวลผล ฮารดิสกไดนร ซีดีรอม แผนกรอง
แสง ฯลฯ (กองสงเสริมการเกษตร)  รวมถึงรายจาย  ดังตอไปนี้  
    1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ    
    2. รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอ
หนวย หรือตอชุดไมเกิน 20,000  บาท 
    3. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช๎ในการซอมแซม
บํารุง ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ    
    4. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคําวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นตน ตามหนังสือสั่งการดังนี้ 
       1)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ดวน มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
 เรื่อง การ ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณของ องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
       2)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน ที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
  เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ
ตาม หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
       ตั้งจายจากเงินรายได   แผนงานการเกษตร  งานสงเสริม
การเกษตร   (กองสงเสริมการเกษตร)
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งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายโครงการปลูกตนไม (ทองถิ่นไทยรวมใจภักดิ์รักษพื้นที่สี
เขียว)

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการปลูกตนไม (ทองถิ่นไทยรวม
ใจภักดิ์รักษพื้นที่สีเขียว) คาใชในการบํารุงรักษาตนไมหรือคาใช
จายอื่นที่จําเป็น เพื่อฟนฟูความสมดุลใหแกระบบนิเวศ ดวยการ
รณรงคและสรางจิตสํานึกใหประชาชนทุกคนเขามามีสวนรวม
ปลูกตนไม ดูแลและบํารุงรักษาตนไม ตามแนวพระราชดําริแหง
องคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และพระราชเสาวนียของ
สมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ และยุทธศาสตรการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของรัฐบาล ตาม
ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของดังนี้
       ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหาป (พ.ศ.2561 - 2565) 
หนาที่ 1
       ตั้งจายจากเงินรายได   แผนงานการเกษตร  งานอนุรักษ
แหลงน้ําและ 
 ป่าไม (กองสงเสริมการเกษตร)
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แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 498,000 บาท

งบลงทุน รวม 498,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 498,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

1. โครงการกอสรางระบบประปาแบบบาดาลขนาดกลาง  บานหนอง
มวงพัฒนา      หมูที่  7

จํานวน 498,000 บาท

-  เพื่อเป็นคาใชจายตามโครงการกอสรางระบบประปาแบบ
บาดาลขนาดกลาง  บานหนองมวงพัฒนา หมูที่  7  งบ
ประมาณ  498,000  บาท
     สภาพเดิม   -                                      
     ดําเนินการ  
 - หอถังเหล็กเก็บน้ําสําเร็จรูป  ทรงแชมเปญ  ขนาดความจุ  20
  ลบ.ม.  จํานวน  1  งาน
 - งานเจาะบอบาดาล  ขนาด  6  นิ้ว  จํานวน  1  บอ  พรอม
ระบบสูบน้ําและขยายทอเมนกระจายน้ํา  
 โครงการกอสรางระบบประปา  กอสรางตามแบบและราย
ละเอียดงานกอสรางของ  อบต.โคกตูมกําหนด
 งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธโครงการ  (ป้ายชั่ว
คราว)  จํานวน  1 ป้าย 
 งานติดตั้งป้ายโครงการ  (ป้ายแผนเหล็กถาวร) จํานวน  1 ป้าย
 ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหาป พ.ศ.2561-2565  ขอที่ 13
  หนาที่  92
         ตุงจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  แผนงานการพาณิชย  งาน
กิจการประปา
(กองชาง)
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 9,557,726 บาท

งบกลาง รวม 9,557,726 บาท
งบกลาง รวม 9,557,726 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 90,000 บาท

-  เพื่อสมทบกองทุนประกันสังคม ใหพนักงานจางทั่วไปและ
พนักงานจางตามภารกิจ  ในอัตรารอยละ 5  ตามพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ. 2533 และตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. ดวนที่สุดที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่  22
 มกราคม 2557  และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม  2557 
      ตั้งจายจากเงินรายได  แผนงานงบกลาง  งานงบกลาง  

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 2,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นเงินสมทบเขากองทุนเงินทดแทน เป็นรายป ของ
องคการบริหารสวนตําบลโคกตุม  ตามพระราชบัญญัติเงินทด
แทน ฉบับที่ 2  พ.ศ. 2561 
    ตั้งจายจากเงินรายได แผนงานงบกลาง  งานงบกลาง

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 6,500,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ แกผูสูงอายุในเขต
องคการบริหารสวนตําบลโคกตูม ที่มีสิทธิและคุณสมบัติครบถวน
ตามหลักเกณฑระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการ
จายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2552 – ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561  ประมาณการจากขอมูลจาก
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเบี้ยยังชีพขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น) 
    ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  แผนงานงบกลาง  งานงบกลาง
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เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 2,496,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินสงเคราะหเบี้ยความพิการ แกคนพิการ ในเขต
ตําบล โคกตูม ที่มีสิทธิและคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเบี้ยความ
พิการใหคนพิการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2553 – 
ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561ประมาณการจากขอมูลจากระบบสารสนเทศ
เพื่อการจัดการเบี้ยยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น) 
     ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  แผนงานงบกลาง  งานงบกลาง

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส จํานวน 90,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพเอดส แกผูป่วยโรคเอดส 
ที่แพทยไดรับรองและทําการวินิจฉัยแลว  และมีความเป็นอยูยาก
จน หรือถูกทอดทิ้งขาดผูอุปการะดูแล ไมสามารถประกอบอาชีพ
เลี้ยงตนเองไดในเขตพื้นที่ตําบลโคกตูม  ตามหลักเกณฑระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขอองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2548  
     ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  แผนงานงบกลาง  งานงบกลาง

สํารองจาย จํานวน 107,496 บาท

- เพื่อใชจายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือบรรเทาปัญหา
ความเดือดรอนของประชาชนเป็นสวนรวม  และคาใชจายกรณี
เกิดภัยพิบัติธรรมชาติตางๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2541 และที่แกไขเพิ่มเติม โดยถือปฏบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0313.4/ว 677 ลงวัน
ที่ 12 มีนาคม 2545 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1672 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557 
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รายจายตามขอผูกพัน

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติในระดับทองถิ่น จํานวน 90,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทอง
ถิ่น  หรือพื้นที่มีที่ (กองทุนตําบล) ตามประกาศคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ (ตั้งไวไมนอยกวา 40 เปอรเซ็นต)  
ตามหนังสือ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด   ที่ มท
 0891.3/ว 2199 ลว.10 พฤศจิกายน  2552 
     ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  แผนงานงบกลาง  งานงบกลาง

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) จํานวน 182,230 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของขาราชการ
สวนทองถิ่น  (กบท.)  ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขา
ราชการสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2500  โดยคํานวณตั้งจายในอัตรารอย
ละ 1  ของประมาณการรายรับทุกประเภทประจําป  ตามงบ
ประมาณรายจายทั่วไป (ยกเวนพันธบัตร  เงินกู  เงินที่มีผูอุทิศ
ให/เงินบริจาคและเงินอุดหนุน)  
     ตั้งจายจากเงินรายได  แผนงานงบกลาง  งานงบกลาง
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