
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลโคกตูม

อําเภอ ประโคนชัย   จังหวัดบุรีรัมย

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 38,417,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 7,776,100 บาท

งบบุคลากร รวม 6,044,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,398,320 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

1) เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือน ของนายกองคการบริหาร
สวนตําบล จํานวน 1 ราย  ตั้งไว จํานวน 12 เดือน  (สํานักปลัด)
2) เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือน ของรองนายกองคการ
บริหารสวนตําบล จํานวน 2 ราย  ตั้งไว จํานวน  12
 เดือน  (สํานักปลัด)
        โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย เงิน
เดือนคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายก
องคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล  รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการ
นายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการสภาองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554  แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ
. 2557
     

วันที่พิมพ : 25/12/2563  11:19:08 หนา : 1/119



เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

1) เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกองคการบริหาร
สวนตําบลจํานวน 1 ราย  ตั้งไวจํานวน 12 เดือน  (สํานักปลัด)
2) เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจําตําแหนงรองนายกองคการ
บริหารสวนตําบล จํานวน 2 ราย ตั้งไว จํานวน 12 เดือน  (สํานัก
ปลัด)
        โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงิน
เดือนคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายก
องคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการ
นายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการสภาองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2557

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

1) เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษนายกองคการบริหารสวนตําบล
จํานวน 1 ราย  ตั้งไว จํานวน 12 เดือน (สํานักปลัด)
2) เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษรองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน  2  ราย  ตั้งไวจํานวน  12  เดือน  (สํานักปลัด)
        โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยเงิน
เดือนคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายก
องคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการ
นายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการสภาองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2557  
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เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการ
บริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบลจํานวน 1 ราย   ตั้งไว จํานวน  12 เดือน (สํานักปลัด)
        โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงิน
เดือนคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายก
องคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการ
นายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการสภาองคการ
บริหารสวนตําบล
พ.ศ. 2554   แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557  

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 1,713,600 บาท

1) เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 1 ราย   ตั้งไว จํานวน 12 เดือน (สํานักปลัด)
2) เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรองประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบลจํานวน 1 ราย ตั้งไว จํานวน 12 เดือน  (สํานักปลัด)
3) เพื่อจายเป็นคาตอบแทนสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 16 ราย ตั้งไว จํานวน 12 เดือน  (สํานักปลัด)
4) เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเลขานุการสภาองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 1 ราย ตั้งไว จํานวน  12  เดือน  (สํานักปลัด) 
        โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วา
ดวย  เงินเดือนคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รอง
นายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบลรองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายก
องคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2554 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,646,080 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,713,080 บาท

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

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 84,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆของพนักงานสวนตําบล ตําแหนงปลัด
องคการบริหารสวนตําบล  ตั้งไว จํานวน 12 เดือน (สํานักปลัด)
       พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นพ.ศ
. 2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล จังหวัด
บุรีรัมย  เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ประกาศคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบล จังหวัดบุรีรัมย เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล 

เงินประจําตําแหนง จํานวน 168,000 บาท

1. เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจําตําแหนงปลัดองคการบริหาร
สวนตําบล  ตั้งไวจํานวน  12  เดือน (สํานักปลัด)
2. เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจําตําแหนงรองปลัดองคการ
บริหารสวนตําบล ตั้งไวจํานวน  12  เดือน  (สํานักปลัด)
3. เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจําตําแหนงหัวหนาสํานักปลัด ตั้ง
ไว จํานวน  12  เดือน (สํานักปลัด)
        ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบล จังหวัดบุรีรัมย เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล  
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 633,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 4
 ราย
ตั้งไว จํานวน  12  เดือน  (สํานักปลัด)
        ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2542 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง (ฉบับที่ 6) ลง
วันที่ 12 ตุลาคม 2559 และมติคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดบุรีรัมย  

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 48,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจางตามภารกิจ
จํานวน  2 ราย  ตั้งไว จํานวน  12  เดือน เป็นเงิน  48,000
.- บาท (สํานักปลัด)
        ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2542 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง (ฉบับที่ 6) ลง
วันที่ 12 ตุลาคม 2559 และมติคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดบุรีรัมย  

งบดําเนินงาน รวม 1,511,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 148,000 บาท
คาเชาบาน จํานวน 108,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาเชาบานหรือคาเชาซื้อของพนักงานสวนตําบล
ตามสิทธิที่จะไดรับ   ตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ของ ดังนี้ (สํานักปลัด) 
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบาน ขาราชการ
สวนทองถิ่นพ.ศ. 2548 
     2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
     3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
     4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวัน
ที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิก
จายคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น  และแกไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน                                        
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 40,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของผูบริหาร พนักงาน
สวนตําบลตามสิทธิที่ควรจะไดรับ  ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ
ที่เกี่ยวของ ดังนี้  (สํานักปลัด)
      1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 
     2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 
    3) หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุดที่ 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 

ค่าใช้สอย รวม 673,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

1. คาเย็บหนังสือ หรือเขาปกหนังสือ พรอมถายเอกสาร จํานวน 30,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเย็บหนังสือหรือเขาปก
หนังสือ หรือเอกสาร รูปเลม อื่นใด  ฯลฯ  (สํานักปลัด)

2. คาโฆษณาและเผยแพร จํานวน 20,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาจางเหมาทําป้ายหรือ แผงปดประกาศ การจาง
ทําโปสเตอร  การบันทึกภาพยนตวีดีโอเทป วีดีทัศน คาลาง
อัด  ขยายรูปถาย การจางโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธใน
สื่อ ประเภทตางๆ เชน วิทยุกระจาย เสียง โทรทัศน หนังสือ
พิมพ วารสาร แผนพับ ป้ายประชาสัมพันธ  สิ่งพิมพตางๆ ฯลฯ
  (สํานักปลัด)
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3. คาธรรมเนียมและคารางวัดที่ดิน จํานวน 20,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมรวมทั้งคาธรรมเนียมป้าย ยาน
พาหนะ 
คาธรรมเนียมศาล  คาธรรมเนียมที่ดิน  คารางวัดที่ดิน  และ คา
ธรรมเนียมอื่นใด ที่สามารถเบิกจายไดในประเภทรายจายนี้  
(สํานักปลัด)

4. คาจางเหมาบริการ จํานวน 204,000 บาท

1)  เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจางเหมาบริการทําความสะอาด
บริเวณอาคารสํานักงาน  คาบริการจัดสวน  แตงตนไม  ฯลฯ 
(สํานักปลัด) เดือนละ 8,000.- บาท จํานวน  12  เดือน เป็น
เงิน 96,000.- บาท
2)  เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจางเหมาบริการ ในการปฏิบัติ
งานบันทึกขอมูลในระบบและนอกระบบ งานบริหารทั่วไป ใน
สํานักปลัดและงานที่ไดรับมอบหมายเดือนละ  9,000
.- บาท จํานวน  12 เดือน เป็นเงิน  108,000.- บาท (สํานักปลัด)

5. คาจัดทําประกันภัยรถยนต จํานวน 9,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดทําประกันภัยรถยนต รถ
ราชการ ภาคสมัครใจ ในกลุมที่ 3  ในวงเงินคุมครองไม
เกิน 300,000.- บาท
ตอ คน  (สํานักปลัด)

6. คากําจัดสิ่งปฏิกูล จํานวน 3,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใชจายในการกําจัดสิ่งปฏิกูล ภายในองคการ
บริหารสวนตําบลโคกตูม ฯลฯ  (สํานักปลัด)
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

1. เพื่อจายเป็นคารับรองในการตอนรับบุคคล หรือคณะบุคคลที่
มานิเทศงานตรวจงาน หรือเยื่ยมชม หรือศึกษา ดูงานรวมทั้ง
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของในการรวมในการตอนรับ บุคคลหรือคณะ
บุคคล เชน   คาอาหาร คาเครื่องดื่ม  คาใชจายที่เกี่ยวของเนื่องใน
การเลี้ยงรับรองและ   คาบริการอื่นที่จําเป็นตองเกี่ยวกับการ
รับรอง โดยถือปฏิบัติ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท
 0808.4 /ว 2381 ลงวันที่ 28  กรกฎาคม 2548 เรื่องการตั้งงบ
ประมาณและการเบิกจายเงินคารับรองหรือคาเลี้ยงรับรองของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  ตั้งไว  5,000.- บาท  (สํานักปลัด)
2. เพื่อจายเป็นคาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถิ่นหรือ
คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ ที่ไดรับแตงตั้งตามกฏหมาย
หรือตามระเบียบ หรือหนังสือ   สั่งการ ของกระทรวงมหาดไทย
หรือการประชุมระหวาง   หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น  กับรัฐ
วิสาหกิจหรือเอกชน ฯลฯเชน  คาอาหาร คาเครื่องดื่ม เครื่องใชใน
การเลี้ยงรับรอง และคาบริการอื่น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.4 /ว 2381 ลงวันที่ 28
 กรกฎาคม 2548 เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิกจายเงิน
คารับ  ตั้งไว  5,000.- บาท   (สํานักปลัด)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

1. การเลือกตั้งนายก องคการบริหารสวนตําบลและสมาชิกองคการ
บริหารสวนตําบล

จํานวน 60,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดทําโครงการเลือกตั้งของ
องคการบริหารสวนตําบลโคกตูม ตามที่คณะกรรมการการเลือก
ตั้งกําหนด (กรณีครบวาระยุบสภากรณีแทนตําแหนงที่วาง
และ กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งใหมีการเลือกตั้งใหม และ
กรณีอื่นๆ) อีกทั้ง ใหความรวมมือในการประชาสัมพันธ
การณรงค หรือการใหขอมูลขาวสาร แกประชาชนใหทราบถึง
สิทธิ และหนาที่และการมีสวนรวมทางการเมืองในการเลือกตั้ง
สภาผูแทนราษฎรและหรือ สมาชิกวุฒิสภา โดยจายเป็นคาใชจาย
เกี่ยวกับการจัด สถานที่ คาวัสดุ เครื่องเขียน  และอุปกรณ  คา
ถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ  คาหนังสือ คาใชจายใน
การติดตอสื่อสารคาอุปกรณตางๆ  คาของสมนาคุณ คาอาหาร
วาง และเครื่องดื่มสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คายานพาหนะ คา
ป้ายโครงการ คาป้ายประชาสัมพันธ คาตอบแทนคณะกรรมการ
คาใชจายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการตามหนังสือสั่งการ
ดังนี้ 
      1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เรื่องซักซอมแนวทาง การจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  
      2) ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวย การเลือก
ตั้ง สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. 2545แกไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554
        ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถิ่นหาป (พ.ศ. 2561- 2565)
หนาที่  147 ขอที่ 1  (สํานัดปลัด)
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2. โครงการอบรม ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ใหกับคณะผูบริหาร 
สมาชิก อบต. พนักงานสวนตําบล ลูกจาง พนักงานจาง หัวหนาสวน
ราชการ และผูนําชุมชน

จํานวน 150,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดทําโครงการฝกอบรมศึกษาดู
งาน ใหกับพนักงานสวนตําบล  ลูกจางประจํา  พนักงานจาง 
คณะผูบริหาร สมาชิกสภาหัวหนาสวนราชการ และผูนําชุมชนวัตถุ
ประสงค โครงการเพื่อใหผูบริหารสมาชิกสภาและเจาหนาที่
องคการบริหารสวนตําบลโคกตูม  มีความรูความเขาใจระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน อันจะนําไปสูการปฏิบัติ
งานที่ถูกตองตรงตามระเบียบและขอกฎหมายใหเป็นไปในแนว
ทางเดียวกัน โดยมีคาใชจายที่เกี่ยวของดังนี้ คาวัสดุเครื่อง
เขียน อุปกรณ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร
คาอาหาร คาป้ายโครงการ คาจางเหมารถ คาที่พัก คาของสัมนา
คุณและคาใชจายอื่นที่จําเป็นในการฝกอบรมสําหรับการจัดทํา
โครงการ ตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ ดังนี้
    1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ. 2537
    2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
    3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝก
อบรม ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
        ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหาป (พ.ศ. 2561 - 2565)
 หนา  149  ขอ 5  (สํานักปลัด)
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3. คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรม
ประชุม  สัมมนา  ในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักรของ
ผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาฯพนักงานสวนตําบลพนักงานจาง
รวมทั้งผูที่ไดรับคําสั่งจากนายกฯ ใหปฏิบัติหนาที่เพื่อประโยชน
ขององคการบริหารสวนตําบลโคกตูม โดยจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง  คาพาหนะ  คาเชาที่พัก  คาบริการจอดรถ   ณ  ทา
อากาศยาน  คาผานทางดวนพิเศษ   คาธรรมเนียมในการใช
สนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของดัง
นี้   
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย คาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555
  2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 
  3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น  (ฉบับ ที่ 3) พ.ศ. 2559  และ
แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
        ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่นหาป (พ.ศ. 2561 - 2565)
หนาที่  151  ขอ 10  (สํานักปลัด)

4. โครงการการลดขั้นตอนและระยะเวลา              
การปฏิบัติราชการ  เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชน

จํานวน 2,000 บาท

-  เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลา 
การปฏิบัติราชการ   คาบอรดประชาสัมพันธ   คาเอกสารประชา
สัมพันธ คาใชจายในการดําเนินโครงการ และคาใชจายอื่น
ที่จําเป็น ฯลฯ ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖  
        ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่นหาป (พ.ศ. 2561 - 2565)
หนาที่ 152 ขอ 12  (สํานักปลัด)
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5. งานรัฐพิธี จํานวน 15,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไมและพวง
มาลาพานพุม ตามความจําเป็น ฯลฯ ตามหนังสือสั่งการดังนี้
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวัน
ที่  7 มีนาคม 2561 เรื่อง การเบิกจายคาดอกไมเพื่อมอบใหบุคคล
ตางๆ คาพวงมาลา  และพานพุมประดับ ดอกไม  
        ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่นหาป (พ.ศ. 2561 - 2565
) หนาที่  150  ขอ  9  (สํานักปลัด)

6. โครงการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมใหกับ คณะผูบริหาร สมา
ชิกอบต.  พนักงานสวนตําบล   ลูกจาง และพนักงานจาง

จํานวน 10,000 บาท

-  เพื่อเป็นคาใชจายโครงการอบรมพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม 
ใหกับคณะผูบริหารสมาชิกสภาอบต.พนักงานสวนตําบลลูกจาง
ประจํา  และพนักงานจางทั่วไป  ใหมีคุณธรรม  จริยธรรมในการ
ปฏิบัติหนาที่โดยจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตง
สถานที่ โดยจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับการใช และการตกแตง
สถานที่  คาใชจายในพิธีเปดและปด  คาวัสดุ  เครื่องเขียน และ
อุปกรณ คาถายเอกสาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณ
วิทยากร คาอาหาร  คาป้ายโครงการ คาจางเหมารถ คาใชจาย
อื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ ตามระเบียบและหนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวของดังนี้
        1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ ศ 2537
        2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจ ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
        3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาใชจายในการ
ฝกอบรม ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
        ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่นหาป (พ.ศ. 2561 - 2565)
หนาที่ 148 ขอ 4  (สํานักปลัด)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 40,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงทรัพยสินสามารถใชงานไดตาม
ปกติเชนการบํารุงรักษา ยานพาหนะของทางราชการ ทั้งในการ
ซอมปกติและซอมกลาง  อุปกรณ สํานักงาน เครื่องปริ้น  เครื่อง
ปรับอากาศ
เครื่องคํานวณเลขมิตเตอร และซอมแซมทรัพยสินอื่นที่อยูในความ
ดูแลขององคการบริหารสวนตําบลโคกตูม (สํานักปลัด) ปฏิบัติดัง
นี้
    (1)  คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใช
สอย
    (2)  คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการบํารุงรักษาทรัพยสินให
จาย จากคาวัสดุ 
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ค่าวัสดุ รวม 295,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน  รายจายเพื่อใหใดมาซึ่งสิ่งของที่
มี ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร   หรือตามปกติมีอายุการใช
งาน ไมยืนยาว สิ้นเปลืองหมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น เชน หนังสือพิมพหนังสือ เอกสาร วารสาร แบบ
พิมพ  หมึกปากกา กระดาษ น้ําดื่ม ฯลฯ  (สํานักปลัด) รวมถึง
รายการ ดังตอไปนี้
    1. รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม  หรือปรับปรุง
วัสดุ   
    2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ     
    3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง คาภาษี
คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นตนตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
        1)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นดวน มากที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง  การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณของ  องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
        2)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน ที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  เรื่องแนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตาม หลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ การ
ใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป ใน
ระยะเวลาอันสั้น เชน สายไฟ ไฟฉาย หลอดไฟ ไฟ
สปอทตไลน ฯลฯ (สํานักปลัด) ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
        1)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณของ   องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
        2)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตาม หลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ 

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 60,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติ มีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น เชน แกวน้ํา จานรอง ไมกวาด ถวย ชาม ถาด
หมอ ชอน ถังแกส ฯลฯ  (สํานักปลัด)  ตามหนังสือสั่งการดังนี้   
    1)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่องการปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณของ องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
    2)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนที่สุด  ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตาม หลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ 
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง  รายจายเพื่อใหได
มาซึ่ง สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมี
อายุ การใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพ
ไป ในระยะเวลาอันสั้น เชน ไขควง ประแจ กรวยจราจร
คีมลอค ยางรถยนต น้ํามันเบรก เบาะรถ เครื่อง
ยนต (อะไหล) เบรก ครัช  ฯลฯ  (สํานักปลัด)  ตามหนังสือสั่งการ
ดังนี้    
    1)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน มาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่องการปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณของ  องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
    2)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน ที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 1248  ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตาม หลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ       

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 50,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่ง สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมี
อายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น เชน น้ํามันดีเซล  น้ํามันเบนซิล  และน้ํามัน
อื่น ๆ สําหรับรถยนตของทางราชการ รวมถึงสําหรับ ใชกับเครื่อง
จักรกล ฯลฯ  (สํานักปลัด) ตามหนังสือสั่งการดังนี้  
     1)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณของ  องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
     2)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน ที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 1248  ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตาม หลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ 
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 15,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่ง สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร   หรือตามปกตมี
อายุ การใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป   หรือเปลี่ยน
สภาพไป ในระยะเวลาอันสั้น เชน ขาตั้งกลอง เลนสซูม กระเป๋า
ใสกลองถายรูป พูกัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร เมมโมรีการด
 ภาพถายดาวเทียม รูปสีหรือขาวดําที่ไดจากการลาง อัดขยายฯลฯ
 (สํานักปลัด) ตามหนังสือสั่งการดังนี้    
    1)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนมาก ที่ มท
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณของ  องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
    2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  เรื่องแนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตาม หลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนและถาวร หรือตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป ในระยะ
เวลาอันสั้น  เชน  จานบันทึกขอมูล  อุปกรณบันทึกขอมูล เทป
บันทึกขอมูล   ตลับหมึกสําหรับปริ้นเตอรแบบเลเซอร   หนวย
ประมวลผล ฮารดิสกไดนร ซีดีรอม แผนกรองแสง ฯลฯ
       (สํานักปลัด) รวมถึงรายจายดังตอไปนี้   
    1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
    2. รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวย
หรือ ตอชุดไมเกิน 20,000  บาท 
    3. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงทรัพย
สิน ใหสามารถใชงานไดตามปกติ    
    4. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี
คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นตน ตามหนังสือสั่งการดังนี้ 
         1)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน มาก ที่
มท 0808.2/ว 1134  ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่องการปรับ
ปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
        2)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่
มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  เรื่องแนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 395,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 260,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าสําหรับอาคารสํานักงานอาคารสิ่งปลูก
สราง
อื่นรวมถึงทรัพยสินตางๆ ที่อยูในความรับผิดชอบขององคการ
บริหารสวนตําบล หรือองคการบริหารสวนตําบลใหการสนับสนุน 
(สํานักปลัด)
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คาบริการโทรศัพท จํานวน 10,000 บาท

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

คาบริการไปรษณีย จํานวน 5,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาบริการไปรษณียคาธนาณัติคาดวงตรา
ไปรษณียากร
คาเชาตูไปรษณีย คาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหาร การ
เงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)  (สํานักปลัด)

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 120,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เชน คาโทรภาพ
(โทรสาร)  คาเทเลกซ คาวิทยุติดตามตัว คาวิทยุสื่อสารคาสื่อสาร
ผานดาวเทียม คาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบอินเทอรเน็ตรวมถึง
อินเทอรเน็ตการด และคาสื่อสารอื่นๆ เชน คาเคเบิ้ลทีวีคาเชาชอง
สัญญาณดาวเทียม เป็นตน และใหหมายความรวมถึงคาใชจาย
เพื่อใหได   ใชบริการดังกลาวและคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการ
ใชบริการ  (สํานักปลัด)
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งบลงทุน รวม 183,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 183,700 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

1. เกาอี้สํานักงาน จํานวน 24,000 บาท

1.  เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน สําหรับผูบริหาร
จํานวน  3  ตัว ๆ ละ 5,000.- บาท เป็นเงิน  15,000
.-บาท โดย มีคุณลักษณะดังนี้
        เป็นเกาอี้โครงขาเหล็กชุบโครเมี่ยม ที่วางแขน PP Nano 
ขึ้นรูปแข็งแรง ดีไซนโมเดิรน โครงสรางแข็งแรง หนานุม นั่ง
สบาย ปรับระดับสูงต่ําดวยระบบไฮดรอลิค โยกเอนได รับน้ําหนัก
ไดถึง 100 กก. ขนาด (กxลxส) 60*48*104-114 cm.
2.  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน สําหรับพนักงานสวน
ตําบล  จํานวน  3  ตัวๆละ  3,000.- บาท  เป็นเงิน 9,000
.- บาท  มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้  
        เป็นเกาอี้ พนักพิงกลาง  มีลอเลื่อนได  มีทาวแขน  ปลาย
ขา  5  แฉก  ขาพลาสติกปรับระดับสูง – ต่ําดวยแกนเกลียว
ขนาด 62X44.5X94  เซนติเมตร  เบาะหนังพีวีซี   
        เป็นครุภัณฑที่ไมกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
และมีความจําเป็นที่จะตองซื้อตามราคาที่เคยซื้อในทองถิ่นโดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 08508.2 /ว 1989
 ลงวันที่ 22  มิถุนายน  2552  หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยว
ของ (ราคาตามทองตลาด)  (สํานักปลัด)
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2. เครื่องตัดสติ๊กเกอร จํานวน 15,000 บาท

-  เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดซื้อเครื่องตัดสติ๊กเกอร  จํานวน  1
 เครื่อง ๆ ละ 15,000.- บาท (สํานักปลัด) โดยมี คุณลักษณะดังนี้
    - พื้นที่ตัดสูงสุด 30.5 ซม x 61 ซม. เมื่อใชแผนรอง
ตัด และ 30.5 ซม. x 3 ม. เมื่อตัดวัสดุเป็นมวน
    - ความหนาสูงสุด 3 มิลลิเมตร
    - แรงตัดสูงสุด ใบมีดชอง 1
    - ชองเสียบ ยูเอสบี สําหรับอานและตัดไฟล
    - สามารถตัด ไวนิล วัสดุ Heat Transfer กระดาษ
แข็ง กระดาษภาพถาย กระดาษลูกฟูก ชิปบอรด ผา และอื่นๆ
    - การเชื่อมตอ ยูเอสบี ความเร็ว 2.0 หรือ บลูทูธไรสาย
    - ขนาดเครื่อง 57 ซม.x19.5 ซม.x17 ซม.
    - น้ําหนักเครื่อง 4.7 ก.ก.
        เป็นครุภัณฑที่ไมกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ และมีความจําเป็นที่จะตองซื้อตามราคาที่เคยซื้อในทอง
ถิ่น (ราคาตามทองตลาด) โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท  08508.2/ว 1989  ลงวันที่ 22
  มิถุนายน  2552  หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวของ  

3. โตะวางคอมพิวเตอร จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดซื้อโตะวางคอมพิวเตอร  จํานวน 1
  ตัว ราคา 2,000.-บาท (สํานักปลัด) โดยมีคุณลักษณะดังนี้
   โตะคอมพิวเตอร เมลามีน  หนาโตะหนา25 มม. เคลือบเมลา
มีน
กันน้ํา ทนความรอนและรอยขูดขีดขางหนา 18 มม. เคลือบ
ดวย PU Foil คุณภาพสูงขนาด 80x60x75 ซม. (กวางxลึกxสูง)
       เป็นครุภัณฑที่ไมกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
และมีความจําเป็นที่จะตองซื้อตามราคาที่เคยซื้อในทองถิ่น(ราคา
ตามทองตลาด) โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 08508.2 /ว 1989 ลงวันที่ 22  มิถุนายน  2552  หรือ
หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวของ     
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ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง

เครื่องพนยา สําหรับดับไฟ จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดซื้อเครื่องพนยา สําหรับดับไฟลาม
ทุง จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 15,000.- บาท (สํานักปลัด) โดยมี
คุณสมบัติดังนี้
    เป็นเครื่องยนต  4  จังหวะ ถังน้ําขนาดความจุ  25
 ลิตร  ความจุกระบอกสูบ 35.8 cc  กําลังเครื่องยนต ไมนอย
กวา  1.4  แรงมา
     เป็นครุภัณฑที่ไมกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
และมีความจําเป็นที่จะตองซื้อตามราคาที่เคยซื้อในทองถิ่น(ราคา
ตามทองตลาด) โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 08508.2 /ว 1989 ลงวันที่ 22  มิถุนายน  2552  หรือ
หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวของ 
   

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

1. เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 44,000 บาท

- เพื่อเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับประมวบ
ผล   จํานวน  2  เครื่อง ๆ ละ 22,000.- บาท  เป็นเงิน 44,000
.- บาท (สํานักปลัด) คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
     -  มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกน
หลัก       
(4 core) จํานวน 1 หนวย โดยมีคุณลักษณะใดอยางหนึ่ง หรือดี
กวา ดังนี้
   1) ในกรณีที่มีหนวยความจํา แบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 4 MB ตองมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 2.3 GHz และมีหนวย
ประมวลผลดานกราฟก (Graphics Processing Unit) ไมนอย
กวา 10 แกน หรือ
   2) ในกรณีที่มีหนวยความจํา แบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 6 MB ตองมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 1.8 GHz และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถในการ
ประมวลผลสูง
     - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาด
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ไมนอยกวา 8 GB
    - มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
นอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
นอยกวา 250 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 หรือดีกวา จํานวน ไมนอยกวา 1
 ชอง
   - สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth
     ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 

2. เครื่องพิมพเลเซอรหรือ LED ขาวดํา ชนิด Network แบบที่ 1 จํานวน 26,700 บาท
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-  เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอรหรือ LED 
ขาวดําชนิด Network แบบที่ 1 (28 หนา/นาที)  จํานวน  3
  เครื่อง ๆละ  8,900.- บาท เป็นเงิน  26,700.- บาท (สํานัก
ปลัด)   คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
    - มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi
    - มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 28
 หนาตอนาที (ppm)
    - สามารถพิมพเอกสารกลับหนาอัตโนมัติได
    - มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 128 MB
    - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดี
กวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
    - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอย
กวา 1 ชอง หรือ สามารถใชงานผานเครือขายไรสาย Wi-Fi  
 (IEEE 802.11b, g, n) ได
    - มีถาดใสกระดาษไดรวมกันไมนอยกวา 250 แผน
    - สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom
      ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563  
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3.  เครื่องพิมพเลเซอรหรือ LED สีชนิด Network แบบที่ 2 จํานวน 27,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอรหรือ LED สี
ชนิด Network แบบที่ 2 (27 หนา/นาที)  จํานวน  1
  เครื่อง ราคา 27,000 บาท  (สํานักปลัด) คุณลักษณะพื้นฐานดัง
นี้
    - มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600x600 dpi
    - มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมนอย
กวา 27 หนาตอนาที (ppm)
   - มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 27
 หนาตอนาที (ppm)
   - สามารถพิมพเอกสารกลับหนาอัตโนมัติได
   - มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 512 MB
   - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวน
ไมนอยกวา 1 ชอง
  - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอย
กวา 1 ชอง หรือ สามารถใชงานผานเครือขายไรสาย Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได
   - มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 250 แผน
   - สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom 
     เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ
และระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563    

4. เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จํานวน 30,000 บาท

-  เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2
 (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 1
 เครื่อง  ราคา 30,000.- บาท (สํานักปลัด)  คุณลักษณะพื้นฐาน
ดังนี้ 
      - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 6 แกน
หลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พื้นฐานไมนอย
กวา 3.2 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่
ตองใชความสามารถใน การประมวลผลสูง        จํานวน 1
 หนวย 
      - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
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นอยกวา 12 MB
       - มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยาง
ใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้ 
      1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มี
หนวยความจําขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ 
      2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ 
     3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการ
ใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพ ขนาดไมนอยกวา 2 GB – 
มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
นอยกวา 8 GB 5 
        -  มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความ
จุไมนอยกวา 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ
ไมนอยกวา 240 GB จํานวน 1 หนวย - มีDVD-RW หรือดี
กวา จํานวน 1 หนวย - มีชองเชื่อมตอระบบเครือ
ขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดี
กวา จํานวน ไมนอยกวา 1 ชอง 
       -  มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไม
นอยกวา 3 ชอง - มีแป้นพิมพและเมาส 
      -  มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
         เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15
 มีนาคม 2562             

งบรายจ่ายอื่น รวม 15,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 15,000 บาท
รายจายอื่น

โครงการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการองคการบริหารสวน
ตําบลโคกตูม

จํานวน 15,000 บาท
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-  เพื่อจายเป็นคาใชจายประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพื่อนําผล
การประเมินมาประกอบการวางแผนบริหารงานใหตอบสนองตอ
ความตองการของประชาชนและนําผลการประเมินมา ประกอบ
การขอกําหนดประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส) โดย
การจางหนวยงานหรือสถาบันที่เป็นกลางทําแบบ สํารวจ และ
ประเมินผลความพึงพอใจผูใชบริการ  
       ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหาป (พ.ศ. 2561 - 2565
) หนาที่  148 ขอที่ 3   (สํานักปลัด)

งบเงินอุดหนุน รวม 22,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 22,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

โครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น "สถานที่กลาง"

จํานวน 12,000 บาท

-  เพื่ออุดหนุนองคการบริหารสวนตําบลบานไทร  ซึ่งเป็นศูนย
กลางของอปท. ในเขตอําเภอประโคนชัย ประจําป 2564  ในการ
รวบรวมขอมูลปัญหาความตองการของประชาชน การประสาน
งานกับหนวยงานอื่นๆในการใหความชวยเหลือ ตามหนังสือ
องคการบริหารสวนตําบลบานไทร ที่ บร 74801/ว 86 ลงวัน
ที่  18  มิถุนายน  2563    
        ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย เงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองทองถิ่น พ.ศ. 2559  
        ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่นหาป (พ.ศ. 2561 - 2565)
หนาที่  103  ขอ 5  (สํานักปลัด)

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการสงเสริมงานรัฐพิธีประเพณี และงานสําคัญทางราชการ จํานวน 10,000 บาท

-  เพื่ออุดหนุนทั่วไปที่ทําการปกครองอําเภอประโคนชัย  ใหแกที่
ทําการปกครองอําเภอประโคนชัย เพื่อจาย เป็นคาใชจายตาม
โครงการสงเสริมงานรัฐพิธี และวันสําคัญทางราชการ  ประจําป
2564 ตามหนังสืออําเภอประโคนชัย ดวนที่สุด ที่ บร  0318 /ว
 585 ลงวันที่  5  มิถุนายน  2563
        ตามระเบียบวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองทองถิ่น
พ.ศ. 2559 
        ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหาป (พ.ศ.2561-2565)
หนาที่ 151  ขอ 11  (สํานักปลัด)
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,930,900 บาท
งบบุคลากร รวม 2,112,900 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,112,900 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,464,060 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบลในกองคลัง 5 อัตรา 
ตั้งไวจํานวน 12 เดือน (กองคลัง)
        ตามกรอบอัตรากําลังสามปฯ และพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2542 และประกาศ คณะ
กรรมการพนักงานสวนตําบล จังหวัดบุรีรัมย เรื่อง หลักเกณฑและ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวน
ตําบล

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจําตําแหนงผูอํานวยการกองคลัง 
ตั้งไว จํานวน 12 เดือน (กองคลัง)
      ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบล จังหวัดบุรีรัมย เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล 

คาจางลูกจางประจํา จํานวน 286,740 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาจางลูกจางประจํา 1 ราย ตั้งไว  12 เดือน 
(กองคลัง)
        ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2542 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง (ฉบับที่ 6) ลง
วันที่ 12 ตุลาคม 2559 และมติคณะกรรมการพนักงานสวนตํา
ลจังหวัดบุรีรัมย  
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 308,160 บาท

-   เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจาง ตามภารกิจ 2 ราย ตั้งไว
12 เดือน (กองคลัง)
      ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2542 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง (ฉบับที่ 6) ลง
วันที่ 12 ตุลาคม 2559 และมติคณะกรรมการพนักงานสวนตํา
ลจังหวัดบุรีรัมย  

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 11,940 บาท

1.  เพื่อจายเป็นคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจางตามภารกิจ
จํานวน 1 ราย ตั้งไว  จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน 11,940.- บาท
(กองคลัง)
        ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2542 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง (ฉบับที่ 6) ลง
วันที่ 12 ตุลาคม 2559 และมติคณะกรรมการพนักงานสวนตํา
ลจังหวัดบุรีรัมย   
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งบดําเนินงาน รวม 818,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 490,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 280,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่น สําหรับพนักงานสวน
ตําบลเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําป) สําหรับพนักงานสวน
ทองถิ่นลูกจางประจํา พนักงานจาง โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําป
แกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2557     
เป็นเงิน  100,000.-บาท (ทุกกอง)
-  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการขององคการ
บริหารสวนตําบลโคกตูม  ตามหนังสือสั่งการของกระทรวงการ
คลังที่ กค 0402.5/ว 85 ลงวันที่  6  กันยายน  2561  และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2850  ลง
วันที1่2  กันยายน  2561   เป็นเงิน  180,000.-บาท  (ทุกกอง)

คาเชาบาน จํานวน 180,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบล ผูสิทธิที่ดรับ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของ ขา
ราชการสวนทองถิ่น(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562  (กองคลัง)   ดังนี้
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบาน  ขา
ราชการสวนทองถิ่น 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   
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวน
ตําบล และผูที่มีสิทธิไดรับตามกฎหมาย (กองคลัง) ตามระเบียบ
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ (กองคลัง)  ดังนี้
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 
    2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
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

ค่าใช้สอย รวม 238,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

1. คาถายเอกสาร เขาเลม เย็บปก จํานวน 10,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร  คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ 
คาเชาทรัพยสิน ฯลฯ  (กองคลัง)

2. คาจางเหมาบริการ จํานวน 108,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจางเหมาบริการในการปฏิบัติงาน
ธุรการ กองคลัง  เดือนละ  9,000  จํานวน  12  เดือน  เป็น
เงิน 108,000.-บาท  (กองคลัง)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

1. โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ จํานวน 20,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใชจาย โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่เพื่อให
ความรูแกประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลโคกตูม ที่มี
หนาที่ชําระภาษี ประจําป 2564   โดยมีคาใชจายในการดําเนิน
โครงการดังนี้
คาป้ายโครงการ และคาใชจายอื่น ฯ  ตามระเบียบพระราช
บัญญัติภาษีบํารุงทองที่  พ.ศ. 2508  
        ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่นหาป (พ.ศ. 2561 - 2565)
หนาที่ 153  ขอ 1  (กองคลัง)

2. คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 70,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ในราช
อาณาจักร และนอกราชอาณาจักร โดยจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยงเดิน
ทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน
คาผานทางดวนพิเศษคาธรรมเนียมในการใชสนามบิน    คาลง
ทะเบียนตางๆ ที่จําเป็นในการเดินทางไปราชการ ของพนักงาน
สวนตําบล และพนักงานจางสวนตําบล ที่เดินทางไปประชุมอบรม
สัมนา ดูงาน หรือไปติดตอราชการ  ตามระเบียบและหนังสือ ที่
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. 2559และแกไข
เพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
         ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่นหาป (พ.ศ. 2561 - 2565)
หนาที่  153 ขอ 2  (กองคลัง)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ เชนการบํารุงรักษา ยานพาหนะของทาง
ราชการ ทั้งในการซอมปกติและซอมกลาง  อุปกรณสํานัก
งาน เครื่องปริ้น  เครื่องปรับอากาศ เครื่องคํานวณเลขมิ
ตเตอร และซอมแซมทรัพยสินอื่นที่อยูในความดูแลขององคการ
บริหารสวนตําบลโคกตูม  (กองคลัง)
ปฏิบัติดังนี้
        (1)  คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคา
ใชสอย
        (2)  คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการบํารุงรักษาทรัพยสินใหจาย
จากคาวัสดุ
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ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน  รายจายเพื่อใหใดมาซึ่งสิ่งของที่
มี ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช
งานไมยืนยาว สิ้นเปลืองหมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น เชน หนังสือพิมพหนังสือ เอกสาร วารสาร แบบ
พิมพ หมึก ปากกา กระดาษฯลฯ (กองคลัง) รวมถึงรายจาย ดังตอ
ไปนี้
    1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ
    2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ    
    3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี
คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นตนตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
        1)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน มาก ที่
มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่องการปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณของ องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
        2)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน ที่สุด ที่
มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  เรื่องแนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตาม หลักการ
จําแนกประเภท รายจายตามงบประมาณ
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะ โดยสภาพไมคงทนและถาวร หรือตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง  หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น เชน จานบันทึกขอมูล อุปกรณบันทึกขอมูล เทป
บันทึก ขอมูล ตลับหมึก  สําหรับปริ้นเตอรแบบเลเซอร หนวย
ประมวลผล ฮารดิสกไดนร ซีดีรอม แผนกรองแสง ฯลฯ 
(กองคลัง)  รวมถึง รายจายดังตอไปนี้  
     1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
     2. รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอ
หนวย หรือตอชุดไมเกิน 20,000  บาท 
     3. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซม บํารุง
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ    
     4. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี
คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นตน ตามหนังสือสั่งการดังนี้ 
        1)  หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน มาก ที่
มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่องการปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณของ องคกรปก
ครองสํวนทองถิ่น 
        2)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน ที่สุด ที่
มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  เรื่อง แนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตาม หลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

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

-  เพื่อจายเป็นคาบริการไปรษณีย คาธนาณัติ คาดวงตราไปรษณี
ยากร คาเชาตูไปรษณีย คาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบ
บริหาร 
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)  (กองคลัง)
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 928,620 บาท

งบบุคลากร รวม 445,620 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 445,620 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 325,620 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล ในสํานักปลัด 1
 อัตรา 
ตั้งไว จํานวน 12  เดือน (สํานักปลัด)
        ตามกรอบอัตรากําลังสามปฯ และพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และประกาศคณะ
กรรมการ พนักงานสวนตําบล จังหวัดบุรีรัมย เรื่อง หลักเกณฑ
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวน
ตําบล 

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 108,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางทั่วไป จํานวน  1
 ราย      
 ตั้งไว  12 เดือน เป็นเงิน 108,000.-  บาท  (สํานักปลัด)
        ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2542 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง (ฉบับที่ 6) ลง
วันที่ 12  ตุลาคม  2559  และมติคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบลจังหวัดบุรีรัมย  

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 12,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจางทั่ว
ไป จํานวน
1 ราย  ตั้งไว จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน 12,000.- บาท  
(สํานักปลัด)
        ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2542 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
สวนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง (ฉบับที่ 6) 
ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 และมติคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบลจังหวัดบุรีรัมย  
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งบดําเนินงาน รวม 468,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 120,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 80,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นผูปฏิบัติราชการ  คาป่วยการชดเชยการงานหรือ
เวลาที่เสียไปของ อปพร. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวย การเบิกคาใชจายใหแกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2560 (สํานักปลัด)

คาเชาบาน จํานวน 30,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาเชาบานหรือคาเชาซื้อของพนักงานสวนตําบล
ตามสิทธิที่จะไดรับ (สํานักปลัด) ตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวของ ดังนี้ 
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานขาราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ.  2548   
     2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของ  ขา
ราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที2่) พ.ศ. 2551 
    3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที3่) พ.ศ. 2559
   4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวัน
ที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับ การเบิก
จายคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของผูบริหาร พนักงาน
สวนตําบล (สํานักปลัด) ตามสิทธิที่ควรจะไดรับตามระเบียบและ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ ดังนี้ 
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 
    2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่3) พ.ศ. 2549
    3) หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลง
วันที่ 28 มิถุนายน2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการ
ศึกษาและคาเลาเรียน 
    4) หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ 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                                
       

ค่าใช้สอย รวม 198,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

1. คาจางเหมาบริการ จํานวน 108,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจางเหมาพนักงานประจํารถบรรทุกน้ําเอนก
ประสงค
(พนักงานดับเพลิง) จํานวน 1  นาย  เดือนละ 9,000.- บาท       
เป็นเงิน 108,000.- บาท  (สํานักปลัด)

2. การจัดทําประกันภัยรถยนต (รถกูชีพ) จํานวน 10,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดทําประกันภัยรถยนต รถกูชีพ
เป็นเงิน 20,000.- บาท  (สํานักปลัด)

3. การจัดทําประกันภัยรถน้ําอเนกประสงค จํานวน 20,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดทําประกันภัยรถยนต  รถน้ํา
อเนกประสงค เป็นเงิน 45,000.-บาท  (สํานักปลัด)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

1. คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรม
ประชุม สัมมนา ในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร ของ
พนักงานสวนตําบลพนักงานจาง รวมทั้งผูที่ไดรับคําสั่งจากนายกฯ
ใหปฏิบัติหนาที่ เพื่อประโยชนขององคการบริหารสวนตําบล
โคกตูม โดยจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก 
คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คา
ธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ และคาใชจาย
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ  ดังนี้  (สํานักปลัด)
    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 154  ขอ 1

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงทรัพยสินสามารถใชงานไดตาม
ปกติเชน การบํารุงรักษารถกูชีพ รถน้ําอเนกประสงค ทั้งซอมกลาง
และซอมปกติ ทั้งในการซอมปกติและซอมกลาง  อุปกรณสํานัก
งาน 
เครื่องปริ้น  เครื่องปรับอากาศ เครื่องคํานวณเลขมิตเตอร และ
ซอมแซมทรัพยสินอื่นที่อยูในความดูแลขององคการบริหารสวน
ตําบลโคกตูม  (สํานักปลัด) ปฏิบัติดังนี้ 
    (1)  คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใช
สอย
    (2)  คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการบํารุงรักษาทรัพยสินใหจายจาก
คาวัสดุ  
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ค่าวัสดุ รวม 150,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน  รายจายเพื่อใหใดมาซึ่งสิ่งของที่
มี ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช
งานไมยืนยาว สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น เชน หนังสือพิมพหนังสือ เอกสาร วารสาร แบบพิมพหมึก
ปากกา กระดาษ น้ําดื่ม ฯลฯ  (สํานักปลัด) รวมถึงรายจายดังตอ
ไปนี้  
   1. รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ   
   2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ    
   3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี
คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นตนตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
       1)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่องการปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณของ องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
      2)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 1248  ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตาม หลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ      
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลืองหมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น เชน สายไฟ ไฟฉาย หลอดไฟ ไฟสปอทตไลน ฯลฯ
  (สํานักปลัด)  ตามหนังสือสั่งการดังนี้ 
    1)  หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก 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   

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่ง สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมี
อายุ การใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง  หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้น เชน ไขควง ประแจ  กรวยจราจร  คีม
ลอคยางรถยนต น้ํามันเบรก เบาะรถ เครื่องยนต  (อะไหล) เบรก
ครัช ฯลฯ     (สํานักปลัด)  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 
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นรายจายเพื่อใหไดมาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น เชน น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิล  และน้ํามัน
อื่นๆ สําหรับรถยนตของทางราชการ รวมถึงสําหรับใชกับเครื่อง
จักรกล ฯลฯ  (สํานักปลัด)  ตามหนังสือสั่งการดังนี้  
     1)  หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน มาก ที่ มท
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณของ องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
     2)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน ที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 1248  ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตาม หลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร รายจายเพื่อใหไดมาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น เชน ขาตั้งกลอง เลนสซูม กระเป๋าใสกลอง
ถาย รูป พูกัน สีกระดาษเขียนโปสเตอร  เมมโมรีการดภาพถาย
ดาวเทียม รูปสีหรือขาวดําที่ไดจากการลาง อัดขยาย ฯลฯ   
(สํานักปลัด) ตามหนังสือสั่งการดังนี้  
    1)  หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน มาก ที่ มท
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณของ  องคกร
ปกครองสํวนทองถิ่น 
    2)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน ที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตาม หลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่ง
สิ่ง ของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนและถาวร หรือตามปกติมี
อายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไป
ใน ระยะเวลาอันสั้น เชน  จานบันทึกขอมูล อุปกรณบันทึก
ขอมูล  เทปบันทึกขอมูล  ตลับหมึกสําหรับปริ้นเตอรแบบ
เลเซอร   หนวยประมวลผล ฮารดิสกไดนร ซีดีรอม แผนกรอง
แสง ฯลฯ     
(สํานักปลัด)  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้ 
    1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
    2. รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวย
หรือตอชุดไมเกิน 20,000  บาท 
    3. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงทรัพยสิน
ใหสามารถใชงานไดตามปกติ    
    4. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี
คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นตน ตามหนังสือสั่งการดังนี้ 
       1)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ 
มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่องการปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณของ  องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
      2)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 1248  ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตาม หลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
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วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 30,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องดับเพลิงจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของ ที่
มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนและถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช
งานไมยืนนาน  สิ้นเปลืองหมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน ระยะ
เวลาอันสั้น เชนสายสงน้ํา สายดูดน้ํา สายดับเพลิง หัวฉีด ขอแยก
ขอตอตางๆ ชุดดับเพลิงภายนอกอาคาร คาเปลี่ยนถายน้ํายาเคมี
ดับเพลิง ถังดับเพลิง ฯลฯ   สํานักปลัด) 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

งบเงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

1. โครงการฝกซอมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 5,000 บาท

-  เพื่ออุดหนุนทั่วไปกิจกรรมป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับ
อัคคีภัยใหแกที่ทําการปกครองอําเภอประโคนชัย  เพื่อจายเป็นคา
ใชจาย
ตามโครงการฝกซอมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย  ประจําป  2564 ตามหนังสืออําเภอประโคนชัย ที่ บร 0318
/ว 585 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2563
       ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกร                        
ปกครองทองถิ่น พ.ศ. 2559  
        ปรากฎแผนพัฒนาทองถิ่นหาป (พ.ศ. 2561 -  2565)
หนาที่ 101   ขอ  9  (สํานักปลัด)
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2. โครงการฝกอบรมทบทวนและการสวนสนามวัน อปพร. จํานวน 10,000 บาท

-  เพื่ออุดหนุนทั่วไปกิจกรรมป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับ
อัคคีภัยใหแกที่ทําการปกครองอําเภอประโคนชัย  เพื่อจายเป็นคา
ใชจายตามโครงการฝกอบรมทบทวนและการสวนสนามวัน อป
พร. ประจําป 2563 ตามหนังสืออําเภอประโคนชัย ที่ บร 0318/ว
 585 ลงวันที่  5  มิถุนายน  2563
        ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองทองถิ่นพ.ศ. 2559  
        ปรากฎแผนพัฒนาทองถิ่นหาป (พ.ศ. 2561 - 2565)
หนาที่ 100 ขอ 8   (สํานักปลัด)

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 550,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 550,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 550,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

1. โครงการแพทยฉุกเฉิน จํานวน 450,000 บาท

-   เพื่อเป็นคาใชจายในโครงการแพทยฉุกเฉิน อบต.โคกตูม ใน
การเหมาบริการอาสากูชีพ 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  (สํานักปลัด)
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2. โครงการซอมแผนระงับอัคคีภัย จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดโครงการซอมแผนและระงับ
อัคคีภัย ใหกับประชาชนในตําบลโคกตูม ไดเกิดความรูความเขา
ใจในการป้องกันและลดการเกิดอัคคีภัยและปฏิบัติตนขณะเกิด
อัคคีภัยได  โดยจายเป็นคาใชในการดําเนินโครงการไดแก  คา
ป้ายโครงการ  คาใชจายในพิธีเปดและปด  คาวัสดุ  เครื่อง
เขียน  และอุปกรณ   คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณ
วิทยากร  คาอาหาร  และ  คาใชจายอื่นที่จําเป็น รายละเอียด
ตาม  โครงการฯ ตามระเบียบ กฎหมาย และ หนังสือสั่งการ ดังนี้
      1) พระราชบัญญัติสภาตําบล และองคการบริหาร สวน
ตําบล พ.ศ. 2537  และแกไข เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
     2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝก
อบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
      ปรากกฎในแผนพัฒนาทองถิ่นหาป (พ.ศ. 2561-2565
) หนาที่  98 ขอ  1 (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  จากการใชยวดยานพาหนะ บนทองถนน และ
การ ใหความชวยเหลือ ผูประสบภัย ในการกูชีพและกูภัย จาก
อุบัติเหตุบนทองถนน โดยใหบริการ ใหความชวยเหลือ แนะนําผู
ใชรถใชถนนสัญจรไปมา ใหความชวยเหลือ การปฐมพยาบาลผู
ประสบเหตุ โดยผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนและในชวงเทศกาลวัน
สงกรานต ป 2564 โดยจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับการดําเนิน
โครงการดังนี้ เชน   คาป้ายโครงการ  คาวัสดุ อุปกรณ และคาใช
จายอื่นที่จําเป็น รายละเอียดตาม โครงการฯ ตาม
ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ ดังนี้
      พระราชบัญญัติสภาตําบล และองคการบริหารสวนตําบลพ.ศ
. 2537  และแกไข เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552)
พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 
     ปรากกฎในแผนพัฒนาทองถิ่นหาป  (พ.ศ.2561 - 2565
) หนาที่  100 ขอ  6  (สํานักปลัด)
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4. โครงการเตรียมความพรอมและลดอุบัติเหตุทางถนน ชวงเทศกาล
วันปใหม

จํานวน 5,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุใน
ชวงเทศกาล  ปใหม  วัตถุประสงคโครงการเพื่อใหบริการ
ประชาชน ในชวงเทศกาลปใหมและใหคําแนะนํานักเดิน
ทาง   นักทองเที่ยว  ในการเดินทางผานในพื้นที่ตําบลโคกตูมไป
ยังสถานที่ ทองเที่ยว  เพื่อเป็นการสอดสองป้องปรามผูที่มีปัจจัย
เสี่ยงตอ การที่จะกอใหเกิดอุบัติเหตุ  เพื่อเป็นการป้องกัน  และลด
ปัญหาอุบัติเหตุ  จากการใชยวดยานพาหนะบนทองถนน และ
การ ใหความชวยเหลือผูประสบภัย ในการกูชีพและกูภัย
จาก อุบัติเหตุบนทองถนน โดยใหบริการใหความชวยเหลือ แนะ
นําผูใชรถใชถนนสัญจรไปมา ใหความชวยเหลือ การปฐมพยาบาล
ผูประสบเหตุ โดยผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนและในชวงเทศกาลป
ใหม  2564 โดยจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับการดําเนินโครงการ ดัง
นี้ เชน   คาป้ายโครงการ  คาวัสดุ อุปกรณ  และคาใชจายอื่นที่จํา
เป็น รายละเอียดตาม โครงการฯ
ตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการดังนี้
      พระราชบัญญัติสภาตําบล และองคการบริหารสวนตําบลพ.ศ
. 2537  และแกไข เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 
      ปรากกฎในแผนพัฒนาทองถิ่นหาป (พ.ศ.2561 - 2565) 
หนาที่  100  ขอ 5  (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
จําเป็นสําหรับ การจัดทําโครงการ  ตามระเบียบและหนังสือสั่ง
การที่เกี่ยวของดังนี้
       1) พระราชบัญญัติสภาตําบล และองคการบริหาร สวน
ตําบล พ.ศ. 2537  และแกไข เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
       2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝก
อบรม ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2557
          ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่นหาป (พ.ศ. 2561-2565
) หนาที่ 99 ขอ 3   (สํานักปลัด)   
       

6. โครงการอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จํานวน 50,000 บาท

-   เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการ ฝกอบรมหลักสูตรอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อปพร.ภายในตําบลโคกตูม
ในการเตรียมความพรอมปฏิบัติงาน  อยูเสมอ โดยจายเป็นคาใช
จายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่  คาใชจายในพิธีเปด
และปด  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ  คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  คาป้ายโครงการ คา
วัสดุเครื่องแตงกายและ คา ใชจายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทํา
โครงการ  ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ที่เกี่ยวของดังนี้
     1) พระราชบัญญัติสภาตําบล และองคการบริหาร สวน
ตําบล พ.ศ. 2537  และแกไข เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
     2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝก
อบรม ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2557
       ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่นหาป (พ.ศ. 2561-2565
) หนาที่ 100 ขอ 4  (สํานักปลัด)
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 2,334,460 บาท

งบบุคลากร รวม 2,033,460 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,033,460 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,192,620 บาท

    1. เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบลกองการศึกษาฯ
2  อัตรา  ตั้งไวจํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน 688,140.- บาท    
(กองการศึกษาฯ)
    2. เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกครูกองการศึกษาฯ จํานวน 2
 อัตรา
ตั้งไวจํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  504,480.- บาท                
(กองการศึกษาฯ)
        ตามกรอบอัตรากําลังสามปฯ และพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และประกาศคณะ
กรรมการพนักงานสวนตําบล จังหวัดบุรีรัมย เรื่อง หลักเกณฑและ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวน
ตําบล 

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจําตําแหนง ผูอํานวยการกองการ
ศึกษา  ตั้งไวจํานวน  12  เดือน  (กองการศึกษาฯ)
        ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบล จังหวัดบุรีรัมย เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล 
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 728,400 บาท

    1. เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ  2 ราย 
ตั้งไวจํานวน  12 เดือน  เป็นเงิน 296,400.-บาท (กองการ
ศึกษาฯ)
    2. เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางทั่วไป 4 ราย ตั้งไว
จํานวน  12 เดือน   เป็นเงิน 432,000.- บาท (กองการศึกษาฯ)
        ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2542 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง (ฉบับที่ 6) ลง
วันที่ 12 ตุลาคม 2559 และมติคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดบุรีรัมย   

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 70,440 บาท

1. เพื่อจายเป็นคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจางตามภารกิจ
จํานวน  2 ราย  ตั้งไวจํานวน  12  เดือน เป็นเงิน  22,440.- บาท
(กองการศึกษาฯ)
2. เพื่อจายเป็นคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจางทั่วไป
จํานวน 4 ราย  ตั้งไวจํานวน  12  เดือน เป็นเงิน  48,000.- บาท
(กองการศึกษาฯ)
       ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2542 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
สวนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง (ฉบับที่ 6)
ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 และมติคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบลจังหวัดบุรีรัมย 
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งบดําเนินงาน รวม 298,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 118,000 บาท
คาเชาบาน จํานวน 108,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาเชาบานหรือคาเชาซื้อของพนักงานสวนตําบล
ตามสิทธิที่จะไดรับ (กองการศึกษา) ตามระเบียบและหนังสือสั่ง
การที่เกี่ยวของ ดังนี้ 
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานขาราชการ
สวนทองถิ่นพ.ศ.  2548   
     2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของ  ขา
ราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที2่) พ.ศ. 2551 
    3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที3่) พ.ศ. 2559
   4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวัน
ที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับ การเบิก
จายคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น
        

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของผูบริหาร พนักงาน
สวนตําบลตามสิทธิที่ควรจะไดรับ (กองการศึกษา) ตามระเบียบ
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ ดังนี้   
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 
    2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น(ฉบับที่3) พ.ศ. 2549 
    3) หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257 ลง
วันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงิน บํารุงการ
ศึกษาและคาเลาเรียน 
   4) หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0809.3/ว1013 ลงวัน
ที่ 18 กุมภาพันธ 2559  เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการ เกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตร 
   5) หนังสือกระทรวง มหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวัน
ที่ 9 สิงหาคม  2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุง การศึกษา
และคาเลาเรียน
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ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

1. คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ จํานวน 5,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาจางในการเย็บหนังสือ หรือเขาปกหนังสือหรือ
เอกสารรูปเลมอื่นใด  (กองการศึกษาฯ)

2. คาโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาจางเหมาทําป้ายหรือแผงปดประกาศ  การจาง
ทําโปสเตอรการบันทึกภาพยนตร  วีดีโอเทป  วีดีทัศนคาลางอัด
ขยายรูปถาย  การจางโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ  ในสื่อ
ประเภท ตาง ๆ เชน วิทยุกระจายเสียง  โทรทัศน  หนังสือพิมพ  
วารสาร  แผนพับ  ป้ายประชาสัมพันธ   สิ่งพิมพตาง ๆ  ฯลฯ
   (กองการศึกษาฯ)

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  คา
อาหาร  คาเครื่องดื่ม คาของขวัญ  คาพิมพเอกสาร  คา
บริการ  คาใชจายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองและคาใชจาย
อื่น ซึ่งจําเป็นตองจายที่เกี่ยวกับการรับรองในการตอนรับบุคคล
หรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงานเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดู
งาน (กองการศึกษาฯ)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

1. คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 80,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการ หรือไป
อบรม ประชุม สัมมนา ในราชอาณาจักร และนอกราช
อาณาจักร ของพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง รวมทั้งผูที่ไดรับ
คําสั่งจากนายกฯ ใหปฏิบัติหนาที่เพื่อประโยชนขององคการ
บริหารสวนโคกตูม โดยจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
พาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ  ณทาอากาศยาน คาผาน
ทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาลงทะเบียน
ตางๆ 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
แกไขเพิ่มใติมจนถึงปัจจุบัน 
         ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่นหาป (พ.ศ. 2561 - 2565
) หนาที่  155 ขอที่  1   (กองการศึกษาฯ)  

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑวัสดุครุภัณฑ
ตางๆ เชน ซอมแซมเครื่องคอมพิวเตอร เครื่องคํานวณเลข โตะทํา
งาน เกาอี้ เครื่องปรับอากาศ และ หรือทรัพยสินที่อยูในความดูแล
ขององคการบริหารสวนตําบล ฯลฯ (กองการศึกษาฯ)
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ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน  รายจายเพื่อใหใดมาซึ่งสิ่งของที่
มี ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช
งาน ไมยืนยาว สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลา อันสั้น เชน หนังสือพิมพหนังสือ เอกสาร วารสาร แบบ
พิมพ หมึก ปากกา กระดาษ น้ําดื่ม ฯลฯ  (กองการศึกษาฯ) รวม
ถึงรายจายดังตอไปนี้ 
   1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง  ตอเติม  หรือปรับปรุง
วัสดุ   
   2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุง
รักษา ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ    
   3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นตนตามหนังสือ สั่งการ  ดังนี้
       1)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นดวนมาก ที่ มท
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณของ องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
      2)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตาม หลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่ง
สิ่ง ของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนและถาวร หรือตามปกติมี
อายุการใช งานไมยืนนาน  สิ้นเปลืองหมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปใน ระยะเวลาอันสั้น เชน อุปกรณบันทึกขอมูล เทปบันทึก
ขอมูล หัวพิมพหรือแถบสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร แผนกรอง
แสง กระดาษตอเนื่อง เมนบอรด เมมโมรี่ชิป และอื่นๆ (กองการ
ศึกษาฯ)  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้  
     1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ    
     2. รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอ
หนวย หรือ ตอชุด ไมเกิน 20,000  บาท 
     3. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุง
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ    
     4. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นตน ตามหนังสือสั่งการดังนี้ 
        1)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น  ดวน มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณของ องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
        2)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน ที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559เรื่อง แนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตาม หลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
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งบลงทุน รวม 3,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 3,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน จํานวน 3,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน  จํานวน  1  ตัว ๆ
  ละ  3,000  บาท มีลักษณะพื้นฐาน  ดังนี้  เป็นเกาอี้   พนักพิง
กลาง  มีลอเลื่อนได  มีทาวแขน  ปลายขา  5  แฉก  ขาพลาสติก
ปรับระดับสูง - ต่ํา  ดวยแกนเกลียวขนาดไมนอย
กวา 62x44.5x94 เซนติเมตร  เบาะหนังพีวีซี  (กองการ
ศึกษาฯ) ครุภัณฑที่ไมกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ
และมีความจําเป็นที่จะตองซื้อตามราคาที่เคย ซื้อในทองถิ่น  โดย
ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  08508.2/ว
 1989  ลงวันที่  22  มิถุนายน  2552  หรือหนังสือสั่งการอื่นที่
เกี่ยวของ  

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 5,163,222 บาท
งบดําเนินงาน รวม 2,561,022 บาท

ค่าใช้สอย รวม 1,091,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

1. คาใชจายในการจางเหมาบริการทําความสะอาดบริเวณอาคาร
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลโคกตูม

จํานวน 84,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นใชจายในการจางเหมาบริการทําความสะอาด
บริเวณอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลโคกตูม,  คาบริการจัด
สวน, แตงตนไม  ฯลฯ  เดือนละ 7,000.-  บาท เป็นเงิน 84,000
.-  บาท 
(กองการศึกษาฯ)
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2. คาใชจายในการจางเหมาบริการทําความสะอาดบริเวณอาคาร
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเปลี่ยนราษฎรอนุสรณ

จํานวน 84,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นใชจายในการจางเหมาบริการทําความสะอาด
บริเวณอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลเปลี่ยนราษฎรอนุสรณ  คา
บริการจัดสวน, แตงตนไม ฯลฯ เดือนละ 7,000.- บาท เป็น
เงิน 84,000.- บาท
(กองการศึกษาฯ)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

1. โครงการวันเด็กแหงชาติ จํานวน 100,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการวันเด็กแหงชาติ  โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวย คาอาหารและเครื่องดื่ม  คาสถานที่จัดงาน  คาใช
จายในการจัดตกแตงสถานที่ คาป้าย  คาวัสดุ  อุปกรณ  คาเงิน
รางวัลหรือของรางวัล คาการแสดง คาใชจาย ในการโฆษณา
ประชาสัมพันธ งาน คาใชจายอื่นๆที่จําเป็นในการจัดงานฯลฯ
  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2559  
       เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นหาป  (พ.ศ. 2561 - 2565
)  หนาที่ 121 ขอ 15 (กองการศึกษาฯ)
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2. โครงการทัศนศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวน
ตําบลโคกตูม

จํานวน 50,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใชจาย โครงการทัศนศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองคการบริหารสวนตําบลโคกตูม โดยมีคาใชจายประกอบ
ดวย คาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่ฝกอบรม คา
ป้าย คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาวัสดุ เครื่องเขียน
และอุปกรณ   คากระเป๋าหรือสิ่งของที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผู
เขารับการฝกอบรม  คาของสมนาคุณในการดูงาน  คาสมนาคุณ
วิทยากร    คายานพาหนะ  คาเชาที่พัก คาใชจายอื่นที่จําเป็นใน
การฝกอบรม ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยคาใชจายในการฝกอบรม  และการเขารับการฝกอบรมของ
เจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ. 2557   
        เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นหาป (พ.ศ.2561 - 2565
) หนาที่ 117 ขอ 3 (กองการศึกษาฯ)

3. โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 773,000 บาท

1. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลโคกตูม ตั้งไว 386,500.- บาท     
แยกเป็น  (กองการศึกษาฯ)
1)  ประเภทคาใชจายตามโครงการอาหารกลางวัน ตั้ง
ไว 245,000.- บาท  
    - เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการอาหารกลางวัน
จํานวน 50  คน ๆ ละ 20 บาท จํานวน  245 วัน  เป็น
เงิน 245,000.-บาท  
      ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด  ที่ มท 0816.2/ว
 4110  ลงวันที่  14  กรกฎาคม  2563
2)  คาจัดการเรียนการสอน ตั้งไว  85,000.-  บาท  
    - เพื่อจายเป็นคาสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษา  และ
เครื่องเลนพัฒนาการเด็กใหกับเด็กเล็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบล
โคกตูม 
    เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นหาป (พ.ศ. 2561 - 2565
) หนาที่ 116 ขอ 2
    ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว
 4110  ลงวันที่  14  กรกฎาคม  2563
3)  คาหนังสือเรียน  ตั้งไว  10,000.- บาท
    -  เพื่อจายเป็นคาหนังสือเรียนสําหรับเด็กเล็กในศูนยพัฒนา
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เด็กเล็กตําบลโคกตูม   
    ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว
 4110  ลงวันที่  14  กรกฎาคม  2563
4)  คาอุปกรณการเรียน  ตั้งไว  10,000.-  บาท
    -  เพื่อจายเป็นคาอุปกรณการเรียนสําหรับเด็กเล็กในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กตําบลโคกตูม
       ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด  ที่ มท 0816.2/ว
 4110  ลงวันที่  14  กรกฎาคม  2563
5)  คาเครื่องแบบนักเรียน  ตั้งไว  15,000.-  บาท
    -  เพื่อจายเป็นคาเครื่องแบบนักเรียนสําหรับเด็กเล็กในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กตําบลโคกตูม
        ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด  ที่ มท 0816.2
/ว 4110  ลงวันที่  14  กรกฎาคม  2563
6)  คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน  ตั้งไว  21,500.-  บาท
    -  เพื่อจายเป็นคากิจกรรมพัฒนาผูเรียนสําหรับเด็กเล็กในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กตําบลโคกตูม
        ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด  ที่ มท 0816.2
/ว 4110  ลงวันที่  14  กรกฎาคม  2563

2.  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเปลี่ยนราษฎรอนุสรณ  ตั้งไว 396,500
.-  บาท แยกเป็น  (กองการศึกษาฯ)
1)  ประเภทคาใชจายตามโครงการอาหารกลางวัน ตั้ง
ไว 245,000.-  บาท  
    - เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการอาหารกลาง
วัน จํานวน 50  คน ๆ ละ 20 บาท จํานวน 245 วัน เป็น
เงิน 245,000.-บาท  
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    ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด  ที่ มท 0816.2/ว
 4110  ลงวันที่  14  กรกฎาคม  2563
2)  คาจัดการเรียนการสอน ตั้งไว 85,000.-  บาท  
    - เพื่อจายเป็นคาสื่อการเรียนการสอน  วัสดุการศึกษา  และ
เครื่องเลนพัฒนาการเด็ก  ใหกับเด็กเล็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เปลี่ยนราษฎรอนุสรณ  
    ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด  ที่ มท 0816.2/ว
 4110  ลงวันที่  14  กรกฎาคม  2563
3)  คาหนังสือเรียน  ตั้งไว  10,000.- บาท
    -  เพื่อจายเป็นคาหนังสือเรียนสําหรับเด็กเล็กในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กเปลี่ยนราษฎรอนุสรณ  
        ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด  ที่ มท 0816.2
/ว 4110  ลงวันที่  14  กรกฎาคม  2563
4)  คาอุปกรณการเรียน  ตั้งไว  10,000.-  บาท
    -  เพื่อจายเป็นคาอุปกรณการเรียนสําหรับเด็กเล็กในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กเปลี่ยนราษฎรอนุสรณ  
       ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด  ที่ มท 0816.2/ว
 4110  ลงวันที่  14  กรกฎาคม  2563
5)  คาเครื่องแบบนักเรียน  ตั้งไว  15,000.- บาท
    -  เพื่อจายเป็นคาเครื่องแบบนักเรียนสําหรับเด็กเล็ก
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กเปลี่ยนราษฎรอนุสรณ
       ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด  ที่ มท 0816.2/ว
 4110  ลงวันที่  14  กรกฎาคม  2563
6)  คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน  ตั้งไว  21,500.-  บาท
    -  เพื่อจายเป็นคากิจกรรมพัฒนาผูเรียนสําหรับเด็กเล็กในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กเปลี่ยนราษฎรอนุสรณ
      ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด  ที่ มท 0816.2/ว
 4110  ลงวันที่  14  กรกฎาคม  2563
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ค่าวัสดุ รวม 1,350,022 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 15,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่ง
ของ ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมี
อายุ การใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลืองหมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพ
ไป ในระยะเวลาอันสั้น  สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการ
บริหารสวนตําบลโคกตูม เชน สายไฟ ไฟฉาย หลอดไฟ ไฟ
สปอทตไลนฯลฯ (กองการศึกษาฯ) ตามหนังสือสั่งการ  ดัง
นี้             
     1)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวน มาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่องการปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณของ องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
     2)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวน ที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27  มิถุนายน  2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตาม หลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
        

วันที่พิมพ : 25/12/2563  11:19:09 หนา : 62/119



วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัว สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองคการบริหารสวนตําบลโคกตูม รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่ง  สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมี
อายุ การใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลืองหมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพ
ไป ในระยะเวลาอันสั้น สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการ
บริหารสวนตําบลโคกตูม เชน แกวน้ํา จานรอง ไม
กวาด ถวย ชาม ถาด หมอ ชอน ถังแกส ฯลฯ  (กองการ
ศึกษาฯ ) ตามหนังสือสั่งการดังนี้  
     1)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่องการปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณของ องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
     2)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน ที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตาม หลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ 
        

คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,280,022 บาท

-  เพื่อเป็นคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม)  มีดังนี้ เป็นเงิน 1,280,022
.- บาท (กองการศึกษาฯ)
1) จัดสรรใหเด็กเล็ก – ประถมศึกษาปที่  6  แกเด็กนักเรียนภาย
ในโรงเรียนที่ตั้งอยูในตําบลโคกตูม  จํานวน  568  คน ๆ
 ละ  7.37 บาท  จํานวน  260  วัน  รวมเป็นเงิน 1,088,402
 .- บาท                         
        ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด  ที่ มท 0816.2/
ว 4110  ลงวันที่  14  กรกฎาคม  2563    
2) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบลโคก
ตูม จํานวน  100 คน ๆ ละ 7.37 บาท  จํานวน  260 วัน  รวม
เป็นเงิน191,620.- บาท 
        ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด  ที่ มท 0816.2
/ว 4110  ลงวันที่  14  กรกฎาคม  2563
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วัสดุกอสราง จํานวน 15,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาซื้อวัสดุสิ่งของเครื่องใช ตางๆ สําหรับศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบลโคกตูม  รายจาย
เพื่อใหไดมาซึ่ง สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือ
ตามปกติมีอายุ การใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป หรือ
เปลี่ยนสภาพไป ในระยะเวลาอันสั้น  วัสดุสิ่งของเครื่องใชตาง ๆ
   เกี่ยวกับงานกอสราง  สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการ
บริหารสวนตําบลโคกตูม เชน ไมตาง ๆ  น้ํามันทา
ไม  ทินเนอร สี แปรงทาสี  ปูนซีเมนต  ปูนขาว  ทราย  อิฐหรือ
ซีเมนต บล็อก
กระเบื้อง สังกะสี  ตะปู  คอน  คีม  ชะแลง  จอบ   เสียม  สิ่ว ขว
าน สวาน เลื่อย  กบไสไม  เหล็กเสน  เครื่องวัดขนาด
เล็ก เชน  ตลับเมตร ลูกดิ่ง  ทอน้ําบาดาล  ทอน้ําและอุปกรณ
ประปา  ทอตาง ๆ โถสวม  อางลางมือ  รวมพาดผา ฯลฯ (กอง
การศึกษาฯ)  ตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
     1)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน มาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณของ องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
     2)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน ที่สุด ที่มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตาม หลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ 
        

ค่าสาธารณูปโภค รวม 120,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 120,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้า สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการ
บริหารสวนตําบลโคกตูม  (กองการศึกษาฯ)
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งบลงทุน รวม 330,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 330,200 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

1. คาจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน จํานวน 3,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน  จํานวน  1  ตัว ๆ
  ละ  3,000 บาท มีลักษณะพื้นฐานดังนี้  (กองการศึกษาฯ)
    เป็นเกาอี้   พนักพิงกลาง  มีลอเลื่อนได  มีทาวแขน  ปลาย
ขา  5  แฉก  ขาพลาสติกปรับระดับสูง - ต่ํา  ดวยแกนเกลียว
ขนาดไมนอยกวา  62x44.5x94 เซนติเมตร  เบาะหนังพีวี
ซี  ครุภัณฑที่ไมกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐาน  ครุภัณฑและมี
ความจําเป็นที่จะตองซื้อตามราคาที่เคยซื้อในทองถิ่น  โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  08508.2/ว 1989
  ลงวันที่  22  มิถุนายน  2552  หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยว
ของ 

2. คาจัดซื้อโตะ จํานวน 13,500 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาชัดซื้อโตะทํางาน  จํานวน  3  ตัวๆ ละ  4,500
.-  บาท  มีลักษณะพื้นฐานดังนี้ (กองการศึกษาฯ)
     เป็นโตะไมขาเหล็ก  ขนาดไมนอยกวา  150x80x75
  เซนติเมตร  เป็นครุภัณฑที่ไมกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ  และมีความจําเป็นที่จะตองซื้อตามราคาที่เคยจัดซื้อใน
ทองถิ่น (ราคาตามทองตลาด) โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ที่  มท 08508.2 / ว 1989  ลงวันที่  22
  มิถุนายน  2552  หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวของ  
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3. คาจัดซื้อตูเก็บเอกสาร  ชนิด  2  บานทึบ จํานวน 11,000 บาท

-  เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดซื้อตูเหล็ก  แบบ  2
  บาน  จํานวน  2  ตู ๆ ละ  ราคา  5,500.-  บาท โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี้ (กองการศึกษาฯ) 
 1)  มีมือจับชนิดบิด
 2)  มีแผนชั้นปรับระดับ  3  ชิ้น
 3)  คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  (มอก.)
 บัญชีราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ  ของสํานักงบประมาณ  
เดือน  ธันวาคม  2562  

4. คาจัดซื้อโตะ – เกาอี้ กิจกรรมเด็ก จํานวน 20,000 บาท

-  เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดซื้อโตะ – เกาอี้กิจกรรม
อนุบาล จํานวน  4  ชุด ๆ ละ 5,000.-  บาท (กองการ
ศึกษาฯ) โดยมีคุณลักษณะดังนี้
     หนาโตะกวางไมนอยกวา 60 เซนติเมตร  ยาวไมนอย
กวา  120  เซนติเมตร  เกาอี้ที่นั่งกวางไมนอยกวา  30
  เซนติเมตร ลึกไมนอยกวา  31  เซนติเมตร  เป็นครุภัณฑที่ไม
กําหนดไวในบัญชี ราคามาตรฐานครุภัณฑ  และมีความจําเป็นที่
จะตองซื้อตามราคา ที่เคยจัดซื้อในทองถิ่น (ราคาตามทอง
ตลาด) โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท
 08508.2 / ว 1989  ลงวันที่  22  มิถุนายน  2552  หรือหนังสือ
สั่งการอื่นที่เกี่ยวของ                  
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5. เครื่องดูดฝุ่น จํานวน 14,000 บาท

-  เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น  ขนาด  25
  ลิตร  จํานวน  1  เครื่อง  ราคา  14,000.-  บาท (กองการ
ศึกษาฯ) โดยมีคุณลักษณะดังนี้
      1)  สามารถดูดฝุ่นและน้ํา  
      2)  เป็นราคาพรอมอุปกรณ
           บัญชีราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ  ของสํานักงบ
ประมาณ  เดือน  ธันวาคม  2562  
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7. เครื่องปรับอากาศแยกสวน จํานวน 259,200 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยก
สวนแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน  ขนาด  24,000  บีทียู (รวมราคา
ติดตั้ง)  จํานวน  8  เครื่อง ๆ ละ  32,400.-  บาท (กองการ
ศึกษาฯ) โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
    1)  ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดไมต่ํากวา  24,000  บีทียู
แบบแยกสวน
    2)  ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมคาติดตั้ง
    3)  เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็น
ขนาดไมเกิน  40,000  บีทียู  ตองไดรับการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมและฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร  5
    4)  ตองเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด
ทั้งหนวยสงความเย็นและหนวยระบายความรอนจากโรงงานเดียว
กัน
    5)  มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร
    6)  การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่น ๆ (นอกจากขอ 3
) นอกเหนือจากการพิจารณาดานราคาแลวเพื่อเป็นเป็นการ
ประหยัดพลังงาน ควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีคา
ประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกวา 
    7)  การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
         (1)  แบบแยกสวนประกอบดวย  อุปกรณดังนี้  
สวิตซ  1  ตัว  ทอทองแดงไปกลับหุมฉนวนยาว  4  เมตร  
สายไฟยาวไมเกิน  15  เมตร
       บัญชีราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ  ของสํานักงบประมาณ  
เดือน  ธันวาคม  2562 
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ครุภัณฑงานบานงานครัว

เครื่องตัดหญา จํานวน 9,500 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบขอ
แข็ง  จํานวน  1  เครื่อง  ราคา  9,500.-  บาท (กองการ
ศึกษาฯ) โดยมีคุณลักษณะ  ดังนี้
    1)  เป็นเครื่องตัดหญาแบบสะพาย
    2)  เครื่องยนตขนาดไมนอยกวา  1.4  แรงมา
    3)  ปริมาตรกระบอกสูบไมนอยกวา  30  ซีซี
    4)  พรอมใบมีด
      บัญชีราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ  ของสํานักงบ
ประมาณ  เดือน  ธันวาคม  2562  

งบเงินอุดหนุน รวม 2,272,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,272,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

1. อาหารกลางวัน โรงเรียนบานโคกตูม จํานวน 644,000 บาท

-  อุดหนุนทั่วไปกิจการการศึกษาแกเด็กกอนวัยเรียน และประถม
ศึกษาแก โรงเรียนบานโคกตูม  ตําบลโคกตูม  อําเภอประโคน
ชัย จังหวัดบุรีรัมย ตั้งไว 644,000.- บาท  เพื่อจายเป็นคาใชจาย
ตามโครงการสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน จํานวน  161
  คน ๆ ละ 20  บาท  จํานวน  200 วัน  เป็นเงิน  644,000
.- บาท  
       ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด  ที่ มท 0816.2/ว
 4110  ลงวันที่  14  กรกฎาคม  2563
       ปรากกฎในแผนพัฒนาทองถิ่นหาป   (พ.ศ. 2561 - 2565
 ) หนาที่  122  ขอที่  18  (กองการศึกษาฯ)
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2. อาหารกลางวัน โรงเรียนบานโคกรัง จํานวน 476,000 บาท

-  อุดหนุนทั่วไปกิจการการศึกษาแกเด็กกอนวัยเรียน และประถม
ศึกษาแก โรงเรียนบานโคกรัง ตําบลโคกตูม อําเภอประโคน
ชัย จังหวัดบุรีรัมย  ตั้งไว 476,000.- บาท เพื่อจายเป็นคาใชจาย
ตามโครงการสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันจํานวน 119
 คนๆ ละ 20  บาท จํานวน  200 วัน   เป็นเงิน  476,000
.- บาท   
       ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด  ที่ มท 0816.2/ว
 4110  ลงวันที่  14  กรกฎาคม  2563
       ปรากกฎในแผนพัฒนาทองถิ่นหาป   (พ.ศ.  2561 - 2565
 ) หนาที่  123  ขอที่  20   (กองการศึกษาฯ)

3. อาหารกลางวัน โรงเรียนบานหนองตะขบ จํานวน 508,000 บาท

-  อุดหนุนทั่วไปกิจการการศึกษาแกเด็กกอนวัยเรียน และประถม
ศึกษาแก โรงเรียนบานหนองตะขบ ตําบลโคกตูม  อําเภอประโคน
ชัย  จังหวัดบุรีรัมย  ตั้งไว  508,000.- บาท เพื่อจายเป็นคาใชจาย
ตามโครงการสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันจํานวน  127
  คน  ๆ ละ 20  บาท  จํานวน  200  วัน  เป็นเงิน  508,000
.- บาท  
        ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว
 4110  ลงวันที่  14  กรกฎาคม  2563
       ปรากกฎในแผนพัฒนาทองถิ่นหาป   (พ.ศ.  2561 - 2565
 ) หนาที่  123  ขอที่  21   (กองการศึกษาฯ)
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4. อาหารกลางวัน โรงเรียนบานราษฎรนิยม จํานวน 336,000 บาท

-   อุดหนุนทั่วไปกิจการการศึกษาแกเด็กกอนวัยเรียน และประถม
ศึกษาแก โรงเรียนบานราษฎรนิยม  ตําบลโคกตูม อําเภอประโคน
ชัย จังหวัดบุรีรัมย  ตั้งไว  336,000.-  บาท  เพื่อจายเป็นคาใช
จายตามโครงการสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน  จํานวน 84
  คน ๆ ละ 20 บาท จํานวน  200  วัน  เป็นเงิน  336,000
.- บาท   
       ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด    ที่ มท 0816.2
/ว 4110  ลงวันที่  14  กรกฎาคม  2563
       ปรากกฎในแผนพัฒนาทองถิ่นหาป (พ.ศ. 2561 - 2565
 ) หนาที่  123  ขอที่  19 (กองการศึกษาฯ)
        

5. อาหารกลางวัน โรงเรียนบานหนองมวงพัฒนา จํานวน 308,000 บาท

-  อุดหนุนทั่วไปกิจการการศึกษาแกเด็กกอนวัยเรียน และประถม
ศึกษาแก โรงเรียนบานหนองมวงพัฒนา  ตําบลโคกตูม  อําเภอ
ประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย  ตั้งไว  308,000.-  บาท เพื่อจาย
เป็น คาใชจายตามโครงการสําหรับสนับสนุนอาหารกลาง
วัน จํานวน 77 คน ๆ ละ 20 บาท จํานวน  200  วัน เป็น
เงิน 308,000.- บาท   
        ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด    ที่ มท 0816.2
/ว 4110  ลงวันที่  14  กรกฎาคม  2563
         ปรากกฎในแผนพัฒนาทองถิ่นหาป (พ.ศ.  2561 - 2565
 ) หนาที่  124  ขอที่  22   (กองการศึกษาฯ)
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 995,620 บาท

งบบุคลากร รวม 637,020 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 637,020 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 573,600 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล ใน กองสาธารณสุข
2  อัตรา  ตั้งไว จํานวน  12  เดือน  (กองสาธารณสุขฯ)
        ตามกรอบอัตรากําลังสามปฯ และพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และประกาศคณะ
กรรมการพนักงานสวนตําบล จังหวัดบุรีรัมย เรื่อง หลักเกณฑและ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวน
ตําบล 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 21,420 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆของพนักงานสวนตําบล    ตั้ง
ไว จํานวน 12 เดือน  (กองสาธารณสุขฯ) 
       พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล จังหวัด
บุรีรัมย  เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ประกาศคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบล จังหวัดบุรีรัมย เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล 
 

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจําตําแหนง  ผูอํานวยการกอง
สาธารณสุข  ตั้งไว จํานวน  12  เดือน   (กองสาธารณสุขฯ)
        ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบล จังหวัดบุรีรัมย เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล
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งบดําเนินงาน รวม 115,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาซอมแซม เชน เครื่องพนหมอก
ควัน ฯลฯ (กองสาธารณสุขฯ)
-  เพื่อจายเป็นคาบํารุงหรือซอมแซมอื่น เชน วัสดุตาง ฯลฯ
   (กองสาธารณสุขฯ)

ค่าวัสดุ รวม 85,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงานกองสาธารณสุขสิ่งแวดลอม ฯลฯ
  (กองสาธารณสุขฯ) ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
    1)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นดวน มากที่ มท
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณของ องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
   2)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน ที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตาม หลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 50,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่นเครื่องพนหมอก
ควัน ฯลฯ (กองสาธารณสุขฯ)  ตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
    1)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นดวน มากที่ มท
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณของ องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
   2)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน ที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตาม หลักการจําแนก
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 5,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอรกองสาธารณสุขและสิ่งแวด
ลอมฯลฯ  (กองสาธารณสุขฯ)  ตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
    1)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นดวน มากที่ มท
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณของ องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
   2)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน ที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตาม หลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ

งบลงทุน รวม 43,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 43,600 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

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

-  เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดซื้อชุดโตะทํางานพนักงานขา
ราชการ ระดับ 3-6 พรอมเกาอี้ จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 5,000
.- บาท เป็นเงิน 5,000.- บาท  (กองสาธารณสุขฯ) มีคุณลักษณะ
พื้นฐานดังนี้
        ประกอบดวย โตะทํางานไมขาเหล็ก ขนาด กวางxยาวx
สูง ไมนอยกวา 80x150x75 เซนติเมตร พรอมเกาอี้เบาะบุ
ฟองน้ํา หุมหนังเทียม ครุภัณฑที่ไมกําหนดไวในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ และมีความจําเป็นที่จะตองซื้อตามราคาที่เคย
จัดซื้อในทองถิ่น  (ราคาตามทองตลาด) โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 08508.2/ว 1989 ลงวันที่ 22
 มิถุนายน 2552 หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวของ
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2. เกาอี้สํานักงาน จํานวน 3,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน จํานวน 2 ตัว ๆ ละ 3,000
.-บาท (กองสาธารณสุขฯ) มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
        เป็นเกาอี้พนักพิงกลาง มีทาวแขน ปลายขา 5 แฉก ขา
พลาสติกปรับระดับสูง - ต่ํา ดวยแกนเกลียวขนาด 62x44.5x94
 เซนติเมตร เบาะหนังพีวีซี เป็นครุภัณฑที่ไมกําหนดไวในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ และมีความจําเป็นที่จะตองซื้อตามราคาที่
เคยจัดซื้อในทองถิ่น (ราคาตามทองตลาด) โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 08508.2/ว 1989 ลงวันที่ 22
 มิถุนายน 2552 หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวของ    

3. ตูเหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บานทึบ จํานวน 11,000 บาท

-  เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดซื้อตูเหล็ก  แบบ  2  บาน  
จํานวน  2  ตู ๆ ละ  ราคา  5,500.-  บาท (กองสาธารณ
สุขฯ) โดยมีคุณลักษณะ  ดังนี้
 1)  มีมือจับชนิดบิด
 2)  มีแผนชั้นปรับระดับ  3  ชิ้น
 3)  คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  (มอก.)
 บัญชีราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ  ของสํานักงบประมาณ  
เดือน  ธันวาคม  2562  
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

1. เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับประมวลผล จํานวน 22,000 บาท

-  เพื่อใชจายการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงาน
ประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 2,200 บาท (กองสาธารณ
สุขฯ) คุณลักษณะพื้นฐาน มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไม
นอยกวา  4  แกนหลัก (4 core) จํานวน 1 หนวย โดยมี
คุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
  1) ในกรณีที่มีหนวยความจําแบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 4 MB ตองมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 2.3 GHz และมีหนวย
ประมวลผลดานกราฟก (Graphics Processing Unit) ไมนอย
กวา 10 แกน หรือ
  2) ในกรณีที่มีหนวยความจําแบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 6 MB ตองมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 1.8 GHz และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถในการ
ประมวลผลสูง
    - มีหนวยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาด
ไมนอยกวา 8 GB
    - มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
นอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State
Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 250 GB จ านวน 1 หนวย
    - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมนอย
กวา 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว
    - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไม
นอยกวา 3 ชอง
    - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/1000 Base-T หรือต่ํากวาจํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
    - สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth 
        เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ
และระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563 ประกาศ  ณ
 วันที่ 12 พฤษภาคม 2563   
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2. เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา จํานวน 2,600 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบเลเซอร หรือ LED ขาว
ดํา ราคา 2,600 บาท (กองสาธารณสุขฯ) คุณลักษณะพื้นฐาน
    - มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600x600 dpi
    - มีความเร็วในการพิมพส าหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 18
 หนาตอนาที (ppm)
    - มีหนวยความจ า (Memory) ขนาดไมนอยกวา 8 MB
    - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จ าน
วนไมนอยกวา 1 ชอง
    - มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 150 แผน
    - สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom 
       เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ
และระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563 ประกาศ  ณ
 วันที่ 12 พฤษภาคม 2563  

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

โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข จํานวน 200,000 บาท

-  เพื่ออุดหนุดหนุนโครงการพระราชดําริดานสาธารณ
สุข  จํานวน 10 หมูบาน ๆ ละ 20,000.- บาท เป็นเงิน 200,000
.- บาท
        ซึ่งเป็นไปตามระเบียบวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองทองถิ่น พ.ศ. 2559
        ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่นหาป (พ.ศ. 2561 - 2565
) หนาที่ 166 ขอ 8  (กองสาธารณสุข)
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 190,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 190,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 190,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ จํานวน 20,000 บาท

  1.1 เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจางเหมาบริการ
สัตวแพทย หรือผูซึ่งไดรับมอบหมายเป็นหนังสือจาก
สัตวแพทย หรือผูบําบัดโรคสัตว เพื่อดําเนินงานฉีดวัคซีนโรคพิษ
สุนัขบา (กองสาธารณสุขฯ)
  1.2 เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจางเหมาบริการในการปฏิบัติ
งานบันทึกขอมูลจํานวนสุนัข - แมวในระบบและนอกระบบ (กอง
สาธารณสุขฯ)
        

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

1. คาใชจายตามโครงการป้องกันและควบคุมไขเลือดออก จํานวน 90,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการป้องกันและควบคุมโรคไขเลือด
ออก  ประจําป  2564 โดยจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับการจัดซื้อ
น้ํายาเคมีกําจัดยุงลาย น้ํายาพนหมอกควัน และคาใชจายอื่นที่จํา
เป็นตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ 
        ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่นหาป  (พ.ศ. 2561 - 2565
) หนาที่ 164  ขอ 2  (กองสาธารณสุขฯ)

       

วันที่พิมพ : 25/12/2563  11:19:09 หนา : 78/119



2. คาใชจายโครงการป้องกันและแกไขโรคสัตว จํานวน 50,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการป้องกันและแกไขโรค
สัตว  ประจําป  2564   ในการป้องกันและแกไขปัญหาโรคพิษ
สุนัขบา และยาคุมกําเนิด หรือโรคอื่นๆ  โดยมีคาใชจาย เชน  คา
จัดหาวัคซีน  คาตอบแทน หรือคาจางเหมาบริการ คาวัสดุ
อุปกรณ คาจัดอบรมทบทวนอาสาปศุสัตว และคาใชจายอื่นที่จํา
เป็นตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ 
         ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่นหาป  (พ.ศ. 2561 - 2565
) หนาที่ 164 ขอ 3  (กองสาธารณสุขฯ)
          

3. โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการบํารุงรักษาเครื่องพนหมอกควัน 
เบื้องตน

จํานวน 30,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการบํารุง
รักษาเครื่องพนหมอกควันเบื้องตน ประจําป 2564 เพื่อใหความรู
เกี่ยวกับการบํารุงรักษาเครื่องพนหมอกควันเบื้องตนได และคาใช
จายอื่นที่จําเป็นตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ 
        ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่นหาป  (พ.ศ. 2561 - 2565)
หนาที่ 164 ขอ 7 (กองสาธารณสุขฯ)
         

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,038,080 บาท

งบบุคลากร รวม 868,080 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 868,080 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 666,660 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล กองสวัสดิการและ
สังคม  2  อัตรา  ตั้งไวจํานวน  12  เดือน  (กองสวัสดิการสังคม)
        ตามกรอบอัตรากําลังสามปฯ และพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และประกาศคณะ
กรรมการพนักงานสวนตําบล จังหวัดบุรีรัมย เรื่อง หลักเกณฑและ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวน
ตําบล  
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

-   เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจําตําแหนง  ผูอํานวยการกอง
สวัสดิการและสังคม  ตั้งไว จํานวน  12  เดือน  (กองสวัสดิการ
สังคม)
         ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบล จังหวัดบุรีรัมย เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล    

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 136,800 บาท

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

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 22,620 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจางตาม
ภารกิจ 1 ราย ตั้งไว  จํานวน  12  เดือน  (กองสวัสดิการสังคม)
        ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2542 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
สวนสวนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง (ฉบับ
ที่ 6) ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 และมติคณะกรรมการพนักงาน
สวนตําบลจังหวัดบุรีรัมย  
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งบดําเนินงาน รวม 170,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

1. คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการ หรือไป
อบรม ประชุม สัมมนา ในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร
ของพนักงานสวนตําบล พนักงานจางรวมทั้งผูที่ไดรับคําสั่งจาก
นายกฯ  ใหปฏิบัติหนาที่เพื่อประโยชนขององคการบริหารสวน
โคกตูม 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
        ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่นหาป (พ.ศ. 2561 - 2565
)   หนาที่  157  ขอ 1 (กองสวัสดิการสังคม) 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงทรัพยสินสามารถใชงานไดตาม
ปกติ เชนการบํารุงรักษา ยานพาหนะของทางราชการ ทั้งในการ
ซอมปกติและซอมกลาง อุปกรณสํานักงาน เครื่องปริ้น  เครื่อง
ปรับอากาศ
เครื่องคํานวณเลขมิตเตอร และซอมแซมทรัพยสินอื่นที่อยูในความ
ดูแลขององคการบริหารสวนตําบลโคกตูม (กองสวัสดิการ
สังคม) ปฏิบัติดังนี้  
     (1)  คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใช
สอย
     (2)  คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการบํารุงรักษาทรัพยสินใหจาย
จากคาวัสดุ
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ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน  รายจายเพื่อใหใดมาซึ่งสิ่งของที่
มี ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช
งาน ไมยืนยาว สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลา อันสั้นเชน หนังสือพิมพหนังสือเอกสาร วารสารแบบ
พิมพ หมึก ปากกา กระดาษ น้ําดื่มฯลฯ (กองสวัดสิการ
สังคม) รวมถึงรายจายดังตอไปนี้ 
      1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุง
วัสดุ   
      2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุง
รักษา ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ    
      3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี  คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นตนตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
         1)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ดวน มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณของ องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
          2)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตาม หลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ   
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่ง สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมี
อายุ การใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพ
ไป ในระยะเวลาอันสั้น เชน ขาตั้งกลองเลนสซูม กระเป๋าใสกลอง
ถายรูปพูกันสี กระดาษเขียนโปสเตอร  เมมโมรีการดภาพ ถาย
ดาวเทียม รูปสีหรือขาวดํา ที่ไดจากการลาง อัดขยาย ฯลฯ (กอง
สวัสดิการสังคม) ตามหนังสือสั่งการดังนี้  
          1)  หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ดวน มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณของ องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
          2)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน ที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
  เรื่อง  แนว ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ
ตาม หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
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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  (กองสวัสดิการสังคม) รวมถึงรายจายดังตอไปนี้   
       1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ    
       2. รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอ
หนวย หรือ ตอชุดไมเกิน 20,000  บาท 
       3. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซม
บํารุง ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ    
       4. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นตน ตามหนังสือสั่งการดังนี้ 
           1)  หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ดวน มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณของ องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
           2)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
 เรื่อง แนว ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ
ตาม หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 20,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 20,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาบริการไปรษณีย คาธนาณัติ คาดวงตรา
ไปรษณียากร คาเชาตูไปรษณีย คาธรรมเนียมการโอนเงินใน
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบ
อิเล็กทรอนิกส (GFMIS) (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
คุณภาพชีวิตผูสูงอายุ โดยจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับการตกแตง
สถานที่  คาใชจายในพิธีเปดและปด คาวัสดุ เครื่องเขียน และ
อุปกรณคาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คา
อาหาร คาป้ายโครงการ  คาใชจายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทํา
โครงการ 
     1) พระราชบัญญัติสภาตําบล และองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแกไข เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
      2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาใชจายในการฝก
อบรม ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2557
         ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่นหาป (พ.ศ. 2561 - 2565
) หนาที่ 108  ขอ 10  (กองสวัสดิการสังคม)

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 3,744,660 บาท

งบบุคลากร รวม 933,660 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 933,660 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 891,660 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล กองชาง จํานวน
 3  อัตรา  ตั้งไวจํานวน  12  เดือน  (กองชาง)
        ตามกรอบอัตรากําลังสามปฯ และพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และประกาศคณะ
กรรมการพนักงานสวนตําบล จังหวัดบุรีรัมย เรื่อง หลักเกณฑและ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวน
ตําบล 
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจําตําแหนง ผูอํานวยการกองชาง  
ตั้งไว  จํานวน  12  เดือน  (กองชาง)
      ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบล จังหวัดบุรีรัมย เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล 

งบดําเนินงาน รวม 304,000 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 วาดวยคาเชาบาน ของขา
ราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที2่) พ.ศ. 2551 
       3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที3่) พ.ศ. 2559
       4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลง
วันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับ การ
เบิกจายคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น
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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 ประเภทและอัตราเงิน
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
    ลงวันที่  9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงิน
บํารุง การศึกษาและคาเลาเรียน
       

ค่าใช้สอย รวม 129,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ จํานวน 54,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการในการปฏิบัติงานธุรการกอง
ชาง และงานอื่นๆที่ไดรับมอบหมาย เป็นรายเดือน ๆ ละ 9,000
.- บาท (กองชาง)
        

คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ พรอมถายเอกสาร จํานวน 5,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเย็บหนังสือ หรือเขาปกหนังสือ
หรือ เอกสารรูปเลมอื่นใด  (กองชาง)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

1. คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการ หรือไป
อบรม ประชุม สัมมนา ในราชอาณาจักร และนอกราช
อาณาจักร ของพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง รวมทั้งผูที่ไดรับ
คําสั่งจาก     นายกฯ ใหปฏิบัติหนาที่เพื่อประโยชนขององคการ
บริหารสวน โคกตูม โดยจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
พาหนะ คาเชาที่พักคาบริการจอดรถ  ณ ทาอากาศยาน คาผาน
ทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาลงทะเบียน
ตางๆ และคาใชจาย อื่นๆ 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  และแกไขจนถึงปัจจุบัน
         ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่นหาป (พ.ศ. 2561-2565
) หนาที่  148 ขอที่ 8  (กองชาง)
       

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงทรัพยสินสามารถใชงานไดตาม
ปกติ เชนการบํารุงรักษา ยานพาหนะของทางราชการ ทั้งในการ
ซอมปกติและซอมกลาง  อุปกรณสํานักงาน เครื่องปริ้น  เครื่อง
ปรับอากาศ
เครื่องคํานวณเลขมิตเตอร และซอมแซมทรัพยสินอื่นที่อยูในความ
ดูแลขององคการบริหารสวนตําบลโคกตูม (กองชาง) ปฏิบัติดังนี้
       (1)  คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใช
สอย
       (2)  คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการบํารุงรักษาทรัพยสินใหจาย
จากคาวัสดุ
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ค่าวัสดุ รวม 105,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน  รายจายเพื่อใหใดมาซึ่งสิ่งของที่
มี ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช
งาน ไมยืนยาว สิ้นเปลืองหมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลา อันสั้น เชน หนังสือพิมพหนังสือ เอกสาร วารสาร แบบ
พิมพ หมึก ปากกา กระดาษ น้ําดื่ม ฯลฯ รวมถึงรายจาย (กอง
ชาง) ดังตอไปนี้  
       1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุง
วัสดุ   
       2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุง
รักษา ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ    
       3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี   คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นตนตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
          1)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น  ดวน มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณของ องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
          2)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน ที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
 เรื่อง แนว ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ
ตาม หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ การ
ใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป ใน
ระยะเวลาอันสั้น เชน สายไฟ ไฟฉาย หลอดไฟ ไฟ
สปอทตไลน ฯลฯ (กองชาง)
ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
    1)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณของ   องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
    2)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตาม หลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ 

วัสดุกอสราง จํานวน 10,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสราง  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่ง สิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ การใชงาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป ในระยะ
เวลาอันสั้น  วัสดุสิ่งของเครื่องใชตาง ๆ  เกี่ยวกับงานกอสราง
เชน ไมตางๆ น้ํามันทาไม ทินเนอร  สี  แปรงทาสี  ปูนซีเมนต  
ปูนขาว ทราย อิฐ
หรือ ซีเมนต บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู คอน คีม ชะแลง
จอบ เสียม  สิ่ว  ขวาน   สวาน  เลื่อย กบไสไม เหล็กเสน  เครื่อง
วัดขนาดเล็ก เชน  ตลับเมตร  ลูกดิ่ง ทอน้ําบาดาล  ทอน้ําและ
อุปกรณประปา  ทอตาง ๆ โถสวม อางลางมือรวมพาดผา ฯลฯ
 (กองชาง) ตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
     1)  หนังสือกรมสํงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน มาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134  ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่องการปรับ
ปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณของ องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
     2)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559เรื่อง แนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตาม หลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาจางเหมาทําป้ายหรือแผงปดประกาศ การจางทํา
โปสเตอรการบันทึกภาพยนตรวีดีโอเทป วีดีทัศนคาลางอัด ขยาย
รูปถาย การจางโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ ใน
สื่อ ประเภทตางๆ เชน วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน หนังสือ
พิมพ วารสาร แผนพับ ป้ายประชาสัมพันธ สิ่งพิมพตางๆ ฯลฯ
  (กองชาง)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่ง
ของ ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนและถาวร หรือตามปกติมีอายุ
การใช งานไมยืนนาน  สิ้นเปลืองหมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ใน ระยะเวลาอันสั้น เชน จานบันทึกขอมูล อุปกรณบันทึก
ขอมูล เทปบันทึกขอมูล ตลับหมึกสําหรับปริ้นเตอรแบบ
เลเซอร หนวยประมวลผล ฮารดิสกไดนร ซีดีรอม แผนกรอง
แสง ฯลฯ (กองชาง)  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้ 
         1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ    
         2. รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอ
หนวย หรือตอชุดไมเกิน 20,000  บาท 
         3. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซม
บํารุง ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ    
         4. รายจายที่ตองชําระพรอมกับ คาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นตน ตามหนังสือสั่งการดังนี้ 
             1)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ดวน มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณของ องคกรปกครองสวนทองถิ่น
             2)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน ที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  เรื่อง
แนว ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตาม หลัก
การจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
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งบลงทุน รวม 2,507,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 2,507,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

1. เกาอี้สํานักงาน จํานวน 2,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน จํานวน 1
 ตัวๆ  ละ  2,000.- บาท  (กองชาง)  มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้  
       เป็นเกาอี้สํานักงาน Pb-05 ดํา ขนาด 56X58X85
  เซนติเมตร พนักพิงและที่นั่งขึ้นโครงเหล็ก บุฟองน้ํา หุมหนัง
เทียม (PVC)โครงขาพลาสติก (PP)  5  แฉก ลอพลาสติกคู (PP) สี
ดํา ที่วางแขนผลิตจากพลาสติก สามารถหมุนไดรอบตัว ปรับ
ระดับสูง – ต่ําดวยระบบไฮโดรลิค รองรับน้ําหนักได 80
 กิโลกรัม  
       เป็นครุภัณฑที่ไมกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ และมีความจําเป็นที่จะตองซื้อตามราคาที่เคยซื้อในทอง
ถิ่น (ราคาตามทองตลาด)  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทยที่ มท  08508.2/ว 1989   ลงวันที่ 22
  มิถุนายน  2552  หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวของ 

2. โตะทํางานขาราชการ ระดับ 3-6 จํานวน 5,000 บาท

-  เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดซื้อ โตะทํางานขาราชการระดับ 3-6
จํานวน 1 ตัว ๆ ละ  5,000.- บาท (กองชาง) มีคุณลักษณะดังนี้
      ขนาด กวาง 80*ยาว150*สูง75 ซม. มี 1 ลิ้นชัก, 1 ตูเก็บ
เอกสารดานขวา และ1 ตูเก็บเอกสารดานซาย   เพื่อใชปฏิบัติงาน
กองคลังครุภัณฑที่ไมกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ  และมีความจําเป็นที่จะตองซื้อตามราคาที่เคยซื้อในทอง
ถิ่น (ราคาตามทองตลาด)   โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 08508.2/ว 1989  ลงวันที่ 22  มิถุนายน 2552
  หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวของ 
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ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

รถยนตบรรทุกเททายติดเครนพรอมกระเชาซอมไฟฟ้า ชนิด 6 ลอ จํานวน 2,500,000 บาท

-  เพื่อจัดซื้อรถยนตบรรทุกเททายติดเครน  พรอมกระะเชาซอม
ไฟฟ้า  ชนิด 6 ลอ  มีคุณลักษณะทั่วไปดังนี้
     เป็นรถยนตบรรทุกเททายติดตั้งเครนไฮดรอลิก พรอมกระเชา
ซอมไฟฟ้า  ชนิด 6 ลอ  เครื่องยนตดีเซลขนาด 4 ลูบ  4
  จังหวะ  มีกําลังแรงมาสูงสุดไมนอยกวา  150  แรงมา  ระหวาง
หัวเก๋งและกระบะบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิก  กระบะบรรทุก
สวนพื้นที่ตัวถังสรางดวยเหล็กชุบซิงคปริมาตรความจุไมนอย
กวา 3 ลบ.ม.  สามารถยกเททายดวยระบบไฮดรอลิก  โดยมี
สวิทซหรือคันโยกควบคุมอยูในหัวเก๋ง  ชุดกระบอกไฮดรอลิกเท
ทายตองมีคุณภาพสูง  โดยมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน  มอก
. 975-2538  ชุด  กระบะบรรทุกเป็นผลิตภัณฑภายใน
ประเทศ  ผลิตและประกอบจากโรงงานที่ไดการรับรอง
มาตรฐาน  ISO 9001  และ ISO 14001  ในกิจการและขอบขาย
การออกแบบและพัฒนา การผลิต  การบํารุงรักษาและซอมแซมที่
ไดรับการรับรองจากสํานักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมโดยมี
หนังสือแตงตั้งตัวแทนจําหนายพรอมนําเอกสารการรับรอง  (ทั้งนี้
การกําหนดมาตรฐานตางๆ  เพื่อใหไดครุภัณฑที่มีประสิทธิภาพใน
การใชงานและเกิดประโยชนสูงสุดแกทางการ)  และอุปกรณสวน
ประกอบทุกชนิดเป็นของใหมที่ไมเคยใชงานมากอน 
        เป็นครุภัณฑที่ไมกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ และมีความจําเป็นที่จะตองซื้อตามราคาที่เคยซื้อในทอง
ถิ่น (ราคาตามทองตลาด)   โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทยที่ มท  08508.2/ว 1989  ลงวันที่ 22
  มิถุนายน  2552  หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวของ 
        ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหาป (พ.ศ. 2561 - 2565
) เพิ่มเติมฉบับที่ 3 หนาที่ 28 ขอ 1
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งานบําบัดน้ําเสีย รวม 802,600 บาท
งบลงทุน รวม 802,600 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 802,600 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

1. โครงการรางระบายน้ํา คสล. แบบฝาปดสายทาง ที่นายรวน 
กลอยรัมย - ที่นายเอ็ด เสประโคน หมูที่ 3 บานโคกรัง

จํานวน 251,400 บาท

-  เพื่อเป็นคาใชจายตามโครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล
. แบบฝาปดสายทาง ที่นายรวน กลอยรัมย - ที่นายเอ็ด เส
ประโคน หมูที่ 3 บานโคกรัง 
        สภาพเดิม   เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ไมมีระบบ
ระบายน้ํา                                      
        ดําเนินการ  
 - ขนาดความกวางรางระบายน้ํา  0.30  เมตร  ความสูง
เฉลี่ย  0.50 เมตร ความหนาของทองรางระบายน้ํา  0.10
  เมตร  ความหนาของฝาปดรางระบายน้ํา  0.125  เมตร  ความ
ยาวรางระบายน้ํา  156  เมตร
 - งานรื้อตัดผิวจราจรเดิมและวางทอระบายน้ําพรอมเทผิว
จราจร คสล.และวางทอระบายน้ํา เสนผาศูนยกลาง  0.40 x 1.00
 เมตร  จํานวน  2  จุด
 โครงการรางระบายน้ํา คสล. แบบฝาปด  กอสรางตามแบบและ
รายละเอียดงานกอสรางของ  อบต.โคกตูมกําหนด
 งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธโครงการ (ป้ายชั่ว
คราว)  จํานวน  ๑ ป้าย 
 งานติดตั้งป้ายโครงการ  (ป้ายแผนเหล็กถาวร) จํานวน  ๑ ป้าย
        ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหาป (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่ม
เติม ฉบับที่ 1   หนา  54  ขอ 4
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2. โครงการรางระบายน้ํา คสล. แบบฝาปด สายทาง บานนางเสียน 
ประเสริฐสุด - บานนางสุข นุชผักแวน หมูที่ 3 บานโคกรัง

จํานวน 237,800 บาท

-  เพื่อเป็นคาใชจายตามโครงการรางระบายน้ํา คสล. แบบฝาปด
สายทาง   บานนางเสียน  ประเสริฐสุด - บานนางสุข  นุชผักแวน
หมูที่  3  บานโคกรัง
        สภาพเดิม   เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ไมมีระบบ
ระบายน้ํา                                      
        ดําเนินการ  
 - ขนาดความกวางรางระบายน้ํา  0.30  เมตร  ความสูง
เฉลี่ย  0.50 เมตร ความหนาของทองรางระบายน้ํา  0.10
  เมตร  ความหนาของฝาปดรางระบายน้ํา  0.125  เมตร  ความ
ยาวรางระบายน้ํา  153  เมตร
 โครงการรางระบายน้ํา คสล. แบบฝาปด  กอสรางตามแบบและ
รายละเอียดงานกอสรางของ  อบต.โคกตูมกําหนด
 งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธโครงการ (ป้ายชั่ว
คราว)  จํานวน  ๑ ป้าย 
 งานติดตั้งป้ายโครงการ  (ป้ายแผนเหล็กถาวร) จํานวน  ๑ ป้าย
        ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหาป (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่ม
เติม ฉบับที่ 1  หนา  55  ขอ  5
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3. โครงการวางทอระบายน้ํา พรอมขยายไหลทาง คสล. บาน สาย
บานนายชัยยันต สาบุตร ถึง บานนางหนูเลี้ยง บุญเทศ หมูที่ 7 หนอง
มวงพัฒนา

จํานวน 313,400 บาท

-  เพื่อเป็นคาใชจายตามโครงการวางทอระบายน้ํา พรอมขยาย
ไหลทาง คสล. บาน สายบานนายชัยยันต สาบุตร ถึง บานนางหนู
เลี้ยง บุญเทศ หมูที่ 7 หนองมวงพัฒนา
        สภาพเดิม   เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ไมมีระบบ
ระบายน้ํา                                      
        ดําเนินการ  
 - วางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดเสนผาศูนย
กลาง 0.40  เมตร  จํานวน  70  ทอน 
 - บอพักคอนกรีตเสริมเหล็ก  จํานวน  6  บอ
 - งานขยายผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก  กวางเฉลี่ย  1.00
 เมตร   หนา  0.15  เมตร
 โครงการกอสรางวางทอระบายน้ําพรอมขยายไหลทางคอนกรีต
เสริมเหล็ก  กอสรางตามแบบและรายละเอียดงานกอสราง
ของ  อบต.โคกตูมกําหนด
 งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธโครงการ (ป้ายชั่ว
คราว)  จํานวน  ๑ ป้าย 
 งานติดตั้งป้ายโครงการ  (ป้ายแผนเหล็กถาวร) จํานวน  ๑ ป้าย
 ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหาป (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่ม
เติม ฉบับที่ 1  หนา  56  ขอ  8
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 10,000 บาท

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

โครงการป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติด จํานวน 10,000 บาท

-  เพื่ออุดหนุนทั่วไปที่ทําการปกครองอําเภอประโคนชัย  ใหแกที่
ทําการปกครองอําเภอ ประโคนชัย  "โครงการป้องกันและแกไข
ปัญหายาเสพติด  ประจําป 2564"  ตามหนังสืออําเภอประโคนชัย
ที่ บร 0318 /ว 585   ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2564 ซึ่งเป็นไปตาม
ระเบียบวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองทองถิ่น พ.ศ
. 2559 
        ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่นหาป (พ.ศ. 2561 - 2565)
 หนาที่ 162  ขอ 3 (สํานักปลัด)  
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งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 240,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 240,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 240,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

1. โครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของ อบต
.โคกตูม

จํานวน 10,000 บาท

-  เพื่อเป็นคาใชจายในโครงการประชาคมเพื่อจัดทําแผนพัฒนา
ทองถิ่นของ อบต.โคกตูม  ในการเปดโอกาสใหประชาชนไดรับรู
ขาวสาร รวมแสดงความคิดเห็นรวมทั้ง เพื่อรับทราบปัญหาตาง ๆ
ขอเสนอแนะ เพื่อตําปัญหาของประชาชน สูการจัดปรับปรุงแผน
พัฒนาทองถิ่นหาป การทําจัดทําแผนชุมชน พรอมประชาสัมพันธ
การดําเนินกิจกรรมตางๆ การใหความรูระเบียบกฎหมายขอบังคับ
การใหความรูขอมูลขาวสารของทางการโดยมีรายละเอียดคาใช
จายในการจัดกิจกรรมดังนี้  คาป้ายโครงการ  คาวัสดุอุปกรณ 
คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม และ  คาใชจายอื่นที่จําเป็น
รายละเอียดตามโครงการฯ ตามระเบียบกฎหมาย  และหนังสือ
สั่งการ ดังนี้
        1) พระราชบัญญัติสภาตําบล และองคการบริหาร สวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแกไข เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
        2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาใชจายในการฝก
อบรม ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2557   
        ปรากกฎในแผนพัฒนาทองถิ่นหาป (พ.ศ. 2561-2565)
หนาที่  105 ขอที่ 1 (สํานักปลัด)
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2. โครงการฝกอบรมอาชีพ จํานวน 50,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดงานตามโครงการฝกอบรม
อาชีพ
โดยจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่ คา
ใชจายในพิธีเปดและปด คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณที่ใช
ในการฝกอบรม  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 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2557
        ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหาป (พ.ศ. 2561 – 2565)
หนาที่ 94  ขอ 4  (กองสงเสริมสวัสดิการสังคม)

3. โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนตําบล 
โคกตูมพรอม ทัศนศึกษาดูงาน

จํานวน 100,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใชจายในการรจัดโครงการสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวชีวิตเด็กและเยาวชนตําบลโคกตูม พรอมทัศนศึกษา
ดูงาน 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 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2557
        ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหาป  (พ.ศ. 2561 – 2565)
หนาที่ 107  ขอ 6 (กองสงเสริมสวัสดิการสังคม)
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4. โครงการเยาวชนหางไกลยาเสพติด จํานวน 80,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดโครงการเยาวชนหางไกลยาเสพ
ติด  โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คาใชจายเกี่ยวกับการใชและ
การตกแตงสถานที่ฝกอบรม  คาป้าย  คาอาหาร  คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ  คากระเป๋า
หรือสิ่งของที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการฝกอบรม คาของ
สมนาคุณในการดูงาน  คาสมนาคุณวิทยากร  คายานพาหนะคา
เชาที่พัก  คาใชจายอื่นที่จําเป็นในการฝกอบรม ฯลฯ ตามระเบียบ
และหนังสือสั่งการดังนี้
        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  (กองการศึกษา)
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 237,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 192,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 180,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

1. คาใชจายโครงการแขงขันกีฬาตานยาเสพติด จํานวน 80,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดการแขงขันกีฬาตานยาเสพติด
โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คาเชาหรือคาเตรียมสนามแขงขัน
คาพิธีเปด-ปดการแขงขัน  คาอุปกรณกีฬา  คาวัสดุ คาตอบแทน
เจาหนาที่ประจําสนามคาตอบแทนเจาหนาที่จัดการแขงขันกีฬา
คาตอบแทนกรรมการตัดสิน  คาป้าย คาจัดทําเกียรติบัตร คาโล
หรือถวยรางวัล   คาเงินรางวัล   คาชุดกีฬา  คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม  คาอาหารและเครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล  คาสถานที่
จัดงาน  คาตกแตงจัดสถานที่  คาใชจายเกี่ยวกับการรักษาความ
ปลอดภัย  คาจางเหมาทําความสะอาด  คาสาธารณูปโภคตาง ๆ
และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเป็น ฯลฯ 
        เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจาย
คาใชจายในการจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสง
นักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ.  2559  
        ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหาป (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หนาที่   111   ขอ  4    (กองการศึกษาฯ)
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2. สงนักกีฬาเขารวมขบวนแหการแขงขันกีฬา ชิงถวยพระราชทาน
สมเด็จพระกนิษฐาธิดาเจากรม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี

จํานวน 100,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการสงนักกีฬาและจัดขบวนแหนัก
กีฬาในการเขารวมกีฬาอําเภอประโคนชัยเกมส    ชิงถวยพระราช
ทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจากรมสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจําป 2564 โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวย   คาใชจายสําหรับผูควบคุม   หรือผูฝกสอน คา
ตอบแทน สําหรับบุคคลที่มิใชเจาหนาที่ของรัฐที่องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นแตงตั้งใหเป็นหนาที่ในการควบคุมหรือ ผูฝกสอน คา
ใชจายในการฝกซอมกีฬา คาอาหารและเครื่องดื่ม คาตอบแทน
ผูควบคุมและผูฝกสอน คาอุปกรณกีฬา คาชุดวอรม คาชุด
กีฬา พรอมรองเทา ถุงเทา ของผูควบคุมและผูฝกสอน  และคาใช
จาย อื่นๆ ฯลฯ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
การเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและ
การ
สงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ.  2559  เป็นไป
         ตามแผนพัฒนาทองถิ่นหาป (พ.ศ. 2561 - 2565) แกไข
ฉบับที่ 1  หนาที่  6  ขอ 3    (กองการศึกษาฯ)

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

-  เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้า สําหรับลานกีฬาเอนกประสงคของ
องคการบริหารสวนตําบล  (กองการศึกษา)
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งบเงินอุดหนุน รวม 45,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 45,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

1. โครงการแขงขันกีฬาฟุตบอลประเพณีจังหวัดบุรีรัมย ชิงถวยพระ
ราชทาน "พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิ
ราลงกรณฯพระวชิวรเกลา เจาอยูหัว"

จํานวน 15,000 บาท

-  อุดหนุนทั่วไปกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ   ใหแกที่ทําการ
ปกครองอําเภอประโคนชัย เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการ
การแขงขันฟุตบอลประเพณีจังหวัดบุรีรัมย  ชิงถวยพระราช
ทาน "พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรา
ลงกรณฯ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว" ครั้งที่  27  ประจําป 2564
   ตามหนังสือที่ทําการปกครองอําเภอประโคนชัย  ที่ บร 0318/ว
 585  ลงวันที่  5  มิถุนายน  2563
           ซึ่งเป็นไปตามระเบียบวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองทองถิ่น  พ.ศ. 2559  
           แผนพัฒนาทองถิ่นหาป  (พ.ศ.2561-2565
)  แกไข  ฉบับที่  1 หนาที่  5  ขอ 2 (กองการศึกษา)
           

2. โครงการจัดการแขงขันกีฬา ชิงถวยพระราชทานสมเด็จพระ
กนิษฐาธิดา เจากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารี

จํานวน 30,000 บาท

-  อุดหนุนทั่วไปกิจกรรมกีฬาและนันทนาการใหแกที่ทําการ
ปกครองอําเภอประโคนชัย เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการ
จัดการแขงขันกีฬา ชิงถวยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิดาเจา
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี "ประโคน
ชัยเกมส ครั้งที่ 18" ประจําป 2564 ตามหนังสือที่ทําการปกครอง
อําเภอประโคนชัย  ที่ บร 0318/ว 585  ลงวันที่  5
 มิถุนายน 2563 
        ซึ่งเป็นไปตามระเบียบวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองทองถิ่น  พ.ศ. 2559  
        แผนพัฒนาทองถิ่นหาป  (พ.ศ.2561-2565)  แกไข ฉบับ
ที่ 1
หนาที่ 4  ขอ 1 (กองการศึกษาฯ)
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 250,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 210,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 210,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

1. โครงการเขารวมงานอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น "งาน
เทศกาลขาวมะลิหอม ปลาจอมกุงชมทุงนกประโคนชัย"

จํานวน 100,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการเขารวมงานอนุรักษวัฒนธรรม
ประเพณีทองถิ่น  “งานเทศกาลขาวมะลิหอม ปลาจอมกุง ชมทุง
นกประโคนชัย” ประจําป 2564 โดยมีคาใชจายประกอบดวย คา
จางเหมาจัดทํารถแห  คาอาหารและเครื่องดื่ม คาสถานที่จัดงาน
คาใชจายในการจัดตกแตงสถานที่ คาป้าย  คาวัสดุ  อุปกรณ  คา
เงินรางวัลหรือของรางวัล  คาการแสดง  คาใชจายในการโฆษา
ณาประชาสัมพันธงาน คาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นในการจัดงาน ฯลฯ
  
          เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก
จายคาใชจายในการจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนัก
กีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.  2559 
        เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นหาป (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หนาที่ 132 ขอ 7 (กองการศึกษาฯ)
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2. โครงการสืบสานประเพณี แหเทียนพรรษา จํานวน 30,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงสืบสานประเพณีแหเทียน
พรรษา โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาจางเหมาจัดทํารถแห
เทียน คาอาหารและเครื่องดื่ม  คาสถานที่จัดงาน  คาใชจายใน
การจัดตกแตงสถานที่คาป้าย คาวัสดุ  อุปกรณ  คาเงินรางวัลหรือ
ของรางวัล  คาการแสดง คาใชจายในการโฆษณาประชาสัมพันธ
งาน คาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นในการจัดงาน ฯลฯ  
        เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจาย
คาใชจายในการจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนัก
กีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ
.  2559  
        เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นหาป (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หนาที่  130  ขอ  2  (กองการศึกษาฯ)
       

3. โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง จํานวน 80,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง โดย
มีคาใชจายประกอบดวย  คาอาหารและเครื่องดื่ม  คาสถานที่จัด
งาน  
คาใชจายในการจัดตกแตงสถานที่ คาป้าย คาวัสดุ อุปกรณ คาเงิน
รางวัลหรือของรางวัล  คาการแสดง  คาใชจายในการโฆษณา
ประชาสัมพันธงาน คาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นในการจัดงาน ฯลฯ  
        เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจาย
คาใชจายในการจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนัก
กีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2559  
        เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นหาป (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หนาที่ 131 ขอ 3 (กองการศึกษาฯ)
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งบเงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

1. โครงการจัดงาน "เทศกาลขาวมะลิหอม ปลาจอมกุง ชมทุงนก
ประโคนชัย"

จํานวน 30,000 บาท

-   อุดหนุนทั่วไปกิจกรรมศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น ใหแกที่ทําการ
ปกครอง อําเภอประโคนชัย  ตามโครงการจัดงาน  “เทศกาลขาว
มะลิหอม ปลาจอมกุง  ชมทุงนกประโคนชัย” ประจําป  2564   
ตามหนังสือที่ทําการปกครองอําเภอประโคนชัย ที่ บร 0318/ว
 585
ลงวันที่  5  มิถุนายน  2563 
        ซึ่งเป็นปตามระเบียบวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครอง
ทองถิ่น พ.ศ. 2559  
       แผนพัฒนาหาทองถิ่นป (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 133
 ขอ 9  (กองการศึกษาฯ)   

2. การจัดงานประเพณี ขึ้นเขาพนมรุง จํานวน 10,000 บาท

-  อุดหนุนทั่วไปกิจกรรมศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น  ใหแกที่ทําการ
ปกครอง จังหวัดบุรีรัมย  ตามโครงการจัดงาน “ประเพณีขึ้นเขา
พนมรุง” ประจําป  2564   ตามหนังสือจังหวัดบุรีรัมย  ที่ บร
 0018.1/ว3528 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563
       ซึ่งเป็นปตามระเบียบวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครอง
ทองถิ่น พ.ศ. 2559  
       แผนพัฒนาหาทองถิ่นป (พ.ศ. 2561 - 2565)  หนาที่ 135
   ขอ 11 (กองการศึกษาฯ)
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 100,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

ปรับเกรดถนนภายในตําบลโคกตูม จํานวน 100,000 บาท

-  เพื่อเป็นคาใชจายตามโครงการเกรดปรับผิวจราจรภายในตําบล
โคกตูม  ใหมีความสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน  
        ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหาป พ.ศ. 2561 - 2565
 หนาที่ 84 ขอ 47 (กองชาง)
        

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 714,580 บาท

งบบุคลากร รวม 414,780 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 414,780 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 372,780 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล ในกองสงเสริมการ
เกษตร  1 อัตรา  ตั้งไว  จํานวน  12  เดือน (กองสงเสริมการ
เกษตร)
        ตามกรอบอัตรากําลังสามปฯ และพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และประกาศ คณะ
กรรมการพนักงานสวนตําบล จังหวัดบุรีรัมย เรื่อง หลักเกณฑและ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวน
ตําบล 
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจําตําแหนง   ผูอํานวยการ
กองสงเสริมการเกษตร   ตั้งไวจํานวน  12  เดือน (กองสงเสริม
การเกษตร)
        ตามกรอบอัตรากําลังสามปฯ และพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542   และประกาศคณะ
กรรมการพนักงานสวนตําบล จังหวัดบุรีรัมย เรื่อง หลักเกณฑและ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวน
ตําบล 
        

งบดําเนินงาน รวม 274,800 บาท
ค่าใช้สอย รวม 194,800 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมา จํานวน 10,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาจางเหมาในการเหมารถยนตขนยายกลาไม เพื่อ
นํามาแจกจายในตําบลโคกตูม และเป็นคาใชจายในการจางเหมา
ทั่วไป ในการดําเนินงานกองการเกษตร ฯ  (กองสงเสริมการ
เกษตร) 
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

1. คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการ หรือไปในราช
อาณาจักร และนอกราชอาณาจักร ของพนักงาน และลูกจาง เชน
คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาลงทะเบียน
ฝกอบรมสัมนา 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 และ
แกไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน 
        ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่นหาป (พ.ศ. 2561 - 2565)
หนาที่  159  ขอ 1   (กองสงเสริมการเกษตร)

2. คาใชจายโครงการฝกอบรมอาชีพ (การผลิตเมล็ดพันธุขาวชุมชน) จํานวน 20,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการฝกอบรมอาชีพ (การผลิต
เมล็ดพันธุขาวชุมชน) ในการสาธิต คาเวทีและคาเครื่องเสียง หรือ
คาใชจายอื่นที่จําเป็น เพื่อผลิตขาวพันธุดีไวใชในทองถิ่น ตาม
ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของดังนี้
  1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537  
  2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาใชจายในการฝก
อบรม ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2557
      ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหาป  (พ.ศ. 2561 - 2565
) หนาที่ 95 ขอ 1 (กองสงเสริมการเกษตร)
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3. คาใชจายโครงการปลูกพืชอายุสั้นหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยว จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการปลูกพืชอายุสั่นหลังฤดูกาลเก็บ
เกี่ยวเป็นคาใชจายในการอบรม คาใชจายในการเตรียมดินแปลง
สาธิตหรือคาใชจายที่จําเป็น เพื่อปรับปรุงบํารุงดินและฟนฟูสภาพ
ดินใหดีขึ้นทั้งนี้การใชพืชตระกูลถั่วเป็นปุ๋ยพืชสดจะชวยในการตัด
วงจรโรคแมลงที่กําลังระบาดในนาขาว ตามระเบียบและหนังสิ
อสั่งการที่เกี่ยวของดังนี้
  1)  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ. 2537  
  2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาใชจายในการฝก
อบรม
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2557
    ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหาป  (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หนาที่ 95 ขอ 3 (กองสงเสริมการเกษตร) 
    

4. คาใชจายโครงการตรวจวิเคราะหดิน จํานวน 20,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใชจายในการอบรม คาใชจายชุดน้ํายาทดสอบ
ดินเพื่อลดการใชปุ๋ยและคาใชจายอื่นที่จําเป็น  ตามระเบียบและ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของดังนี้
   1)  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ. 2537  
   2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาใชจายในการฝก
อบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2557  
         ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่นหาป (พ.ศ. 2561-2565)
หนาที่ 97 ขอ 8  (กองสงเสริมการเกษตร)
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5. คาใชจายโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขยายเชื้อไตรโคเดอรมา จํานวน 24,800 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใชจายในการอบรม เชิงปฏิบัติการขยายเชื้อไตร
โค
เดอรมา เป็นคาใชจายในการอบรม คาเวที คาเครื่องเสียง หรือคา
ใชจายอื่นที่จําเป็น ในการใหความรูกับเกษตรกร ในการประกอบ
อาชีพ  ฯลฯ  ตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของดังนี้
   1)  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ. 2537  
   2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาใชจายในการฝก
อบรม
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2557  
         ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่นหาป (พ.ศ. 2561 - 2565)
หนาที่  96  ขอ  4   (กองสงเสริมการเกษตร)
         

6. คาใชจายโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร จํานวน 50,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรคา
พาหนะ หรือคาใชจายอื่นที่จําเป็นเพื่อใหเกษตรกรและผูนํา
เกษตรกร
ศึกษารูปแบบการดําเนินงานทางการเกษตรที่ประสบผลสําเร็จ
และนํามาปรับใชในพื้นที่ได   ตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวของ
ดังนี้
        1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ. 2537  
        2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาใชจายในการฝก
อบรมขององคกรปกครองสวํนท๎องถิ่น  พ.ศ. 2557
        ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหาป  (พ.ศ. 2561 - 2565)
หนาที่  95   ขอ  2 (กองสงเสริมการเกษตร)
       

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาซอมแซมครุภัณฑ เชน เครื่อง
คอมพิวเตอร เครื่องปริ้นเตอร ฯลฯ และคาบํารุงรักษา หรือซอม
แซมทรัพยอื่น เชน วัสดุตางๆ  (กองสงเสริมการเกษตร)
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ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาซื้อสิ่งของ เครื่องใช
ตางๆ เชน กระดาษ แฟ้ม ปากกา  ดินสอ ฯลฯ  (กองสงเสริมการ
เกษตร) ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
        1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง  การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภท รายจายตามงบประมาณของ องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
        2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  เรื่องแนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตาม หลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
         

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 20,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย  (กองสง
เสริมการเกษตร) ตามหนังสือสั่งการดังนี้ 
        1)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณของ องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
        2)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่  มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  เรื่อง  แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตาม หลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ 
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วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาซื้อพันธุพืช พันธุสัตว  ปุ๋ย ดินเกษตร วัสดุเพาะ
ชําสปริงเกอร  จอบ  เสียม  วัสดุการเกษตรอื่นที่จําเป็น ฯลฯ
  (กองสงเสริมการเกษตร) ตามหนังสือสั่งการดังนี้ 
        1)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
มาก  ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณของ องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
        2)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตาม  หลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ 
         

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ฯลฯ (กองสงเสริมการ
เกษตร) ตามหนังสือสั่งการดังนี้ 
        1)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณของ องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
        2)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตาม หลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
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งบลงทุน รวม 25,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 25,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เกาอี้สํานักงาน จํานวน 3,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน จํานวน 1 ตัว ๆ ละ
3,000 บาท มีลักษณะพื้นฐานดังนี้ เป็นเกาอี้พนักพิงกลาง มีลอ
เลื่อนได มีทาวแขน ปลายขา 5 แฉก ขาพลาสติกปรับระดับ
สูง-ต่ํา ดวยแกวเกลียวขนาดไมนอยกวา 62x44.50x94
 เซนติเมตร เบาะหนัง 
พีวีซี ครุภัณฑที่ไมกําหนดไวในบัญชีราคามาตราฐานครุภัณฑและ
มีความจําเป็นมี่จะตองซื้อตามราคาที่เคยซื้อในทองถิ่น (ราคาตาม
ทองตลาด) โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 08508.2/ว 1989  ลงวันที่ 22  มิถุนายน 2552  หรือหนังสือสั่ง
การอื่นที่เกี่ยวของ 
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอรโนคบุก  สําหรับประมวลผล จํานวน 22,000 บาท

-  เพื่อใชจายการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงาน
ประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 2,200 บาท คุณลักษณะพื้น
ฐาน มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา  4  แกนหลัก 
(4 core) จํานวน 1 หนวย  โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยาง
หนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
  1) ในกรณีที่มีหนวยความจําแบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 4 MB ตองมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 2.3 GHz และมีหนวย
ประมวลผลดานกราฟก (Graphics Processing Unit) ไมนอย
กวา 10 แกน หรือ
  2) ในกรณีที่มีหนวยความจําแบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 6 MB ตองมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 1.8 GHz และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถในการ
ประมวลผลสูง
    - มีหนวยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาด
ไมนอยกวา 8 GB
    - มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
นอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State
Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 250 GB จ านวน 1 หนวย
    - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมนอย
กวา 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว
    - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไม
นอยกวา 3 ชอง
    - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/1000 Base-T หรือต่ํากวาจํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
    - สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth 
        เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ
และระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563 ประกาศ  ณ
 วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 (กองสงเสริมการเกษตร)
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งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ รวม 23,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายโครงการปลูกตนไม (ทองถิ่นไทยรวมใจภักดิ์รักษพื้นที่สี
เขียว)

จํานวน 20,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการปลูกตนไม (ทองถิ่นไทยรวม
ใจภักดิ์รักษพื้นที่สีเขียว) คาใชจายในการบํารุงรักษาตนไมหรือคา
ใชจายอื่นที่จําเป็น เพื่อฟนฟูความสมดุลใหแกระบบนิเวศ ดวย
การรณรงคและสรางจิตสํานึกใหประชาชนทุกคนเขามามีสวนรวม
ปลูกตนไม ดูแลและบํารุงรักษาตนไม ตามแนวพระราชดําริแหง
องคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และพระราชเสาวนียของ
สมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ และยุทธศาสตรการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของรัฐบาล ตาม
ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของดังนี้
       ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหาป(พ.ศ. 2561 - 2565) 
หนาที่  146  ขอ  1  (กองสงเสริมการเกษตร)
       

งบลงทุน รวม 3,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 3,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เกาอี้สํานักงาน จํานวน 3,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน จํานวน 1 ตัว ๆ ละ
3,000 บาท (กองสงเสริมการเกษตร) มีลักษณะพื้นฐานดังนี้ เป็น
เกาอี้พนักพิงกลาง มีลอเลื่อนได มีทาวแขน ปลายขา 5 แฉก ขา
พลาสติกปรับระดับสูง-ต่ํา ดวยแกวเกลียวขนาดไมนอย
กวา 62 x 44.50 x 94 เซนติเมตร เบาะหนัง พีวีซี ครุภัณฑที่ไม
กําหนดไวในบัญชีราคามาตราฐานครุภัณฑและมีความจําเป็นมี่จะ
ตองซื้อตามราคาที่เคยซื้อในทองถิ่น (ราคาตามทองตลาด) โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 08508.2/ว 1989
  ลงวันที่ 22  มิถุนายน 2552  หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวของ 
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 10,368,158 บาท

งบกลาง รวม 10,368,158 บาท
งบกลาง รวม 10,368,158 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 90,000 บาท

-  เพื่อสมทบกองทุนประกันสังคมใหพนักงานจางทั่วไปและ
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  และ
หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.5/ว 81 ลงวันที่  10 กรกฎาคม  2557 (กองคลัง)

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 2,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินสมทบเขากองทุนเงินทดแทน เป็นรายป ของ
องคการบริหารสวนตําบลโคกตุม  ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน
ฉบับที่ 2  พ.ศ. 2561 (กองคลัง)

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 6,942,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ แกผูสูงอายุในเขต
องคการบริหารสวนตําบลโคกตูม   ที่มีสิทธิและคุณสมบัติครบ
ถวนตามหลักเกณฑระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลัก
เกณฑการจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2552 –ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562  (ประมาณการจากขอมูล
จากระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเบี้ยยังชีพขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น) 
        ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหาป (พ.ศ. 2561 - 2565
) หนาที่ 113 ขอที่ 1   (กองสวัสดิการสังคม)
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เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 2,774,400 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินสงเคราะหเบี้ยความพิการ แกคนพิการในเขต
ตําบลโคกตูม ที่มีสิทธิและคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเบี้ยความ
พิการใหคนพิการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2552 –  
ฉบับที่ 4 
พ.ศ. 2562 (ประมาณการจากขอมูลจากระบบสารสนเทศ
เพื่อ การจัดการเบี้ยยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น) 
        ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหาป (พ.ศ. 2561 - 2565
) หนาที่ 113 ขอที่ 2  (กองสวัสดิการสังคม)

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส จํานวน 90,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพเอดส แกผูป่วยโรคเอดส ที่
แพทยไดรับรองและทําการวินิจฉัยแลว  และมีความเป็นอยูยาก
จน
หรือถูกทอดทิ้งขาดผูอุปการะดูแล ไมสามารถประกอบอาชีพเลี้ยง
ตนเองไดในเขตพื้นที่ตําบลโคกตูม ตามหลักเกณฑระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพ
ขอองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548  
       ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นหาป (พ.ศ. 2561 - 2565
) หนาที่ 113 ขอที่ 3  (กองสวัสดิการสังคม)

สํารองจาย จํานวน 183,588 บาท

-  เพื่อใชจายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือบรรเทา
ปัญหาความเดือดรอนของประชาชนเป็นสวนรวม  และคาใชจาย
กรณีเกิดภัยพิบัติธรรมชาติตางๆ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แกไขเพิ่มเติม โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนมากที่ มท  0313.4/ว 677 ลงวัน
ที่ 12  มีนาคม 2545 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
มาก  ที่ มท 0808.2/ว 1672   ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2557 (สํานักปลัด)
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รายจายตามขอผูกพัน

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติในระดับทองถิ่น จํานวน 90,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทอง
ถิ่น
หรือพื้นที่มีที่ (กองทุนตําบล) ตามประกาศคณะกรรมการหลัก
ประกันสุขภาพแหงชาติ (ตั้งไวไมนอยกวา 40 เปอรเซ็นต)  ตาม
หนังสือ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด   ที่ มท
 0891.3/ว 2199 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน  2552 
       

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) จํานวน 196,170 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของขาราชการ
สวนทองถิ่น (กบท.) ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขา
ราชการสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2500   โดยคํานวณตั้งจายในอัตรา
รอยละ 1  ของประมาณการรายรับทุกประเภทประจําป  ตามงบ
ประมาณรายจายทั่วไป (ยกเวนพันธบัตร  เงินกู  เงินที่มีผูอุทิศ
ให/เงินบริจาคและเงินอุดหนุน)  (กองคลัง)
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