
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลโคกตูม

อําเภอประโคนชัย   จังหวัดบุรีรัมย

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 38,428,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 10,541,754 บาท
งบกลาง รวม 10,541,754 บาท

งบกลาง รวม 10,541,754 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 90,000 บาท

-  เพื่อสมทบกองทุนประกันสังคมให้พนักงานจ้างทั่วไปและ
พนักงานจ้างตามภารกิจ  ในอัตราร้อยละ 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 
    

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 10,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน โดยตั้งจายตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 4172  ลงวันที่  24  ธันวาคม  2561  ในอัตราร้อยละ 0.2
 ของคาจ้างโดยประมาณทั้งป   
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 7,149,600 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ แกผู้สูงอายุในเขต
องคการบริหารสวนตําบลโคกตูม   ที่มีสิทธิและคุณสมบัติครบ
ถ้วนตามหลักเกณฑระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลัก
เกณฑการจายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2552 –ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562  (ประมาณการจากข้อมูล
จากระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเบี้ยยังชีพขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น) 

เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 2,719,200 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินสงเคราะหเบี้ยความพิการ แกคนพิการในเขต
ตําบลโคกตูม ที่มีสิทธิและคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑการจายเบี้ยความ
พิการให้คนพิการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2552 –  
ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562  (ประมาณการจากข้อมูลจากระบบ
สารสนเทศเพื่อ การจัดการเบี้ยยังชีพขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น) 
 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 90,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพเอดส แกผู้ป่วยโรคเอดส ที่
แพทยได้รับรองและทําการวินิจฉัยแล้ว  และมีความเป็นอยูยาก
จนหรือถูกทอดทิ้งขาดผู้อุปการะดูแล ไมสามารถประกอบอาชีพ
เลี้ยงตนเองได้ในเขตพื้นที่ตําบลโคกตูม ตามหลักเกณฑระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพ
ขอองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  

เงินสํารองจาย จํานวน 196,674 บาท

-  เพื่อใช้จายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือบรรเทา
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นสวนรวม  และคาใช้จาย
กรณีเกิดภัยพิบัติธรรมชาติตางๆ  
     1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  กค 0406.3/34638  ลงวัน
ที่  23  สิงหาคม  2558 
    2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย เพื่อชวย
เหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2560 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
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รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 196,280 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น (กบท.) ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2500   โดยคํานวณตั้งจายในอัตรา
ร้อยละ 1  ของประมาณการรายรับทุกประเภทประจําป  ตามงบ
ประมาณรายจายทั่วไป (ยกเว้นพันธบัตร  เงินกู้  เงินที่มีผู้อุทิศ
ให้/เงินบริจาคและเงินอุดหนุน) 
 

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติในระดับท้องถิ่น จํานวน 90,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้อง
ถิ่น
หรือพื้นที่มีที่ (กองทุนตําบล) ตามประกาศคณะกรรมการหลัก
ประกันสุขภาพแหงชาติ (ตั้งไว้ไมน้อยกวา 40 เปอรเซ็นต)  ตาม
หนังสือ กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด   ที่ มท
 0891.3/ว 2199 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน  2552    
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 7,268,640 บาท

งบบุคลากร รวม 5,504,640 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,398,320 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 514,080 บาท

1. เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือน  ของนายกองคการบริหาร
สวนตําบล   จํานวน 1  ราย  ตั้งไว้จํานวน  12 เดือน 
2. เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือน ของรองนายกองคการ
บริหารสวนตําบล  จํานวน  2   ราย   ตั้งไว้จํานวน  12 เดือน
      โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงิน
เดือนคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายก
องคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการ
นายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการสภาองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพี่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2557    
(สํานักปลัด)
     

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

1. เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกองคการบริหาร
สวนตําบล    จํานวน 1  ราย   ตั้งไว้จํานวน 12 เดือน
2. เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจําตําแหนงรองนายกองคการ
บริหารสวนตําบล  จํานวน  2  ราย   ตั้งไว้จํานวน  12  เดือน 
     โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินเดือน
คาตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการ
บริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รอง
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการ
บริหารสวนตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ. 2554 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557  (สํานักปลัด)
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คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

1.  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษนายกองคการบริหารสวน
ตําบล   จํานวน 1 ราย  ตั้งไว้จํานวน 12 เดือน 
2.  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษรองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  จํานวน 2  ราย  ตั้งไว้จํานวน  12  เดือน 
     โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินเดือน
คาตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการ
บริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รอง
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการ
บริหารสวนตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ. 2554   แก้ไขเพี่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557  (สํานักปลัด)

    
   

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  จํานวน 1 ราย   ตั้งไว้ จํานวน  12 เดือน 
      โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงิน
เดือนคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายก
องคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการ
นายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการสภาองคการ
บริหารสวนตําบล
พ.ศ. 2554  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557  (สํานักปลัด)    
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คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 1,713,600 บาท

1.  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล  จํานวน 1 ราย  ตั้งไว้  จํานวน 12 เดือน 
2.  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรองประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล  จํานวน  1  ราย  ตั้งไว้  จํานวน 12 เดือน  
3.  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล  จํานวน  16  ราย  ตั้งไว้  จํานวน 12 เดือน 
(4)  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเลขานุการสภาองคการบริหารสวน
ตําบล  จํานวน 1  ราย   ตั้งไว้  จํานวน  12  เดือน   
       โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วย  เงิน
เดือนคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายก
องคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล
รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายก
องคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2554  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 
(สํานักปลัด)
     

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,106,320 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 2,478,840 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินเดือนข้าราชการ พนักงานสวนท้องถิ่น และ เงิน
ปรับปรุงเงินเดือนข้าราชการ พนักงานสวนท้องถิ่นประจําป ฯลฯ
  จํานวน  6  ราย   ตั้งไว้จํานวน  12  เดือน
    1)  ตามกรอบอัตรากําลังสามปฯ (พ.ศ. 2564-2566) 
    2)  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 
    3)  ประกาศ ก.อบต.จังหวัดบุรีรัมย เรื่อง หลักเกณฑและ
เงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและ
ประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5 )  ประกาศ  ณ  วันที่  11
  เมษายน  2559 
(สํานักปลัด) 
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 84,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือน ตําแหนง ปลัดองคการบริหาร
สวนตําบล ฯลฯ  ตั้งไว้จํานวน  12  เดือน
    1)  ตามกรอบอัตรากําลังสามปฯ (พ.ศ. 2564-2566) 
    2)  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 
    3)  ประกาศ ก.อบต.จังหวัดบุรีรัมย เรื่อง หลักเกณฑและ
เงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและ
ประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5 )  ประกาศ  ณ  วันที่  11
  เมษายน  2559
    4)  ตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดบุรีรัมย เรื่อง หลักเกณฑและ
เงื่อนไขเกี่ยวกับเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของ
พนักงานสวนตําบล พ.ศ. 2564
(สํานักปลัด) 
    
     

เงินประจําตําแหนง จํานวน 168,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง  ตําแหนงปลัดองคการบริหาร
สวนตําบล   ตั้งไว้จํานวน  12  เดือน 
 -  เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง ตําแหนงรองปลัดองคการ
บริหารสวนตําบล  ตั้งไว้จํานวน  12  เดือน 
 -  เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง ตําแหนงหัวหน้าสํานัก
ปลัด    ตั้งไว้จํานวน  12  เดือน 
    1)  ตามกรอบอัตรากําลังสามปฯ (พ.ศ. 2564-2566) 
    2)  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 
    3)  ประกาศ ก.อบต.จังหวัดบุรีรัมย เรื่อง หลักเกณฑและ
เงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและ
ประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5 )  ประกาศ  ณ  วันที่  11
  เมษายน  2559   (สํานักปลัด) 
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 351,480 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงาน เงินปรับปรุงคาตอบแทน
พนักงานจ้าง ฯลฯ ให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ  จํานวน  2
  ราย      
ตั้งไว้จํานวน  12  เดือน 
    1)  ตามกรอบอัตรากําลังสามปฯ (พ.ศ. 2564-2566)  
    2)  พรบ. ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 มาตรา ๓๕  ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
สวนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับ
ที่ 6 )  
ลว 12 ตุลาคม  2559   (สํานักปลัด) 
      

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว ฯลฯ ให้กับพนักงาน
จ้างตามภารกิจ  จํานวน   1  ราย  ตั้งไว้ จํานวน  12  เดือน 
    1)  ตามกรอบอัตรากําลังสามปฯ (พ.ศ. 2564-2566)  
    2)  พรบ. ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 มาตรา ๓๕  ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
สวนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับ
ที่ 6 )  
ลว 12 ตุลาคม  2559   (สํานักปลัด) 
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งบดําเนินงาน รวม 1,713,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 160,000 บาท
คาเชาบ้าน จํานวน 120,000 บาท

 -  เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านหรือคาเชาซื้อของพนักงานสวนตําบล
ตามสิทธิที่จะได้รับ  ตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ดัง
นี้ 
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้าน ข้าราชการ
สวนท้องถิ่นพ.ศ. 2548 
     2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของข้า
ราชการสวนท้องถิ่น  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
     3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของข้า
ราชการสวนท้องถิ่น  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
     4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวัน
ที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิก
จายคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน (สํานักปลัด)        

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 40,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ข้าราชการ พนักงาน
สวนท้องถิ่นตามสิทธิที่ควรจะได้รับ  ตามระเบียบและหนังสือสั่ง
การที่เกี่ยวข้อง 
      1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 
     2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น (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  (สํานักปลัด)  
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ค่าใช้สอย รวม 853,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

1. คาเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ พร้อมถายเอกสาร จํานวน 30,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ หรือเอกสาร รูปเลม อื่นใด  ฯลฯ 
    (ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและ
บริหารพัสดุภาครัฐ ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 259 ลงวันที่  4
  มิถุนายน  2561  เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจนิยามความ
หมาย "งานกอสร้าง" ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2561) และแก้ไขเพิมเติมจนถึง
ปัจจุบัน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง ฯลฯ ดังนี้
      1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลง
วันที่ 1 กุมภาพันธ 2562
      2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ ว
 4044 ลงวันที่  10 กรกฎาคม 2563      (สํานักปลัด )
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2. คาโฆษณาและเผยแพร จํานวน 20,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาทําป้ายหรือ แผงปดประกาศ การจ้าง
ทําโปสเตอร  การบันทึกภาพยนตวีดีโอเทป วีดีทัศน คาล้าง
อัด  ขยายรูปถาย การจ้างโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธใน
สื่อ ประเภทตางๆ เชน วิทยุกระจายเสียง วารสาร แผนพับ ป้าย
ประชาสัมพันธ สิ่งพิมพตางๆ ฯลฯ   
    (ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและ
บริหารพัสดุภาครัฐ ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 259 ลงวันที่  4
  มิถุนายน  2561  เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจนิยามความ
หมาย "งานกอสร้าง" ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2561) โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือที่สั่งการ เกี่ยวข้อง ดังนี้
      1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวัน
ที่ 1 กุมภาพันธ 2562
      2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ ว
 4044 ลงวันที่  10 กรกฎาคม 2563 
(สํานักปลัด อบต.)     

3. คาธรรมเนียมและคารางวัดที่ดิน จํานวน 20,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมรวมทั้งคาธรรมเนียมป้าย ยาน
พาหนะ คาธรรมเนียมศาล  คาธรรมเนียมที่ดิน  คารางวัด
ที่ดิน  และ คาธรรมเนียมอื่นใด ที่สามารถเบิกจายได้ในประเภท
รายจายนี้  
      พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 
(สํานักปลัด)  
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4. คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 204,000 บาท

(1)  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจ้างเหมาบริการทําความสะอาด
บริเวณอาคารสํานักงาน  คาบริการจัดสวน  แตงต้นไม้  ฯลฯ
  เดือนละ 8,000.- บาท จํานวน  12  เดือน  
เป็นเงิน 96,000.- บาท
(2)  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจ้างเหมาบริการ ในการปฏิบัติ
งานบันทึกข้อมูลในระบบและนอกระบบ งานบริหารทั่วไป ใน
สํานักปลัดและงานที่ได้รับมอบหมายเดือนละ  9,000.- บาท 
จํานวน  12 เดือน  เป็นเงิน  108,000.- บาท  
   (ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและ
บริหารพัสดุภาครัฐ ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 259 ลงวันที่  4
  มิถุนายน  2561  เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจนิยามความ
หมาย "งานกอสร้าง" ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2561) และแก้ไขเพิมเติมจนถึง
ปัจจุบัน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
      1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวัน
ที่ 1 กุมภาพันธ 2562
      2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ ว
 4044 ลงวันที่  10 กรกฎาคม 2563 (สํานักปลัด )       

5. คาจัดทําประกันภัยรถราชการภาคสมัครใจ จํานวน 9,000 บาท

-  เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดทําประกันภัยรถยนต สวนกลาง ใช้
ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจหลักของอปท.  จัดทําประก้นภัยในความ
คุ้มครองประเภทที่ 3 ในวงเงินคุ้มครองขั้นต่ําตามที่ คก.กํากับและ
สงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยกําหนด     
     ตามระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดทําประกัน
ภัยทรัพยสินของ อปท. พ.ศ.2562 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ
.ศ. 2564  (สํานักปลัด)
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6. คากําจัดสิ่งปฏิกูล จํานวน 3,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการกําจัดสิ่งปฏิกูล ขยะมูลฝอย และ
การจัดการของเสีย  ภายในองคการบริหารสวนตําบลโคกตูม ฯลฯ
 ตาม พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และ พระราช
บัญญัติรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อย พ.ศ
. 2535 (สํานักปลัด)     

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

1.  เพื่อจายเป็นคารับรองในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคลที่
มานิเทศงานตรวจงาน หรือเยี่ยมชม หรือศึกษา ดูงานรวมทั้ง
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการรวมในการต้อนรับ บุคคลหรือคณะ
บุคคล เชน  คาอาหาร คาเครื่องดื่ม  คาใช้จายที่เกี่ยวข้องเนื่องใน
การเลี้ยงรับรองและ   คาบริการอื่นที่จําเป็นต้องเกี่ยวกับการ
รับรอง โดยถือปฏิบัติ   ตั้งไว้  5,000.- บาท 
2.  เพื่อจายเป็นคาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือ
คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ ที่ได้รับแตงตั้งตามกฏหมาย
หรือตามระเบียบ หรือหนังสือ   สั่งการ ของกระทรวงมหาดไทย
หรือการประชุมระหวาง   หรือองคกรปกครองสวนท้องถิ่น  กับรัฐ
วิสาหกิจหรือเอกชน ฯลฯ เชน  คาอาหาร คาเครื่องดื่ม เครื่องใช้
ในการเลี้ยงรับรอง และคาบริการอื่น ตั้งไว้  5,000.- บาท
      โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิก
จายคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562  เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิกจายเงิน  (สํานัก
ปลัด)    
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

1. การเลือกตั้งนายก องคการบริหารสวนตําบลและสมาชิกองคการ
บริหารสวนตําบล

จํานวน 270,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดทําโครงการเลือกตั้งของ
องคการบริหารสวนตําบลโคกตูม ตามที่คณะกรรมการการเลือก
ตั้งกําหนด (กรณีครบวาระยุบสภากรณีแทนตําแหนงที่วาง
และ กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม และ
กรณีอื่นๆ) อีกทั้ง ให้ความรวมมือในการประชาสัมพันธ
การณรงค หรือการให้ข้อมูลขาวสาร แกประชาชนให้ทราบถึง
สิทธิ และหน้าที่และการมีสวนรวมทางการเมืองในการเลือกตั้ง
สภาผู้แทนราษฎรและหรือ สมาชิกวุฒิสภา โดยจายเป็นคาใชจาย
เกี่ยวกับการจัด สถานที่ คาวัสดุ เครื่องเขียน  และอุปกรณ  คา
ถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ  คาหนังสือ คาใช้จายใน
การติดตอสื่อสารคาอุปกรณตางๆ  คาของสมนาคุณ คาอาหาร
วาง และเครื่องดื่มสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คายานพาหนะ คา
ป้ายโครงการ คาป้ายประชาสัมพันธ คาตอบแทนคณะกรรมการ
คาใช้จายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  ตามพระราช
บัญญัติ ระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
      1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
      2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิม
เติมถึง (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2549
      3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3842  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2563
       และตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่ง
การอื่นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏอยูในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าป (พ.ศ
. 2561- 2565) หน้าที่  147 ข้อที่ 1  (สํานักปลัด)    
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2. โครงการอบรม ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ให้กับคณะผู้บริหาร 
สมาชิก อบต. พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง หัวหน้าสวน
ราชการ และผู้นําชุมชน

จํานวน 120,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดทําโครงการฝกอบรมศึกษาดู
งาน ให้กับพนักงานสวนตําบล  ลูกจ้างประจํา  พนักงานจ้าง 
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาหัวหน้าสวนราชการ และผู้นําชุมชนวัตถุ
ประสงค โครงการเพื่อให้ผู้บริหารสมาชิกสภาและเจ้าหน้าที่
องคการบริหารสวนตําบลโคกตูม  มีความรู้ความเข้าใจระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน อันจะนําไปสูการปฏิบัติ
งานที่ถูกต้องตรงตามระเบียบและข้อกฎหมายให้เป็นไปในแนว
ทางเดียวกัน โดยมีคาใช้จายที่เกี่ยวข้องดังนี้ คาวัสดุเครื่อง
เขียน อุปกรณ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร
คาอาหาร คาป้ายโครงการ คาจ้างเหมารถ คาที่พัก คาของสัมนา
คุณและคาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการฝกอบรมสําหรับการจัดทํา
โครงการ ตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ ดังนี้
     1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
 ศ 2537 และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
    2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
    3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝก
อบรม ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
     หรือตามหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นห้าป (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า  149  ข้อ 5  
(สํานักปลัด)     
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3. คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรม
ประชุม  สัมมนา  ในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักรของ
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาฯพนักงานสวนตําบลพนักงานจ้าง
รวมทั้งผู้ที่ได้รับคําสั่งจากนายกฯ ให้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน
ขององคการบริหารสวนตําบลโคกตูม โดยจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง  คาพาหนะ  คาเชาที่พัก  คาบริการจอดรถ   ณ  ทา
อากาศยาน  คาผานทางดวนพิเศษ   คาธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ และคาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
  2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 
  3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  (ฉบับ ที่ 3) พ.ศ. 2559  
  4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  (ฉบับ ที่ 4) พ.ศ.2561  
    ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าป(พ.ศ. 2561 - 2565
)   หน้าที่  151  ข้อ 10  (สํานักปลัด)     

4. โครงการการลดขั้นตอนและระยะเวลา              
การปฏิบัติราชการ  เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน

จํานวน 2,000 บาท

-  เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลา 
การปฏิบัติราชการ   คาบอรดประชาสัมพันธ   คาเอกสารประชา
สัมพันธ คาใช้จายในการดําเนินโครงการ และคาใช้จายอื่น
ที่จําเป็น ฯลฯ ตามพระราชกฤษฎีกาวาด้วยหลักเกณฑ และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖  
        ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าป (พ.ศ. 2561 - 2565)
หน้าที่ 152 ข้อ 12  (สํานักปลัด)     
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5. งานรัฐพิธี จํานวน 15,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาพวงมาลัย ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวง
มาลาพานพุม ตามความจําเป็น ฯลฯ ตามหนังสือสั่งการดังนี้
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวัน
ที่  7 มีนาคม 2561 เรื่อง การเบิกจายคาดอกไม้เพื่อมอบให้บุคคล
ตางๆ คาพวงมาลา  และพานพุมประดับ ดอกไม้  
        ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าป (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หน้าที่  150  ข้อ  9  (สํานักปลัด)     

6. โครงการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้กับ คณะผู้บริหาร สมา
ชิกอบต.  พนักงานสวนตําบล   ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง

จํานวน 10,000 บาท

-  เพื่อเป็นคาใช้จายโครงการอบรมพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม 
ให้กับคณะผู้บริหารสมาชิกสภาอบต.พนักงานสวนตําบลลูกจ้าง
ประจํา  และพนักงานจ้างทั่วไป  ให้มีคุณธรรม  จริยธรรมในการ
ปฏิบัติหน้าที่โดยจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตง
สถานที่ โดยจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับการใช้ และการตกแตง
สถานที่  คาใช้จายในพิธีเปดและปด  คาวัสดุ  เครื่องเขียน และ
อุปกรณ คาถายเอกสาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณ
วิทยากร คาอาหาร  คาป้ายโครงการ คาจ้างเหมารถ คาใช้จาย
อื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ ตามระเบียบและหนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวข้องดังนี้
         1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ ศ 2537 และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
        2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจ ให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
        3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาใช้จายในการฝก
อบรม ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
         ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าป (พ.ศ. 2561 - 2565
)   หน้าที่ 148  
ข้อ 4  (สํานักปลัด)    
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 40,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาซอมแซมทรัพยสินชํารุดเสียหาย เพื่อ
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เชน ซอมบํารุงยานพาหนะ หอกระ
จายขาย เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องถายเอกสาร เครื่องปริ้น เครื่อง
ปรับอากาศ เครื่องเสียง ฯลฯ และในการซอมบํารุงยาน
พาหนะ ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ  2562 และตาม
กฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและแก้ไขเพิมติม
 (สํานักปลัด)  

ค่าวัสดุ รวม 295,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน  รายจายเพื่อให้ใด้มาซึ่งสิ่งของที่
มี ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร   หรือตามปกติมีอายุการใช้
งาน ไมยืนยาว สิ้นเปลืองหมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น เชน หนังสือพิมพหนังสือ เอกสาร วารสาร แบบ
พิมพ  หมึกปากกา กระดาษ น้ําดื่ม ฯลฯ รวมถึงรายการ ดังตอไป
นี้
    1. รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม  หรือปรับปรุง
วัสดุ   
    2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ     
    3. รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง คาภาษี
คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นต้น
    โดยถือปฏิบัตตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
     1)  ระเบียบกระทรงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
    2)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095  ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (สํานักปลัด) 
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ การ
ใช้งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป ใน
ระยะเวลาอันสั้น เชน สายไฟ ไฟฉาย หลอดไฟ ไฟ
สปอทตไลน ฯลฯ 
     โดยถือปฏิบัตตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
     1)  ระเบียบกระทรงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
    2)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท  0808.2/ว
 1095  ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  (สํานักปลัด) 

            

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 60,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติ มีอายุการ
ใช้งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น เชน แก้วน้ํา จานรอง ไม้กวาด ถ้วย ชาม ถาด
หม้อ ช้อน ถังแก๊ส ฯลฯ 
     โดยถือปฏิบัตตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
     1)  ระเบียบกระทรงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
    2)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท  0808.2/ว
 1095  ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  (สํานักปลัด) 
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง  รายจายเพื่อให้ได้
มาซึ่ง สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมี
อายุ การใช้งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพ
ไป ในระยะเวลาอันสั้น เชน ไขควง ประแจ กรวยจราจร
คีมล๊อค ยางรถยนต น้ํามันเบรก เบาะรถ เครื่องยนต (อะไหล) 
เบรก ครัช  ฯลฯ  
 โดยถือปฏิบัตตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
     1)  ระเบียบกระทรงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
    2)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท  0808.2/ว
 1095  ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(สํานักปลัด) 
      

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 50,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น รายจายเพื่อให้ได้มา
ซึ่ง สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมี
อายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น เชน น้ํามันดีเซล  น้ํามันเบนซิล  และน้ํามัน
อื่น ๆ สําหรับรถยนตของทางราชการ รวมถึงสําหรับ ใช้กับเครื่อง
จักรกล ฯลฯ  
โดยถือปฏิบัตตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
     1)  ระเบียบกระทรงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
    2)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095  ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  (สํานักปลัด) 
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 15,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร รายจายเพื่อให้ได้มา
ซึ่ง สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร   หรือตามปกตมี
อายุ การใช้งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป   หรือเปลี่ยน
สภาพไป ในระยะเวลาอันสั้น เชน ขาตั้งกล้อง เลนสซูม กระเป๋า
ใสกล้องถายรูป พูกัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร เมมโมรีการด
 ภาพถายดาวเทียม รูปสีหรือขาวดําที่ได้จากการล้าง อัด
ขยาย ฯลฯ 
โดยถือปฏิบัตตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
     1)  ระเบียบกระทรงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
    2)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095  ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  (สํานักปลัด) 
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนและถาวร หรือตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป ในระยะ
เวลาอันสั้น  เชน  จานบันทึกข้อมูล  อุปกรณบันทึกข้อมูล เทป
บันทึกข้อมูล   ตลับหมึกสําหรับปริ้นเตอรแบบเลเซอร   หนวย
ประมวลผล ฮารดิสกไดนร ซีดีรอม แผนกรองแสง ฯลฯ  
    1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
    2. รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวย
หรือ ตอชุดไมเกิน 20,000  บาท 
    3. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงทรัพย
สิน ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ    
    4. รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี
คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นต้น 
โดยถือปฏิบัตตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
     1)  ระเบียบกระทรงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
    2)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095  ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  (สํานักปลัด) 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 405,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 260,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าสําหรับอาคารสํานักงานอาคารสิ่งปลูก
สร้าง
อื่นรวมถึงทรัพยสินตางๆ ที่อยูในความรับผิดชอบขององคการ
บริหารสวนตําบล หรือองคการบริหารสวนตําบลให้การสนับสนุน 
       โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2562   (สํานักปลัด)  
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คาบริการโทรศัพท จํานวน 10,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาโทรศัพทสํานักงาน และโทรศัพทเคลื่อนที่  และ
หมายความรวมถึงคาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดังกลาวและคา
ใช้จายที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการ เชน คาเชาเครื่อง คาเชาหมาย
เลขโทรศัพท คาบํารุงรักษาสาย ฯลฯ สําหรับใช้ในกิจการของ
องคการบริหารสวนตําบล    
    โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิก
คาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2562   (สํานักปลัด)    

คาบริการไปรษณีย จํานวน 5,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาบริการไปรษณียคาธนาณัติคาดวงตรา
ไปรษณียากร
คาเชาตู้ไปรษณีย คาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหาร การ
เงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)      
     โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิก
คาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2562   (สํานักปลัด)  

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 130,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เชน คาโทรภาพ
(โทรสาร)  คาเทเลกซ คาวิทยุติดตามตัว คาวิทยุสื่อสารคาสื่อสาร
ผานดาวเทียม คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอรเน็ตรวมถึง
อินเทอรเน็ตการด คาเชาพื้นที่เว็บไซต คาธรรมเนียมที่เกี่ยว
ข้อง และคาสื่อสารอื่นๆ เชน คาเคเบิ้ลทีวีคาเชาชองสัญญาณดาว
เทียม เป็นต้น และให้หมายความรวมถึงคาใช้จายเพื่อให้ได้   
ใช้บริการดังกลาวและคาใช้จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ 
     โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิก
คาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2562   (สํานักปลัด)  
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งบลงทุน รวม 14,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 14,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ตู้เก็บเอกสารอเนกประสงค จํานวน 14,000 บาท

-  เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อตู้เอกสารอเนกประสงค   
จํานวน  2  หลัง ๆ ละ  7,000.- บาท   เป็นเงิน  14,000.- บาท
โดยมีคุณสมบัติดังนี้
    1)  ตู้เอกสารเหล็กสูงบานเปดทึบ 
    2)  ผลิตจากเหล็กคุณภาพดี  แข็งแรง ทนทาน
บานเปดทึบ 2 ประตู 
    3) ขนาดสินค้า (กว้าง x ลึก x สูง) : 91.7 x 45.7 x 182.9 ซม.
     เป็นครุภัณฑที่ไมกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
และมีความจําเป็นที่จะต้องซื้อตามราคาที่เคยซื้อในท้องถิ่น(ราคา
ตามท้องตลาด) โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 08508.2 /ว 1989 ลงวันที่ 22  มิถุนายน  2552  หรือ
หนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง  (สํานักปลัด)   
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งบเงินอุดหนุน รวม 22,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 22,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น

โครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น "สถานที่กลาง"

จํานวน 12,000 บาท

-  เพื่ออุดหนุนองคการบริหารสวนตําบลบ้านไทร  ซึ่งเป็นศูนย
กลางของอปท. ในเขตอําเภอประโคนชัย ประจําป 2565  ในการ
รวบรวมข้อมูลปัญหาความต้องการของประชาชน การประสาน
งานกับหนวยงานอื่นๆในการให้ความชวยเหลือ ตามหนังสือ
องคการบริหารสวนตําบลบ้านไทร ที่ บร 74801/ว 64  ลงวัน
ที่  23  มิถุนายน  2564    
      ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย เงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2559  และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2
) พ.ศ. 2563
      ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าป (พ.ศ. 2561 - 2565)
หน้าที่  103  ข้อ 5  (สํานักปลัด)     

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการสงเสริมงานรัฐพิธีประเพณี และงานสําคัญทางราชการ จํานวน 10,000 บาท

-  เพื่ออุดหนุนทั่วไปที่ทําการปกครองอําเภอประโคนชัย  ให้แกที่
ทําการปกครองอําเภอประโคนชัย เพื่อจาย เป็นคาใช้จายตาม
โครงการสงเสริมงานรัฐพิธี และวันสําคัญทางราชการ  ประจําป
2565 ตามหนังสืออําเภอประโคนชัย ดวนที่สุด ที่ บร  0318 /ว
 727 ลงวันที่  14  มิถุนายน  2564
        ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย เงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2559  และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2
) พ.ศ. 2563
        ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าป (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที่ 151  ข้อ 11  (สํานักปลัด)     
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งบรายจ่ายอื่น รวม 15,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 15,000 บาท
รายจายอื่น

โครงการสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการองคการบริหารสวน
ตําบลโคกตูม

จํานวน 15,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพื่อนําผล
การประเมินมาประกอบการวางแผนบริหารงานให้ตอบสนองตอ
ความต้องการของประชาชน 
       ตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ
. 2546 และเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2562
      ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าป (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หน้าที่  148  ข้อที่ 3   (สํานักปลัด)    

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 605,940 บาท
งบบุคลากร รวม 605,940 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 605,940 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 425,940 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินเดือนข้าราชการ พนักงานสวนท้อง
ถิ่น และ     เงินปรับปรุงเงินเดือนข้าราชการ พนักงานสวนท้อง
ถิ่นประจําป  ฯลฯ   จํานวน  1  ราย  ตั้งไว้จํานวน  12  เดือน 
    1)  ตามกรอบอัตรากําลังสามปฯ (พ.ศ. 2564-2566) 
    2)  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 
    3)  ประกาศ ก.อบต.จังหวัดบุรีรัมย เรื่อง หลักเกณฑและ
เงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและ
ประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5 )  ประกาศ  ณ  วันที่  11
  เมษายน  2559   (สํานักปลัด) 
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 180,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงาน เงินปรับปรุงคาตอบแทน
พนักงานจ้าง ฯลฯ    ให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ     จํานวน 1
  ราย  ตั้งไว้จํานวน  12  เดือน 
    1)  ตามกรอบอัตรากําลังสามปฯ (พ.ศ. 2564-2566)  
    2)  พรบ. ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 มาตรา ๓๕  ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
สวนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 6
 )  ลว 12 ตุลาคม  2559  (สํานักปลัด)     

งานบริหารงานคลัง รวม 3,379,460 บาท
งบบุคลากร รวม 2,224,660 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,224,660 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,520,140 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินเดือนข้าราชการ พนักงานสวนท้องถิ่น และ เงิน
ปรับปรุงเงินเดือนข้าราชการ พนักงานสวนท้องถิ่นประจําป  ฯลฯ
  จํานวน  5  ราย  ตั้งไว้จํานวน  12  เดือน 
    1)  ตามกรอบอัตรากําลังสามปฯ (พ.ศ. 2564-2566) 
    2)  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่นพ.ศ
. 2542 
    3)  ประกาศ ก.อบต.จังหวัดบุรีรัมย เรื่อง หลักเกณฑและ
เงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและ
ประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5 )  ประกาศ  ณ  วันที่  11
  เมษายน  2559   (กองคลัง)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

-   เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง ตําแหนงผู้อํานวยการกองคลัง
ตั้งไว้จํานวน  12  เดือน 
    1)  ตามกรอบอัตรากําลังสามปฯ (พ.ศ. 2564-2566) 
    2)  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 
    3)  ประกาศ ก.อบต.จังหวัดบุรีรัมย เรื่อง หลักเกณฑและ
เงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและ
ประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5 )  ประกาศ  ณ  วันที่  11
  เมษายน  2559   (กองคลัง)
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คาจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 305,520 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาจ้างลูกจ้างประจําและ เงินปรับปรุงคาตอบแทน
ลูกจ้างประจํา ฯลฯ  จํานวน  1  ราย   ตั้งไว้จํานวน  12  เดือน 
    1)  ตามกรอบอัตรากําลังสามปฯ (พ.ศ. 2564-2566) 
    2)  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 
    3)  ประกาศ ก.อบต.จังหวัดบุรีรัมย เรื่อง หลักเกณฑและ
เงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและ
ประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5 )  ประกาศ  ณ  วันที่  11
  เมษายน  2559   (กองคลัง)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 324,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงาน เงินปรับปรุงคาตอบแทน
พนักงานจ้าง ฯลฯ   ให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ  จํานวน 
 2  ราย  ตั้งไว้  จํานวน  12  เดือน 
    1)  ตามกรอบอัตรากําลังสามปฯ (พ.ศ. 2564-2566)  
    2)  พรบ. ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 มาตรา ๓๕  ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
สวนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 6
 )  ลว 12 ตุลาคม  2559  (กองคลัง)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 33,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว ฯลฯ  ให้กับพนักงาน
จ้างตามภารกิจ  จํานวน  1  ราย  ตั้งไว้จํานวน  12  เดือน
    1)  ตามกรอบอัตรากําลังสามปฯ (พ.ศ. 2564-2566)  
    2)  พรบ. ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 มาตรา ๓๕  ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
สวนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 6
 )  ลว 12 ตุลาคม  2559  (กองคลัง)
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งบดําเนินงาน รวม 1,148,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 680,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 450,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่น สําหรับพนักงานสวน
ตําบลเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําป) สําหรับพนักงานสวน
ท้องถิ่นลูกจ้างประจําพนักงานจ้าง โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําป
แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557     
เป็นเงิน   150,000.-บาท (กองคลัง)
-  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการขององคการ
บริหารสวนตําบลโคกตูม  ตามหนังสือสั่งการของกระทรวงการ
คลังที่ กค 0402.5/ว 85 ลงวันที่  6  กันยายน  2561  และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 2850  ลงวันที1่2  กันยายน  2561
เป็นเงิน  300,000.-บาท  (กองคลัง)

คาเชาบ้าน จํานวน 180,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านหรือคาเชาซื้อของพนักงานสวนตําบล
ตามสิทธิที่จะได้รับตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
ดังนี้ 
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้าน ข้าราชการ
สวนท้องถิ่นพ.ศ. 2548 
     2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
     3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
     4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
0808.2/ว 5862 ลงวัน ที่ 12 ตุลาคม 2559
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจายคาเชาบ้านของข้า
ราชการสวนท้องถิ่น  และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
(กองคลัง)
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 50,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ข้าราชการ พนักงาน
สวนท้องถิ่นตามสิทธิที่ควรจะได้รับ  ตามระเบียบและหนังสือสั่ง
การที่เกี่ยวข้อง 
      1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 
     2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น (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      
(กองคลัง)
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ค่าใช้สอย รวม 358,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

1. คาเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือพร้อมถายเอกสาร จํานวน 10,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ หรือเอกสาร รูปเลม อื่นใด  ฯลฯ 
      (ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง
และบริหารพัสดุภาครัฐ ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 259 ลงวันที่  4
  มิถุนายน  2561  เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจนิยามความ
หมาย "งานกอสร้าง" ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2561) และแก้ไขเพิมเติมจนถึง
ปัจจุบัน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้
      1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลง
วันที่ 1 กุมภาพันธ 2562
      2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ ว
 4044 ลงวันที่  10 กรกฎาคม 2563 
(กองคลัง อบต.)
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2. คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 208,000 บาท

(1)  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจ้างเหมาบริการ ในการปฏิบัติ
งานธุรการกองคลัง งานบริหารงานคลัง ในกองคลังและงานที่ได้
รับมอบหมาย  เดือนละ  9,000.- บาท  จํานวน 12 เดือน 
เป็นเงิน  108,000.- บาท  
(2)  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจ้างเหมาบริการอื่นๆ ด้านการจัด
เก็บภาษี และงานที่ได้รับมอบหมาย    100,000.- บาท
   (ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและ
บริหารพัสดุภาครัฐ ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 259 ลงวันที่  4
  มิถุนายน  2561  เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจนิยามความ
หมาย "งานกอสร้าง"
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ. 2561) และแก้ไขเพิมเติมจนถึงปัจจุบัน โดยถือปฏิบัติ
ตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
      1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562
      2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ ว
 4044 ลงวันที่  10 กรกฎาคม 2563 
(กองคลัง อบต.)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ หรือไป
อบรม    ประชุม สัมมนา  ของพนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง
รวมทั้ง ผู้ที่ได้รับคําสั่งจากนายกฯให้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน
ขององคการบริหารสวนตําบลโคกตูม โดยจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง  คาพาหนะ  คาเชาที่พัก   คาธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน คาลงทะเบียนตางๆ และคาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
  2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 
  3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  (ฉบับ ที่ 3) พ.ศ. 2559  
  4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  (ฉบับ ที่ 4) พ.ศ.2561  
    ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าป
(พ.ศ. 2561 - 2565)   หน้าที่  153  ข้อ 2  (กองคลัง)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 40,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาซอมแซมทรัพยสินชํารุดเสียหาย เพื่อ
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เชน ซอมบํารุงยานพาหนะ
หอกระจายขาย เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องถายเอกสาร เครื่อง
ปริ้น เครื่องปรับอากาศ
เครื่องเสียง ฯลฯ และในการซอมบํารุงยานพาหนะ ให้ถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ  2562 และตามกฎหมาย
ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและแก้ไขเพิ่มติม (กอง
คลัง)
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ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน  รายจายเพื่อให้ใด้มาซึ่งสิ่งของที่
มี ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร   หรือตามปกติมีอายุการใช้
งาน ไมยืนยาว สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น เชน หนังสือพิมพ  หนังสือ  เอกสาร วารสาร  แบบ
พิมพ  หมึกปากกา กระดาษ น้ําดื่ม ฯลฯ รวมถึงรายการ 
ดังตอไปนี้
    1. รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม  หรือปรับปรุง
วัสดุ   
    2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ     
    3. รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี
คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นต้น
    โดยถือปฏิบัตตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
     1)  ระเบียบกระทรงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
    2)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095  ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(กองคลัง)
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 40,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะ โดยสภาพไมคงทนและถาวร หรือตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป ในระยะ
เวลาอันสั้น  เชน  จานบันทึกข้อมูล  อุปกรณบันทึกข้อมูล เทป
บันทึกข้อมูล   ตลับหมึกสําหรับปริ้นเตอรแบบเลเซอร   หนวย
ประมวลผล ฮารดิสกไดนร ซีดีรอม แผนกรองแสง ฯลฯ  
    1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
    2. รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวย
หรือ ตอชุดไมเกิน 20,000  บาท 
    3. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงทรัพย
สิน ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ    
    4. รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี
คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นต้น 
โดยถือปฏิบัตตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
     1)  ระเบียบกระทรงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
    2)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095  ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น   (กองคลัง)

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

-  เพื่อจายเป็นคาบริการไปรษณียคาธนาณัติคาดวงตรา
ไปรษณียากร คาเชาตู้ไปรษณีย
คาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหาร 
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส
(GFMIS)      
     โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิก
คาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2562   (กองคลัง)
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งบลงทุน รวม 6,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 6,800 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

พัดลมติดผนัง จํานวน 6,800 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อพัดลมติดผนัง จํานวน 4 เครื่อง ๆ
 ละ 1,700.- บาท เป็นเงิน 6,800.- บาท 
    มีลักษณะพื้นฐานดังนี้
มีใบพัดไมน้อยกวา 16 นิ้ว ปรับแรงลมได้ไมน้อยกวา 3
 ระดับ ปรับสาย ซ้าย - ขวา ระบบควบคุมสายดึง ได้รับมาตรฐาน
ประหยัดไฟเบอร 5  จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหงประเทศไทย เป็น
ครุภัณฑที่ไมได้กําหนดไว้ในบบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ และมี
ความจําเป็นที่จะต้องซื้อรตามราคาที่เคยซื้อในท้องถิ่น โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 08508.2/ว 1989
 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 หรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยว
ข้อง (ราคาตามท้องตลาด)
(กองคลัง)

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 300,000 บาท
งบบุคลากร รวม 300,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 300,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 300,000 บาท

-    เพื่อจายเป็นเงินเดือนข้าราชการ พนักงานสวนท้องถิ่น 
และ เงินปรับปรุงเงินเดือนข้าราชการ พนักงานสวนท้องถิ่น
ประจําป ฯลฯ  จํานวน  1  ราย 
    1)  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542 
    2)  ประกาศ ก.อบต.จังหวัดบุรีรัมย   เรื่อง  หลักเกณฑ
และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน
และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5 )  ประกาศ  ณ  วัน
ที่  11  เมษายน  2559   (สํานักปลัด)
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 1,170,920 บาท

งบบุคลากร รวม 612,920 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 612,920 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 346,920 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินเดือนข้าราชการ พนักงานสวนท้องถิ่น และ เงิน
ปรับปรุงเงินเดือนข้าราชการ พนักงานสวนท้องถิ่นประจําป ฯลฯ
   จํานวน  1  ราย  ตั้งไว้จํานวน  12  เดือน 
    1)  ตามกรอบอัตรากําลังสามปฯ (พ.ศ. 2564-2566) 
    2)  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 
    3)  ประกาศ ก.อบต.จังหวัดบุรีรัมย เรื่อง หลักเกณฑและ
เงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและ
ประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5 )  ประกาศ  ณ  วันที่  11
  เมษายน  2559   (สํานักปลัด)
     

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 230,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงาน เงินปรับปรุงคาตอบแทน
พนักงานจ้าง ฯลฯ ให้กับพนักงานดังนี้
         1.  ตําแหนงพนักงานจ้างตามภารกิจ  จํานวน  1  ราย 
ตั้งไว้  จํานวน  12 เดือน
         2.  ตําแหนง พนักงานจ้างทั่วไป  จํานวน  1  ราย ตั้งไว้
จํานวน  12 เดือน  
    1)  ตามกรอบอัตรากําลังสามปฯ (พ.ศ. 2564-2566)  
    2)  พรบ. ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 มาตรา ๓๕  ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
สวนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 6
 )  ลว 12 ตุลาคม  2559   (สํานักปลัด) 
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว ฯลฯ  ให้กับพนักงาน
ดังนี้
        1.  ตําแหนงพนักงานจ้างตามภารกิจ  จํานวน  1  ราย ตั้ง
ไว้จํานวน  12 เดือน
         2.  ตําแหนงพนักงานจ้างทั่วไป  จํานวน  1  ราย ตั้งไว้
จํานวน  12 เดือน  
    1)  ตามกรอบอัตรากําลังสามปฯ (พ.ศ. 2564-2566)  
    2)  พรบ. ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 มาตรา ๓๕  ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
สวนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 6
 )  ลว 12 ตุลาคม  2559   (สํานักปลัด) 

     

งบดําเนินงาน รวม 558,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 220,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 150,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นผู้ปฏิบัติราชการ  คาป่วยการชดเชยการงานหรือ
เวลาที่เสียไปของ อปพร. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ด้วย การเบิกคาใช้จายให้แกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 
(สํานักปลัด)     
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คาเชาบ้าน จํานวน 60,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านหรือคาเชาซื้อของพนักงานสวนตําบล
ตามสิทธิที่จะได้รับ ตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
ดังนี้ 
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านข้าราชการ
สวนท้องถิ่น พ.ศ.  2548   
     2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของ  
ข้าราชการสวนท้องถิ่น (ฉบับที2่) พ.ศ. 2551 
    3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ฉบับที3่) พ.ศ. 2559
   4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวัน
ที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับ การเบิก
จายคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 10,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ข้าราชการ พนักงาน
สวนท้องถิ่นตามสิทธิที่ควรจะได้รับ  ตามระเบียบและหนังสือสั่ง
การที่เกี่ยวข้อง 
      1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 
     2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น (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  (สํานักปลัด)    
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ค่าใช้สอย รวม 188,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

1. คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 108,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่ประจํา
รถน้ําเอนกประสงค  ชวยเหลือในการบรรทุกน้ํา ชวยเหลือในการ
ดับเพลิง   หรืองานอื่นใดที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับ
บัญชามอบหมาย  เดือนละ  9,000.- บาท 
ตั้งไว้จํานวน  12 เดือน  เป็นเงิน  108,000.- บาท  
   (ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและ
บริหารพัสดุภาครัฐ ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 259 ลงวันที่  4
  มิถุนายน  2561  เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจนิยามความ
หมาย "งานกอสร้าง" ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2561) และแก้ไขเพิมเติมจนถึง
ปัจจุบัน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
      1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวัน
ที่ 1 กุมภาพันธ 2562
      2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ ว
 4044 ลงวันที่  10 กรกฎาคม 2563 
(สํานักปลัด อบต.)     

2. คาจัดทําประกันภัยรถราชการภาคสมัครใจ จํานวน 20,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดทําประกันภัยรถยนต  สวน
กลาง  ที่เสี่ยงตอการเกิดอุบัติ และให้เกิดความเสียหายตอชีวิต
และทรัพยสินยจํานวนมาก  เชน รถฉุกเฉิน รถน้ําเอนก
ประสงค เป็นต้น   ให้จัดทําประกันภัยในความคุ้มครอง 
ในกลุมที่ 3  ในวงเงินคุ้มครองไมเกิน 300,000.- บาท ตอ คน  
     ตามระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดทําประกัน
ภัยทรัพยสินของ อปท. พ.ศ.2562 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2564  (สํานักปลัด)  
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

1. คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรม
ประชุม  สัมมนา  พนักงานสวนตําบลพนักงานจ้างรวมทั้งผู้ที่ได้รับ
คําสั่งจากนายกฯ ให้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชนขององคการ
บริหารสวนตําบลโคกตูม   โดยจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  
คาพาหนะ  คาเชาที่พัก  คาธรรมเนียมในการใช้  สนามบิน 
คาลงทะเบียนตางๆ และคาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตาม
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
  2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 
  3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  (ฉบับ ที่ 3) พ.ศ. 2559  
  4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  (ฉบับ ที่ 4) พ.ศ.2561  
    ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าป (พ.ศ. 2561 - 2565)
หน้าที่  151  ข้อ 10  (สํานักปลัด) 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาซอมแซมทรัพยสินชํารุดเสียหาย เพื่อ
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เชน ซอมบํารุงยานพาหนะ  เครื่อง
คอมพิวเตอร เครื่องถายเอกสาร เครื่องปริ้น เครื่องปรับอากาศ 
เครื่องเสียง ฯลฯ  และในการซอมบํารุงยานพาหนะตางๆ
       ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2
/ว 0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ  2562 และตามกฎหมาย 
ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและแก้ไข เพิ่มเติม 
(สํานักปลัด)  
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ค่าวัสดุ รวม 150,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน  รายจายเพื่อให้ใด้มาซึ่งสิ่งของที่
มี ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร   หรือตามปกติมีอายุการใช้
งาน ไมยืนยาว สิ้นเปลืองหมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น เชน หนังสือพิมพหนังสือ เอกสาร วารสาร แบบ
พิมพ  หมึกปากกา กระดาษ น้ําดื่ม ฯลฯ รวมถึงรายการ ดังตอไป
นี้
    1. รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม  หรือปรับปรุง
วัสดุ   
    2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ     
    3. รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง คาภาษี
คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นต้น
    โดยถือปฏิบัตตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
     1)  ระเบียบกระทรงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
    2)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095  ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(สํานักปลัด) 

         

วันที่พิมพ : 29/10/2564  09:32:38 หน้า : 43/137



วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ การ
ใช้งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป ใน
ระยะเวลาอันสั้น เชน สายไฟ ไฟฉาย หลอดไฟ ไฟ
สปอทตไลน ฯลฯ 
     โดยถือปฏิบัตตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
     1)  ระเบียบกระทรงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
    2)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท  0808.2/ว
 1095  ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(สํานักปลัด )     

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 40,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง  รายจายเพื่อให้ได้
มาซึ่ง สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมี
อายุ การใช้งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพ
ไป ในระยะเวลาอันสั้น เชน ไขควง ประแจ กรวยจราจร
คีมล๊อค ยางรถยนต น้ํามันเบรก เบาะรถ เครื่องยนต (อะไหล) 
เบรก ครัช  ฯลฯ  
 โดยถือปฏิบัตตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
     1)  ระเบียบกระทรงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
    2)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท  0808.2/ว
 1095  ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(สํานักปลัด) 
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 50,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น รายจายเพื่อให้ได้มา
ซึ่ง สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมี
อายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น เชน น้ํามันดีเซล  น้ํามันเบนซิล  และน้ํามัน
อื่น ๆ สําหรับรถยนตของทางราชการ รวมถึงสําหรับ ใช้กับเครื่อง
จักรกล ฯลฯ  
โดยถือปฏิบัตตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
     1)  ระเบียบกระทรงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
    2)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095  ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  (สํานักปลัด) 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร รายจายเพื่อให้ได้มา
ซึ่ง สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร   หรือตามปกตมี
อายุ การใช้งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป   หรือเปลี่ยน
สภาพไป ในระยะเวลาอันสั้น เชน ขาตั้งกล้อง เลนสซูม กระเป๋า
ใสกล้องถายรูป พูกัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร เมมโมรีการด
 ภาพถายดาวเทียม รูปสีหรือขาวดําที่ได้จากการล้าง อัด
ขยาย ฯลฯ 
โดยถือปฏิบัตตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
     1)  ระเบียบกระทรงมหาดไทยวาด้ยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
    2)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095  ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)      
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนและถาวร หรือตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป ในระยะ
เวลาอันสั้น  เชน  จานบันทึกข้อมูล  อุปกรณบันทึกข้อมูล เทป
บันทึกข้อมูล   ตลับหมึกสําหรับปริ้นเตอรแบบเลเซอร   หนวย
ประมวลผล ฮารดิสกไดนร ซีดีรอม แผนกรองแสง ฯลฯ  
    1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
    2. รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวย
หรือ ตอชุดไมเกิน 20,000  บาท 
    3. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงทรัพย
สิน ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ    
    4. รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี
คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นต้น 
โดยถือปฏิบัตตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
     1)  ระเบียบกระทรงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
    2)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095  ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)      
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วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 30,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น รายจายเพื่อให้ได้มา
ซึ่ง สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมี
อายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น เชน น้ํามันดีเซล  น้ํามันเบนซิล  และน้ํามัน
อื่น ๆ สําหรับรถยนตของทางราชการ รวมถึงสําหรับ ใช้กับเครื่อง
จักรกล ฯลฯ  
โดยถือปฏิบัตตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
     1)  ระเบียบกระทรงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
    2)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095  ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)     

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 500,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 500,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 500,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

1. โครงการแพทยฉุกเฉิน จํานวน 450,000 บาท

-   เพื่อเป็นคาใช้จายในโครงการแพทยฉุกเฉิน อบต.โคกตูม ใน
การเหมาบริการอาสากู้ชีพ เพื่อให้ปฏิบัติงานเป็นรายเดือน/ราย
วัน/รายชั่วโมง  ตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
      1) พระราชบัญญัติสภาตําบล และองคการบริหาร สวน
ตําบล พ.ศ. 2537  และแก้ไข เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
      2) พระราชบัญญัติการแพทยฉุกเฉิน พ.ศ. 2551  
      ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าป  (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หน้าที่ 100  ข้อ  7  (สํานักปลัด)    
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2. โครงการซ้อมแผนระงับอัคคีภัย จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดโครงการซ้อมแผนและระงับ
อัคคีภัย ให้กับประชาชนในตําบลโคกตูม ได้เกิดความรู้ความเข้า
ใจในการป้องกันและลดการเกิดอัคคีภัยและปฏิบัติตนขณะเกิด
อัคคีภัยได้  โดยจายเป็นคาใช้ในการดําเนินโครงการได้แก  คา
ป้ายโครงการ  คาใช้จายในพิธีเปดและปด  คาวัสดุ  เครื่อง
เขียน  และอุปกรณ   คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณ
วิทยากร  คาอาหาร  และ  คาใช้จายอื่นที่จําเป็น รายละเอียด
ตาม  โครงการฯ ตามระเบียบ กฎหมาย และ หนังสือสั่งการ ดังนี้
      1) พระราชบัญญัติสภาตําบล และองคการบริหาร สวน
ตําบล พ.ศ. 2537  และแก้ไข เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
     2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝก
อบรมขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
      ปรากกฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าป (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่  98 ข้อ  1 (สํานักปลัด)       
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3. โครงการเตรียมความพร้อมและลดอุบัติเหตุทางถนน ชวงเทศกาล
สงกรานต

จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุใน
ชวงเทศกาลวันสงกรานต  วัตถุประสงคโครงการเพื่อให้บริการ
ประชาชน ในชวงเทศกาลวันสงกรานตและให้คําแนะนํานักเดิน
ทาง  นักทองเที่ยว  ในการเดินทางผานในพื้นที่ตําบลโคกตูมไปยัง
สถานที่ ทองเที่ยว  เพื่อเป็นการสอดสองป้องปรามผู้ที่มีปัจจัย
เสี่ยงตอ การที่จะกอให้เกิดอุบัติเหตุ  เพื่อเป็นการป้องกัน  และลด
ปัญหาอุบัติเหตุ  จากการใช้ยวดยานพาหนะ บนท้องถนน และ
การ ให้ความชวยเหลือ ผู้ประสบภัย ในการกู้ชีพและกู้ภัย จาก
อุบัติเหตุบนท้องถนน โดยให้บริการ ให้ความชวยเหลือ แนะนําผู้
ใช้รถใช้ถนนสัญจรไปมา ให้ความชวยเหลือ การปฐมพยาบาลผู้
ประสบเหตุ โดยผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนและในชวงเทศกาลวัน
สงกรานต ป 2564 โดยจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับการดําเนิน
โครงการดังนี้ เชน   คาป้ายโครงการ  คาวัสดุ อุปกรณ และคาใช้
จายอื่นที่จําเป็น รายละเอียดตาม โครงการฯ ตาม
ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ ดังนี้
      พระราชบัญญัติสภาตําบล และองคการบริหารสวนตําบล 
 พ.ศ. 2537  และแก้ไข เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552)
พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 
   ปรากกฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าป (พ.ศ.2561 - 2565
) หน้าที่  100 ข้อ  6  (สํานักปลัด)   
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4. โครงการเตรียมความพร้อมและลดอุบัติเหตุทางถนน ชวงเทศกาล
วันปใหม

จํานวน 5,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุใน
ชวงเทศกาล  ปใหม  วัตถุประสงคโครงการเพื่อให้บริการ
ประชาชน ในชวงเทศกาลปใหมและให้คําแนะนํานักเดิน
ทาง   นักทองเที่ยว  ในการเดินทางผานในพื้นที่ตําบลโคกตูมไป
ยังสถานที่ ทองเที่ยว  เพื่อเป็นการสอดสองป้องปรามผู้ที่มีปัจจัย
เสี่ยงตอ การที่จะกอให้เกิดอุบัติเหตุ  เพื่อเป็นการป้องกัน  และลด
ปัญหาอุบัติเหตุ  จากการใช้ยวดยานพาหนะบนท้องถนน และ
การ ให้ความชวยเหลือผู้ประสบภัย ในการกู้ชีพและกู้ภัย
จาก อุบัติเหตุบนท้องถนน โดยให้บริการให้ความชวยเหลือ แนะ
นําผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจรไปมา ให้ความชวยเหลือ การปฐมพยาบาล
ผู้ประสบเหตุ โดยผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนและในชวงเทศกาลป
ใหม  2564 โดยจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับการดําเนินโครงการ ดัง
นี้ เชน   คาป้ายโครงการ  คาวัสดุ อุปกรณ  และคาใช้จายอื่นที่จํา
เป็น รายละเอียดตาม โครงการฯ
ตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการดังนี้
      พระราชบัญญัติสภาตําบล และองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ. 2537  และแก้ไข เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 
      ปรากกฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าป (พ.ศ.2561 - 2565) 
หน้าที่  100  ข้อ 5  (สํานักปลัด)        
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5. โครงการฝกอบรมและเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน

จํานวน 10,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการเพิ่มศักยภาพอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อปพร.ภายในตําบลโคกตูม  ในการ
เตรียมความพร้อมปฏิบัติงานอยูเสมอ โดยจายเป็นคาใช้จายเกี่ยว
กับการใช้และการตกแตงสถานที่  คาใช้จายในพิธีเปดและปด  คา
วัสดุ  เครื่องเขียน และอุปกรณ  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
สมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  คาป้ายโครงการ  คาใช้จายอื่นที่
จําเป็นสําหรับ การจัดทําโครงการ  ตามระเบียบและหนังสือสั่ง
การที่เกี่ยวข้องดังนี้
       1) พระราชบัญญัติสภาตําบล และองคการบริหาร สวน
ตําบล พ.ศ. 2537  และแก้ไข เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
       2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝก
อบรม ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2557
        ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าป (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่ 99 ข้อ 3   (สํานักปลัด)   
    

6. โครงการอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จํานวน 20,000 บาท

-   เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการ ฝกอบรมหลักสูตรอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อปพร.ภายในตําบลโคกตูม
ในการเตรียมความพร้อมปฏิบัติงาน  อยูเสมอ โดยจายเป็นคาใช้
จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถานที่  คาใช้จายในพิธีเปด
และปด  คาวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ  คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  คาป้ายโครงการ คา
วัสดุเครื่องแตงกายและ คา ใช้จายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทํา
โครงการ  ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ที่เกี่ยวข้องดังนี้
     1) พระราชบัญญัติสภาตําบล และองคการบริหาร สวน
ตําบล พ.ศ. 2537  และแก้ไข เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
     2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝก
อบรม ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2557
       ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าป (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่ 100 ข้อ 4  (สํานักปลัด)
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 2,468,040 บาท

งบบุคลากร รวม 2,108,040 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,108,040 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,224,840 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินเดือนข้าราชการ พนักงานสวนท้องถิ่น และ เงิน
ปรับปรุงเงินเดือนข้าราชการ พนักงานสวนท้องถิ่นประจําป ฯลฯ 
ให้กับพนักงานสวนตําบล และพนักงานครู  จํานวน  4 ราย  
ตั้งไว้ 12  เดือน 
    1)  เป็นไปตามแผนอัตรากําลัง 3 ป  (พ.ศ. 2564-2566)
    2)  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
    3)  ประกาศ ก.อบต.จังหวัดบุรีรัมย เรื่อง หลักเกณฑและ
เงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและ
ประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5 )  ประกาศ  ณ  วันที่  11
  เมษายน  2559  (กองการศึกษา)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง  ตําแหนงผู้อํานวยการ กอง
การศึกษา ตั้งไว้  12  เดือน 
   1)  ตามกรอบอัตรากําลังสามปฯ (พ.ศ. 2564-2566) 
   2)  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542 
   3)  ประกาศ ก.อบต.จังหวัดบุรีรัมย เรื่อง หลักเกณฑและ
เงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและ
ประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5 ) ประกาศ  ณ  วันที่  11
  เมษายน  2559  (กองการศึกษา) 

เงินวิทยฐานะ จํานวน 21,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินวิทยฐานะชํานาญการ  ให้กับพนักงาน
ครู   จํานวน 1  ราย ตั้งไว้  6  เดือน  เดือนละ 3,500.- บาท
    1) เป็นไปตามแผนอัตรากําลัง 3 ป  (พ.ศ. 2564-2566)
    2) หนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก. อบต. ที่ มท 0809.4/
ว 23  ลงวันที่ 10 มิถุนายน  2562  (กองการศึกษา)
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 749,880 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงาน เงินปรับปรุงคาตอบแทน
พนักงานจ้าง ฯลฯ  ให้กับพนักงานจ้างดังนี้  
    1.  พนักงานตามภารกิจ จํานวน  3  ราย  ตั้งไว้ 12 เดือน  
เป็นเงิน 425,880   บาท 
    2.  พนักงานจ้างทั่วไป  จํานวน 3 ราย ตั้งไว้ 12 เดือน  
เป็นเงิน 324,000   บาท 
    1)  ตามกรอบอัตรากําลังสามปฯ (พ.ศ. 2564-2566)  
    2) พรบ. ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 มาตรา ๓๕  ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
สวนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 
(ฉบับที่ 6 )  ลว 12 ตุลาคม  2559  (กองการศึกษา)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 70,320 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว ฯลฯ  ให้กับพนักงาน
ดังนี้
    1. พนักงานจ้างตามภารกิจ  จํานวน 3 ราย  ตั้งไว้ 12 เดือน
เป็นเงิน 34,320 บาท
    2. พนักงานจ้างทั่วไป   จํานวน 3 ราย ตั้งไว้ 12 เดือน 
เป็นเงิน 36,000 บาท
       1)  ตามกรอบอัตรากําลังสามปฯ (พ.ศ. 2564-2566)  
       2)  พรบ. ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 มาตรา ๓๕  ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
สวนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 
(ฉบับที่ 6 )  ลว 12 ตุลาคม  2559   (กองการศึกษา)
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งบดําเนินงาน รวม 360,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 118,000 บาท
คาเชาบ้าน จํานวน 108,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านหรือคาเชาซื้อของพนักงานสวนตําบล
ตามสิทธิที่จะได้รับ ตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ข้อง  ดังนี้
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้าน ข้าราชการ
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
    2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
    3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของข้า
ราชการสวนท้องถิ่น  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
    4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวัน
ที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิก
จายคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน  (กองการศึกษา)      
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 10,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ข้าราชการ พนักงาน
สวนท้องถิ่นตามสิทธิที่ควรจะได้รับ  ตามระเบียบและหนังสือสั่ง
การที่เกี่ยวข้อง 
      1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 
     2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิน (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    (กองการศึกษา)       
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ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

1. คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ จํานวน 5,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ หรือเอกสาร รูปเลม อื่นใด  ฯลฯ (ตามหนังสือคณะ
กรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาค
รัฐ ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 259 ลงวันที่  4  มิถุนายน  2561
  เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจนิยามความหมาย "งานกอ
สร้าง" ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2561) และแก้ไขเพิมเติมจนถึงปัจจุบัน โดยถือ
ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
      1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลง
วันที่ 1 กุมภาพันธ 2562
      2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ ว
 4044  ลงวันที่  10 กรกฎาคม 2563  (กองการศึกษา)
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2. คาโฆษณาและเผยแพร จํานวน 9,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาทําป้ายหรือ แผงปดประกาศ การจ้าง
ทําโปสเตอร  การบันทึกภาพยนตวีดีโอเทป วีดีทัศน คาล้าง
อัด  ขยายรูปถาย การจ้างโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธใน
สื่อ ประเภทตางๆ เชน วิทยุกระจายเสียง วารสาร แผนพับ ป้าย
ประชาสัมพันธ สิ่งพิมพตางๆ ฯลฯ   
    (ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและ
บริหารพัสดุภาครัฐ ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 259 ลงวันที่  4
  มิถุนายน  2561  เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจนิยามความ
หมาย "งานกอสร้าง" ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2561) และแก้ไขเพิมเติมจนถึง
ปัจจุบัน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
      1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวัน
ที่ 1 กุมภาพันธ 2562
      2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ ว
 4044 ลงวันที่  10 กรกฎาคม 2563 
(กองการศึกษา)         

3. คากําจัดสิ่งปฏิกูล จํานวน 1,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการกําจัดสิ่งปฏิกูล ขยะมูลฝอย และ
การจัดการของเสีย  ภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองคการ
บริหารสวนตําบลโคกตูม ฯลฯ ตาม พระราชบัญญัติการสาธารณ
สุข พ.ศ. 2535 และ พระราชบัญญัติรักษาความสะอาด และความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย พ.ศ. 2535  
(กองการศึกษา)     
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลคา
อาหาร คาเครื่องดื่ม คาของขวัญ คาพิมพเอกสาร คาบริการ คาใช้
จายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรอง และคาใช้จายอื่น ซึ่งจําเป็น
ต้องจายที่เกี่ยวกับการรับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
ที่มานิเทศงาน ตรวจงานเยี่ยมชมหรือ ทัศนศึกษาดูงาน
(กองการศึกษา)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

1. คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 80,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรม
ประชุม  สัมมนา  ของพนักงานสวนตําบลพนักงานจ้างรวมทั้งผู้ที่
ได้รับคําสั่งจากนายกฯ ให้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชนขององคการ
บริหารสวนตําบลโคกตูม โดยจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก ลงทะเบียนตางๆ และคาใช้
จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
  1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย คาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
  2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 
  3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  (ฉบับ ที่ 3) พ.ศ. 2559  
  4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  (ฉบับ ที่ 4) พ.ศ.2561 
      ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าป (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หน้าที่  155 ข้อที่  1  (กองการศึกษาฯ)  
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาซอมแซมทรัพยสินชํารุดเสีย
หาย       คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ  และคาบํารุงรักษา
หรือซอมแซมที่ดินและสิ่งกอสร้าง คาบํารุงรักษาหรือซอมแซม
ทรัพยสินอื่น  ฯลฯ  เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
        ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2
/ว 0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ  2562 และตามกฎหมาย ระเบียบ
หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง (กองการศึกษา)  
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ค่าวัสดุ รวม 110,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

-   เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน  รายจายเพื่อให้ใด้มาซึ่งสิ่งของ
ที่มี ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร   หรือตามปกติมีอายุการใช้
งาน ไมยืนยาว สิ้นเปลืองหมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น เชน หนังสือพิมพหนังสือ เอกสาร วารสาร แบบ
พิมพ  หมึกปากกา กระดาษ น้ําดื่ม ฯลฯ รวมถึงรายการ 
ดังตอไปนี้
    1. รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม  หรือปรับปรุง
วัสดุ   
    2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ     
    3. รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง คาภาษี
คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นต้น
     โดยถือปฏิบัตตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
     1)  พรบ. การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560
     2)  ระเบียบกระทรงมหาดไทยวาด้ยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
    3)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท  0808.2/ว
 1095  ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (กองการศึกษา)
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัวสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองคการบริหารสวนตําบลโคกตูม รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไมยืนนาน  สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น ที่จําเป็นต้องใช้  เชน แก้วน้ํา ถังขยะ ไม้
กวาด ถ้วย  ชาม  ช้อนส้อม  ผงซักฟอก  จาน  ถาดใสข้าว  จาน
รอง  
ถังแก๊ส ฯลฯ    
     โดยถือปฏิบัตตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
     1)  พรบ. การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560
     2)  ระเบียบกระทรงมหาดไทยวาด้ยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
    3)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท  0808.2/
ว 1095  ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (กองการศึกษา)
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนและถาวร หรือตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป ในระยะ
เวลาอันสั้น  เชน  จานบันทึกข้อมูล  อุปกรณบันทึกข้อมูล เทป
บันทึกข้อมูล   ตลับหมึกสําหรับปริ้นเตอรแบบเลเซอร   หนวย
ประมวลผล ฮารดิสกไดนร ซีดีรอม แผนกรองแสง ฯลฯ  
    1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
    2. รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวย
หรือ ตอชุดไมเกิน 20,000  บาท 
    3. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงทรัพย
สิน ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ    
    4. รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี
คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นต้น 
     โดยถือปฏิบัตตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
     1)  พรบ. การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560
     2)  ระเบียบกระทรงมหาดไทยวาด้ยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
    3)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท  0808.2/ว
 1095  ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (กองการศึกษา)
    

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

- เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าสําหรับลานกีฬา ในสังกัดองคการบริหาร
สวนตําบลโคกตูม 
     โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิก
คาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2562  (กองการศึกษา) 
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 4,676,530 บาท
งบดําเนินงาน รวม 2,626,930 บาท

ค่าใช้สอย รวม 1,095,500 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

1. คาใช้จายในการจ้างเหมาบริการทําความสะอาดบริเวณอาคาร
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลโคกตูม

จํานวน 84,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจ้างเหมาบริการทําความสะอาด
บริเวณอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลโคกตูม   คาบริการจัด
สวน ตกแตงต้นไม้ ฯลฯ  เดือนละ  7,000.- บาท   
      (ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง
และบริหารพัสดุภาครัฐ ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 259 ลงวันที่  4
  มิถุนายน  2561  เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจนิยามความ
หมาย "งานกอสร้าง" ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2561) และแก้ไขเพิมเติมจนถึง
ปัจจุบัน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
      1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวัน
ที่ 1 กุมภาพันธ 2562
      2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ ว
 4044 ลงวันที่  10 กรกฎาคม 2563  (การศึกษา)
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2. คาใช้จายในการจ้างเหมาบริการทําความสะอาดบริเวณอาคาร
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเปลี่ยนราษฎรอนุสรณ

จํานวน 84,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจ้างเหมาบริการทําความสะอาด
บริเวณอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลโคกตูม   คาบริการจัด
สวน ตกแตงต้นไม้ ฯลฯ  เดือนละ  7,000.- บาท   
      (ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง
และบริหารพัสดุภาครัฐ ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 259 ลงวันที่  4
  มิถุนายน  2561  เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจนิยามความ
หมาย "งานกอสร้าง" ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2561) และแก้ไขเพิมเติมจนถึง
ปัจจุบัน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
      1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวัน
ที่ 1 กุมภาพันธ 2562
      2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ ว
 4044 ลงวันที่  10 กรกฎาคม 2563  
(การศึกษา)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

1. โครงการวันเด็กแหงชาติ จํานวน 80,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการวันเด็กแหงชาติ  โดยมีคาใช้จาย
ประกอบด้วย  คาอาหารและเครื่องดื่ม  คาสถานที่จัดงาน คาใช้
จายในการจัดตกแตงสถานที่  คาป้าย  คาวัสดุอุปกรณ  คาเงิน
รางวัลหรือของรางวัล คาการแสดง  คาใช้จายในการโฆษณา
ประชาสัมพันธงาน  คาใช้จายอื่นๆที่จําเป็นในการจัดงาน ฯลฯ
         เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจาย
คาใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา
เข้ารวมการแขงขันกีฬาองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
        ปรากฎาในแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป (พ.ศ. 2561-2564
)  หน้าที่ 121 ข้อ 15  (กองการศึกษา)
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2. โครงการทัศนศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวน
ตําบลโคกตูม

จํานวน 50,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการทัศนศึกษาศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก  สังกัดองคการบริหารสวนตําบลโคกตูม  โดยมีคาใช้จาย
ประกอบด้วย คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถานที่ฝก
อบรม คาป้าย   คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
วัสดุ อุปกรณ เครื่องเขียน คากระเป๋าหรือสิ่งของที่ใช้บรรจุเอกสาร
สําหรับผู้เข้ารับการฝกอบรม  คาของสมนาคุณในการดูงาน  คา
สมนาคุณวิทยากร  คายานพาหนะ คาเชาที่พัก  คาบัตรเข้าชม คา
ใช้จายอื่นที่จําเป็นในการฝกอบรม ฯลฯ 
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายใน
การฝกอบรม และการเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น  2557
    ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป (พ.ศ. 2561-2565
)  หน้าที่ 117  ข้อ 3  (กองการศึกษา)

3. โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 797,500 บาท

1.  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลโคกตูม  จํานวน  398,750 บาท
       -  เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการสนับสนุนคาใช้จายในการ
บริหารสถานศึกษาของ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลโคก
ตูม        (คาอาหารกลางวัน , คาจัดการเรียนการสอน) จัดสรร
สําหรับเด็กอายุ 2-5 ป และคาหนังสือเรียน ,คาอุปกรณการ
เรียน ,คาเครื่องแบบนักเรียน และคากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัด
สรรสําหรับเด็กอายุ   3-5 ป  ให้กับศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลโคก
ตูมในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลโคกตูม  ดังนี้
         1. คาอาหาร มื้อละ 21 บาท/คน จํานวน 50
 คน จํานวน 245 วัน  จํานวน 257,250.- บาท
         2. คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) คนละ 1,700
 บาท/ป จํานวน 50 คน จํานวน 85,000 บาท
        3. คาหนังสือเรียน  คนละ 200 บาท/ป   จํานวน  50
 คน   จํานวน  10,000 บาท
        4. คาเครื่องแบบนักเรียน  คนละ 300 บาท/ป  จํานวน 50
 คน   จํานวน 15,000 บาท
        5. คาอุปกรณการเรียน คนละ 200  บาท/ป   จํานวน  50
 คน  จํานวน  10,000 บาท
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        6.  คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  คนละ ๔๓๐ 
บาท/ป  จํานวน 50 คน   จํานวน 21,500 บาท
         -  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว 3924  ลงวันที่  8  กรกฎาคม  2564
        -  หนังสือ มท  ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3949  ลว 30
 มิถุนายน 2564
         ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป พ.ศ. 2561-2564
  หน้าที่ 116  ข้อ 2  (กองการศึกษา)

1.2 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเปลี่ยนราษฎรอนุสรณ      
จํานวน  398,750 บาท
     -   เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการสนับสนุนคาใช้จายในการ
บริหารสถานศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เปลี่ยนราษฎร
อนุสรณ   (คาอาหารกลางวัน , คาจัดการเรียนการสอน) จัดสรร
สําหรับเด็กอายุ  2-5 ป และคาหนังสือเรียน ,คาอุปกรณการ
เรียน ,คาเครื่องแบบนักเรียน และคากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  จัด
สรรสําหรับเด็กอายุ  3-5  ป  ให้กับศูนยพัฒนาเด็กเล็กเปลี่ยน
ราษฎรอนุสรณในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลโคกตูม ดังนี้
     1. คาอาหาร มื้อละ 21 บาท/คน จํานวน 50 คน จํานวน 245
 วัน  จํานวน 257,250.- บาท
    2. คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) คนละ 1,700
 บาท/ป จํานวน 50 คน จํานวน 85,000 บาท
    3. คาหนังสือเรียน  คนละ 200 บาท/ป   จํานวน  50
 คน   จํานวน  10,000 บาท
    4. คาเครื่องแบบนักเรียน  คนละ 300 บาท/ป  จํานวน 50
 คน   จํานวน 15,000 บาท
    5. คาอุปกรณการเรียน คนละ 200  บาท/ป   จํานวน  50
 คน  จํานวน  10,000 บาท
    6.  คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  คนละ ๔๓๐ 
บาท/ป  จํานวน 50 คน   จํานวน 21,500 บาท
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         -  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว 3924  ลงวันที่  8  กรกฎาคม  2564
        -  หนังสือ มท  ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3949  ลว 30
 มิถุนายน 2564
       ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น  5 ป พ.ศ. 2561-2564
  หน้าที่ 116  ข้อ 2  (กองการศึกษา)

ค่าวัสดุ รวม 1,411,430 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 15,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่ง
ของ ที่มีลักษณะโดยสภาพ ไมคงทนถาวร หรือตามปกติมี
อายุ การใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพ
ไป  ในระยะเวลา
อันสั้น สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบล
โคกตูม เชน สายไฟ ไฟฉาย  หลอดไฟ  ไฟสบอทตไลน ฯลฯ  
     โดยถือปฏิบัตตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
     1)  พรบ. การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560
     2)  ระเบียบกระทรงมหาดไทยวาด้ยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวท้องถิ่น พ.ศ. 2562
    3)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท  0808.2/ว
 1095  ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (กองการศึกษา)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 1,366,430 บาท

1.  เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัวสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองคการบริหารสวนตําบลโคกตูม รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไมยืนนาน  สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น ที่จําเป็นต้องใช้  เชน แก้วน้ํา ถังขยะ  ไม้
กวาด ถ้วย ชาม ช้อนส้อม ผงซักฟอก จาน ถาดใสข้าว จาน
รอง  ถังแก๊ส ฯลฯ   ตั้งไว้  50,000.-  บาท

วันที่พิมพ : 29/10/2564  09:32:38 หน้า : 67/137



     โดยถือปฏิบัตตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
     1)  พรบ. การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560
     2)  ระเบียบกระทรงมหาดไทยวาด้ยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวท้องถิ่น พ.ศ. 2562
    3)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท  0808.2/ว
 1095  ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (กองการศึกษา)

2.  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับนัก
เรียน  ตั้งไว้ 1,316,430.- บาท  ดังนี้
       1)  โรงเรียนที่ตั้งอยูในตําบลโคกตูม จัดสรรให้กับนักเรียน
ระดับชั้นอนุบาล-ชั้นประถมศึกษาปที่  6  จํานวน  587 คนๆ
ละ 7.37  บาท ตอวัน  จํานวน 260  วัน เป็นเงิน  1,124,810
.- บาท
        -  พรบ. การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560   เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท
 0812..2/ว 3924  ลงวันที่ 8 กรกฎาคม  2564  
        ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป พ.ศ. 2561-2564
 หน้าที่ 115  ข้อ 1 (กองการศึกษา)
    2)  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการบริหารสวนตําบล  
โคกตูม  จัดสรรให้กับเด็กปฐมวัย ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อายุ    2
-4 ป  จํานวน 100 คนๆละ  7.37 บาทตอวัน  จํานวน  260 วัน  
เป็นเงิน 191,620.- บาท
       -  พรบ. การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ
. 2560   เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่
สุด  ที่ มท 0812..2/ว 3924  ลงวันที่ 8 กรกฎาคม  2564  
        ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป พ.ศ. 2561-265   
 หน้าที่ 118  ข้อ 7  (กองการศึกษา)
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วัสดุกอสร้าง จํานวน 30,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาซื้อวัสดุสิ่งของเครื่องใช้ ตางๆสําหรับศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก สังกัดองคการบริหาร สวนตําบลโคกตูม รายจายเพื่อให้
ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติ
มีอายุ การใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไปเปลี่ยนสภาพไปใน
ระเวลาอันสั้น วัสดุสิ่งของเครื่องใช้ตางๆ เกี่ยวกับงานกอ
สร้าง  เชน ไม้ตางๆ นํามันทาไม้ ทินเนอร  สี  แปรงทาสี  ปูน
ซีเมนต  
ปูนขาว ทราย อิฐหรือ
ซีเมนต  บล็อก กระเบื้อง สังกะสี  ตะปู ค้อน คีม ชะแลง จอบ เสี
ยม  สิ่ง ชวาน สวาน เลื่อย กบไสไม้  เหล็กเส้น  เครื่องวัด
เหล็ก เชน ตลับเมตร  ลูกดิ่ง ทอน้ําบาดาล  ทอน้ําและอุปกรณ
ประปา ทอตางๆ โถส้วม  อางล้างมือ  รวมพาดผ้า ฯลฯ 
     โดยถือปฏิบัตตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
     1)  พรบ. การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560
     2)  ระเบียบกระทรงมหาดไทยวาด้ยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวท้องถิ่น พ.ศ. 2562
    3)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท  0808.2/ว
 1095  ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (กองการศึกษา)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 120,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 110,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการ
บริหารสวนตําบลโคกตูม และอาคารหรือ สิ่งปลูกสร้างอื่นที่อยูใน
ความรับผิดชอบฯลฯ
       โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2562  (กองการศึกษา) 
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คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 10,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาน้ําประปาศูนย พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการ
บริหารสวนตําบลโคกตูมและอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างอื่นที่อยูใน
ความรับผิดชอบ ฯลฯ 
     โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิก
คาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2562  (กองการศึกษา) 

งบเงินอุดหนุน รวม 2,049,600 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,049,600 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

1. อาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านโคกตูม จํานวน 575,400 บาท

 -  เพื่ออุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน ให้กับนักเรียน
ชั้นอนุบาล-ชั้นประถมศึกษาปที่  6  ของโรงเรียนบ้านโคก
ตูม  ตําบล  โคกตูม  อําเภอประโคนชัย   จังหวัด
บุรีรัมย จํานวน  137  คนๆละ 21  บาท ตอวัน จํานวน  200
 วัน  เป็นเงิน  จํานวน  575,400.- บาท 
      1)  ระเบียบ มท วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559  และที่แก้ไขเพิ่มเติม
     2)  หนังสือ  มท ดวนที่สุด  ที่ มท 0816.2/ว 3924  ลว 8 กร
กฏาคม  2564
    3) หนังสือ มท  ดวนที่สุด ที่ มท  0808.2/ว  3949  ลว 30
 มิถุนายน  2564 
 ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป  (พ.ศ. 2561-2565
)  หน้า  122  ข้อ 18  (กองการศึกษา)
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2. อาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านโคกรัง จํานวน 415,800 บาท

 -   เพื่ออุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน ให้กับนักเรียน
ชั้นอนุบาล-ชั้นประถมศึกษาปที่ 6  ของโรงเรียนบ้าน
โคกรัง         ตําบลโคกตูม  อําเภอประโคนชัย   จังหวัด
บุรีรัมย จํานวน 99    คนๆละ 21 บาท ตอวัน จํานวน 200
 วัน เป็นเงิน  415,800.- บาท
     1)  ระเบียบ มท วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559  และที่แก้ไขเพิ่มเติม
     2)  หนังสือ  มท ดวนที่สุด  ที่ มท 0816.2/ว 3924  ลว 8 กร
กฏาคม  2564
    3) หนังสือ มท  ดวนที่สุด ที่ มท  0808.2/ว  3949  ลว 30
 มิถุนายน  2564 
  ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป  (พ.ศ. 2561-2565
)  หน้า  123   ข้อ 20   (กองการศึกษา)

3. อาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านหนองตะขบ จํานวน 491,400 บาท

-  เพื่ออุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน ให้กับนักเรียนชั้น
อนุบาล-ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ของโรงเรียนบ้านหนอง
ตะขบ  ตําบลโคกตูม  อําเภอประโคนชัย   จังหวัด
บุรีรัมย จํานวน 117 คนๆละ  21 บาทตอวัน  จํานวน 200
 วัน เป็นเงิน  491,400.- บาท
     1)  ระเบียบ มท วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559  และที่แก้ไขเพิ่มเติม
     2)  หนังสือ  มท ดวนที่สุด  ที่ มท 0816.2/ว 3924  ลว 8 กร
กฏาคม  2564
    3) หนังสือ มท  ดวนที่สุด ที่ มท  0808.2/ว  3949  ลว 30
 มิถุนายน  2564 
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป  (พ.ศ. 2561-2565)  
หน้า  123   ข้อ 21  (กองการศึกษา)

วันที่พิมพ : 29/10/2564  09:32:38 หน้า : 71/137



4. อาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านราษฎรนิยม จํานวน 302,400 บาท

-  เพื่ออุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน ให้กับนักเรียนชั้น
อนุบาล-ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ของโรงเรียนบ้านราษฎร
นิยม  ตําบลโคกตูม  อําเภอประโคนชัย   จังหวัด
บุรีรัมย จํานวน 72 คนๆละ 21 บาท ตอวัน จํานวน 200 วัน เป็น
งเิน  302,400.- บาท
      1)  ระเบียบ มท วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559  และที่แก้ไขเพิ่มเติม
     2)  หนังสือ  มท ดวนที่สุด  ที่ มท 0816.2/ว 3924  ลว 8 กร
กฏาคม  2564
    3) หนังสือ มท  ดวนที่สุด ที่ มท  0808.2/ว  3949  ลว 30
 มิถุนายน  2564 
 ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป  (พ.ศ. 2561-2565
)   หน้า  123   ข้อ 19  (กองการศึกษา)

5. อาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านหนองมวงพัฒนา จํานวน 264,600 บาท

 -  เพื่ออุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน ให้กับนักเรียน
ชั้นอนุบาล-ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ของโรงเรียนบ้านหนองมวง
พัฒนา ตําบลโคกตูม  อําเภอประโคนชัย   จังหวัด
บุรีรัมย จํานวน 63 คนๆละ 21 บาท ตอวัน จํานวน 200 วัน เป็น
เงิน  264,600.- บาท
      1)  ระเบียบ มท วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559  และที่แก้ไขเพิ่มเติม
     2)  หนังสือ  มท ดวนที่สุด  ที่ มท 0816.2/ว 3924  ลว 8 กร
กฏาคม  2564
    3) หนังสือ มท  ดวนที่สุด ที่ มท  0808.2/ว  3949  ลว 30
 มิถุนายน  2564 
 ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป  (พ.ศ. 2561-2565
)  หน้า  123   ข้อ 22  (กองการศึกษา)
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 1,167,920 บาท

งบบุคลากร รวม 595,020 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 595,020 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 531,600 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินเดือนข้าราชการ พนักงานสวนท้องถิ่น และ เงิน
ปรับปรุงเงินเดือนข้าราชการ พนักงานสวนท้องถิ่นประจําป ฯลฯ
  จํานวน  2  ราย   ตั้งไว้จํานวน  12  เดือน
    1)  ตามกรอบอัตรากําลังสามปฯ (พ.ศ. 2564-2566) 
    2)  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 
    3)  ประกาศ ก.อบต.จังหวัดบุรีรัมย เรื่อง หลักเกณฑและ
เงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและ
ประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5 )  
ประกาศ  ณ  วันที่  11  เมษายน  2559 
(กองสาธารณสุขฯ) 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 21,420 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือน ตําแหนง เจ้าพนักงาน
สาธารณสุขฯ ตั้งไว้จํานวน  12  เดือน
    1)  ตามกรอบอัตรากําลังสามปฯ 
(พ.ศ. 2564-2566) 
    2)  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 
    3)  ประกาศ ก.อบต.จังหวัดบุรีรัมย เรื่อง หลักเกณฑและ
เงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและ
ประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5 ) ประกาศ  ณ  วันที่  11
  เมษายน  2559
(กองสาธารณสุขฯ)
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

-   เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงตําแหนงผู้อํานวยการกอง
สาธารณสุขฯ ตั้งไว้จํานวน  12  เดือน 
     1)  ตามกรอบอัตรากําลังสามปฯ 
(พ.ศ. 2564-2566) 
    2)  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 
    3)  ประกาศ ก.อบต.จังหวัดบุรีรัมย เรื่อง หลักเกณฑและ
เงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและ
ประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5 )ประกาศ  ณ  วันที่  11
  เมษายน  2559
(กองสาธารณสุข)
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งบดําเนินงาน รวม 283,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 188,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 128,000 บาท

1.  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจ้างเหมาบริการสัตวแพทย   หรือ
ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากสัตวแพทย หรือ ผู้บําบัดโรค
สัตว เพื่อดําเนินงานฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า และเพื่อจายเป็นคา
ใช้จายในการจ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงานบันทึก
ข้อมูล จํานวนสุนัข - แมว  ในระบบเป็นเงิน 20,000.- บาท
2.  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจ้างเหมาบริการ ตําแหนงคนงาน
ทั่วไป กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบ
หมาย เดือนละ  9,000.- บาท  จํานวน 12 เดือน 
เป็นเงิน  108,000.- บาท  
   (ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัด
จ้าง  และบริหารพัสดุภาครัฐ ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 259 ลงวัน
ที่  4  มิถุนายน  2561  เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจนิยามความ
หมาย "งานกอสร้าง" ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2561) และแก้ไขเพิมเติมจนถึง
ปัจจุบัน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
      1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวัน
ที่ 1 กุมภาพันธ 2562
      2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมากที่ มท 0808.2/ ว
 4044  ลงวันที่  10 กรกฎาคม 2563
(กองสาธารณสุขฯ อบต.)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรม
ประชุม  สัมมนา ของพนักงานสวนตําบลพนักงานจ้างรวมทั้งผู้ที่
ได้รับคําสั่งจากนายกฯ ให้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชนขององคการ
บริหารสวนตําบล   โคกตูม โดยจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยง เดินทาง  คา
พาหนะ  คาเชาที่พัก   คาธรรมเนียมในการใช้  คาลงทะเบียน
ตางๆ และคาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องดังนี้   
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
  2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 
  3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  (ฉบับ ที่ 3) พ.ศ. 2559  และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
   ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าป (พ.ศ. 2561- 2565
) หน้าที่  165 (กองสาธารณสุข)
           

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาซอมแซมทรัพยสินชํารุดเสียหาย เพื่อ
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เชน ซอมบํารุงยานพาหนะ หอกระ
จายขาย เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องถายเอกสาร เครื่องปริ้น เครื่อง
ปรับอากาศ เครื่องเสียง  เครื่องพนหมอกควัน  ฯลฯ ให้ถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวัน
ที่ 1 กุมภาพันธ  2562 และตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่ง
การที่เกี่ยวข้องและแก้ไขเพิมติม (กองสาธารณสุข)

วันที่พิมพ : 29/10/2564  09:32:38 หน้า : 76/137



ค่าวัสดุ รวม 95,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน  รายจายเพื่อให้ใด้มาซึ่งสิ่งของที่
มี ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร   หรือตามปกติมีอายุการใช้
งาน ไมยืนยาว สิ้นเปลือง  หมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้นเชน   หนังสือพิมพ   หนังสือ   เอกสาร วารสาร แบบ
พิมพ หมึกปากกา กระดาษ น้ําดื่ม ฯลฯ รวมถึงรายการ  ดังตอไป
นี้
    1. รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม  หรือปรับปรุง
วัสดุ   
    2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ     
    3. รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี
คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นต้น
    โดยถือปฏิบัตตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
     1)  ระเบียบกระทรงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
    2)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095  ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(กองสาธารณสุขฯ)
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 40,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น รายจายเพื่อให้ได้มา
ซึ่ง สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติ
มี อายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้น เชน น้ํามันดีเซล  น้ํามันเบนซิล  และ
น้ํามันอื่น ๆ สําหรับรถยนตของทางราชการ รวมถึงสําหรับ ใช้กับ
เครื่องจักรกล ฯลฯ  โดยถือปฏิบัตตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
     1)  ระเบียบกระทรงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
    2)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095  ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(กองสาธารณสุขฯ)

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 40,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย   ตาม
หนังสือสั่งการดังนี้ 
        1)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
ของ องคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
        2)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่  มท  0808.2/ว 1248  ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
  เรื่อง  แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ
ตาม หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ  (กอง
สาธารณสุขฯ)
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 5,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนและถาวร หรือตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป ในระยะ
เวลาอันสั้น  เชน  จานบันทึกข้อมูล  อุปกรณบันทึกข้อมูล เทป
บันทึกข้อมูล   ตลับหมึกสําหรับปริ้นเตอรแบบเลเซอร   หนวย
ประมวลผลฮารดิสกไดนร ซีดีรอม แผนกรองแสง ฯลฯ
    1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
    2. รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวย
หรือ ตอชุดไมเกิน 20,000  บาท 
    3. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงทรัพย
สิน ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ    
    4. รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี
คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นต้น 
โดยถือปฏิบัตตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
     1)  ระเบียบกระทรงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
    2)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095  ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(กองสาธารณสุขฯ)
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งบลงทุน รวม 89,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 89,900 บาท
ครุภัณฑการเกษตร

เครื่องพนหมอกควัน จํานวน 59,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อเครื่องพนหมอก
ควัน จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 59,000.- บาท เป็นเงิน 59,000
.- บาท 
     มีคุณลักษณะดังนี้
    1) ปริมาณารฉีดพนน้ํายาไมน้อยกวา 40 ลิตรตอชั่วโมง
    2) ถังบรรจุน้ํายาไมน้อยกวา  6 ลิตร
    3) กําลังเครื่องยนตไมน้อยกวา 25 แรงม้า
ใช้สําหรับการกําจัดแมลงและศัตรูพืชทางการเกษตร การฆาเชื้อ
โรค หรือการป้องกัน กําจัดแมลงซึ่งเป็นพาหะนํา
โรค เชน ยุง แมลง เป็นต้น
       บัญชีราคาตามมาตราฐานครุภัณฑ ของสํานักงานงบ
ประมาณ  (กองสาธารณสุขฯ)

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส
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1. เครื่องคอมพิวเตอรโน๊ตบุ๊ก สําหรับประมวลผล จํานวน 22,000 บาท

-  เพื่อใช้จายการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโน๊ตบุ๊ก 
สําหรับงานประมวลผลจํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 22,000 บาท 
โดยมีคุณสมบัติพื้นฐานดังนี้
      - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) จํานวน 1 หนวย โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยาง
หนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
          1) ในกรณีที่มีหนวยความจํา แบบ Cache Memory รวม
ในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมน้อยกวา 4 MB ต้องมีความ
เร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อยกวา 2.2 GHz และมีหนวย
ประมวลผลด้านกราฟก (Graphics Processing Unit) ไมน้อย
กวา 10 แกน หรือ
          2) ในกรณีที่มีหนวยความจํา แบบ Cache Memory รวม
ในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมน้อยกวา 6 MB ต้องมีความ
เร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อยกวา 1.6 GHz และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง
      - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาด
ไมน้อยกวา 8 GB
     - มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
น้อยกวา 120 GB จํานวน 1 หนวย
    - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมน้อย
กวา 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไมน้อยกวา 12 นิ้ว
    - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไม
น้อยกวา 3 ชอง
    - มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง
    - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง
     - สามารถใช้งานได้ไมน้อยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, 
n, ac) และ Bluetooth
    เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ
และระบบคอมพิวเตอร  (กองสาธารณสุขฯ)
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2. เครื่องพิมพแบบเลเซอร หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network จํานวน 8,900 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบเลเซอร หรือ LED  ขาว
ดํา  ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) ราคา 8,900
 บาท  โดยคุณลักษณะพื้นฐาน
     - มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 1,200x1,200 dpi
    - มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา 28
 หน้าตอนาที (ppm)
   - สามารถพิมพเอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
   - มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมน้อยกวา 128 MB
   - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวน
ไมน้อยกวา 1 ชอง
    - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง หรือ สามารถใช้งานผานเครือขายไร้สาย Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
    - มีถาดใสกระดาษได้รวมกันไมน้อยกวา 250 แผน
    - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
       เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร  (กองสาธารณสุขฯ)

งบเงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 200,000 บาท

-  เพื่ออุดหนุดหนุนโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข  สําหรับ
การพัฒนาสาธารณสุขตําบลโคกตูม จํานวน 10 หมูบ้าน ๆ
 ละ 20,000.- บาท เป็นเงิน 200,000.- บาท
        ซึ่งเป็นไปตามระเบียบวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2563
        ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าป
(พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 166 ข้อ 8  (กองสาธารณสุข)
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 200,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

1. คาใช้จายตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จํานวน 90,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือด
ออก  ประจําป  2565  โดยจายเป็น
คาใช้จายเกี่ยวกับการจัดซื้อน้ํายาเคมีกําจัดยุงลาย ทรายกําจัดลูก
น้ํา เคมีกําจัดยุงลาย น้ํายาพนหมอกควัน และคาใช้จายอื่นที่จํา
เป็นตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
    พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7 ) พ.ศ. 2562 สวนที่ 5
 มาตรา 67 (3) องคกรปกครองสวนท้องถิ่นมีอํานาจหน้าที่ตาม
กฎหมายกําหนดในการป้องกันโรคและระงับติดตอ
        ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าป
(พ.ศ. 2561 - 2565) การแก้ไข/เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 
หน้าที่  62  ข้อ 1  (กองสาธารณสุขฯ)

2. คาใช้จายโครงการป้องกันและแก้ไขโรคสัตว จํานวน 60,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการป้องกันและแก้ไขโรค
สัตว  ประจําป  2565   ในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และยาคุม
กําเนิด หรือโรคอื่นๆ  โดยมีคาใช้จาย เชน  คาจัดหาวัคซีน  คา
ตอบแทน หรือคาจ้างเหมาบริการ คาวัสดุอุปกรณ คาจัดอบรม
ทบทวนอาสาปศุสัตว และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นตามระเบียบและ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
        พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7 ) พ.ศ. 2562 สวนที่ 5
 มาตรา 67 (3) องคกรปกครองสวนท้องถิ่นมีอํานาจหน้าที่ตาม
กฎหมายกําหนดในการป้องกันโรคและระงับติดตอ
         ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าป
(พ.ศ. 2561 - 2565) การแก้ไข/เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 
หน้าที่ 63 ข้อ 1  (กองสาธารณสุขฯ)
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3. โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการบํารุงรักษาเครื่องพนหมอกควัน
เบื้องต้น

จํานวน 50,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการบํารุง
รักษาเครื่องพนหมอกควันเบื้องต้น ประจําป 2565 เพื่อให้ความรู้
เกี่ยวกับการบํารุงรักษาเครื่องพนหมอกควันเบื้องต้นได้ และคาใช้
จายอื่นที่จําเป็นตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
     1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
 ศ 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
     2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาใช้จายในการ ฝก
อบรม ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557   
        ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าป
(พ.ศ. 2561 - 2565)  หน้าที่ 165 ข้อ 7
(กองสาธารณสุขฯ)

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,003,320 บาท

งบบุคลากร รวม 841,320 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 841,320 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 639,900 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินเดือนข้าราชการ
พนักงานสวนท้องถิ่น และ เงินปรับปรุงเงินเดือนข้า
ราชการ พนักงานสวนท้องถิ่น ฯลฯ
จํานวน  2  ตําแหนง   ตั้งไว้จํานวน  12  เดือน 
    1)  ตามกรอบอัตรากําลังสามปฯ 
(พ.ศ. 2564-2566) 
    2)  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 
    3)  ประกาศ ก.อบต.จังหวัดบุรีรัมย เรื่อง หลักเกณฑและ
เงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและ
ประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5 )
ประกาศ  ณ  วันที่  11  เมษายน  2559
(กองสวัสดิการสังคม)
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

-   เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจําตําแหนง ผู้อํานวยการกอง
สวัสดิการและสังคม  ตั้งไว้จํานวน  12  เดือน  
     1)  ตามกรอบอัตรากําลังสามปฯ 
(พ.ศ. 2564-2566) 
    2)  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 
    3)  ประกาศ ก.อบต.จังหวัดบุรีรัมย เรื่อง หลักเกณฑและ
เงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและ
ประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5 ) ประกาศ  ณ  วันที่  11
  เมษายน  2559
(กองสวัสดิการสังคม)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 143,280 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงาน เงินปรับปรุงคาตอบแทน
พนักงานจ้าง ฯลฯ ให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ  จํานวน  1
  ราย  ตั้งไว้จํานวน  12  เดือน 
    1)  ตามกรอบอัตรากําลังสามปฯ
(พ.ศ. 2564-2566)  
    2)  พรบ. ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 มาตรา 35  ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
สวนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 6
 )  ลว 12 ตุลาคม  2559   (กองสวัสดิการสังคม)  

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 16,140 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว ฯลฯ ให้กับพนักงาน
จ้างตามภารกิจ  จํานวน   1  ราย  ตั้งไว้จํานวน  12  เดือน 
    1)  ตามกรอบอัตรากําลังสามปฯ
(พ.ศ. 2564-2566)  
    2)  พรบ. ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 มาตรา 35  ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
สวนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับ
ที่ 6 )  
ลว 12 ตุลาคม  2559   (กองสวัสดิการสังคม)
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งบดําเนินงาน รวม 162,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

1. คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ หรือไป
อบรม ประชุม  สัมมนา ให้กับพนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง
รวมทั้ง ผู้ที่ได้รับคําสั่งจากนายกฯ ให้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน
ขององคการบริหารสวนตําบลโคกตูม โดยจายเป็นคาเบี้ย
เลี้ยง เดินทาง คาพาหนะ  คาเชาที่พัก คาธรรมเนียมในการใช้
สนามบินคาลงทะเบียนตางๆ และคาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
  2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 
  3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  (ฉบับ ที่ 3) พ.ศ. 2559  
  4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  (ฉบับ ที่ 4) พ.ศ. 2561  
    ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าป
(พ.ศ. 2561 - 2565)   หน้าที่  157  ข้อ 1  (กองสวัสดิการสังคม)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 40,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาซอมแซมทรัพยสินชํารุดเสียหาย เพื่อ
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เชน ซอมบํารุงยานพาหนะ หอกระ
จายขาย เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องถายเอกสาร เครื่องปริ้น เครื่อง
ปรับอากาศ เครื่องเสียง ฯลฯ 
       ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2
/ว 0746  ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ  2562 และตาม
กฎหมาย ระเบียบ
หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและแก้ไขเพิ่มติม  (กองสวัสดิการ
สังคม)  
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ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน  รายจายเพื่อให้ใด้มาซึ่งสิ่งของที่
มี ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร   หรือตามปกติมีอายุการใช้
งาน ไมยืนยาว สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพ ไปในระยะ
เวลาอันสั้นเชน   หนังสือพิมพ   หนังสือ   เอกสาร วารสาร  แบบ
พิมพ  หมึกปากกา กระดาษ น้ําดื่ม ฯลฯ
รวมถึงรายการ ดังตอไปนี้
    1. รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ   
    2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ     
    3. รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุเชน  คาขนสง  คาภาษี
คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นต้น
    โดยถือปฏิบัตตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
     1)  ระเบียบกระทรงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
    2)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095  ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(กองสวัสดิการสังคม)
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยฃแพร รายจายเพื่อให้ได้มา
ซึ่ง สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร   หรือตามปกตมี
อายุ การใช้งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้น เชน ขาตั้งกล้อง เลนสซูม กระเป๋าใสกล้อง
ถายรูป  พูกัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร เมมโมรีการด ภาพถาย
ดาวเทียม รูปสีหรือขาวดําที่ได้จากการล้าง อัดขยาย ฯลฯ  โดย
ถือปฏิบัตตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
     1)  ระเบียบกระทรงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
    2)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095  ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(กองสวัสดิการสังคม)
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร รายจาย เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนและถาวร หรือตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป ในระยะ
เวลาอันสั้น  เชน  จานบันทึกข้อมูล  อุปกรณบันทึกข้อมูล เทป
บันทึกข้อมูล   ตลับหมึกสําหรับปริ้นเตอรแบบเลเซอร   หนวย
ประมวลผลฮารดิสกไดนร ซีดีรอม แผนกรองแสง ฯลฯ
    1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
    2. รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวย
หรือ ตอชุดไมเกิน 20,000  บาท 
    3. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงทรัพย
สิน ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ    
    4. รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี
คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นต้น 
โดยถือปฏิบัตตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
     1)  ระเบียบกระทรงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
    2)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095  ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(กองสวัสดิการสังคม)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 2,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 2,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาบริการไปรษณียคาธนาณัติคาดวงตรา
ไปรษณียากรคาเชาตู้ไปรษณีย คาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบ
บริหาร 
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)      
     โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิก
คาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
พ.ศ. 2562  (กองสวัสดิการสังคม)
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 40,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรการกุศล

1. โครงการให้ความชวยเหลือประชาชนตามภารกิจเหลากาชาด
จังหวัดบุรีรัมย

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่ออุดหนุนทั่วไปกิจกรรมการสังคมสงเคราะห  ให้แกสํานักงาน
เหลากาชาดจังหวัดบุรีรัมย เพื่อจายเป็นคาใช้จายตาม
โครงการ  "โครงการให้ความชวยเหลือประชาชนตามภารกิจของ
เหลากาชาดจังหวัดบุรีรัมย  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
"   ตามหนังสือเหลากาชาดจังหวัดบุรีรัมย ที่ ลช.บร.191 / 2564
  ลงวันที่  27  พฤษภาคม  2564   เรื่อง  การขอรับการสนับสนุน
โครงการให้ความชวยเหลือประชาชนตามภารกิจของเหลากาชาด
จังหวัดบุรีรัมย ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2565
      ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย เงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2559  และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
      ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าป(พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 4 หน้าที่  16  ข้อ 2 
(กองสวัสดิการสังคม)
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2. โครงการ ขับเคลื่อนตามพันธกิจสภากาชาดไทยเพื่อชวยเหลือ
บรรเทาทุกข สงเคราะหผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ผู้ป่วยติด
เตียง และผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบการแพรระบาดจาก
เชื้อโรคร้ายแรงในเขตพื้นที่อําเภอประโคนชัย (กิจกรรมกิ่งกาชาด
อําเภอประโคนชัย) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่ออุดหนุนทั่วไปกิจกรรมการสังคม สงเคราะห  ให้แก กิ่ง
กาชาดอําเภอประโคนชัย เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการ “
โครงการ ขับเคลื่อนตามพันธกิจสภาชากาดไทย    เพื่อชวยเหลือ
บรรเทาทุกข สงเคราะหผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคม ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจาก
ผล กระทบการแพรระบาดจากเชื้อโรคร้ายแรงในเขตพื้นที่อําเภอ
ประโคนชัย (กิจกรรมกิ่งกาชาดอําเภอประโคนชัย) ประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2565”  ตามหนังสือกิ่งกาชาดอําเภอประโคน
ชัย ที่ บร. 0318 / ว 790  ลงวันที่  23  มิถุนายน  2564
   เรื่อง  ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนงบ
ประมาณ ประจําป 2565
      ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย เงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2559  และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
      ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าป(พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 6 หน้าที่  44  ข้อ 1
(กองสวัสดิการสังคม)
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าและประปา รวม 701,262 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 701,262 บาท
เงินอุดหนุน รวม 701,262 บาท
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

1. โครงการติดตั้งไฟฟ้า สองสวางสาธารณะ  บ้านโคกตูม หมูที่ 1 จํานวน 96,138 บาท

-  เพื่อเป็นคาใช้จายงานขยายเขตฯ ไฟฟ้าสาธารณะ
ตามโครงการติดตั้งไฟฟ้าสองสวางสาธารณะ หมูที่ 1 
บ้านโคกตูม งบประมาณ  96,138.-  บาท
 ดําเนินการ   
   -  พาดสายชนิดอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 50 ต.มม.
ระยะทาง 660 เมตร จํานวน 1 เส้น
   -  งานติดตั้งชุดโคมไฟถนน ชนิดหลอด LED 2x20w 
จํานวน 10 ชุด
    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ
. 2563
    ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าป พ.ศ.2561 – 2565  ข้อที่ 1
 หน้าที่  55    (กองชาง)

วันที่พิมพ : 29/10/2564  09:32:38 หน้า : 92/137



10. โครงการติดตั้งไฟฟ้า สองสวางสาธารณะ บ้านโคกตูม หมูที่ 10 จํานวน 37,327 บาท

-   เพื่อจายเป็นคาใช้จายงานขยายเขตฯ ไฟฟ้าสาธารณะ
ตามโครงการติดตั้งไฟฟ้าสองสวางสาธารณะ หมูที่ 10
บ้านโคกตูม งบประมาณ 37,327.-  บาท
ดําเนินการ   
    -  พาดสายชนิดอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 50 ต.มม.
ระยะทาง 60 เมตร จํานวน 1 เส้น
    -  งานติดตั้งชุดโคมไฟถนน ชนิดหลอด LED 2x20w 
จํานวน 6 ชุด
      ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2
 ) พ.ศ. 2563
      ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าป พ.ศ.2561 – 2565  ข้อ
ที่ 1 หน้าที่ 59    (กองชาง)

2. โครงการติดตั้งไฟฟ้า สองสวางสาธารณะ บ้านโคกตูม หมูที่ 2 จํานวน 29,835 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายงานขยายเขตฯ ไฟฟ้าสาธารณะ
ตามโครงการติดตั้งไฟฟ้าสองสวางสาธารณะ หมูที่ 2 
บ้านโคกตูม  งบประมาณ  29,835 บาท
ดําเนินการ   
      - พาดสายชนิดอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 50 ต.มม.
ระยะทาง 230 เมตร จํานวน 1 เส้น
     - งานติดตั้งชุดโคมไฟถนน ชนิดหลอด LED 2x20w 
จํานวน 3 ชุด
     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2563
       ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าป พ.ศ.2561 – 2565  ข้อ
ที่ 1 หน้าที่ 55    (กองชาง)
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3. โครงการติดตั้งไฟฟ้า สองสวางสาธารณะ บ้านโคกรัง หมูที่ 3 จํานวน 81,403 บาท

-  เพื่อเป็นคาใช้จายงานขยายเขตฯ ไฟฟ้าสาธารณะ
ตามโครงการติดตั้งไฟฟ้าสองสวางสาธารณะ หมูที่ 3 
บ้านโคกตูม   งบประมาณ  81,403.-  บาท
ดําเนินการ   
    -  พาดสายชนิดอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 25 ต.มม.
ระยะทาง 660 เมตร จํานวน 1 เส้น
   -  งานติดตั้งชุดโคมไฟถนน ชนิดหลอด LED 2x20w 
จํานวน 7 ชุด
   -  ติดตั้งแอลทีสวิทช จํานวน 1 ชุด
   -  ติดตั้งชุดโฟโต้สวิทช 1 เฟส 220 โวลท 30 แอมป์ 
จํานวน 1 ชุด
     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ
. 2563
       ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าป พ.ศ.2561 – 2565  ข้อ
ที่ 1 หน้าที่  56  (กองชาง)
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4. โครงการติดตั้งไฟฟ้า สองสวางสาธารณะ บ้านหนองตะขบ หมูที่ 
4

จํานวน 109,720 บาท

 -  เพื่อเป็นคาใช้จายงานขยายเขตฯ ไฟฟ้าสาธารณะ
ตามโครงการติดตั้งไฟฟ้าสองสวางสาธารณะ หมูที่ 4
บ้านหนองตะขบ งบประมาณ 109,720.-  บาท
ดําเนินการ   
   -  พาดสายชนิดอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 50 ต.มม.ระยะ
ทาง 1040 เมตร จํานวน 1 เส้น
   -  งานติดตั้งชุดโคมไฟถนน ชนิดหลอด LED 2x20w 
จํานวน 10 ชุด
  -  ติดตั้งแอลทีสวิทช จํานวน 1 ชุด
  -  ติดตั้งชุดโฟโต้สวิทช 1 เฟส 220 โวลท 30 แอมป์ 
จํานวน 1 ชุด
  -  ติดตั้งมิเตอร ขนาด 15 (45) แอมป์ ระบบ 1 เฟส 2
 สาย จํานวน 1 เครื่อง
     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ
. 2563
     ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าป พ.ศ.2561 – 2565  ข้อที่ 1
 หน้าที่  56  (กองชาง)
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5. โครงการติดตั้งไฟฟ้า สองสวางสาธารณะ บ้านราษฎรนิยม หมูที่ 5 จํานวน 18,809 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายงานขยายเขตฯ ไฟฟ้าสาธารณะ
ตามโครงการติดตั้งไฟฟ้าสองสวางสาธารณะ หมูที่ 5
บ้านราษฎรนิยม   งบประมาณ 18,809.- บาท
ดําเนินการ   
    -  พาดสายชนิดอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 50 ต.มม.
ระยะทาง 138 เมตร จํานวน 1 เส้น
    -  งานติดตั้งชุดโคมไฟถนน ชนิดหลอด LED 2x20w 
จํานวน 2 ชุด
     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ
. 2563
     ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าป พ.ศ.2561 – 2565  ข้อที่ 1
 หน้าที่  57  (กองชาง)

6. โครงการติดตั้งไฟฟ้า สองสวางสาธารณะ บ้านจบกเกร็ง หมูที่ 6 จํานวน 71,503 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายงานขยายเขตฯ ไฟฟ้าสาธารณะ
ตามโครงการติดตั้งไฟฟ้าสองสวางสาธารณะ หมูที่ 6
บ้านจบกเกร็ง  งบประมาณ 71,503.- บาท
ดําเนินการ   
     -  พาดสายชนิดอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 25 ต.มม.
ระยะทาง 500 เมตร จํานวน 1 เส้น
     -  งานติดตั้งชุดโคมไฟถนน ชนิดหลอด LED 2x20w 
จํานวน 3 ชุด
     -  ติดตั้งแอลทีสวิทช จํานวน 1 ชุด
     -  ติดตั้งชุดโฟโต้สวิทช 1 เฟส 220 โวลท 30 แอมป์ 
จํานวน 1 ชุด
    -  ติดตั้งมิเตอร ขนาด 15 (45) แอมป์ ระบบ 1 เฟส 2
 สาย จํานวน 1 เครื่อง
    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ
. 2563
     ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าป พ.ศ.2561 – 2565  ข้อที่ 1
 หน้าที่  57  (กองชาง)
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7. โครงการติดตั้งไฟฟ้า สองสวางสาธารณะ บ้านหนองมวงพัฒนา 
หมูที่ 7

จํานวน 59,176 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายงานขยายเขตฯ ไฟฟ้าสาธารณะ
ตามโครงการติดตั้งไฟฟ้าสองสวางสาธารณะ หมูที่ 7
บ้านหนองมวงพัฒนา  งบประมาณ 59,176.- บาท
ดําเนินการ   
     -  พาดสายชนิดอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 50 ต.มม.
ระยะทาง 70 เมตร จํานวน 1 เส้น
    -  งานติดตั้งชุดโคมไฟถนน ชนิดหลอด LED 2x20w 
จํานวน 10 ชุด
     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ
. 2563
     ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าป พ.ศ.2561 – 2565  ข้อที่ 1
 หน้าที่  57  (กองชาง)

8. โครงการติดตั้งไฟฟ้า สองสวางสาธารณะ บ้านหนองตะขบ หมูที่ 
8

จํานวน 94,270 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาคาใช้จายงานขยายเขตฯ ไฟฟ้าสาธารณะ
ตามโครงการติดตั้งไฟฟ้าสองสวางสาธารณะ หมูที่ 8
บ้านหนองตะขบ งบประมาณ 94,270.-  บาท
ดําเนินการ   
    -  พาดสายชนิดอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 50 ต.มม.
ระยะทาง 690 เมตร จํานวน 1 เส้น
   -  งานติดตั้งชุดโคมไฟถนน ชนิดหลอด LED 2x20w 
จํานวน 10 ชุด
     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ
. 2563
    ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าป พ.ศ.2561 – 2565  ข้อที่ 1
 หน้าที่  58   (กองชาง)
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9. โครงการติดตั้งไฟฟ้า สองสวางสาธารณะ บ้านโคกรัง หมูที่ 9 จํานวน 103,081 บาท

-   เพื่อจายเป็นคาใช้จายงานขยายเขตฯ ไฟฟ้าสาธารณะ
ตามโครงการติดตั้งไฟฟ้าสองสวางสาธารณะ หมูที่ 9
บ้านโคกรัง งบประมาณ 103,081.-  บาท
ดําเนินการ   
     -  พาดสายชนิดอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 50 ต.มม.
ระยะทาง 850 เมตร จํานวน 1 เส้น
    -  งานติดตั้งชุดโคมไฟถนน ชนิดหลอด LED 2x20w 
จํานวน 10 ชุด
    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ
. 2563
    ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าป พ.ศ.2561 – 2565  ข้อที่ 1
 หน้าที่  58   (กองชาง)
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งานบําบัดน้ําเสีย รวม 931,600 บาท
งบลงทุน รวม 931,600 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 931,600 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

1. โครงการวางทอระบายน้ําพร้อมบอพักและขยายผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก   สายทาง  บ้านนางศรี - บ้านนางกัลยา หมูที่ 4 
 บ้านหนองตะขบ

จํานวน 315,400 บาท

 - เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมบอพักและขยายผิวผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ทางบ้านนางศรี-บ้านนางกัลยา หมูที่ 4 บ้านหนองตะขบ งบ
ประมาณ 315,400.- บาท
    สภาพเดิม  เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ไมมีระบบระบายน้ํา
    ดําเนินการ   
     - วางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.40x1.00
 เมตรจํานวน 150 ทอน
    -  บอพักคอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวน 16 บอ
    -  งานขยายผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย 0.30-0.50
 เมตร หนา 0.15 เมตร
    -  งานรื้อตัดผิวจราจรเดิม
    โครงการวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบอพัก กอ
สร้างตามแบบและรายละเอียดงานกอสร้างขององคการบริหาร
สวนตําบลโคกตูมกําหนด
      1)  งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธโครงการ (ป้ายชั่ว
คราว)  จํานวน 1 ป้าย
     2) งานติดตั้งป้ายโครงการ (ป้ายแผนเหล็กถาวร)  จํานวน 1
 ป้าย
      ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าป พ.ศ.2561 – 2565   เพิ่ม
เติมฉบับที่ 6  ข้อที่ 1  หน้าที่  31
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2. โครงการวางทอระบายน้ําพร้อมบอพักและขยายผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก   สายทาง บ้านนางขาล - บ้านนางเพลิน สายสิ
นจน หมูที่ 5 บ้านราษฎรนิยม

จํานวน 351,600 บาท

-  เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมบอพักและขยายผิวผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ทางบ้านนางขาล-บ้านนางเพลิน สายสินจน หมูที่ 5 บ้านราษฎร
นิยม งบประมาณ 351,600.-  บาท
    สภาพเดิม  เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ไมมีระบบระบายน้ํา
    ดําเนินการ   
     -  วางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.40x1.00
 เมตรจํานวน 161 ทอน
     -  บอพักคอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวน 17 บอ
     -  งานขยายผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย 0.30-0.50
 เมตร หนา 0.15 เมตร
    -  งานรื้อตัดผิวจราจรเดิม
    โครงการวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบอพัก กอ
สร้างตามแบบและรายละเอียดงานกอสร้างขององคการบริหาร
สวนตําบลโคกตูมกําหนด
     1) งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธโครงการ (ป้ายชั่ว
คราว)  จํานวน 1 ป้าย
     2) งานติดตั้งป้ายโครงการ (ป้ายแผนเหล็กถาวร)  จํานวน 1
 ป้าย
     ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าป พ.ศ. 2561 – 2565  เพิ่ม
เติมฉบับที่ 6  ข้อที่ 2   หน้าที่ 31
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3. โครงการวางทอระบายน้ําพร้อมบอพักและขยายผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก   สายทาง บ้านนายเหลือง - บ้านนายเนย หมูที่ 
8  บ้านหนองตะขบ

จํานวน 264,600 บาท

-   เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมบอพักและขยายผิวผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ทางบ้านนายเหลือง – บ้านนายเนย หมู 8  บ้านหนองตะขบ งบ
ประมาณ 264,600.- บาท
    สภาพเดิม  เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ไมมีระบบระบายน้ํา
    ดําเนินการ   
      -  วางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.40x1.00
 เมตรจํานวน 120 ทอน
     -  บอพักคอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวน 13 บอ
     -  งานขยายผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย 0.30-0.50
 เมตร หนา 0.15 เมตร
     -  งานรื้อตัดผิวจราจรเดิม
      โครงการวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบอ
พัก   กอสร้างตามแบบและรายละเอียดงานกอสร้างขององคการ
บริหารสวนตําบลโคกตูมกําหนด  
     1) งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธโครงการ (ป้ายชั่ว
คราว)  จํานวน 1 ป้าย
    2) งานติดตั้งป้ายโครงการ (ป้ายแผนเหล็กถาวร)  จํานวน 1
 ป้าย
      ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าป พ.ศ.2561 – 2565   เพิ่ม
เติมฉบับที่  6  ข้อที่  3  หน้าที่  32
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 10,000 บาท

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

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 10,000 บาท

-  เพื่ออุดหนุนทั่วไปที่ทําการปกครองอําเภอประโคนชัย  ให้แกที่
ทําการปกครองอําเภอประโคนชัย เพื่อจายโครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด ประจําป  2565 ตามหนังสืออําเภอ
ประโคนชัย ดวนที่สุด ที่ บร  0318 /ว 727 ลงวันที่  14
  มิถุนายน  2564
        ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย เงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2559  และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2
) พ.ศ. 2563
        ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าป (พ.ศ. 2561 - 2565)
 หน้าที่ 162  ข้อ 3 (สํานักปลัด) 
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งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 5,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 5,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 5,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

1. โครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อบต
.โคกตูม

จํานวน 5,000 บาท

-  เพื่อเป็นคาใช้จายในโครงการประชาคมเพื่อจัดทําแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของ อบต.โคกตูม  ในการเปดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้
ขาวสาร รวมแสดงความคิดเห็นรวมทั้ง เพื่อรับทราบปัญหาตาง ๆ
ข้อเสนอแนะ เพื่อตําปัญหาของประชาชน สูการจัดปรับปรุงแผน
พัฒนาท้องถิ่นห้าป การทําจัดทําแผนชุมชน พร้อมประชาสัมพันธ
การดําเนินกิจกรรมตางๆ การให้ความรู้ระเบียบกฎหมายข้อบังคับ
การให้ความรู้ข้อมูลขาวสารของทางการโดยมีรายละเอียดคาใช้
จายในการจัดกิจกรรมดังนี้  คาป้ายโครงการ  คาวัสดุอุปกรณ 
คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม และ  คาใช้จายอื่นที่จําเป็น
รายละเอียดตามโครงการฯ ตามระเบียบกฎหมาย  และหนังสือ
สั่งการ ดังนี้
        1) พระราชบัญญัติสภาตําบล และองคการบริหาร สวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
        2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาใช้จายในการฝก
อบรม ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2557   
        ปรากกฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าป (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่  105 ข้อที่ 1 (สํานักปลัด)     
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 170,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 140,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 140,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

1. โครงการแขงขันกีฬาต้านยาเสพติด จํานวน 80,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดการแขงขันกีฬาต้านยาเสพติด
โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย  คาเชาหรือคาเตรียมสนามแขง
ขัน คาพิธีเปด-ปดการแขงขัน คาอุปกรณกีฬา คาวัสดุ คาตอบ
แทนเจ้าหน้าที่ประจําสนามคาตอบแทนเจ้าหน้าที่จัดการแขงขัน
กีฬา คาตอบแทนกรรมการตัดสิน คาป้าย คาจัดทําเกียรติ
บัตร  คาโลหรือถ้วยรางวัล  คาเงินรางวัล  คาชุดกีฬา คา
อาหาร และเครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล  คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม  คาสถานที่จัดงาน คาตกแตงสถานที่ คาใช้จายเกี่ยวกับการ
รักษาความปลอดภัย  คาจ้างเหมาทําความสะอาดสถานที่แขงขัน
กีฬา คาสาธารณูปโภคตางๆ และคาใช้จายอื่นๆที่จําเป็น ฯลฯ
        ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
  ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป  (พ.ศ. 2561-2565
)  หน้า  111  ข้อ 4 (กองการศึกษา)
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2. โครงการสงนักกีฬาและจัดขบวนแหนักกีฬาในการเข้ารวมกีฬา
อําเภอประโคนชัยเกมส  ชิงถ้วยพระราชทาน  สมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราช สุดาฯ สยามราชกุมารี "ประโคน
ชัยเกมส ครั้งที่ 18 " ประจําป 2565

จํานวน 60,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการสงนักกีฬาและจัดขบวนแหนัก
กีฬาในการเข้ารวมกีฬาอําเภอประโคนชัยเกมส  ชิงถ้วยพระราช
ทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามราชกุมารี  ประจําป 2565 โดยมีคาใช้จาย ประกอบ
ด้วย  คาใช้จายสําหรับผู้ควบคุม  หรือผู้ฝกสอน คาตอบ
แทน สําหรับบุคคลที่มิใชเจ้าหน้าทีของรัฐที่องคกรปกครองสวน
ท้องถิ่นแตงตั้งให้มีหน้าที่ในการควบคุมหรือผู้ฝกสอน คาใช้จายใน
การฝกซ้อมกีฬา คาอาหารและเครื่องดื่ม  ของนักกีฬา     ผู้ควบ
คุม และผู้ฝกสอน คาตอบแทนผู้ควบคุม และผู้ฝกสอน คาอุปกรณ
กีฬา คาชุดวอรม คาชุดกีฬา พร้อมรองเท้า ของนักกีฬา  ผู้ควบ
คุม และผู้ฝกสอนและคาใช้จายอื่นๆ ฯลฯ 
       ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
  ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป  (พ.ศ. 2561-2565)   
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง   ฉบับที่ 6 ประจําป 2564 (กองการศึกษา)
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งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการจัดการแขงขันกีฬาชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
"ประโคนชัยเกมส  ครั้งที่ 18" ประจําป 2565

จํานวน 30,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนที่วาการอําเภอประโคนชัย โครงการ
จัดการแขงขันกีฬาชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
“ประโคนชัยเกมส  ครั้งที่ 18 “ ประจําป 2565  ตามหนังสือ
อําเภอประโคนชัย  ดวนที่สุด ที่ บร 0318/ว 727 ลงวันที่  17
  มิถุนายน  2564
        ระเบียบ มท วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559  และที่แก้ไขเพิ่มเติม
       ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 6  ประจําป 2564 ลงวันที่  9
 กรกฎาคม  2564  (กองการศึกษา)
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 185,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 130,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

1. โครงการเข้ารวมงานอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น "งาน
เทศกาลข้าวมะลิหอม ปลาจอมกุ้งชมทุงนกประโคนชัย"

จํานวน 100,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการเข้ารวมงานอนุรักษวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น “งานเทศกาลข้าวมะลิหอม ปลาจอมกุ้ง ชมทุง
นกประโคนชัย” ประจําป  2565 โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คา
จ้างเหมาจัดทํารถแห  คาอาหารและเครื่องดื่ม  คาป้าย คา
วัสดุ อุปกรณ คาการแสดง  คาใช้จายในการโฆษณาประชา
สัมพันธงาน  คาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นในการจัดงาน ฯลฯ
      ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวม
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
  ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป (พ.ศ. 2561-2565
)  หน้า 132 ข้อ 7  (กองการศึกษา)

2. โครงการสืบสานประเพณี แหเทียนพรรษา จํานวน 30,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการสืบสานประเพณีแหเทียน
พรรษา โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาจ้างเหมาจัดทํารถแห
เทียน  คาอาหารและเครื่องดื่ม คาสถานที่จัดงาน  คาใช้จายใน
การจัดตกแตงสถานที่ จัดงาน คาใช้จายในการจัดตกแตงสถานที่
คาป้าย คาวัสดุ อุปกรณ   เงินรางวัลหรือของรางวัล คาการ
แสดง คาใช้จายในการโฆษณาประชาสัมพันธงาน คาใช้จายอื่นๆที่
จําเป็นในการจัดงาน ฯลฯ
       ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
 ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป (พ.ศ. 2561-2565)  หน้า 130
 ข้อ 2  (กองการศึกษา)
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งบเงินอุดหนุน รวม 55,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 55,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

1. โครงการจัดงาน "เทศกาลข้าวมะลิหอม ปลาจอมกุ้ง ชมทุงนก
ประโคนชัย"

จํานวน 30,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอประโคน
ชัย  ในการจัดงานโครงการจัดงาน”เทศกาลข้าวมะลิหอม ปลา
จอมกุ้ง ชมทุงนกประโคนชัย” ประจําป  2565 ตามหนังสือที่ทํา
การปกครองอําเภอประโคนชัย   ที่ บร 0318/ว  727 ลงวันที 17
 มิถุนายน  2564
      ตามระเบียบ มท วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559  และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน   
      ปรากฎาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป พ.ศ. 2561-2565    
หน้าที่ 133  ข้อ 9  (กองการศึกษา)

2. โครงการสงเสริมการทองเที่ยว “มหัศจรรยทองเที่ยวจังหวัด
บุรีรัมย” กิจกรรมงานประเพณีทองเที่ยวปราสาทเมืองต่ํา ตามรอย
อารยธรรมขอม  ประจําป  2565

จํานวน 15,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอประโคน
ชัย  ในการจัดงานโครงการสงเสริมการทองเที่ยว “มหัศจรรยทอง
เที่ยวจังหวัดบุรีรัมย” กิจกรรมงานประเพณีทองเที่ยวปราสาท
เมืองต่ํา ตามรอยอารยธรรมขอม  ประจําป   2565   ตามหนังสือ
ที่ทําการปกครองอําเภอประโคนชัย   ที่ บร  0318/ว 727 ลงวัน
ที  14  มิถุนายน  2565
       ตามระเบียบ มท วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
      ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป พ.ศ. 2561-2565 เพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4  ประจําป พ.ศ. 2563  หน้าที่ 18
  ข้อ 1  (กองการศึกษา)
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3. โครงการจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง จํานวน 10,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองจังหวัดบุรีรัมย เพื่อจัด
กิจกรรมการมีสวนรวมของประชาชน ชุมชน ในการอนุรักษณ
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น และสงเสริมการทองเที่ยว จังหวัด
บุรีรัมย  ตามหนังสือ ที่ บร 0018.1/ ว 5220  ลงวันที่ 4
  สิงหาคม  2564 
       ตามระเบียบ มท วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
   ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป พ.ศ. 2561-2565  ข้อ 11
 หน้าที่ 135  (กองการศึกษา)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 1,258,280 บาท

งบบุคลากร รวม 824,280 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 824,280 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 760,860 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินเดือนข้าราชการ  พนักงานสวนท้องถิ่น 
และเงินปรับปรุงเงินเดือนข้าราชการ พนักงานสวนท้องถิ่น
ประจําป ฯลฯ จํานวน  3  ราย   ตั้งไว้จํานวน  12  เดือน
    1)  ตามกรอบอัตรากําลังสามปฯ (พ.ศ. 2564 - 2566) 
    2)  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2542 
    3)  ประกาศ ก.อบต.จังหวัดบุรีรัมย  เรื่อง  หลักเกณฑ
และ เงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน
และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5 )  ประกาศ  ณ  วัน
ที่  11  เมษายน  2559  (กองชาง)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 21,420 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือน ตําแหนง นายชางโยธา 
ตั้งไว้จํานวน  12  เดือน
    1)  ตามกรอบอัตรากําลังสามปฯ  (พ.ศ. 2564-2566) 
    2)  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542 
    3)  ประกาศ ก.อบต.จังหวัดบุรีรัมย เรื่อง หลักเกณฑและ
เงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและ
ประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5 ) ประกาศ  ณ  วันที่  11 
เมษายน  2559  (กองชาง)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง   ตําแหนงผู้อํานวยการ
กองชาง  ตั้งไว้จํานวน  12  เดือน 
    1)  ตามกรอบอัตรากําลังสามปฯ (พ.ศ. 2564-2566) 
    2)  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2542 
    3)  ประกาศ ก.อบต.จังหวัดบุรีรัมย  เรื่อง  หลักเกณฑ
และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน
และประโยชนตอบแทนอื่น  (ฉบับที่ 5 ) ประกาศ  ณ  วัน
ที่  11  เมษายน  2559  (กองชาง) 
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งบดําเนินงาน รวม 358,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 70,000 บาท
คาเชาบ้าน จํานวน 50,000 บาท

 -   เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านหรือคาเชาซื้อของพนักงานสวนตําบล
ตามสิทธิที่จะได้รับ  ตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
ดังนี้ 
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาเชาบ้าน   
ข้าราชการสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2548 
     2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของ
ข้าราชการสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
     3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของ
ข้าราชการสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
     4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862  
ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับ 
การเบิกจายคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น และแก้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน  (กองชาง)
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 20,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร  ข้าราชการ 
พนักงานสวนท้องถิ่นตามสิทธิที่ควรจะได้รับ  ตามระเบียบ 
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
      1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการ 
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 
     2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2549 
     3) หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุดที่ กค. 0422.3/ว 257
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุง
การศึกษาและคาเลาเรียน 
     4) หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0809.3/ว 1013 
ลงวันที่  18  กุมภาพันธ 2559 เรื่อง  การเบิกเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร 
    5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 
ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุง
การศึกษาและคาเลาเรียน  (กองชาง)
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ค่าใช้สอย รวม 183,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

1. คาเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ พร้อมถายเอกสาร จํานวน 5,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ หรือเอกสาร รูปเลม อื่นใด  ฯลฯ
      (ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง
และบริหารพัสดุภาครัฐที่ กค (กวจ)  0405.2/ว 259 ลงวันที่  4
  มิถุนายน  2561  เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจนิยามความ
หมาย "งานกอสร้าง" ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2561) และแก้ไขเพิมเติมจนถึง
ปัจจุบัน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
      1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลง
วันที่ 1 กุมภาพันธ 2562
      2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ ว
 4044  ลงวันที่  10 กรกฎาคม 2563 
(กองชาง)
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2. คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 108,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจ้างเหมาบริการ ในการ
ปฏิบัติงานธุรการกองชาง งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา ในกองชางและงานที่ได้รับ
มอบหมาย  เดือนละ  9,000.- บาท จํานวน  12 เดือน  
เป็นเงิน 108,000.- บาท  
   (ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและ
บริหารพัสดุภาครัฐ ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 259 ลงวันที่  4
  มิถุนายน  2561  เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจนิยามความ
หมาย "งานกอสร้าง" ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2561)  และแก้ไขเพิมเติมจนถึง
ปัจจุบัน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้  
      1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวัน
ที่ 1 กุมภาพันธ 2562
      2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมาก  ที่ มท
0808.2/ ว 4044 ลงวันที่  10 กรกฎาคม 2563 
( กองชาง)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

1. คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ หรือ
ไปอบรม  ประชุม ให้กับพนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง
รวมทั้งผู้ที่ได้รับคําสั่งจากนายกฯ   ให้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อ
ประโยชนขององคการบริหารสวนตําบลโคกตูม  โดยจาย
เป็นคาเบี้ยเลี้ยง  เดินทาง  คาพาหนะ  คาเชาที่พัก  คา
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ และ 
คาใช้จายอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้อง  ตามระเบียบ   กฎหมายที่เกี่ยว
ข้อง ดังนี้
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายใน
การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
    2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายใน
การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2559 
    3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายใน
การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับ ที่ 3)
พ.ศ. 2559  
    4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายใน
การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  (ฉบับ ที่ 4)
พ.ศ.2561  
       ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าป (พ.ศ. 2561-2565) 
หน้าที่  158  ข้อ 1  (สํานักปลัด) 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาซอมแซมทรัพยสินชํารุดเสียหาย
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เชน ซอมบํารุงยานพาหนะ
หอกระจายขาว    เครื่องคอมพิวเตอร    เครื่องถายเอกสาร
เครื่องปริ้น เครื่องปรับอากาศ  เครื่องเสียง ฯลฯ และในการ
ซอมบํารุงยานพาหนะ   ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562
และตามกฎหมายระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและ
แก้ไขเพิ่มติม (กองชาง)
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ค่าวัสดุ รวม 105,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน  รายจายเพื่อให้ใด้มาซึ่งสิ่งของที่
มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือ ตามปกติมีอายุการใช้
งาน ไมยืนยาว สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้นเชน  หนังสือพิมพ  หนังสือ เอกสาร วารสาร  แบบ
พิมพ   หมึกปากกา  กระดาษน้ําดื่ม ฯลฯ รวมถึงรายการ ดังตอ
ไปนี้
    1. รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ   
    2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ     
    3. รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสงคาภาษี
คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นต้น  
       โดยถือปฏิบัตตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
     1)  ระเบียบกระทรงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
    2)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่  มท 
0808.2/ว 1095  ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564  เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย 
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น  (กองชาง) 
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ   รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไมยืนนาน  สิ้นเปลืองหมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น เชน สายไฟ ไฟฉาย หลอดไฟ ไฟสปอ
ทไลน ฯลฯ 
     โดยถือปฏิบัตตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
     1)  ระเบียบกระทรงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
    2)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่  มท 
0808.2/ว 1095  ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564  เรื่อง 
รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย 
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น (กองชาง) 

วัสดุกอสร้าง จํานวน 10,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสร้าง  รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติ
มีอายุการใช้งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยน
สภาพไป ในระยะเวลาอันสั้น  วัสดุสิ่งของเครื่องใช้ตาง  ๆ
เกี่ยวกับงานกอสร้าง  เชน ไม้ตางๆ น้ํามันทาไม้  ทินเนอร
สี  แปรงทาสี  ปูนซีเมนต  ปูนขาว ทราย อิฐ หรือ ซีเมนต
บล็อก  กระเบื้อง  สังกะสี  ตะปู  ค้อน  คีม  ชะแลง  จอบ
เสียม  สิ่ว  ขวาน   สวาน   เลื่อย  กบไสไม้  เหล็กเส้น
เครื่อง  วัดขนาดเล็ก เชน  ตลับเมตร  ลูกดิ่ง ทอน้ําบาดาล
ทอน้ํา  และอุปกรณประปา  ทอตาง  ๆ  โถส้วม  อางล้างมือ
รวมพาดผ้า ฯลฯ 
     โดยถือปฏิบัตตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
     1)  ระเบียบกระทรงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
    2)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095  ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจํา
ปงบประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  (กองชาง) 
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร รายจายเพื่อให้
ได้มาซึ่ง สิ่งของที่มีลักษณะ โดยสภาพไมคงทนถาวร   หรือ
ตามปกตมีอายุ การใช้งานไมยืนนาน   สิ้นเปลือง   หมดไป
หรือเปลี่ยนสภาพไป ในระยะเวลาอันสั้น เชน  ขาตั้งกล้อง
เลนสซูม กระเป๋าใสกล้องถายรูป   พูกัน   สีกระดาษเขียน
โปสเตอร เมมโมรีการด ภาพถายดาวเทียม รูปสีหรือขาวดํา
ที่ได้จากการล้าง อัดขยาย ฯลฯ 
       โดยถือปฏิบัตตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
     1)  ระเบียบกระทรงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
    2)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น   ที่  มท 
0808.2/ว 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง 
รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ  -  รายจาย 
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น (กองชาง)
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร รายจายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนและถาวร หรือ
ตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน  สิ้นเปลืองหมดไป
หรือเปลี่ยนสภาพไป ในระยะเวลาอันสั้น  เชน จานบันทึก
ข้อมูล  อุปกรณบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล  ตลับหมึก
สําหรับปริ้นเตอรแบบเลเซอร  หนวยประมวลผลฮารดิสก
ไดนร ซีดีรอม แผนกรองแสง ฯลฯ
    1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ
    2. รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคา
ตอหนวย  หรือ ตอชุดไมเกิน 20,000  บาท 
    3. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุง
ทรัพยสิน ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ    
    4. รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุเชน คาขนสง
คาภาษีคาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นต้น 
       โดยถือปฏิบัตตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
     1)  ระเบียบกระทรงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
    2)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095  ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจํา
ปงบประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (กองชาง) 

งบลงทุน รวม 76,000 บาท
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ค่าครุภัณฑ์ รวม 76,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน
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1. เครื่องคอมพิวเตอรโน๊ตบุ๊ก สําหรับประมวลผล จํานวน 22,000 บาท

-  เพื่อใช้จายในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโน๊ตบุ๊ก 
สําหรับงานประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 22,000
 บาท  โดยมีคุณสมบัติพื้นฐานดังนี้
-   มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) จํานวน 1 หนวย โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยาง
หนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
    1) ในกรณีที่มีหนวยความจํา แบบ Cache Memory 
รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมน้อยกวา 4 MB 
ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อยกวา 2.3 GHz และ
มีหนวยประมวลผลด้านกราฟก (Graphics Processing Unit) ไม
น้อยกวา 10 แกน หรือ
    2) ในกรณีที่มีหนวยความจํา แบบ Cache Memory 
รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมน้อยกวา 6 MB 
ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อยกวา 1.8 GHz และ
มีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถ
ในการประมวลผลสูง
        - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดี
กวา ขนาดไมน้อยกวา 8 GB
        - มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุ
ไมน้อยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State
Drive ขนาดความจุไมน้อยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
        - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมน้อยกวา 1,366 x 
768  Pixel และมีขนาดไมน้อยกวา 12 นิ้ว
        - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวาไม
น้อยกวา 3 ชอง
        - มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมน้อย
กวา 1 ชอง
        - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง
        - สามารถใช้งานได้ไมน้อยกวา Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth
       เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ
และระบบคอมพิวเตอร  (กองชาง)
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2. เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา จํานวน 54,000 บาท

-  เพื่อใช้จายในการจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาว
ดํา ชนิด Network  สําหรับกระดาษ A3 จํานวน 1 เครื่อง ๆ
 ละ 54,000 บาท  โดยมีคุณสมบัติพื้นฐานดังนี้
       - มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 1,200x1,200 dpi
       - มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา 35
 หน้าตอนาที (ppm)
       - มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A3 ไมน้อยกวา 18
 หน้าตอนาที (ppm)
       - มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมน้อยกวา 256 MB
       - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดี
กวา จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง
       - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อย กวา 1 ชอง 
       - มีถาดใสกระดาษได้ไมน้อยกวา 250 แผน
       - สามารถใช้ได้กับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom
       เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ
และระบบคอมพิวเตอร  (กองชาง)
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งานก่อสร้าง รวม 991,274 บาท
งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

1. ปรับเกรดถนนภายในตําบลโคกตูม จํานวน 200,000 บาท

-  เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการเกรดปรับผิวจราจรภายในตําบล
โคกตูม  ให้มีความสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน  
        (ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง
และบริหารพัสดุภาครัฐ ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 259 ลงวันที่  4
  มิถุนายน  2561  เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจนิยามความ
หมาย "งานกอสร้าง" ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2561) โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ ดังนี้
      1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวัน
ที่ 1 กุมภาพันธ 2562
      2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ ว
 4044 ลงวันที่  10 กรกฎาคม 2563 
     ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าป (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพิ่ม
เติมฉบับที่ 6 หน้าที่ 39 ข้อ 12 (กองชาง)
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งบลงทุน รวม 791,274 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 791,274 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

1. โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลตคอนกรีต(Asphalt Concrete) 
โดยวิธีเสริมผิว สายทาง บ้านนายทรงชัย  เจนประโคน ถึงชวง บ้าน
นางบิน  สังโลม หมูที่ 7       บ้านหนองมวงพัฒนา

จํานวน 418,279 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสร้างโครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต
คอนกรีต (Asphalt Concrete)  โดยวิธีเสริมผิวกว้าง 5.00
 เมตร ยาว 232 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร สายทางบ้าน  นาย
ทรงชัย  เจนประโคน ถึงชวงบ้าน นางบิน สังโลม หมูที่ 7 บ้าน
หนองมวงพัฒนา
ตั้งไว้   418,279.- บาท    
   ดําเนินการ
     - มีพื้นที่ดําเนินการ 1,160 ตารางเมตร
     - โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต
คอนกรีต(Asphalt Concrete)  กอสร้างตามแบบมาตรฐานผิว
ทางแอสฟัลตคอนกรีตและรูปแบบรายละเอียดของ อบต.โคก
ตูม กําหนด
     1)  งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธโครงการ (ป้ายชั่ว
คราว)  จํานวน 1 ป้าย
    2)  งานติดตั้งป้ายโครงการ (ป้ายแผนเหล็กถาวร)  จํานวน 1
 ป้าย
   ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าป พ.ศ. 2561 – 2565  เพิ่ม
เติมฉบับที่  6  ข้อที่ 5 หน้าที่ 35
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2. โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางสามแยก บ้าน
นายชิน สุดสวาท – บ้านนางสํารวย อินทรประโคน – บ้าน นางน้ํา
อ้อย เสประโคน หมูที่ 9 บ้านโคกรัง

จํานวน 188,160 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายโครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ทางสามแยกบ้านนายชิน สุดสวาท – บ้านนางสํารวย อินทร
ประโคน – บ้าน นางน้ําอ้อย เสประโคน หมูที่ 9 บ้านโคกรัง  ตั้ง
ไว้ 188,160.- บาท
    ดําเนินการ
    -  กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.00
 เมตร  ยาว 126 เมตร หนา 0.15 เมตร 
     กอสร้างตามแบบมาตรฐานถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและรูป
แบบรายละเอียดของ อบต.โคกตูม กําหนด
     1) งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธโครงการ       (ป้ายชั่ว
คราว)  จํานวน 1 ป้าย
    2) งานติดตั้งป้ายโครงการ (ป้ายแผนเหล็กถาวร)  จํานวน 1
 ป้าย
    ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าป พ.ศ. 2561 – 2565  เพิม
เติมฉบับที่  6  ข้อที่ 7 หน้าที่ 36
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คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการปรับปรุงถนนดินผิวจราจรหินคลุก สายทาง นายมอน – 
เชื่อมลาดยางชวงโค้งทางเข้าบ้านโคกตูม หมูที่ 8 บ้านหนองตะขบ

จํานวน 184,835 บาท

-  เพื่อเป็นคาใช้จายโครงการปรับปรุงถนนดินผิวจราจรหินคลุก
สายทาง นายมอน – เชื่อมลาดยางชวงโค้งทางเข้าบ้านโคกตูม หมู
ที่ 8 บ้านหนองตะขบ   
ตั้งไว้ 184,835 .-บาท 
   ดําเนินการ  
    - ขนาดกว้างเฉลี่ย  3.00  เมตร ยาว 1,100 เมตร ลงหินคลุก
หนาฉลี่ย 0.10 เมตร พร้อมปรับเกรดเกลี่ยบดทับให้เรียบร้อย
     โครงการปรับปรุงถนนดินผิวจราจรหินคลุก กอสร้างตามแบบ
มาตรฐานปรับปรุงถนนดินผิวจราจรหินคลุก และรูปแบบราย
ละเอียดของ อบต.โคกตูม กําหนด
    งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธโครงการ (ป้ายชั่ว
คราว)  จํานวน 1 ป้าย
    ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าป พ.ศ. 2561 – 2565  เพิ่ม
เติมฉบับที่  6  ข้อที่ 6  หน้าที่ 36
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 833,060 บาท

งบบุคลากร รวม 441,360 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 441,360 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 399,360 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินเดือนข้าราชการ พนักงานสวนท้องถิ่น และ เงิน
ปรับปรุงเงินเดือนข้าราชการ พนักงานสวนท้องถิ่นประจําป ฯลฯ
  จํานวน  1  ราย   ตั้งไว้จํานวน  12  เดือน
    1)  ตามกรอบอัตรากําลังสามปฯ
(พ.ศ. 2564-2566) 
    2)  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 
    3)  ประกาศ ก.อบต.จังหวัดบุรีรัมย เรื่อง หลักเกณฑและ
เงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและ
ประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5 )
ประกาศ  ณ  วันที่  11  เมษายน  2559 
(กองสงเสริมการเกษตร)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง  ตําแหนงผู้อํานวยการกองสง
เสริมการเกษตร   ตั้งไว้จํานวน  12  เดือน 
    1)  ตามกรอบอัตรากําลังสามปฯ
(พ.ศ. 2564-2566) 
    2)  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 
    3)  ประกาศ ก.อบต.จังหวัดบุรีรัมย
เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ
จายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5 )
ประกาศ  ณ  วันที่  11  เมษายน  2559
(กองสงเสริมการเกษตร)
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งบดําเนินงาน รวม 382,800 บาท
ค่าใช้สอย รวม 302,800 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 118,000 บาท

(1)  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจ้างเหมารถยนตขนย้ายกล้าไม้
เพื่อนํามาแจกจายในตําบลโคกตูม ฯลฯ 
เป็นเงิน 10,000.- บาท
(2)  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจ้างเหมาบริการ ในการปฏิบัติ
งานธุรการกองสงเสริมการเกษตร  ทั้งในระบบและนอก
ระบบ และงานที่ได้รับมอบหมาย   เดือนละ  9,000
.- บาท จํานวน  12 เดือน  เป็นเงิน
108,000.- บาท
   (ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและ
บริหารพัสดุภาครัฐ ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 259 ลงวันที่  4
  มิถุนายน  2561  เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจนิยามความ
หมาย "งานกอสร้าง" ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2561) และแก้ไขเพิมเติมจนถึง
ปัจจุบัน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
      1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวัน
ที่ 1 กุมภาพันธ 2562
      2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ ว
 4044 ลงวันที่  10 กรกฎาคม 2563  (กองสงเสริมการ
เกษตร  อบต.)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

1. คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ หรือไป
อบรม  ประชุม  สัมมนา ของพนักงานสวนตําบลพนักงานจ้างรวม
ทั้ง ผู้ที่ได้รับคําสั่งจากนายกฯ ให้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชนของ
องคการบริหารสวนตําบลโคกตูม โดยจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยง เดิน
ทาง  คาพาหนะ  คาเชาที่พัก   คาธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน คาลงทะเบียนตางๆ และคาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย 
คาใช้จายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2555
  2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย
คาใช้จายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2559 
  3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย
คาใช้จายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น  (ฉบับ ที่ 3) พ.ศ. 2559  
  4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย
คาใช้จายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น  (ฉบับ ที่ 4) พ.ศ. 2561  
    ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าป
(พ.ศ. 2561 - 2565)   หน้าที่  159  ข้อ 1  
(กองสงเสริมการเกษตร)

วันที่พิมพ : 29/10/2564  09:32:38 หน้า : 129/137



2. คาใช้จายโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขยายเชื้อไตรโคเดอรมา จํานวน 24,800 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการอบรม เชิงปฏิบัติการขยายเชื้อไตร
โคเดอรมา
เป็นคาใช้จายในการอบรม คาเวที คาเครื่องเสียง หรือคาใช้จาย
อื่นที่จําเป็น 
ในการให้ความรู้กับเกษตรกร ในการประกอบอาชีพ  ฯลฯ  ตาม
ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องดังนี้
   1)  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน  
   2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาใช้จายในการฝก
อบรม ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2557  
         ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าป
(พ.ศ. 2561 - 2565) การแก้ไข/เพิ่มเติม
ฉบับที่ 3 หน้าที่  49  ข้อ  4   
(กองสงเสริมการเกษตร)

3. คาใช้จายโครงการฝกอบรมอาชีพ (การผลิตเมล็ดพันธุข้าวชุมชน) จํานวน 20,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการฝกอบรมอาชีพ (การผลิต
เมล็ดพันธุข้าวชุมชน) ในการสาธิต คาเวทีและคาเครื่องเสียง หรือ
คาใช้จายอื่นที่จําเป็น เพื่อผลิตข้าวพันธุดีไว้ใช้ในท้องถิ่น ตาม
ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องดังนี้
        ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าป (พ.ศ. 2561 - 2565) 
การแก้ไข/เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้าที่ 47 ข้อ 1 (กองสงเสริมการ
เกษตร)
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4. คาใช้จายโครงการปลูกพืชอายุสั้นหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยว จํานวน 20,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการปลูกพืชอายุสั่นหลังฤดูกาลเก็บ
เกี่ยวเป็นคาใช้จายในการอบรม คาใช้จายในการเตรียมดินแปลง
สาธิตหรือคาใช้จายที่จําเป็น เพื่อปรับปรุงบํารุงดินและฟนฟูสภาพ
ดินให้ดีขึ้นทั้งนี้การใช้พืชตระกูลถั่วเป็นปุ๋ยพืชสด
จะชวยในการตัดวงจรโรคแมลงที่กําลังระบาดในนาข้าว ตาม
ระเบียบและหนังสิอสั่งการที่เกี่ยวข้องดังนี้
  1)  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ. 2537  
  2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาใช้จายในการฝก
อบรมขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2557
    ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าป
(พ.ศ. 2561 - 2565)  การแก้ไข/เพิ่มเติมฉบับที่ 3 หน้าที่ 48
 ข้อ 3
(กองสงเสริมการเกษตร)

5. คาใช้จายโครงการตรวจวิเคราะหดิน จํานวน 20,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการอบรม คาใช้จายชุดน้ํายาทดสอบ
ดินเพื่อลดการใช้ปุ๋ยและคาใช้จายอื่นที่จําเป็น  ตามระเบียบและ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องดังนี้
    1)  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน  
   2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาใช้จายในการฝก
อบรมขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2557  
         ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าป
(พ.ศ. 2561-2565)  การแก้ไข/เพิ่มเติม
ฉบับที่ 3 หน้าที่ 49 ข้อ 5 (กองสงเสริมการเกษตร)
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6. คาใช้จายโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร จํานวน 50,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรคา
พาหนะ หรือคาใช้จายอื่นที่จําเป็นเพื่อให้เกษตรกรและผู้นํา
เกษตรกรศึกษารูปแบบการดําเนินงานทางการเกษตรที่ประสบผล
สําเร็จและนํามาปรับใช้ในพื้นที่ได้   ตามระเบียบและหนังสือสั่ง
การที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้
        1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล  พ.ศ. 2537   และแก้ไขเพิมเติมจนถึงปัจจุบัน
        2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาใช้จายในการฝก
อบรมขององคกรปกครองสวํนท๎องถิ่น  พ.ศ. 2557
        ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าป
(พ.ศ. 2561 - 2565)  การแก้ไข/เพิ่มเติม
ฉบับที่ 3 หน้าที่  48   ข้อ  2
(กองสงเสริมการเกษตร)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาซอมแซมทรัพยสินชํารุดเสียหาย เพื่อ
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เชน ซอมบํารุงยานพาหนะ หอกระ
จายขาย เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องถายเอกสาร เครื่องปริ้น เครื่อง
ปรับอากาศ
เครื่องเสียง ฯลฯ  ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746
ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ  2562 และตามกฎหมาย ระเบียบ หรือ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและแก้ไขเพิ่มติม (กองสงเสริมการ
เกษตร)
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ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน  รายจายเพื่อให้ใด้มาซึ่งสิ่งของที่
มี ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร   หรือตามปกติมีอายุการใช้
งาน ไมยืนยาว สิ้นเปลืองหมดไป
หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
เชน หนังสือพิมพ  หนังสือ   เอกสาร 
วารสาร  แบบพิมพ หมึกปากกา กระดาษ 
น้ําดื่ม ฯลฯ  รวมถึงรายการ ดังตอไปนี้
    1. รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม  หรือปรับปรุง
วัสดุ   
    2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ     
    3. รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง คาภาษี
คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นต้น
    โดยถือปฏิบัตตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
     1)  ระเบียบกระทรงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
    2)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095  ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(กองสงเสริมการเกษตร)
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วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 20,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย  ตามหนังสือ
สั่งการดังนี้ 
        1)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณของ องคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น 
        2)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่  มท  0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
  เรื่อง  แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ
ตาม หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ (กองสง
เสริมการเกษตร)

วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาซื้อพันธุพืช พันธุสัตว
ปุ๋ย ดินเกษตร วัสดุเพาะชําสปริงเกอร
จอบ  เสียม  วัสดุการเกษตรอื่นที่จําเป็น ฯลฯ 
ตามหนังสือสั่งการดังนี้ 
        1)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก  ที่ มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณของ องคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น 
        2)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
  เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ
ตาม  หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ  (กองสง
เสริมการเกษตร) 

วันที่พิมพ : 29/10/2564  09:32:38 หน้า : 134/137



วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ฯลฯ
 ตามหนังสือสั่งการดังนี้ 
        1)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณของ องคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น 
        2)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
  เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ
ตาม หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ (กองสง
เสริมการเกษตร)
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งบลงทุน รวม 8,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 8,900 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network จํานวน 8,900 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบเลเซอร หรือ LED ขาว
ดํา ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) ราคา 8,900 บาท
คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
     - มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 1,200x1,200 dpi
    - มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา 28
 หน้าตอนาที (ppm)
    - สามารถพิมพเอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
    - มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมน้อยกวา 128 MB
    - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดี
กวา จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง
    - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง หรือ สามารถใช้งานผานเครือขายไร้สาย Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
   - มีถาดใสกระดาษได้รวมกันไมน้อยกวา 250 แผน
   - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
     เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร   (กองสงเสริมการเกษตร)
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งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายโครงการปลูกต้นไม้ (ท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษพื้นที่สี
เขียว)

จํานวน 20,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการปลูกต้นไม้ (ท้องถิ่นไทยรวม
ใจภักดิ์รักษพื้นที่สีเขียว) คาใช้จายในการบํารุงรักษาต้นไม้หรือคา
ใช้จายอื่นที่จําเป็น เพื่อฟนฟูความสมดุลให้แกระบบนิเวศ ด้วย
การรณรงคและสร้างจิตสํานึกให้ประชาชนทุกคนเข้ามามีสวนรวม
ปลูกต้นไม้ ดูแลและบํารุงรักษาต้นไม้ ตามแนวพระราชดําริแหง
องคพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระราช
เสาวนียของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรม
ราชชนนีพันปหลวง และยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของรัฐบาล ตามระเบียบและหนังสือสั่ง
การที่เกี่ยวข้อง
       ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าป
(พ.ศ. 2561 - 2565) การแก้ไข/เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้าที่  60
  ข้อ  1   (กองสงเสริมการเกษตร)
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