
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องคการบริหารสวนตําบลโคกสนวน

อําเภอ ชํานิ   จังหวัดบุรีรัมย

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 27,458,500 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 6,886,420 บาท

งบบุคลากร รวม 5,259,520 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,225,800 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,160 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนของนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน  1  คน และรองนายกองคการบริหารสวนตําบล 2
  คน  รวมจํานวน 12  เดือน  ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป   

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเงินเป็นคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกองคการบริหาร
สวนตําบล จํานวน  1  คน  และรองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล 2  คน รวมจํานวน 12  เดือน  ตั้งจายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป     

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,320 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพิเศษนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 
 1  คน  และรองนายกองคการบริหารสวนตําบล 2  คน รวม
จํานวน 12  เดือน   ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป     
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เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการ
บริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนเลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 1  คน รวมจํานวน 12  เดือน  ตั้งจายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 1,540,800 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือน ให้แก ประธานสภาฯ , รอง
ประธานสภาฯ , สมาชิกสภาฯ และเลขานุการสภา อบต. รวม
จํานวน 12  เดือน     ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป   

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,033,720 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,301,720 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบลสังกัดสํานักปลัด 
จํานวน  7  คน  รวมจํานวน 12 เดือน  ตั้งจายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป     

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือนนักบริหาร อบต.(ระดับ
กลาง)จํานวน 
1  คน  รวมจํานวน 12 เดือน ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป

เงินประจําตําแหนง จํานวน 168,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงให้แกพนักงานสวนตําบลสังกัด
สํานักปลัด   ที่ควรได้รับตามระเบียบที่
กําหนด  จํานวน  3  คน รวมจํานวน 12 เดือน  ตั้งจายจากเงิน
รายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 432,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างให้แกพนักงานจ้างสังกัดสํานักปลัด จํานวน  4
  คน รวมจํานวน 12 เดือน ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป     
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาครองชีพให้แกพนักงานจ้างสังกัดสํานัก
ปลัด จํานวน  4  คน รวมจํานวน 12 เดือน ตั้งจายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

งบดําเนินงาน รวม 1,574,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 23,000 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 23,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงานสวน
ตําบล สังกัดสํานักปลัด  ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป

ค่าใช้สอย รวม 1,013,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 188,000 บาท

เพื่อจายเป็น    
1. คาจ้างเหมาบริการอื่นๆ เป็นเงิน    60,000  บาท ตั้งจายจาก
เงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
2. คาใช้จายในการประกันภัยรถราชการ  เป็นเงิน  3,000
  บาท ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
3. คาจ้างบริการทําความสะอาดที่ทําการ  เป็นเงิน  72,000
  บาท ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป 
4. คาใช้จายในการจัดทําระบบเว็บไซต และคาธรรมเนียมการ
บริการ เป็นเงิน 10,000  บาท ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
5. คาใช้จายในการจัดเชาพื้นที่เครื่องคอมพิวเตอรแม
ขาย  รับ-สง เอกสารอิเล็กทรอนิกส เป็นเงิน 7,000  บาท เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ. 2560 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22  มีนาคม 2560  เรื่องหลักเกณฑ
และอัตราคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค ตั้งจายจากเงิน
รายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
6. คาเชาเครื่องถายเอกสาร เป็นเงิน  36,000  บาท ตั้งจายจาก
เงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือประชุม
คณะกรรมการที่ได้รับการแตงตั้งตามกฎหมาย  เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวัน
ที่ 28 กรกฎาคม 2548 ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป  

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการสําหรับเป็นคาเบี้ย
เลี้ยง คาพาหนะ  คาเชาที่พักและคาใช้จายอื่นๆ ในการเดินทางไป
ราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบลและ
พนักงานจ้าง  ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทั่วไป

คาลงทะเบียนตางๆ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนการฝึกอบรมสัมมนาตางๆของพนักงาน
สวนตําบล  และพนักงานจ้าง  ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป  

โครงการจัดการเลือกตั้ง จํานวน 400,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดการเลือกตั้ง เป็นไป
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3675 ลงวัน
ที่ 6 กรกฏาคม 2561 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ
.2561-2565)หน้า188 ลําดับที่ 2 ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป 

โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการบริหารจัดการขยะมูล
ฝอยชุมชน 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 และ
ประกาศ มท. เรื่องการจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560 เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  2561-2565) หน้า 56  ลําดับที่  8 ตั้งจาย
จากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
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โครงการศึกษาดูงานเพื่อสงเสริมองคความรู้แกบุคลากร และ
พนักงานสวนตําบล

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการศึกษาดูงานเพื่อสง
เสริมองคความรู้แกบุคลากร และพนักงานสวนตําบล เป็นไปตาม
ระเบียบ มท. วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.  2561-2565)  หน้า 55  ลําดับที่  2  ตั้งจายจาก
เงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการอบรมคุณธรรมและ
จริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร เป็น
ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬา และสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  2561-2565)   หน้า 56  ลําดับที่  10  ตั้ง
จายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมวัสดุ ครุภัณฑตางๆ ภายในสํานักงาน  ตั้ง
จายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

ค่าวัสดุ รวม 253,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซื้อสิ่งของ วัสดุ อุปกรณสํานักงาน เครื่องใช้
ตางๆ เชน กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ แฟ้มกลาว
รายงาน มูลี่ พระบรมฉายาลักษณ วัสดุสํานักงานอื่นๆ  ฯลฯ เป็น
ไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ.2560  ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทั่วไป

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เชน ไม้กวาด แก้ว
น้ํา ช้อน ส้อม จาน หม้อหุงข้าว ฯลฯ 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560  ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง  เชน แบตเตอรรี่ ยาง
รถยนต หัวเทียน น้ํามันเบรก  ยางใน  กุญแจ  จาระบี  หลอดไฟ
ตางๆ  ฯลฯ เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560   ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซื้อน้ํามันเบนซิน  น้ํามันดีเซล  น้ํามัน
เบนซิน   สําหรับรถยนตสวนกลาง  รถบรรทุกน้ําเอนก
ประสงค  เครื่องตัดหญ้า   รถจักรยานยนต ฯลฯ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560  ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร  เชน คาอัด  ขยาย
รูป คาป้ายประชาสัมพันธ  ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 43,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร  เชน  แฟลชไดรฟ์บันทึก
ข้อมูล ตลับหมึกสําหรับเครื่องพิมพ  สายพวงคอมพิวเตอร  แป้น
พิมพ เม้าส ฯลฯ 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560  ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 285,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล  เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการรับเงิน การเบิกจาย
เงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ
. 2558 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท. 0808.2/ว 1555 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม  2560 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปี  ในลักษณะคาใช้สอย
วัสดุ  และคาสาธารณูปโภค ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป

 
คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ําประปาองคการบริหารสวนตําบลโคก
สนวน  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการรับ
เงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ
เงินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2558 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ ว 1555 ลงวันที่ 22  มีนาคม 2560 เรื่องหลักเกณฑ
และอัตราคาใช้จายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจาย
ประจําปี ในลักษณะคาใช้สอยวัสดุ และคาสาธารณูปโภค  ตั้งจาย
จากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

คาบริการโทรศัพท จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการโทรศัพท  และคาใช้จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับ
การใช้บริการ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการรับเงิน การ
เบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 3 ) พ.ศ. 2558 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว
 1555 ลงวันที่  22  มีนาคม 2560 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคา
ใช้จายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปี ใน
ลักษณะคาใช้สอยวัสดุ และคาสาธารณูปโภค   ตั้งจายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
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คาบริการไปรษณีย จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการไปรษณีย  ธนาณัติ   ดวงตราไปรษณีย   คา
ลงทะเบียน  ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย
การรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2558 , หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1555 ลงวัน
ที่ 22  มีนาคม 2560 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจายประจําปี ในลักษณะคาใช้สอย
วัสดุ และคาสาธารณูปโภค  ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการทางด้านโทรคมนาคม/อินเตอรเน็ต เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการรับเงิน การเบิกจาย
เงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ
. 2558 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1555 ลง
วันที่ 22  มีนาคม 2560 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปี ในลักษณะคา
ใช้สอยวัสดุ และคาสาธารณูปโภค ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป

งบลงทุน รวม 17,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 17,900 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน แบบล้อเลื่อน  จํานวน 2
 ตัว  
เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑสํานักงบประมาณ
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  2561-2565)  หน้า 191
  ลําดับที่  5  ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทั่วไป
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ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จํานวน 5,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน  จํานวน  1  ตัว 
เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑสํานักงบประมาณ
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  หน้า 191
  ลําดับที่  6  ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทั่วไป

พัดลมตั้งพื้น จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อพัดลมตั้ง
พื้น ขนาด  18  นิ้ว  จํานวน  4  ตัว เป็นไปตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑสํานักงบประมาณ  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 191  ลําดับที่  3 ตั้งจายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

อุปกรณอานบัตรเอนกประสงค (Smart Card Reader) จํานวน 1,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ อุปกรณอานบัตรเอนก
ประสงค (Smart Card Reader))  จํานวน 2 เครื่อง
เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑสํานักงบประมาณ 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้า 191
 ลําดับที่  1 ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

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

โครงการจ้างสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างองคกร หรือสถาบันที่เป็นกลางสํารวจความพึง
พอใจ  ตามโครงการจ้างสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 57 ลําดับ
ที่ 12 ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
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งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น

โครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น อําเภอชํานิ จังหวัดบุรีรัมย ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2563

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนองคการบริหารสวนตําบลเมืองยาง ตาม
โครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น อําเภอชํานิ จังหวัดบุรีรัมย ประจําปี พ.ศ
. 2563 เป็นไปตามระเบียบ มท วาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน เป็นไปตามระเบียบ มท วา
ด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แก้ไข้เพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  2561-2565)  หน้า 72-73
  ลําดับที่  2 ) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานคลัง รวม 2,559,260 บาท
งบบุคลากร รวม 1,755,660 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,755,660 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,522,140 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบลสังกัดกอง
คลัง จํานวน  5  คน  รวมจํานวน  12  เดือน ตั้งจายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แกพนักงานสวนตําบล
สังกัดกองคลัง  จํานวน  1  คน  รวมจํานวน  12 เดือน  ตั้งจาย
จากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป    
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงผู้อํานวยการกองคลัง 
จํานวน  1  คน  รวมจํานวน  12  เดือน  ตั้งจายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 143,520 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างให้แกพนักงานจ้างตามภารกิจสังกัดกอง
คลัง จํานวน  1  คน  รวมจํานวน  12  เดือน ตั้งจายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพให้แกพนักงานจ้างตามภารกิจ
สังกัดกองคลัง จํานวน 1 คน  รวมจํานวน  12  เดือน  ตั้งจายจาก
เงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

งบดําเนินงาน รวม 795,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 525,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสําหรับ
พนักงานสวนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ในอบต.โคก
สนวน  ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป

คาเชาบ้าน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบล สังกัดกอง
คลัง  ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงานสวน
ตําบล สังกัดกองคลัง  ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป
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ค่าใช้สอย รวม 190,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็น 
- คาจ้างเหมาบริการอื่นๆ  เป็นเงิน  10,000   บาท   ตั้งจายจาก
เงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
- คาโฆษณาและเผยแพร   เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาจัดทําป้าย
ประชาสัมพันธเกี่ยวกับภาษีตางๆ งานจัดเก็บรายได้,งานประชา
สัมพันธตางๆ  เป็นเงิน 20,000 บาท  ตั้งจายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
- คาเชาเครื่องถายเอกสาร ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป
    

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการสําหรับเป็นคาเบี้ย
เลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พักและคาใช้จายอื่น ๆ ในการเดินทางไป
ราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานสวน
ตําบล ลูกจ้าง  เป็นเงิน  50,000 บาท ตั้งจายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

คาลงทะเบียนตางๆ จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนการฝึกอบรมสัมมนาตางๆของพนักงาน
สวนตําบล และพนักงานจ้าง เป็นเงิน 60,000 บาท  ตั้งจายจาก
เงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษา  ซอมแซมครุภัณฑหรือทรัพยสิน
อื่นๆ เชน  เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องพิมพ วัสดุตางๆ ฯลฯ  ตั้ง
จายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
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ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซื้อวัสดุ  สิ่งของ  เครื่องใช้ ตาง ๆ
 เชน กระดาษ แฟ้ม ปากกา  ดินสอ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซื้อแผนบันทึกข้อมูล ตลับหมึกสําหรับเครื่อง
พิมพ  กระดาษตอเนื่อง  แป้นพิมพ เม้าส ผงหมึกเครื่องถาย
เอกสาร ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทั่วไป

งบลงทุน รวม 8,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 8,600 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้ทํางานสํานักงาน จํานวน 1,700 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้ทํางานสํานักงาน  จํานวน  1  ตัว เป็น
ไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑสํานักงบประมาณ เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)หน้า 165  ลําดับที่  2  ตั้ง
จายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

ตู้เหล็กแบบสองบานประตู จํานวน 5,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบสองบาน
ประตู    จํานวน  1  หลัง  เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑสํานักงบประมาณ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ
.2561-2565) หน้า 133  ลําดับที่  11  ตั้งจายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

อุปกรณอานบัตรเอนกประสงค จํานวน 1,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาอุปกรณอานบัตรเอนกประสงค จํานวน 2  เครื่องๆ
ละ  700 บาท  เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑสํานักงบ
ประมาณ  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ
.2561-2565)หน้า 165 ลําดับที่  3 ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 30,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแหงชาติวาด้วยคาใช้จายของอาสาสมัครในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 ตั้งจายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 50,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ําอุปโภค บริโภค จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนน้ําอุปโภค บริโภค เป็นไปตามระเบียบ มท วาด้วยคา
ใช้จายเพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2560
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ
.ศ.  2561-2565)    หน้าที่  91  ลําดับที่  1 ตั้งจายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน

โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย เป็นไปตามระเบียบ รบ.มท. วาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2560  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565
)   หน้าที่  91  ลําดับที่  2
ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน
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โครงการป้องกันและลดอุบัติภัยทางถนนในชวงเทศกาลสําคัญ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในชวงเทศกาลสําคัญ  เป็นไปตามหนังสือกรม สถ  ดวนที่
สุด ที่ มท. 08104/ว1464  ลงวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2562 เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่  61  ลําดับ
ที่  1 ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,426,650 บาท

งบบุคลากร รวม 1,315,650 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,315,650 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,072,230 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบลสังกัดกองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒธรรม จํานวน  4  คน  รวมจํานวน  12
  เดือน ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา      

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงให้แกผู้อํานวยการกองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จํานวน  1  คน  รวมจํานวน  12
  เดือน ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา    

เงินวิทยฐานะ จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินวิทยฐานะครูศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลโคกสนวน 
จํานวน  1  คน  รวมจํานวน  12  เดือน ตั้งจายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา    

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 151,680 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานจ้างตามภารกิจสังกัดกองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จํานวน 1 คน  รวมจํานวน  12
  เดือน  ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา      
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 7,740 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพให้แกพนักงานจ้างตามภารกิจ
สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จํานวน 1 คน  รวม
จํานวน  12  เดือน  ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา      

งบดําเนินงาน รวม 88,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงานสวน
ตําบล สังกัดกองการศึกษา ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผน
งานการศึกษา     

วันที่พิมพ : 28/1/2564  11:37:02 หน้า : 16/38



ค่าใช้สอย รวม 68,600 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 38,600 บาท

เพื่อจายเป็น 
-คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏ
ในแผนงานการศึกษา 
-คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ เชน คาธรรมเนียม
ศาล คาลงทะเบียนในการ  
 ฝึกอบรมของพนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง  ฯลฯ ตั้งจายจาก
เงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
-คาจ้างเหมาบริการ เชน คาจ้างเหมาสูบน้ํา , จ้างเหมาทําความ
สะอาด รวมถึงการจ้าง 
เหมาบริการอื่น ๆ  ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา 
-คารับวารสาร เชน หนังสือพิมพรายวัน รายสัปดาห หนังสือ
ระเบียบกฎหมายตาง ๆ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา 
-คาจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร ล้าง อัด ขยายภาพ จ้างทํา
วารสาร รายงานกิจกรรมของหนวยงานประจําปี จ้างจัดทําป้าย
ตาง ๆ ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา   
 -คาเชาเครื่องถายเอกสาร  ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผน
งานการศึกษา

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ  สําหรับเป็นคา
เบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ  คาเชาที่พักและคาใช้จายอื่นๆ ในการเดิน
ทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบลและ
พนักงานจ้าง  ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา  
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งบลงทุน รวม 22,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 22,400 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน  จํานวน  ๒  ตัว  เป็นไปตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)   หน้าที่194 ลําดับที่ 3 ตั้งจายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา

โตะทํางาน จํานวน 16,000 บาท

เพื่อจัดซื้อโตะทํางานชนิดเหล็กแบบมีกระจก  ขนาด  ๕  
ฟุต  จํานวน  ๒  ตัว  เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ สํานักงบประมาณ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ
.2561-2565)  หน้าที่194 ลําดับที่ 4 ตั้งจายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา

อุปกรณอานบัตรเอนกประสงค จํานวน 1,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาอุปกรณอานบัตรเอนก
ประสงค (Smart Card Reader)  จํานวน 2 เครื่องเป็นไปตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ  เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หน้าที่ 194 ลําดับที่ 1ตั้งจาย
จากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 1,864,860 บาท
งบดําเนินงาน รวม 984,860 บาท

ค่าใช้สอย รวม 409,690 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดซื้อสื่ออุปกรณการเรียนรู้และจัดซื้ออุปกรณ , เครื่องมือ 
เครื่องใช้ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลโคกสนวน

จํานวน 90,100 บาท

เพื่อจายตามโครงการจัดซื้อสื่ออุปกรณการเรียนรู้และจัดซื้อ
อุปกรณ , เครื่องมือ เครื่องใช้ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลโคก
สนวน เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบ
ประมาณ , หนังสือมท. ดวนที่สุด ที่ 0816.2/ว2786  ลงวันที่ 8
 พฤษภาคม  พ.ศ.2562 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 52
 ลําดับที่ 2 
ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา

โครงการจัดซื้ออาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลโคกสนวน จํานวน 259,700 บาท

เพื่อจายตามโครงการจัดซื้ออาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ตําบลโคกสนวน 
เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ ดวนที่
สุด ที่ 0816.2/ว2786  ลงวันที่ 8 พฤษภาคม  พ.ศ.2562
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 148
 ลําดับที่ 2 ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา 

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษาศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กตําบลโคกสนวน

จํานวน 59,890 บาท

เพื่อจายตามโครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลโคกสนวน เป็นไปตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ ดวนที่สุด ที่ 0816.2/ว
 2786  ลงวันที่ 8 พฤษภาคม  พ.ศ.2562 ป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หน้าที่ 148 ลําดับที่ 1ตั้งจายจากเงิน
รายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา
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ค่าวัสดุ รวม 555,170 บาท
คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 555,170 บาท

เพื่อจายเป็น
- คาใช้จายเป็นคาอาหารเสริม (นม) ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบ
ต.โคกสนวน และโรงเรียนบ้านโคกสนวนสังกัด สพป.บร.1 
เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบ
ประมาณ , หนังสือมท.ดวนที่สุด ที่ 0816.2/ว2786  ลงวันที่ 8
 พฤษภาคม  พ.ศ.2562  
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 52
 ลําดับที่ 1 ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา
    

ค่าสาธารณูปโภค รวม 20,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.โคกสนวน 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการรับเงิน การ
เบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 3 ) พ.ศ. 2558 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว
 1555 ลงวันที่ 22  มีนาคม 2560 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใช้
จายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปี ใน
ลักษณะคาใช้สอยวัสดุ และคาสาธารณูปโภค  ตั้งจายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา

งบเงินอุดหนุน รวม 880,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 880,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการจัดซื้ออาหารกลางวันโรงเรียนบ้านโคกสนวน จํานวน 880,000 บาท

 เพื่ออุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกสนวนตามโครงการจัดซื้ออาหาร
กลางวันโรงเรียนบ้านโคกสนวน  เป็นไปตามหนังสือมท.ดวนที่
สุด ที่ 0816.2/ว2786  ลงวันที่ 8 พฤษภาคม  พ.ศ.2562 เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่ 136 ลําดับ
ที่ 2 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 245,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 85,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 85,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก จํานวน 40,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้
เลือดออก เป็นไปตามระเบียบ มท วาด้วยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565 )หน้าที่ 60 ลําดับที่ 2 ตั้งจายจากเงิน
รายได้  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข

โครงการสัตวปลอดโรค  คนปลอดภัย  จากโรคพิษสุนัขบ้า  ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ  อัครราชกุมารี

จํานวน 45,000 บาท

เพื่อจายตามโครงการสัตวปลอดโรค  คนปลอดภัย  จากโรคพิษ
สุนัขบ้า  ตามพระปณิธานศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ  อัครราชกุมารี เป็นไปตามพระราช
บัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก อปท. พ
.ศ.2542 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ
. 2561-2565) หน้าที่ 60 ลําดับที่ 1 ตั้งจายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข

งบเงินอุดหนุน รวม 160,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 160,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 160,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการพระราชดําริด้านสาธารณ
สุข ทั้ง 8 หมู หมูละ 20,000 บาท รวมเป็น
เงิน  160,000 บาท เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก อปท. พ.ศ.2542 (ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565 หน้าที่ 85 ลําดับที่ 3) ตั้ง
จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข
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งานศูนย์บริการสาธารณสุข รวม 101,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการระบบการแพทยฉุกเฉิน อบต.โคกสนวน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการระบบการแพทยฉุกเฉิน อบต.โคก
สนวน เป็นไปตามหนังสือ มท 0891.3/ว2826 ลว
 17 กันยายน 2553 และประกาศคณะกรรมการแพทยฉุก
เฉินฯ ลว.16 ตุลาคม 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2560  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
. (2561-2565)  หน้าที่ 84 ลําดับที่ 1 ตั้งจายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข

งบลงทุน รวม 51,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 51,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

พัดลมตั้งพื้น จํานวน 3,000 บาท

พัดลมตั้งพื้น ขนาด 18  นิ้ว  จํานวน  2  ตัว  ราคาตามบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ  เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ สํานักงบประมาณ     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ
.ศ. 2561-2565)  หน้าที่ 164 ลําดับที่ 3   ตั้งจายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องรับสงวิทยุ จํานวน 48,000 บาท

เครื่องรับสงวิทยุ  ชนิด  5  วัตต  จํานวน 4  เครื่อง เป็นไปตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ  เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หน้าที่ 164 ลําดับที่ 2 ตั้งจาย
จากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 789,410 บาท

งบบุคลากร รวม 594,510 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 594,510 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 552,510 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบล  จํานวน  2 
 คน รวมจํานวน 12 เดือน  ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผน
งานสังคมสงเคราะห   

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําเเหนงผู้อํานวยการกองสวัสดิการ
สังคม จํานวน 
 1  คน  รวมจํานวน 12 เดือน  ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
แผนงานสังคมสงเคราะห

งบดําเนินงาน รวม 171,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 51,000 บาท
คาเชาบ้าน จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านพนักงานสวนตําบล สังกัดกองสวัสดิการ
สังคม  ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาชวยเหลือการศึกษาบุตร ให้แกพนักงานสวนตําบล
สังกัดกองสวัสดิการสังคม ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผน
งานสังคมสงเคราะห
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ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็น 
-คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏ
ในแผนงานสังคมสงเคราะห
-คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ เชน คาธรรมเนียม
ศาล คาลงทะเบียนในการฝึกอบรมของพนักงานสวน
ตําบล พนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา ฯลฯ  ตั้งจาย
จากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห
-คาจ้างเหมาบริการ เชน คาจ้างเหมาสูบน้ํา , จ้างเหมาทําความ
สะอาด รวมถึงการจ้างเหมาบริการอื่น ๆ  ตั้งจายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห
-คารับวารสาร เชน หนังสือพิมพรายวัน รายสัปดาห หนังสือ
ระเบียบกฎหมายตาง ๆ ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
แผนงานสังคมสงเคราะห
-คาจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร ล้าง อัด ขยายภาพ จ้างทํา
วารสาร รายงานกิจกรรมของหนวยงานประจําปี จ้างจัดทําป้าย
ตาง ๆ  ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห
- คาเชาเครื่องถายเอกสาร  ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผน
งานสังคมสงเคราะห

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 25,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ สําหรับเป็นคาเบี้ย
เลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใช้จายอื่นๆในการเดินทางไป
ราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานสวน
ตําบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง รวมถึงผู้มีสิทธิ์ตามกฎหมาย
กําหนด  ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสังคม
สงเคราะห
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คาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน จํานวน 10,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ เชน เครื่อง
คอมพิวเตอร ,เครื่องพิมพดีด เครื่องอัดสําเนา , ตู้ , โตะ , เครื่อง
ปรับอากาศ ฯลฯ   ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน
สังคมสงเคราะห

คาลงทะเบียน จํานวน 25,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนตาง ๆ ในฝึกอบรมและสัมมนา
บุคลากรท้องถิ่น  ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสังคม
สงเคราะห   

ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานัก
งาน เชน กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ แฟ้มกลาว
รายงาน มูลี่ พระบรมฉายาลักษณ วัสดุสํานักงานอื่นๆ  ฯลฯ 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่เป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักจําแนกประเภท
รายจายตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณฯ ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสังคม
สงเคราะห

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  เชน  แฟลชไดรฟ์บันทึก
ข้อมูล ตลับหมึกสําหรับเครื่องพิมพ  สายพวงคอมพิวเตอร  แป้น
พิมพ เม้าส ฯลฯ 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่เป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักจําแนกประเภท
รายจายตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณฯ ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสังคม
สงเคราะห
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งบลงทุน รวม 13,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 13,900 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน จํานวน 4,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน  จํานวน  1  ตัว เป็นไปตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ   เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หน้าที่ 193 ลําดับที่ 2 ตั้งจาย
จากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห

โตะทํางาน จํานวน 8,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโตะทํางานแบบมี
กระจก  ขนาด  5  ฟุต  จํานวน  1  ตัวเป็นไปตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หน้าที่ 193 ลําดับที่ 3 ตั้งจายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห

อุปกรณอานบัตรเอนกประสงค (Smart  Card  Reader) จํานวน 1,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาอุปกรณอานบัตรเอนก
ประสงค (Smart Card Reader)  จํานวน 2 เครื่อง เป็นไปตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)หน้าที่ 93 ลําดับที่ 1 ตั้งจายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห

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

อุดหนุนสํานักงานหลากาชาดจังหวัดบุรีรัมย จํานวน 10,000 บาท

เพื่ออุดหนุนสํานักงานเหลากาชาดจังหวัดบุรีรัมย ตั้ง
ไว้ 10,000 บาท เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการจัดหารายได้
เพื่อจัดกิจกรรมสาธารณกุศลและให้ความเชวยเหลือประชาชน
ตามภารกิจของเหลากาชาดจังหวัดบุรีรัมย (จะดําเนินการได้ก็ตอ
เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฯ) เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น(พ.ศ.2561-2565)หน้า 68 ลําดับที่ 1 ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป  ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 49,800 บาท
งบดําเนินงาน รวม 49,800 บาท

ค่าใช้สอย รวม 49,800 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการฝึกอบรม"การทําพิมเสนน้ํา" จํานวน 13,300 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการฝึกอบรม"การทําพิมเสนน้ํา" เป็น
ไปตามระเบียบ มท วาด้วย คาใช้จายในการฝึกอบรม พ.ศ
. 2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หน้าที่ 119 ลําดับที่ 2  ตั้งจายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาวะผู้สูงอายุ จํานวน 36,500 บาท

เพื่อจายตามโครงการอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาวะผู้สูงอายุ เป็น
ไปตามระเบียบ มท วาด้วย คาใช้จายในการฝึกอบรม พ.ศ
. 2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) หน้าที่ 120 ลําดับที่ 3 ตั้งจายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห

แผนงานเคหะและชุมชน
งานสวนสาธารณะ รวม 50,000 บาท

งบลงทุน รวม 50,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 50,000 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการสวนหยอมเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายตามโครงการสวนหยอมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส
มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด  มท 0810.6/ว
 2132 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  2561-2565) หน้า 187
 ลําดับที่  1  ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 35,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 
ประจําปี

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
. 2561-2565 
ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ประจําปี
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการจัดทําแผน
พัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 160
 ลําดับที่ 1ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน รวม 5,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 5,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการฝึกซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย จํานวน 5,000 บาท

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอชํานิ  เพื่อเป็นคาใช้จายตาม
โครงการฝึกซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หน้าที่ 75 ลําดับ
ที่ 10 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 250,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 225,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 225,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการแขงขันกีฬา  กรีฑา  นักเรียน  เยาวชน  และประชาชน 
ต้านยาเสพติดระดับอําเภอ

จํานวน 65,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการแขงขัน
กีฬา กรีฑา นักเรียน เยาวชน และประชาชน ต้านยาเสพติดระดับ
อําเภอ เป็นไปตามระเบียบ มท วาด้วยคาใช้จายในการจัด
งานฯ พ.ศ. 2559  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.  2561-2565) หน้าที่ 101 ลําดับที่ 2 ตั้งจายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

โครงการแขงขันกีฬา มวลชนต้านยาเสพติด ระดับอําเภอ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการแขงขันฟุตบอลมวล
ชนอําเภอชํานิ เป็นไปตามระเบียบ มท วาด้วยคาใช้จายในการจัด
งานฯ พ.ศ. 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) หน้าที่ 54 ลําดับที่ 5 ตั้งจายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

โครงการแขงขันกีฬาเยาวชน และประชาชนต้านยาเสพติด  ระดับ
ตําบล

จํานวน 130,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในโครงการแขงขันกีฬาเยาวชนและประชาชน
ต้านยาเสพติด ระดับตําบล เป็นไปตามระเบียบ มท วาด้วยคาใช้
จายในการจัดงานฯ พ.ศ. 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 101 ลําดับที่ 1 ตั้งจายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
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งบเงินอุดหนุน รวม 25,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 25,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการแขงขันกีฬา  กรีฑา  นักเรียน  เยาวชน  และประชาชน  
ต้านยาเสพติดระดับอําเภอ

จํานวน 25,000 บาท

อุดหนุนอําเภอชํานิ เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการแขงขัน
กีฬา กรีฑา นักเรียน เยาวชน และประชาชน ต้านยาเสพติดระดับ
อําเภอ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 70 ลําดับที่ 2 ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 70,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดงานประเพณีนมัสการหลวงพอชํานิจ ประจําปี 2563 จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในโครงการจัดงานประเพณีนมัสกการหลวงพอ
ชํานิจ   ประจําปี 2563เป็นไปตามระเบียบ มท วาด้วยคาใช้จาย
ในการจัดงานฯ   พ.ศ. 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561 - 2565) หน้า 53 ลําดับที่ 1 ตั้งจายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในโครงการจัดอบรมคุณธรรม จริยธรรม  แก
เด็ก เยาวชนและประชาชน เป็นไปตามระเบียบ มท คาใช้จายฝึก
อบรม  พ.ศ. 2557  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) หน้าที่ 54 ลําดับที่ 7 ตั้งจายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
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งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง จํานวน 10,000 บาท

เพื่ออุดหนุนที่ทําการปกครองจังหวัดบุรีรัมย ตามโครงการ
ประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง ประจําปี 2563 เป็นไปตามระเบียบ มท
. วาด้วยเงินอุดหนุน พ.ศ. 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ
.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 71 ลําดับที่ 4 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 909,600 บาท

งบบุคลากร รวม 654,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 654,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 612,600 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบลสังกัดกอง
ชาง  จํานวน  2  คน  รวมจํานวน  12  เดือน  ตั้งจายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงให้แกผู้อํานวยการกองชาง 
จํานวน  1  คน  รวมจํานวน  12  เดือน  ตั้งจายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

งบดําเนินงาน รวม 254,300 บาท
ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนชางผู้ควบคุมงาน จํานวนเงิน 20,000
  บาท
ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมโยธา
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ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็น 
- คาจ้างเหมาบริการอื่นๆ เป็นเงิน 10,000  บาท ตั้งจายจากเงิน
รายได้  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
- คาโฆษณาและเผยแพร   เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาจัดทําป้าย
ประชาสัมพันธเกี่ยวกับภาษีตางๆ งานจัดเก็บรายได้,งานประชา
สัมพันธตางๆ  เป็นเงิน 10,000 บาท  ตั้งจายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
-คาเชาเครื่องถายเอกสาร เป็นเงิน 10,000 บาท
ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ สําหรับเป็นคาเบี้ย
เลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พักและคาใช้จายอื่นๆ ในการเดินทางไป
ราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล สังกัดกอง
ชาง   ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรมและสัมมนาของพนักงาน
สวนตําบลสังกัดกองชาง  ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผน
งานอุตสาหกรรมและการโยธา

ค่าวัสดุ รวม 144,300 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน เชน ปากกา ดินสอ กระดาษ ไม้
บรรทัด เครื่องเย็บกระดาษ ยางลบ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 39,300 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า หลอด
ไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า ฯลฯ ตั้งจายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

วัสดุกอสร้าง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นวัสดุกอสร้าง เชนไม้ตางๆ น้ํามันทาไม้ สีตางๆ แปรง
ทาสี ปูนซีเมนต เหล็กเส้น หินทรายอิฐ
ตางๆ กระเบื้อง สังกะสี ค้อน ทอ เลื่อย คีม ฯลฯ ตั้งจายจากเงิน
รายได้  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอรรี่ หัว
เทียน น้ํามันเบรก น้ํามันเครื่อง ฯลฯ ตั้งจายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ํามันเบนซิน สําหรับจักรยานยนต ตั้งจายจากเงิน
รายได้  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชนกระดาษเขียน
โปสเตอร พูกันและสีตางๆ ฟิลม แถมบันทึกเสียงหรือภาพ ภาพ
ถายดาวเทียม รูปสีหรือขาวดําที่ได้มาจากการล้าง อัด ขยาย ฯลฯ
 ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา 

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอรตางๆ เชน แผนบันทึกข้อมูล ตลับ
หมึก แป้นพิมพ เม้าท สายตอพวงคอมพิวเตอร ฯลฯ ตั้งจายจาก
เงินรายได้  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
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งบลงทุน รวม 700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 700 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

อุปกรณอานบัตรเอนกประสงค (Smart  Card  Reader) จํานวน 700 บาท

เพื่อจายเป็นคาอุปกรณอานบัตรเอนก
ประสงค (Smart Card Reader)  จํานวน 1 เครื่อง เป็นไปตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑสํานักงบประมาณ เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)หน้าที่ 194 ลําดับที่ 5 ตั้งจายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 4,150,000 บาท
งบลงทุน รวม 4,150,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 4,150,000 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างอาคารที่ทําการ หมูที่ 1 บ้านโคกสนวน จํานวน 4,100,000 บาท

กอสร้างอาคารที่ทําการ  หมูที่ 1 บ้านโคกสนวน รายละเอียดตาม
แบบองคการบริหารสวนตําบลโคกสนวนกําหนด เป็นไปตาม
ระเบียบ มท วาด้วยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2541 , พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ
.  2561-2565)  หน้าที่ 185 ลําดับที่ 40 ตั้งจายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้แกเอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภาย
นอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งกอสร้าง

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้แกเอกชน นิติบุคคลหรือบุคคล
ภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งกอสร้าง

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้แก
เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งกอ
สร้าง เป็นไปตามพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ. 2560 , กฎกระทรวงกําหนดคาจ้างผู้ให้บริการงาน
จ้างออกแบบ  หรือควบคุมงานกอสร้าง พ.ศ. 2562 ตั้งจายจาก
เงินรายได้  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 20,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี (ฐานทรัพยากรท้องถิ่น อพ
.สธ.สถ.)

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายตามโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระ
ราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น อพ.สธ.สถ.)เป็นไปตามระเบียบ มท วาด้วยวิธี
การงบประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  2561-2565) หน้าที่ 92
 ลําดับที่ 1  ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการเกษตร

งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เป็นไป
ตามระเบียบ มท วาด้วยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ
.2561-2565)หน้าที่ 62 ลําดับที่ 1ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏ
ในแผนงานการเกษตร
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 7,951,500 บาท

งบกลาง รวม 7,951,500 บาท
งบกลาง รวม 7,951,500 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง ที่
ปฏิบัติราชการในสังกัดองคการบริหารสวนตําบล ในอัตราร้อย
ละ 5 พร้อมกับคาตอบแทนพนักงานจ้างสงเป็นเงินสมทบในอัตรา
เดียวกัน  เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ
. 2533  ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และก.อบต.ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22  มกราคม 2557 พระราช
บัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ. 2542  ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานงบ
กลาง

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ของพนักงานจ้าง ที่
ปฏิบัติราชการในสังกัดองคการบริหารสวนตําบล  เป็นไปตามพระ
ราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 หนังสือกรมสง
เสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4172 ลง
วันที่ 24  ธันวาคม 2561 ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผน
งานงบกลาง

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 4,713,600 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับจายเป็นเงินตามโครงการ
สงเคราะหเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณขึ้นไป เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑการจายเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 63 ลําดับ
ที่ 4 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานงบกลาง
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เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 2,822,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินตามโครงการสงเคราะหเบี้ยยังชีพคนพิการ  เป็น
ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑการจายเบี้ย
ความพิการให้คนพิการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2553(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หน้าที่ 64 ลําดับที่ 5 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป  ปรากฏในแผนงานงบกลาง

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินตามโครงการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส   เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการจายเงิน
สงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2548 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) หน้าที่ 64 ลําดับที่ 6 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป  ปรากฏในแผนงานงบกลาง

สํารองจาย จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นและเพื่อ
บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เป็นสวนรวม เชน การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ภัยแล้ง ภัยหนาว ฯ ลฯ ซึ่งเป็น
เหตุการณที่ไมสามารถคาดการณได้ลวงหน้าหรือกรณีงบประมาณ
สวนอื่นไมได้ตั้งจายไว้  หรือในกิจการอื่นที่ตั้งงบประมาณไว้แตไม
เพียงพอ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยวิธีงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2541 หมวด 2 ข้อ 19 , ระเบียบกระทรวมมหาดไทยวาด้วยคา
ใช้จายเพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 , หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 1520 ลงวัน
ที่ 2 สิงหาคม 2560 ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานงบ
กลาง

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต. จํานวน 65,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.โคก
สนวน เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ตั้งจาย
จากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานงบกลาง
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 137,500 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น(กบท.)  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการตั้ง
งบประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น เพื่อสมทบกองทุน พ
.ศ. 2561 ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท
 0808.5/ว /3466 ลงวันที่  29  ตุลาคม 2561 และ หนังสือกรม
สงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 2305 ลว
. 26 กรกฎาคม 2561ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผน
งานงบกลาง
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