
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลโคกสนวน

อําเภอ ชํานิ   จังหวัดบุรีรัมย

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 27,570,574 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 7,472,170 บาท

งบบุคลากร รวม 5,439,070 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,225,800 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,160 บาท

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

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

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการ
บริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนเลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 1  คน รวมจํานวน 12  เดือน  ตั้งจายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
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เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 1,540,800 บาท

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

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,213,270 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,481,270 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบล จํานวน 7
 คน รวม จํานวน 12 เดือน   เป็นไปตามประกาศ  ก.อบต.จ
.บุรีรัมย เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน(ฉบับ
ที่ 5) ลว. 30 เมษายน  2559 ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป     

     

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือนนักบริหาร อบต.(ระดับ
กลาง) จํานวน 1  คน รวมจํานวน 12 เดือน เป็นไปตาม
ประกาศ ก.อบต.จ.บุรีรัมย เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยว
กับ อัตราเงินเดือน (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 ตั้ง
จายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

เงินประจําตําแหนง จํานวน 168,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงให้แกพนักงานสวนตําบล ที่ควรได้
รับตามระเบียบที่กําหนด  จํานวน 3 คน รวม จํานวน 12
 เดือน เป็นไปตามประกาศ ก.อบต. จ.บุรีรัมย เรื่องหลักเกณฑ
และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน (ฉบับที่ 6)ลงวันที่ 17
 พฤษภาคม 2559  ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 432,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างให้แกพนักงานจ้างสังกัดสํานักปลัด  จํานวน 4
  คน รวมจํานวน 12 เดือน   เป็นไปตามประกาศ ก.อบต.จ
.บุรีรัมย เรื่องหลักเกณฑการให้พนักงานจ้างได้รับเงินคาครองชีพ
ชั่วคราว (ฉบับที่ 2)  ลว. 31 ส.ค. 2558  
- เงินเดือนฝายประจํา ตั้งจายตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท
.และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ ว 138 ลว. 30 ธ.ค. 2558 ตั้งจาย
จากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาครองชีพให้แกพนักงานจ้างสังกัดสํานัก
ปลัด จํานวน  4  คน รวมจํานวน 12 เดือน ตั้งจายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

งบดําเนินงาน รวม 1,798,300 บาท
ค่าตอบแทน รวม 153,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง เป็นไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3675 ลงวัน
ที่ 6 กรกฎาคม 2561  ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป 

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
การเบิกจายเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ตั้งจายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 

เงินชวยเหลือบุตร จํานวน 23,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงานสวน
ตําบล สังกัดสํานักปลัด  ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป

วันที่พิมพ : 28/1/2564  11:38:37 หน้า : 3/41



ค่าใช้สอย รวม 1,075,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อได้มาซึ่งบริการ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็น    
1. คาจ้างเหมาบริการอื่นๆ เป็นเงิน  57,000  บาท ตั้งจายจากเงิน
รายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
2. คาใช้จายในการประกันภัยรถราชการ  เป็นเงิน  3,000
  บาท ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
3. คาจ้างบริการทําความสะอาดที่ทําการ  เป็นเงิน  72,000
  บาท ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป 
4. คาใช้จายในการจัดทําระบบเว็บไซต และคาธรรมเนียมการ
บริการ เป็นเงิน 25,000  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

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือประชุม
คณะกรรมการที่ได้รับการแตงตั้งตามกฎหมาย  เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวัน
ที่ 28 กรกฎาคม 2548 ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป  
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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  เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2560 และประกาศ มท. เรื่องการจัดการมูลฝอย พ.ศ
. 2560 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.  2561-2565) หน้า 56  ลําดับที่  8 ตั้งจายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 

โครงการศึกษาดูงานเพื่อสงเสริมองคความรู้แ่กบุคลากร และ
พนักงานสวนตําบล

จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการศึกษาดูงานเพื่อสง
เสริมองคความรู้แกบุคลากร และพนักงานสวนตําบล เป็นไปตาม
ระเบียบ มท. วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)หน้า 55 ลําดับที่ 2 ตั้งจายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
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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 297,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 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 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เชน ไม้กวาด แก้ว
น้ํา ช้อน ส้อม จาน หม้อหุงข้าว ฯลฯ 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560  ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป

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
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 72,000 บาท

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

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  เชน คาอัด  ขยายรูป คา
ป้ายประชาสัมพันธ  ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร  เชน  แฟลชไดรฟ์บันทึก
ข้อมูล ตลับหมึกสําหรับเครื่องพิมพ  สายพวงคอมพิวเตอร  แป้น
พิมพ เม้าส ฯลฯ 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560  ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป

ค่าสาธารณูปโภค รวม 273,300 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 200,000 บาท

เบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 3 ) พ.ศ. 2558 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท. 0808.2/ว
 0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคา
ใช้จายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปี  ที่เบิก
จายในลักษณะคาใช้สอยวัสดุ  และคาสาธารณูปโภค ตั้งจายจาก
เงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
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คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 1,300 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 0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562 เรื่องหลักเกณฑ
และอัตราคาใช้จายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจาย
ประจําปี ที่เบิกจายในลักษณะคาใช้สอยวัสดุ และคา
สาธารณูปโภค  ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทั่วไป

คาบริการโทรศัพท จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการโทรศัพท  และคาใช้จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับ
การใช้บริการ  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 0746 ลงวัน
ที่ 1 กุมภาพันธ 2562 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปี ในลักษณะคา
ใช้สอยวัสดุ และคาสาธารณูปโภค ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป

คาบริการไปรษณีย จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการไปรษณีย ธนาณัติ  ดวงตราไปรษณีย  คาลง
ทะเบียน ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการ
รับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562 เรื่องหลักเกณฑ
และอัตราคาใช้จายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจาย
ประจําปี ในลักษณะคาใช้สอยวัสดุ และคาสาธารณูปโภค  ตั้งจาย
จากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
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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 0746 ลง
วันที่ 1 กุมภาพันธ 2562 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปี ในลักษณะคา
ใช้สอยวัสดุ และคาสาธารณูปโภค ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป

งบลงทุน รวม 194,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 194,800 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เครื่องปรับอากาศ จํานวน 194,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
1.เครื่องปรับอากาศสําหรับติดห้องนายกฯ 
แบบติดผนัง (ระบบ Invorter) ขนาด 12,000  บีทียู จํานวน 1
 ตัว  ตัวละ  24,200.- บาท เป็นไปตามบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ สํานักงบประมาณ
2.เครื่องปรับอากาศสําหรับติดหอประชุม แบบติด
ผนัง (ระบบ Invorter) ขนาด 24,000  บีทียู จํานวน 2 ตัว  ตัว
ละ  36,400.- บาท เป็นเงิน  72,800.-บาท เป็นไปตามบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ
3.เครื่องปรับอากาศสําหรับติดห้องทํางานสํานักงานใหม  แบบติด
ผนัง (ระบบ Invorter) ขนาด 24,000  บีทียู จํานวน 2 ตัว  ตัว
ละ 36,400.-บาท รวมเป็นเงิน 72,800.00  บาท เป็นไปตามบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ
4. ถังต้มน้ําไฟฟ้า ขนาดไมน้อยกวา 14 ลิตร จํานวน 1
 เครื่อง เป็นเงิน 15,000 บาท
5. ตู้ทําน้ําร้อนน้ําเย็นแบบตั้งพื้น แบบครบชุด จํานวน 1
  เครื่อง เป็นเงิน 10,000   บาท  
ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป
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งบรายจ่ายอื่น รวม 15,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 15,000 บาท
รายจายอื่น

โครงการจ้างสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ จํานวน 15,000 บาท

โครงการจ้างสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ เป็นไปตามพระ
ราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค    รัฐ พ.ศ
. 2560  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หน้า 57 ลําดับที่ 12 ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป

งบเงินอุดหนุน รวม 25,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 25,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น อําเภอชํานิ จังหวัดบุรีรัมย ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2563

จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนองคการบริหารสวนตําบลเมืองยาง ตาม
โครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น อําเภอชํานิ จังหวัดบุรีรัมย ประจําปี พ.ศ
. 2563 เป็นไปตามระเบียบ มท วาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2560 และที่แก้ไข้เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน  เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หน้า 90 ลําดับที่  4 ตั้งจายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานคลัง รวม 2,729,140 บาท
งบบุคลากร รวม 1,847,340 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,847,340 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,613,820 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบลสังกัดกอง
คลัง จํานวน  5  คน  รวมจํานวน  12  เดือน ตั้งจายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตามคุณวุฒิ ให้แกพนักงานสวนตําบล ตั้งจาย
จากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงผู้อํานวยการกองคลัง ตั้งจายจาก
เงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 143,520 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างชั่วคราวให้แกพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน  1  คน ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพให้แกพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน 1 คน  ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป

งบดําเนินงาน รวม 870,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 600,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 550,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสําหรับ
พนักงานสวนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ในอบต.โคก
สนวน  ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป

คาเชาบ้าน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบล สังกัดกอง
คลัง  ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงานสวน
ตําบล สังกัดกองคลัง  ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป
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ค่าใช้สอย รวม 160,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็น 
1. คาจ้างเหมาบริการอื่นๆ  เป็นเงิน  10,000   บาท   ตั้งจายจาก
เงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
2. คาโฆษณาและเผยแพร   เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาจัดทําป้าย
ประชาสัมพันธเกี่ยวกับภาษีตางๆ งานจัดเก็บรายได้,งานประชา
สัมพันธตางๆ  เป็นเงิน 20,000 บาท  ตั้งจายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

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 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษา  ซอมแซมครุภัณฑหรือทรัพยสิน
อื่นๆ เชน  เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องพิมพ ครุภัณฑตางๆ ฯลฯ
  ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซื้อวัสดุ  สิ่งของ  เครื่องใช้ ตาง ๆ
 เชน กระดาษ แฟ้ม ปากกา  ดินสอ มาน มูลี่ เป็นต้น ตั้งจายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซื้อแผนบันทึกข้อมูล ตลับหมึกสําหรับเครื่อง
พิมพ  แป้นพิมพ เม้าส ตัวบันทึกข้อมูล เป็นต้น ตั้งจายจากเงิน
รายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

ค่าสาธารณูปโภค รวม 30,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 30,000 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 0746 ลงวัน
ที่ 1 กุมภาพันธ 2562 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปี ที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอยวัสดุ และคาสาธารณูปโภค  ตั้งจายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

งบลงทุน รวม 11,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 11,800 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้ทํางานสํานักงาน จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้ทํางานสํานักงานมีพนักพิงและที่วาง
แขน จํานวน 1 ตัว

ตู้เหล็ก จํานวน 5,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน ตามบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ จํานวน 1 ตัว

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา(18หน้า/นาที) จํานวน 2,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาเครื่องพิมพเอกสาร ตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบ
คอมพิวเตอร จํานวน  1  เครื่อง
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อุปกรณอานบัตรแบบเอนกประสงค (Smart Card Reader) จํานวน 700 บาท

เพื่อจายเป็นคาอุปกรณอานบัตรเอนกประสงค  ตามเกณฑราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบ
คอมพิวเตอร จํานวน  1  เครื่อง

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 181,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 166,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 150,000 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
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โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย เป็นไปตามระเบียบ  รบ.มท. วาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2560  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ
.2561-2565) หน้าที่ 91ลําดับที่ 2ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏ
ในแผนงานรักษาความสงบภายใน

โครงการป้องกันและลดอุบัติภัยทางถนนในชวงเทศกาลสําคัญ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในชวงเทศกาลสําคัญ เป็นไปตามหนังสือกรม สถ ดวนที่สุด ที่ มท
. 08104/ว1464  ลงวันที่ 5 เมษายน 2562 เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หน้าที่ 61 ลําดับที่ 1 ตั้งจายจาก
เงินรายได้  ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน 

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น อบต.โคกสนวน

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติประจํา อบต.โคกสนวน เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 มาตรา 41บรรจุใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 2/2563 หน้าที่ 17 ลําดับที่ 1 ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
แผนงานรักษาความสงบภายใน

ค่าวัสดุ รวม 16,000 บาท
วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 16,000 บาท

เพื่อจายเป็นทอดูดน้ําสําหรับรถบรรทุกน้ําเอนก
ประสงค  จํานวน   1 ชุด  เป็นเงิน  16,000  บาท

งบลงทุน รวม 15,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 15,000 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องพิมพเอกสาร จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่อพิมพเอกสาร (ข้อ52) เครื่อง
พิมพ Multifunction เลเซอร หรือ LED 
สี ราคา 15,000 บาท รายละเอียดตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร  
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,977,000 บาท

งบบุคลากร รวม 1,479,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,479,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,221,600 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบลสังกัดกองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒธรรม จํานวน  12  เดือน ตั้งจายจากเงิน
รายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา 

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงให้แกผู้อํานวยการกองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จํานวน  12  เดือน ตั้งจายจากเงิน
รายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา

เงินวิทยฐานะ จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินวิทยฐานะครูศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลโคก
สนวน จํานวน  12  เดือน ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผน
งานการศึกษา

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานจ้างตามภารกิจสังกัดกองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จํานวน  12  เดือน  ตั้งจายจากเงิน
รายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา 

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพให้แกพนักงานจ้างตามภารกิจ
สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม จํานวน  12  เดือน  ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา 

งบดําเนินงาน รวม 210,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงานสวน
ตําบล สังกัดกองการศึกษา ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผน
งานการศึกษา 
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ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการอื่นๆ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ เชน  จ้างเหมาทําความ
สะอาด รวมถึงการจ้างเหมาบริการอื่น ๆ  ตั้งจายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ  สําหรับเป็นคา
เบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ  คาเชาที่พักและคาใช้จายอื่นๆ ในการเดิน
ทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบลและ
พนักงานจ้าง  ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา  

คาลงทะเบียนตางๆ จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม สัมมนาของพนักงาน
สวนตําบลและพนักงานจ้าง  ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา  

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษา ซอมแซมวัสดุ ครุภัณฑสํานักงาน
ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

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

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว เชน ไม้กวาด แก้ว
น้ํา จาน ช้อน ส้อม ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผน
งานการศึกษา
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซื้อแผนบันทึกข้อมูล ตลับหมึกสําหรับเครื่อง
พิมพ  กระดาษตอเนื่อง  แป้นพิมพ เม้าส ผงหมึกเครื่องถาย
เอกสาร ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา

งบลงทุน รวม 287,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 287,400 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เครื่องปรับอากาศ จํานวน 260,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้น หรือแบบ
แขวน (Invorter) ขนาด 24,000  บีทียู จํานวน 6 ตัว  ตัว
ละ  43,400  บาท รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา

ชั้นวางเอกสารแบบ 2 ชั้น จํานวน 7,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อชั้นวางเอกสารแบบ 2 ชั้น จํานวน 2 ตัว ตัว
ละ  3,500  บาท ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา

พัดลมโคจร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อพัดลมโคจรแบบไมน้อยกวา  3  ใบ
พัด  ขนาดหน้ากว้างไมน้อยกวา  18  นิ้ว ปรับแรงลมได้ไมต่ํา
กวา  3  ระดับ จํานวน 4 ตัว ตัวละ  2,500  บาท ตั้งจายจากเงิน
รายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องพิมพเลเซอรหรือ LED สีชนิด Network แบบที่ 1 (18 
หน้า/นาที)

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอรหรือ LED สี
ชนิด Network แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที) จํานวน 1 เครื่อง ราย
ละเอียดตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร  ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการศึกษา
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 1,909,982 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,029,982 บาท

ค่าใช้สอย รวม 471,530 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลโคก
สนวน

จํานวน 298,900 บาท

เพื่อจายตามโครงการจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กตําบลโคกสนวน 
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม/เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 1/2563 ลําดับที่ 1 หน้าที่ 8  ตั้งจายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา 

โครงการจัดซื้อสื่ออุปกรณการเรียนรู้และจัดซื้ออุปกรณ , เครื่องมือ 
เครื่องใช้ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลโคกสนวน

จํานวน 103,700 บาท

เพื่อจายตามโครงการจัดซื้อสื่ออุปกรณการเรียนรู้และจัดซื้อ
อุปกรณ , เครื่องมือ เครื่องใช้ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลโคก
สนวน เป็นไปตามหนังสือมท. ดวนที่สุด ที่ 0816.2/ว2786  ลงวัน
ที่ 8 พฤษภาคม  พ.ศ.2562 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) ลําดับที่ 2 หน้าที่ 52 ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏ
ในแผนงานการศึกษา

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษาศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก (ตําบลโคกสนวน)

จํานวน 68,930 บาท

เพื่อจายตามโครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถาน
ศึกษา (ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลโคกสนวน) เป็นไปตาม
หนังสือ มท.ดวนที่สุด ที่ 0816.2/ว 2786  ลงวัน
ที่ 8 พฤษภาคม  พ.ศ.2562 ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565)ลําดับที่ 1 หน้าที่ 148 ตั้งจายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา
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ค่าวัสดุ รวม 538,452 บาท
คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 538,452 บาท

 
เพื่อจายเป็น
-คาอาหารเสริม (นม) ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.โคกสนวน 
-คาอาหารเสริม(นม)โรงเรียนบ้านโคกสนวนสังกัด สพป.บร.1 เป็น
ไปตามหนังสือ มท.ดวนที่สุด ที่ 0816.2/ว2786  ลงวันที่ 8
 พฤษภาคม  พ.ศ.2562  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ
. 2561-2565) ลําดับที่ 1 หน้าที่ 52  ตั้งจายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา

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

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.โคกสนวน เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการรับเงิน การเบิกจาย
เงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ
. 2558 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 0746 ลง
วันที่ 1  กุมภาพันธ 2562 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปี ในลักษณะคา
ใช้สอยวัสดุ และคาสาธารณูปโภค  ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏ
ในแผนงานการศึกษา

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 ปราก
ฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 1/1563 ลําดับที่ 1 หน้าที่ 10  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 120,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 120,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 120,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น แหง
ละ 2  คน คนละ 5,000  บาท  เป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นของอปท.และการเบิก
คาใช้จาย พ.ศ. 2562 ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0819.2/ว6290 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2562 

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 310,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก จํานวน 100,000 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 50,000 บาท

เพื่อจายตามโครงการสัตวปลอดโรค  คนปลอดภัย  จากโรคพิษ
สุนัขบ้า  ตามพระปณิธานศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ  อัครราชกุมารี เป็นไปตามพระราช
บัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แกองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ
.ศ.2561-2565)หน้าที่ 150 ลําดับที่ 1 ตั้งจายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข
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งบเงินอุดหนุน รวม 160,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 160,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 160,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการพระราชดําริด้านสาธารณ
สุข ทั้ง 8 หมูบ้าน หมูบ้านละ 20,000 บาท รวมเป็น
เงิน 160,000 บาท เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลําดับ
ที่ 3 หน้าที่ 85 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงาน
สาธารณสุข

งานศูนย์บริการสาธารณสุข รวม 305,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 288,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 288,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 288,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานการแพทยฉุกเฉิน ตั้งจายจาก
เงินรายได้ ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข

งบลงทุน รวม 17,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 17,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เครื่องปรับอากาศ จํานวน 17,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติด
ผนัง ขนาด 12,000  บีทียู จํานวน 1 ตัว  ตัว
ละ  17,000.-  บาท รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 919,160 บาท

งบบุคลากร รวม 743,160 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 743,160 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 701,160 บาท

เพื่อจายเป็น
1.1เงินเดือนผู้อํานวยการกองสวัสดิการ จํานวน 1 คน รวม
จํานวน 12 เดือน   เป็นเงิน  388,200.00  บาท
1.2เงินเดือนนักพัฒนาชุมชน จํานวน 1 คน รวมจํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 312,960.00 บาท
ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําเเหนงผู้อํานวยการกองสวัสดิการ
สังคม จํานวน 1 คน  รวมจํานวน 12 เดือน  ตั้งจายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห

งบดําเนินงาน รวม 176,000 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  
-คาจ้างเหมาบริการ เชน คาจ้างเหมาสูบน้ํา , จ้างเหมาทําความ
สะอาด รวมถึงการจ้างเหมาบริการอื่น ๆ  
-คารับวารสาร เชน หนังสือพิมพรายวัน รายสัปดาห หนังสือ
ระเบียบกฎหมายตาง ๆ ฯลฯ  
-คาจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร ล้าง อัด ขยายภาพ จ้างทํา
วารสาร รายงานกิจกรรมของหนวยงานประจําปี จ้างจัดทําป้าย
ตาง ๆ  
ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 25,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ สําหรับเป็นคาเบี้ย
เลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใช้จายอื่นๆในการเดินทางไป
ราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานสวน
ตําบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง รวมถึงผู้มีสิทธิ์ตามกฎหมาย
กําหนด  ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสังคม
สงเคราะห

คาลงทะเบียน จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนตาง ๆ ในการฝึกอบรมและสัมมนา
บุคลากรท้องถิ่น  ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสังคม
สงเคราะห 
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็น
-คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ เชน รถยนต รถ
จักรยานยนต เครื่องคอมพิวเตอร 
 เครื่องพิมพดีด เครื่องอัดสําเนา , ตู้ , โตะ , เครื่องปรับ
อากาศ ฯลฯ   
-คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินอื่น เชน วัสดุตางๆ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห

ค่าวัสดุ รวม 45,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานัก
งาน เชน กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ แฟ้มกลาว
รายงาน มูลี่ พระบรมฉายาลักษณ วัสดุสํานักงานอื่นๆ  ฯลฯ ตั้ง
จายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  เชน  แฟลชไดรฟ์บันทึก
ข้อมูล ตลับหมึกสําหรับเครื่องพิมพ  สายพวงคอมพิวเตอร  แป้น
พิมพ เม้าส ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสังคม
สงเคราะห

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 81,410 บาท
งบดําเนินงาน รวม 60,410 บาท

ค่าใช้สอย รวม 60,410 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการฝึกอบรมสงเสริมอาชีพแกประชาชน "สานตะกร้าจากเส้น
พลาสติก"

จํานวน 24,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการฝึกอบรมสงเสริมอาชีพแก
ประชาชน "สานตะกร้าจากเส้นพลาสติก" (ปรากฎตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ลําดับที่  3  หน้า  90) ตั้งจายจากเงิน
รายได้  ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห
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โครงการอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาวะผู้สูงอายุ จํานวน 36,410 บาท

เพื่อจายตามโครงการอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาวะผู้สูงอายุ(ปราก
ฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ลําดับ
ที่  3  หน้า  120) ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสังคม
สงเคราะห

งบลงทุน รวม 11,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 11,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ตู้เหล็ก จํานวน 11,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน ตามบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ จํานวน 2 ตัว

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

อุดหนุนเหลากาชาดจังหวัดบุรีรัมย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการให้ความชวยเหลือประชาชน
ตามภารกิจของเหลากาชาดจังหวัดบุรีรัมย (จะดําเนินการได้ก็ตอ
เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฯ) เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ
.ศ.2561-2565)ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563 ลําดับ
ที่ 1 หน้า 11 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงาน
สังคมสงเคราะห
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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) เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ
. 2561 ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลําดับ
ที่ 1 หน้าที่ 117 ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน

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

โครงการฝึกซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย จํานวน 5,000 บาท

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอชํานิ  เพื่อเป็นคาใช้จายตาม
โครงการฝึกซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   ปราก
ฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ลําดับ
ที่ 3 หน้าที่ 75 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงาน
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

วันที่พิมพ : 28/1/2564  11:38:37 หน้า : 27/41



แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 300,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 275,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 275,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการแขงขันกีฬา "ชํานิเกมส ต้านยาเสพติด" จํานวน 65,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการแขงขันกีฬา "ชํานิ
เกมส ต้านยาเสพติด" เป็นไปตามระเบียบ มท วาด้วยคาใช้จายใน
การจัดงานฯ พ.ศ. 2559  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) ลําดับที่ 2 หน้าที่ 101 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

โครงการแขงขันกีฬาฟุตซอลต้านยาเสพติด จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายตามโครงการแขงขันกีฬาฟุตซอลต้านยาเสพติด (โคกสน
วนคัพ) เป็นไปตามระเบียบ มท วาด้วยคาใช้จายในการจัด
งานฯ พ.ศ. 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) หน้าที่ 86 ลําดับที่ 1 ตั้งจายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

โครงการแขงขันกีฬาเยาวชน และประชาชนต้านยาเสพติด  ระดับ
ตําบล

จํานวน 130,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการแขงขันกีฬา
เยาวชน และประชาชนต้านยาเสพติด ระดับตําบล เป็นไปตาม
ระเบียบ มท วาด้วยคาใช้จายในการจัดงานฯ พ.ศ. 2559  เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ลําดับ
ที่ 1 หน้าที่ 101 ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ
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งบเงินอุดหนุน รวม 25,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 25,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการกีฬาชํานิเกมสต้านยาเสพติด จํานวน 25,000 บาท

อุดหนุนอําเภอชํานิ เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการแขงขันกีฬา
ชํานิเกมสต้านยาเสพติด  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลําดับ
ที่ 2  หน้าที่ 70  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงาน
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 120,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 110,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดงานประเพณีนมัสการหลวงพอชํานิจ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในโครงการจัดงานประเพณีนมัสการหลวงพอชํา
นิจ เป็นไปตามระเบียบ มท วาด้วยคาใช้จายในการจัดงานฯ พ.ศ
. 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561 - 2565) ลําดับที่ 1 หน้า 53  ตั้งจายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

โครงการจัดงานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในโครงการจัดงานประเพณีวัฒนธรรมท้อง
ถิ่น เป็นไปตามระเบียบ มท วาด้วยคาใช้จายในการจัดงานฯ   พ
.ศ. 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561 - 2565)ลําดับที่ 6 หน้า 54  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)ลําดับที่ 7 หน้าที่ 54  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  เป็นไปตามระเบียบ มท. วาด้วยเงินอุด
หนุน พ.ศ. 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) ลําดับที่ 4  หน้าที่ 71  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 1,126,440 บาท

งบบุคลากร รวม 721,440 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 721,440 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 679,440 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
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งบดําเนินงาน รวม 405,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 70,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
- คาตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างที่มีคําสั่งแตงตั้งและผู้มี
สิทธิ์เบิกเงินตามกฎหมายกําหนด จํานวน 50,000 บาท เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 มาตรา 85(3) และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.4/ว3652 ลงวันที่ 17
 พฤศจิกายน 2553 

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนชางควบคุมงาน จํานวน
เงิน  20,000 บาท  ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงาน
อุตสาหกรรมโยธา

ค่าใช้สอย รวม 190,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็น 
คาโฆษณาและเผยแพร ,คาจ้างเหมาจัดทําป้ายประชาสัมพันธ
ตางๆ ,คาเชาเครื่องถายเอกสาร รวมถึงคาจ้างเหมาบริการ
อื่นๆ เป็นต้น   ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการเดิยทางไปราชการ สําหรับเป็นคาเบี้ย
เลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พักและคาใช้จายอื่นๆ ในการเดินทางไป
ราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล สังกัดกอง
ชาง ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา
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คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรมและสัมมนาของพนักงาน
สวนตําบลสังกัดกองชาง  ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผน
งานอุตสาหกรรมและการโยธา

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมสิ่งกอสร้าง ครุภัณฑ หรือทรัพยสิน
อื่นๆ ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา

ค่าวัสดุ รวม 145,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานัก
งาน เชน ปากกา ดินสอ กระดาษ ไม้บรรทัด เครื่องเย็บ
กระดาษ ยางลบ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สายไฟฟ้า ปลัก
ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า ฯลฯ ตั้งจายจาก
เงินรายได้  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

วัสดุกอสร้าง จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นจัดซื้อวัสดุกอสร้าง เชนไม้ตางๆ นํามันทาไม้ สี
ตางๆ แปรงทาสี ปูนซีเมนต เหล็กเส้น หินทรายอิฐ
ตางๆ กระเบื้อง สังกะสี ค้อน ทอ เลื่อย คีม ฯลฯ ตั้งจายจากเงิน
รายได้  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอรรี หัว
เทียน น้ํามันเบรก น้ํามันเครือง ฯลฯ ตั้งจายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 5,000 บาท

พื่อจายเป็นคาน้ํามันเบนซิน สําหรับจักรยานยนต  ตั้งจายจากเงิน
รายได้  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

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

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอรตางๆ เชน แผนบันทึก
ข้อมูล ตลับหมึก แป้นพิมพ เม้าท สายตอพวงคอมพิวเตอร ฯลฯ
 ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 2,475,000 บาท
งบลงทุน รวม 2,475,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,475,000 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างถนน คสล. ซอยเลิงอนุรักษ บ้านหนองกระทุม หมูที่ 
2 รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.74-019

จํานวน 223,000 บาท

กอสร้างถนน คสล. ซอยเลิงอนุรักษ  บ้านหนองกระทุม หมู
ที่  2 รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.74-019  ขนาดความ
กว้าง 3.50 เมตร ยาว 135 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่เท
คอนกรีตไมน้อยกวา 472.50 ตารางเมตร รายละเอียดแบบเลข
ที่ ทถ-2-202 ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563 ลําดับที่ 4 หน้าที่ 7-8  ตั้ง
จายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการกอสร้างถนน คสล. ซอยสมบูรณสุข บ้านระนามพลวง หมูที่ 
5 รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.74-056

จํานวน 182,000 บาท

กอสร้างถนน คสล.ซอยสมบูรณสุข  บ้านระนามพลวง หมู
ที่ 5 รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.74-056 ขนาดความ
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 128 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่เท
คอนกรีตไมน้อยกวา 384 ตารางเมตร รายละเอียดแบบเลขที่ ทถ
-2-202 ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 2/2563 ลําดับที่ 12 หน้าที่ 10  ตั้งจายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
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โครงการกอสร้างถนน คสล. ซอยแสงจันทร บ้านหนองตะลุมปุ๊ก หมู
ที่ 3 รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.74-040

จํานวน 241,000 บาท

กอสร้างถนน คสล.ซอยแสงจันทร บ้านหนองตะลุมปุ๊ก หมู
ที่ 3 รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.74-040  ขนาดความ
กว้าง 3.50 เมตร ยาว 144 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่เท
คอนกรีตไมน้อยกวา 504 ตารางเมตร รายละเอียดแบบเลขที่ ทถ
-2-202 ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 2/2563 ลําดับที่ 7 หน้าที่ 8  ตั้งจายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการกอสร้างถนน คสล. สายโคกตะแบก-ตาเสา บ้านโคกตะแบก 
หมูที่ 4

จํานวน 257,000 บาท

กอสร้างถนน คสล.สายโคกตะแบก-ตาเสา  บ้านโคกตะแบก หมู
ที่ 4 ขนาดความ
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 110 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่เท
คอนกรีตไมน้อยกวา 550 ตารางเมตร รายละเอียดแบบเลขที่ ทถ
-2-202 ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 2/2563 ลําดับที่ 10 หน้าที่ 9-10  ตั้งจายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการกอสร้างถนน คสล.ซอยเทวราชเทวัน บ้านหนองจําปา หมูที่ 
6 รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.74-074

จํานวน 53,000 บาท

กอสร้างถนน คสล.ซอยเทวราชเทวัน บ้านหนองจําปา หมู
ที่ 6 รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.74-074 ขนาดความ
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 38 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่เทคอนกรีต
ไมน้อยกวา 114 ตารางเมตร รายละเอียดแบบเลขที่ ทถ
-2-202 ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 2/2563 ลําดับที่ 16 หน้าที่ 12  ตั้งจายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
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โครงการกอสร้างถนน คสล.ซอยมณีรัตน บ้านระนามพลวง หมูที่ 5 
รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.74-062

จํานวน 70,000 บาท

กอสร้างถนน คสล.ซอยมณีรัตน  บ้านระนามพลวง หมูที่ 5 รหัส
ทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.74-062 ขนาดความ
กว้าง 3.50 เมตร ยาว 43 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่เทคอนกรีต
ไมน้อยกวา 150.50 ตารางเมตร รายละเอียดแบบเลขที่ ทถ
-2-202 ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 2/2563 ลําดับที่ 13 หน้าที่ 11  ตั้งจายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการกอสร้างถนน คสล.ซอยสวางพัฒนา (ชวงที่ 1) บ้านนากลาง 
หมูที่ 8 รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.74-098

จํานวน 48,000 บาท

กอสร้างถนน คสล.ซอยสวางพัฒนา (ชวงที่ 1) บ้านนากลาง หมู
ที่ 8 รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.74-098 ขนาดความ
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 25 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่เทคอนกรีต
ไมน้อยกวา 100 ตารางเมตร รายละเอียดแบบเลขที่ ทถ
-2-202 ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 2/2563 ลําดับที่ 21 หน้าที่ 14  ตั้งจายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการกอสร้างถนน คสล.ซอยอุดมพล (ชวงที่ 2) บ้านนากลาง หมู
ที่ 8 รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.74-092

จํานวน 207,000 บาท

กอสร้างถนน คสล.ซอยอุดมพล (ชวงที่ 2)  บ้านนากลาง  หมู
ที่  8  รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.74-092 ขนาดความ
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 110 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่เท
คอนกรีตไมน้อยกวา 440 ตารางเมตร รายละเอียดแบบเลขที่ ทถ
-2-202  ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 2/2563 ลําดับที่ 20 หน้าที่ 14  ตั้งจายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
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โครงการกอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้าง อบต
.(ด้านทิศตะวันออก) หมูที่ 1 รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ74-007

จํานวน 119,000 บาท

กอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้าง อบต.(ด้านทิศ
ตะวันออก) หมูที่ 1  รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ74-007 ขนาด
ความกว้าง 0.30 เมตร ยาว 45 เมตรลึกเฉลี่ย  0.50 เมตร พร้อม
ฝาราง คสล.ขนาดความ
กว้าง 0.39 เมตร ยาว 0.40 เมตร  หนา 0.125 เมตร จํานวน 110
 ฝา พร้อมป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบเลขที่ ทถ
-5-301ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 1/2563 ลําดับที่ 2 หน้าที่ 7 ตั้งจายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการขยายเขตไฟฟ้าศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลโคกสนวน จํานวน 300,000 บาท

ขยายเขตไฟฟ้าในศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลโคกสนวน  ปรากฎใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 2/2563 ลําดับที่ 25 หน้าที่ 16  ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏ
ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการขยายถนนพร้อมหินคลุกซอยเลียบคลองเหมืองน้อยจากบ
ล็อคข้ามโนนงิ้ว ถึง โนนน้อย บ้านหนองจําปา หมูที่ 6

จํานวน 205,000 บาท

ขยายถนนพร้อมหินคลุกซอยเลียบคลองเหมืองน้อยจากบล็อคข้าม
โนนงิ้ว ถึง โนนน้อย  บ้านหนองจําปา  หมูที่  6  ขนาดความ
กว้าง 3.50 เมตร ยาว 800  เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร พร้อม
เกรดเกลี่ย  ปริมาณหินคลุกไมน้อยกวา 280 ลูกบาศกเมตร งาน
ดินถมคันทาง ขนาดกว้าง  1.00 เมตร  ยาว  800  เมตร หนา
เฉลี่ย 0.80 เมตร ปริมาณดินไมน้อยกวา  640 ลูกบาศกเมตร ราย
ละเอียดแบบ อบต.โคกสนวนกําหนด ปรากฎในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563 ลําดับ
ที่ 15 หน้าที่ 11-12  ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา
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โครงการซอมแซมลงหินคลุก ซอยหนองหัวลิง หมูที่ 1 บ้านโคก
สนวน

จํานวน 70,000 บาท

ลงหินคลุกซอยหนองหัวลิง หมูที่ 1 ขนาดความ
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 335 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร พร้อม
เกรดเกลี่ยปริมาณหินคลุกไมน้อยกวา 134 ลูกบาศกเมตร  ราย
ละเอียดแบบอบต.โคกสนวนกําหนด ปรากฎในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563 ลําดับ
ที่ 1 หน้าที่ 6 ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการติดตั้งโซลาเซลล ประปาหมูบ้าน บ้านสวนสนุก หมูที่ 7 จํานวน 150,000 บาท

ติดตั้งระบบโซลาเซลลสําหรับสูบน้ําบาดาลขึ้นมาทําน้ํา
ประปา  ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 2/2563 ลําดับที่ 18 หน้าที่ 13 ตั้งจายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า อบต.โคกสนวน จํานวน 300,000 บาท

ปรับปรุงระบบไฟฟ้าใน อบต.โคกสนวน   ปรากฎในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563 ลําดับ
ที่ 24 หน้าที่ 15  ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา

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 50,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี (ฐานทรัพยากรท้องถิ่น อพ
.สธ.สถ.)

จํานวน 50,000 บาท

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

งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ รวม 30,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เป็นไป
ตามระเบียบ มท วาด้วยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ
.2561-2565) ลําดับที่ 1 หน้าที่ 62 ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏ
ในแผนงานการเกษตร

วันที่พิมพ : 28/1/2564  11:38:38 หน้า : 38/41



แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 7,399,272 บาท

งบกลาง รวม 7,399,272 บาท
งบกลาง รวม 7,399,272 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 4,758,000 บาท

เพื่อจายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มีสิทธิ์ได้รับเงินสวัสดิการเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุ  ที่ได้ขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไว้กับ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการจายเงิน
สงเคราะหเพื่อการยังชีพ ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑการ
จายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2522
 และแก้ไขเพิ่มเติม
- ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศง2561-2565) ลําดับที่ 3
 หน้า 50
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานงบกลาง
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เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 2,222,400 บาท

เพื่อจายเป็นเบี้ยยังชีพผู้พิการในการดําเนินการเพื่อรองรับการจัด
สวัสดิการเบี้ยความพิการ   ให้แกคนพิการที่มีสิทธิ์ตามหลักเกณฑ
ที่กําหนด ที่ได้แสดงความจํานงโดยการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับ
เงินเบี้ยความพิการไว้กับองคกรปกครองสวนท้องถิ่นแล้ว  โดยคน
พิการที่มีอายุ  18  ปีขึ้นไปได้รับเบี้ยความพิการคนละ 800
 บาท / เดือน และคนพิการที่มีอายุต่ํากวา 18 ปี ได้รับคน
ละ 1,000 บาท / เดือน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑการ
จายเบี้ยความพิการให้คนพิการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2548 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑการ
จายเบี้ยความพิการให้คนพิการขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0810.6/ ว1994 ลงวันที่  3
  กรกฎาคม  2563  เรื่องซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณราย
จายประจําปี พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับ
โครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แกผู้พิการและทุพล
ภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแกผู้ด้อย
โอกาสทางสังคม และโครงการหลักประกันรายได้แกผู้สูงอายุ
- ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) ลําดับที่ 4
 หน้า 51
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานงบกลาง

เบี้ยยังชีพผู้ปวยเอดส จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจายเป็นเบี้ยยังชีพให้แกผู้ปวยโรคเอดสที่แพทยได้รับรองและ
ทําการวินิจฉัยแล้ว  โดยผู้ปวยเอดสที่มีสิทธิ์จะได้รับเบียยังชีพใน
อัตตราเดือนละ  500 บาท/คน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการจายเงิน
สงเคราะหเพื่อการยังชีพ ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2548 ข้อ 16
- ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) ลําดับที่ 5
 หน้า 51
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานงบกลาง
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สํารองจาย จํานวน 73,000 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,ระเบียบกระทรวมมหาดไทยวาด้วยคาใช้
จายเพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 , หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 1520 ลงวัน
ที่ 2 สิงหาคม 2560 ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานงบ
กลาง

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ จํานวน 65,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.โคก
สนวน ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานงบกลาง

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 155,872 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 2561 หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการสวนท้องถิ่น กรม สถ. ที่ มท 0808.5/ว34 ลงวัน
ที่ 30 กันยายน 2562 ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผน
งานงบกลาง
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