
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลโคกสนวน
อําเภอ ชํานิ   จังหวัดบุรีรัมย์

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 27,378,700 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 7,036,900 บาท
งบบุคลากร รวม 5,140,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,225,800 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,160 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนของนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  และรองนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล 2  คน  จํานวน 12  เดือน  โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแแทนนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2554 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 2) พ.ศ. 2557 

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพือจ่ายเงินเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล   และรองนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล 2  คน จํานวน 12  เดือน  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแแทนนายกองค์การบริหารส่วนตําบล รอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2554 แก้ไขเพิม
เติมถึง (ฉบับที 2) พ.ศ. 2557 

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,320 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  และ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 2  คน จํานวน 12  เดือน  โดยถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแแทนนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล พ.ศ.2554 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 2) พ.ศ. 2557 

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 1  คน จํานวน 12  เดือน  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแแทนนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2554 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 2) พ.ศ. 2557 

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,540,800 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน ให้แก่ ประธานสภาฯ , รองประธาน
สภาฯ , สมาชิกสภาฯ และเลขานุการสภา อบต. จํานวน 12  เดือน  โดยถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแแทนนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล พ.ศ.2554 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 2) พ.ศ. 2557 
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,914,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,182,500 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบลสังกัดสํานัก
ปลัด  จํานวน 12 เดือน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท.และก
.อบต.ที มท 0809.2/ว 138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรืองซักซ้อม
แนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน 

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 84,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนนักบริหาร อบต.(ระดับ
กลาง) จํานวน 12 เดือน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท.และ
ก.อบต.ที มท 0809.2/ว 138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรืองซักซ้อม
แนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 168,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่พนักงานส่วนตําบลสังกัดสํานัก
ปลัด ทีควรได้รับตามระเบียบทีกําหนด จํานวน 12 เดือน โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท.และก.อบต.ที มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที 30 ธันวาคม 2558 เรืองซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 432,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างสังกัดสํานัก
ปลัด จํานวน  4  คน จํานวน 12 เดือน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสํานัก
งาน กจ. กท.และก.อบต.ที มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที 30 ธันวาคม 2558 เรืองซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าครองชีพให้แก่พนักงานจ้างสังกัดสํานัก
ปลัด จํานวน  4  คน จํานวน 12 เดือน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสํานัก
งาน กจ. กท.และก.อบต.ที มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที 30 ธันวาคม 2558 เรืองซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 

งบดําเนินงาน รวม 1,676,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 63,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตําบล  โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 2) พ.ศ. 2551และฉบับที 3 พ
.ศ.2559,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 296 ลงวัน
ที 25 มกราคม  พ.ศ. 2550 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 23,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล โดยถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการ
ศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับ
ที 3) พ.ศ. 2559,หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนทีสุด ที กค 0422.3/ว
257 ลงวันที 28  มิถุนายน 2559 เรือง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการ
ศึกษา และค่าเล่าเรียน, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0809.3/ว
 4522 เรือง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา และค่าเล่า
เรียน, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0809.3/ว 4522 เรือง ประเภท
และอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน ลงวันที 9 สิงหาคม 2559 
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ค่าใช้สอย รวม 753,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 228,000 บาท
เพือจ่ายเป็น    
1. ค่าจ้างเหมาบริการอืนๆ เป็นเงิน    100,000  บาท  
2. ค่าใช้จ่ายในการประกันภัยรถราชการ  เป็นเงิน  3,000  บาท 
3. ค่าจ้างบริการทําความสะอาดทีทําการ  เป็นเงิน  72,000  บาท  
4. ค่าใช้จ่ายในการจัดทําระบบเว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมการบริการ เป็น
เงิน 10,000  บาท  
5. ค่าใช้จ่ายในการจัดเช่าพืนทีเครืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย  รับ – 
ส่ง เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เป็นเงิน 7,000  บาท โดยถือปฏิบัติตามพระ
ราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1555 ลงวัน
ที 22  มีนาคม 2560  เรืองหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค 
6. ค่าเช่าเครืองถ่ายเอกสาร เป็นเงิน  36,000  บาท

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาท้องถิน หรือประชุมคณะ
กรรมการทีได้รับการแต่งตังตามกฎหมาย  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว 2381 ลงวัน
ที 28 กรกฎาคม 2548 

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสําหรับเป็นค่าเบียเลียง
ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพักและค่าใช้จ่ายอืนๆ ในการเดินทางไปราชการ
หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบล  ลูกจ้าง เป็นเงิน 50,000
 บาท

ค่าลงทะเบียนต่างๆ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนการฝึกอบรมสัมมนาต่างๆของพนักงานส่วน
ตําบล  และพนักงานจ้าง เป็นเงิน 50,000  บาท
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถินสีปี หน้า 79 )
โครงการศึกษาดูงานเพือส่งเสริมองค์ความรู้แก่บุคลากร และพนักงานส่วน
ตําบล

จํานวน 250,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการศึกษาดูงานเพือส่งเสริมองค์ความรู้แก่
บุคลากร และพนักงานส่วนตําบล(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี หน้า 77 )
โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมเพือเพิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร

จํานวน 20,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมเพือเพิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี หน้า  80)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ ภายในสํานักงาน
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ค่าวัสดุ รวม 575,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
1. ค่าซือสิงของ วัสดุ อุปกรณ์สํานักงาน เครืองใช้
ต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ แฟ้มกล่าวรายงาน มู่ลี พระบรม
ฉายาลักษณ์ วัสดุสํานักงานอืนๆ  ฯลฯ เป็นเงิน 100,000  บาท  
2. ค่าหนังสือพิมพ์  วารสาร  ฯลฯ  เป็นเงิน  20,000  บาท
โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรืองแนวทางการพิจารณาส่ิงของที
เป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักจําแนกประเภทรายจ่ายตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟฟ้า ปลักไฟฟ้า หลอด
ไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามพระราช
บัญญัติการจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 , หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที 27 มิถุนายน 2559 เรืองแนวทางการพิจารณาส่ิงของทีเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักจําแนกประเภทรายจ่ายตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณฯ 

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด แก้ว
นํา ช้อน ส้อม จาน หม้อหุงข้าว ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการ
จัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 , หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที 27 มิถุนายน 2559 เรืองแนวทางการพิจารณาส่ิงของทีเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักจําแนกประเภทรายจ่ายตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณฯ 

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นจัดซือวัสดุ ไม้ต่างๆ สีต่างๆ แปรงทาสี ปูนซิเมนต์  เหล็ก
เส้น หิน ปูนซีเมนต์ ทราย อิฐ ,กระเบือง,สังกะสี ค้อน ท่อ เลือย คีม ฯลฯ
 โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรืองแนวทางการพิจารณา
ส่ิงของทีเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักจําแนกประเภทรายจ่ายตามหลัก
การจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณฯ 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอร์รี ยางรถยนต์
ส่วนกลางรถบรรทุกนําเอนกประสงค์ หัวเทียน นํามันเบรก  ยางนอก  ยาง
ใน  กุญแจ  จาระบี  กรวยจราจร แผงกัน กระจกโค้งมน สัณญาณไฟ
ต่างๆ  ฯลฯ
โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรืองแนวทางการพิจารณาส่ิงของที
เป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักจําแนกประเภทรายจ่ายตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณฯ 
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วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านํามันเบนซิน  นํามันดีเซล  นํามันเบนซิน   สําหรับรถยนต์
ส่วนกลาง  รถบรรทุกนําเอนกประสงค์  เครืองตัดหญ้า   รถ
จักรยานยนต์ ฯลฯ
โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรืองแนวทางการพิจารณาส่ิงของที
เป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักจําแนกประเภทรายจ่ายตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณฯ 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น ค่าอัด  ขยายรูป ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์  ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  แฟลชไดรฟ์บันทึกข้อมูล ตลับหมึก
สําหรับเครืองพิมพ์  สายพ่วงคอมพิวเตอร์  แป้นพิมพ์ เม้าส์ ฯลฯ โดยถือ
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ
.ศ.2560 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรืองแนวทางการพิจารณาส่ิงของที
เป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักจําแนกประเภทรายจ่ายตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณฯ

วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครืองดับเพลิง  เช่น ถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง ฯลฯ
 โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรืองแนวทางการพิจารณา
ส่ิงของทีเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักจําแนกประเภทรายจ่ายตามหลัก
การจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณฯ 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 285,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าทีทําการองค์การบริหารส่วนตําบล  และศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.โคกสนวน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิมเติม
ถึง (ฉบับที 3 ) พ.ศ. 2558 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท
 0808.2/ ว 1555 ลงวันที 22  มีนาคม 2560 เรืองหลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปี ในลักษณะค่า
ใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําประปาองค์การบริหารส่วนตําบลโคกสนวน ดยถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การ
ฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 3 ) พ.ศ. 2558 , หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ ว 1555 ลงวัน
ที 22  มีนาคม 2560 เรืองหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปี ในลักษณะค่าใช้สอยวัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค 

วันทีพิมพ์ : 5/11/2561  16:20:40 หน้า : 5/22



ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์  และค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนเกียวกับการใช้
บริการ
ดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 3 ) พ.ศ
. 2558 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ ว 1555 ลงวัน
ที 22  มีนาคม 2560 เรืองหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปี ในลักษณะค่าใช้สอยวัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค 

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์  ธนาณัติ   ดวงตราไปรษณีย์   ค่าลง
ทะเบียน  ฯลฯ ดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับ
เงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 3 ) พ
.ศ. 2558 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ ว 1555 ลงวัน
ที 22  มีนาคม 2560 เรืองหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปี ในลักษณะค่าใช้สอยวัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค 

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม/อินเตอร์เน็ต โดยถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การ
ฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 3 ) พ.ศ. 2558 , หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ ว 1555 ลงวัน
ที 22  มีนาคม 2560 เรืองหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปี ในลักษณะค่าใช้สอยวัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค 

งบลงทุน รวม 175,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 175,600 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เพือจ่ายเป็น
ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบสองบานประตู

จํานวน 22,000 บาท

เพือจัดซือตู้เก็บเอกสารแบบสองบานประตู ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
จํานวน 4 หลังๆละ5,500 บาท เป็นเงิน 22,000 บาท โดยถือปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560  (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  ฉบับเพิมเติม/เปลียนแปลง
ครังที 2 / 2561 หน้า 22 )

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถจักรยานยนต์ขนาด 110 ซีซี จํานวน 40,800 บาท
เพือจัดซือรถจักรยานยนต์ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา ตามบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ จํานวน 1 คัน โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัด
ซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560   (ปรากฏตามแผน
พัฒนาท้องถินสีปี  ฉบับเพิมเติม/เปลียนแปลงครังที 1 / 2561 หน้า 26 ) 

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ไมค์โครโฟนแบบไร้สาย (ไมค์ลอย) จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือไมค์โครโฟนพร้อมสาย (ไมค์สาย)จํานวน ๔ ชุด โดย
ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ. 2560  (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  ฉบับเพิมเติม/เปลียน
แปลงครังที 2 / 2561 หน้า 21 ) 
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ไมค์โครโฟนพร้อมสาย(ไมค์สาย) จํานวน 10,000 บาท
เพือจัดซือไมค์โครโฟนพร้อมสาย(ไมค์สาย)จํานวน 4 ชุด  โดยถือปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560 (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  ฉบับเพิมเติม/เปลียนแปลง
ครังที 2 / 2561 หน้า 22 ) 

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
โทรทัศน์   แอล อี ดี (LED TV) แบบSmart TV จํานวน 10,300 บาท
เพือจัดซือโทรทัศน์ (แบบแอลอีดี) แบบสมาร์ททีวี  ระดับความละเอียดจอ
ภาพ 1920x1080 พิกเซล ขนาด  40  นิว  จํานวน  1  เครือง   โดยถือ
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ
.ศ. 2560  (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  ฉบับเพิมเติม/เปลียน
แปลงครังที 2 / 2561 หน้า 22 )

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
เครืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จํานวน 9,500 บาท
เพือจัดซือเครืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จํานวน 1 เครือง  โดยถือปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560  (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  ฉบับเพิมเติม/เปลียนแปลง
ครังที 2 / 2561 หน้า 22 ) 
เครืองตัดหญ้าแบบเข็ญ จํานวน 13,000 บาท
เพือจัดซือเครืองตัดหญ้าแบบเข็ญ จํานวน 1  เครือง โดยถือปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560 (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  ฉบับเพิมเติม/เปลียนแปลง
ครังที 2 / 2561 หน้า 22 ) 
ตู้นําร้อนนําเย็นแบบตังพืนใช้ขวดควํา จํานวน 10,000 บาท
เพือจัดซือตู้นําร้อนนําเย็นแบบตังพืนใช้ขวดควํา จํานวน 1  เครือง  โดย
ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ. 2560 (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  ฉบับเพิมเติม/เปลียน
แปลงครังที 2 / 2561 หน้า 22 ) 

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าปรับปรุง บํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุง บํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ของหน่วย
งาน เช่น รถบรรทุกนําเอนกประสงค์ รถยนต์ส่วนกลาง ฯลฯ  โดยถือ
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ
.ศ. 2560  (สํานักปลัด)

งบรายจ่ายอืน รวม 15,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 15,000 บาท
รายจ่ายอืน
โครงการจ้างสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างองค์กร หรือสถาบันทีเป็นกลางสํารวจความพึงพอ
ใจ  ตามโครงการจ้างสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ  โดยถือปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560  (ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 81)
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งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน อําเภอชํานิ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จํานวน 20,000 บาท

อุดหนุน เทศบาลตําบลหนองปล่อง จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน อําเภอชํานิ จังหวัด
บุรีรัมย์ ประจําปี พ.ศ. 2562 (ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
. 2561-2564 ฉบับเพิมเติม/เปลียนแปลงครังที1/2561 หน้า 22)

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการจัดงานรัฐพิธี จํานวน 10,000 บาท
อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอชํานิ  จํานวน  10,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานรัฐพิธี (ปรากฎตามแผนพัฒนาท้อง
ถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 95)

งานบริหารงานคลัง รวม 2,658,480 บาท
งบบุคลากร รวม 1,687,980 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,687,980 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,454,460 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบลสังกัดกองคลัง 
เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 24,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานส่วนตําบลสังกัด
กองคลัง  

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองคลัง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 143,520 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจสังกัดกอง
คลัง จํานวน  1  คน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจสังกัดกอง
คลัง จํานวน 1 คน

งบดําเนินงาน รวม 965,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 705,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 680,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษสําหรับพนักงาน
ส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ในอบต.โคกสนวน

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบล สังกัดกองคลัง
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล สังกัด
กองคลัง
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ค่าใช้สอย รวม 160,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็น 
1. ค่าจ้างเหมาบริการอืนๆ  เป็นเงิน  10,000   บาท   
2. ค่าโฆษณาและเผยแพร่   เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดทําป้ายประชา
สัมพันธ์เกียวกับภาษีต่างๆ งานจัดเก็บรายได้,งานประชาสัมพันธ์
ต่างๆ  เป็นเงิน 20,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสําหรับเป็นค่าเบียเลียง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าทีพักและค่าใช้จ่ายอืน ๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไป
อบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง  เป็นเงิน  50,000 บาท
ค่าลงทะเบียนต่างๆ จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนการฝึกอบรมสัมมนาต่างๆของพนักงานส่วน
ตําบล และพนักงานจ้าง เป็นเงิน 60,000 บาท

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา  ซ่อมแซมครุภัณฑ์หรือทรัพย์สิน
อืนๆ เช่น  เครืองคอมพิวเตอร์ เครืองพิมพ์ วัสดุต่างๆ ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสิงของเครืองใช้ต่าง ๆ
 เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา  ดินสอ ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือแผ่นบันทึกข้อมูล ตลับหมึกสําหรับเครือง
พิมพ์  กระดาษต่อเนือง  แป้นพิมพ์ เม้าส์ ผงหมึกเครืองถ่ายเอกสาร ฯลฯ

งบลงทุน รวม 5,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 5,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ตู้เหล็กแบบสองบานประตู จํานวน 5,500 บาท
เพือจัดซือตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบสองบานประตู ตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ จํานวน ๑  หลัง

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 230,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 230,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย ตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ
. 2560
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ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สําหรับเป็นค่าเบีย
เลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก และค่าใช้จ่ายอืนๆในการเดินทางไป
ราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง พนักงาน
จ้าง อปพร. รวมถึงผู้มีสิทธิตามกฎหมายกําหนด
ค่าลงทะเบียน จํานวน 64,000 บาท
เพือเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมและสัมมนาของพนักงานส่วน
ตําบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง อปพร.รวมถึงผู้มีสิทธิตามกฎหมายกําหนด

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครืองแต่งกายอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 95,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 95,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 95,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนนําอุปโภค บริโภค จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการขาดแคลน
นําอุปโภค บริโภค (ปรากกฎในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 ฉบับ
เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 1/2561  หน้า 17)
โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(ปรากกฎในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 ฉบับเพิมเติม/เปลียน
แปลง ครังที 1/2561  หน้า 17)

โครงการป้องกันและลดอุบัติภัยทางถนนในช่วงเทศกาลสําคัญ จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลสําคัญ (ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
. 2561-2564 หน้า 86)

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 1,592,680 บาท
งบบุคลากร รวม 1,359,680 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,359,680 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,116,240 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบลสังกัดกองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒธรรม  

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่ผู้อํานวยการกองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

เงินวิทยฐานะ จํานวน 42,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลโคกสนวน
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 147,240 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจสังกัดกองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จํานวน 1 คน
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจสังกัดกอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จํานวน 1 คน

งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล สังกัด
กองการศึกษา

ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการอืนๆ  

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  สําหรับเป็นค่าเบีย
เลียง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ในการเดินทางไป
ราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบลและลูกจ้าง 
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมและสัมมนาของ
บุคลากรท้องถิน

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบํารุง รักษา ซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานัก
งาน เช่น  สมุด ปากกา ดินสอ กระดาษ เครืองเย็บกระดาษ  ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด แก้ว
นํา ช้อน ส้อม จาน ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แป้นพิมพ์ แผ่นบันทึกข้อมูล  ตลับ
หมึกสําหรับเครืองพิมพ์ เม้าท์ ฯลฯ

งบลงทุน รวม 33,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 33,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เก้าอีสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีสํานักงาน 2 ตัว 
โต๊ะทํางานชนิดเหล็กแบบมีกระจก จํานวน 16,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะทํางานชนิดเหล็กแบบมี
กระจก ขนาด 5 ฟุต จํานวน 2 ตัว 
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองพิมพ์แบบเลเซอร์ / ชนิด แอล อี ดี สี ชนิด Network (ข้อ 45) จํานวน 12,000 บาท
เครืองพิมพ์แบบเลเซอร์ /ชนิด แอล อี ดี สี ชนิด Network (ข้อ 45)  ราย
ละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ฯ  

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 2,288,290 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,156,290 บาท
ค่าใช้สอย รวม 564,290 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดซืออาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลโคกสนวน จํานวน 357,700 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลโคก
สนวน (ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 ฉบับเพิม
เติม/เปลียนแปลง ครังที 3 -2561หน้า 17 )
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 82,490 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินจัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย(อายุ 3-5 ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเพือเป็นค่า
-ค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี
-ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี
-ค่าเครืองแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท/ปี
-ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430 บาท/ปี
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 ฉบับเพิม
เติม/เปลียนแปลง ครังที 3/2561 หน้า 5)
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตําบลโคกสนวน)

จํานวน 124,100 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลโคก
สนวน(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 ฉบับเพิม
เติม/เปลียนแปลง ครังที 3/2561 หน้า 17)

ค่าวัสดุ รวม 592,000 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 592,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
- ค่าใช้จ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.โคก
สนวน (ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 73 )
- ค่าใช้จ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านโคกสนวนสังกัด สพป
.บร.1  (ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 73 )

งบลงทุน รวม 260,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 260,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการซ่อมแซมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โคกสนวน จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายตามโครงการซ่อมแซมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โคก
สนวน (ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 ฉบับเพิม
เติม/เปลียนแปลง ครังที 2/2561 หน้า 9)
โครงการปรับปรุงเตาเผาขยะ จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงเตาเผาขยะ (ปรากฎตามแผน
พัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 ฉบับเพิมเติม/เปลียนแปลง ครัง
ที 2/2561 หน้า 27)
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งบเงินอุดหนุน รวม 872,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 872,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการจัดซืออาหารกลางวันโรงเรียนบ้านโคกสนวน จํานวน 872,000 บาท
อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกสนวน  เพือเป็นค่าประกอบอาหารกลางวันของ
โรงเรียนบ้านโคกสนวน (ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ
. 2561-2564 หน้า 91)

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 360,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก จํานวน 100,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือด
ออก (ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 85)
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 100,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า เพือจัด
ซือวัคซีนและอุปกรณ์ รวมถึงค่าใช้จ่ายอืนๆในการฉีดวัคซีนควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้า (ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
. 2561-2564 หน้า 85)

งบเงินอุดหนุน รวม 160,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 160,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 160,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการพระราชดําริด้านสาธารณ
สุข ทัง 8 หมู่ หมู่ละ 20,000 บาท รวมเป็นเงิน  160,000 บาท

งานศูนย์บริการสาธารณสุข รวม 345,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 345,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 345,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน อบต.โคกสนวน จํานวน 345,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน อบต.โคก
สนวน (ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี ฉบับเพิมเติม/เปลียนแปลง ครัง
ที 1/2561  หน้า 10)

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 876,280 บาท
งบบุคลากร รวม 710,280 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 710,280 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 668,280 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล จํานวน 12 เดือน โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท.และก.อบต.ที มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรืองซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําเเหน่งผู้อํานวยการกองสวัสดิการ
สังคม จํานวน 12 เดือน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท.และ
ก.อบต.ที มท 0809.2/ว 138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรืองซักซ้อม
แนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน 

งบดําเนินงาน รวม 166,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 51,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานส่วนตําบล สังกัดกองสวัสดิการสังคม โดย
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้า
ราชการส่วนท้องถิน พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 3) พ.ศ
.2559,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 296 ลงวัน
ที 25 มกราคม  พ.ศ. 2550 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานส่วนตําบลสังกัด
กองสวัสดิการสังคม  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ
. 2541 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559,หนังสือกรมบัญชีกลาง
ด่วนทีสุด ที กค 0422.3/ว257 ลงวัน
ที 28  มิถุนายน 2559 เรือง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา และค่า
เล่าเรียน, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0809.3/ว
 4522 เรือง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา และค่าเล่า
เรียน, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0809.3/ว 4522 เรือง ประเภท
และอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน ลงวันที 9 สิงหาคม 2559 

ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
- ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ
- ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ เช่นค่าธรรมเนียมศาล ค่าลง
ทะเบียนในการฝึกอบรมของพนักงานยส่วนตําบล พนักงานจ้าง คณะผู้
บริหาร และสมาชิกสภาฯ
- ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาสูบนํา จ้างเหมาทําความสะอาด รวม
ถึงการจ้างเหมาบริการอืนๆ
- ค่ารับวารสาร เช่น หนังสือพิมพ์รายวัน รายสัปดาห์ หนังสือระเบียบ
กฎหมายต่างๆ ฯลฯ
- ค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ ล้าง อัด  ขยายภาพ จ้างทํา
วารสาร รายงานกิจกรรมของหน่วยงานประจําปี จ้างจัดทําป้ายต่างๆ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สําหรับเป็นค่าเบีย
เลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก และค่าใช้จ่ายอืนๆในการเดินทางไป
ราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง พนักงาน
จ้าง รวมถึงผู้มีสิทธิตามกฎหมายกําหนด
ค่าลงทะเบียน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนต่างๆ ในการฝึกอบรมและสัมมนาบุคลากรท้อง
ถิน
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็น  
- ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น รถยนต์ ,รถ
จักรยานยนต์ ,เครืองคอมพิวเตอร์ ,เครืองพิมพ์ดีด , เครืองอัด
สําเนา , ตู้ , โต๊ะ , เครืองปรับอากาศ ฯลฯ
- ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอืน เช่น วัสดุต่าง ๆ ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 45,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกาดินสอ แฟ้ม
กล่าวรายงาน มู่ลี พระบรมฉายาลักษณ์ วัสดุสํานักงานอืนๆ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  แฟลชไดรฟ์บันทึกข้อมูล ตลับหมึก
สําหรับเครืองพิมพ์  สายพ่วงคอมพิวเตอร์  แป้นพิมพ์ เม้าส์ ฯลฯ

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 138,910 บาท
งบดําเนินงาน รวม 116,410 บาท
ค่าใช้สอย รวม 116,410 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายตามโครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม (ปรากฎในแผน
พัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 71)
โครงการฝึกอบรมอาชีพสําหรับประชาชน (หลักสูตรการสานตะกร้าเชือกมัด
ฟาง)

จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายตามโครงการฝึกอบรมอาชีพสําหรับประชาชน (หลักสูตรการสาน
ตะกร้าเชือกมัดฟาง) (ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
. 2561-2564 ฉบับเพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 1/2561 หน้า 15)
โครงการอบรมเพิมศักยภาพคณะกรรมการกลุ่มสตรีและให้ความรู้สิทธิและ
กฎหมายทีเกียวข้องกับสตรี 
และครอบครัวตําบลโคกสนวน

จํานวน 20,000 บาท

โครงการอบรมเพิมศักยภาพคณะกรรมการกลุ่มสตรีและให้ความรู้สิทธิ
และกฎหมายทีเกียวข้องกับสตรี และครอบครัวตําบลโคกสนวน (ปราก
ฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 ฉบับเพิมเติม/เปลียน
แปลง ครังที 1/2561 หน้า 14)

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาวะผู้สูงอายุ จํานวน 36,410 บาท
เพือจ่ายตามโครงการอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาวะผู้สูงอายุ(ปรากฎใน
แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 ฉบับเพิมเติม/เปลียนแปลง ครัง
ที 2/2561 หน้า 14)

งบลงทุน รวม 12,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 12,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เก้าอีสํานักงาน จํานวน 4,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีสํานักงาน 1 ตัว  เป็นเงิน 4,000 บาท
โต๊ะทํางานชนิดเหล็กแบบมีกระจก จํานวน 8,500 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะทํางานชนิดเหล็กแบบมี
กระจก จํานวน 1 ตัว เป็นเงิน 8,500 บาท
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งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์
อุดหนุนสํานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ จํานวน 10,000 บาท
เพืออุดหนุนสํานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ ตังไว1้0,000 บาท เพือ
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดหารายได้เพือจัดกิจกรรมสาธารณกุศล
และให้ความช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัด
บุรีรัมย์ (จะดําเนินการได้ก็ต่อเมือได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรม
การฯ)(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 90)

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 455,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 430,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 430,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการปกป้องสถาบันของชาติ จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปกป้องสถาบันของชาติ (ปรากฎในแผน
พัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 82)
โครงการประชาคมเพือจัดทําแผนพัฒนาท้องถินสีปี (ฉบับเพิมเติม/เปลียน
แปลง ประจําปี)

จํานวน 20,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประชาคมเพือจัดทําแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี (ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 ฉบับเพิม
เติม/เปลียนแปลง ครังที 2/2561หน้า 11)
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเลือกตัง จํานวน 400,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเลือกตัง (ปราก
ฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 83)

งบเงินอุดหนุน รวม 25,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 25,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายใต้ยุทธศาสตร์พลัง
แผ่นดินเอาชนะยาเสพติด

จํานวน 10,000 บาท

อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอชํานิ เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
บูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายใต้ยุทธศาสตร์พลังแผ่น
ดินเอาชนะยาเสพติด(ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  หน้า 97) 
โครงการฝึกซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย จํานวน 5,000 บาท
อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอชํานิ  เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึก
ซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  (ปรากฎตามแผนพัฒนาท้อง
ถินสีปี  หน้า 98)  
โครงการเสริมสร้างความเข้ม แข็งของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหา
กษัตริย์ทรงเป็นประมุข

จํานวน 10,000 บาท

อุดหนุนทีปกครองอําเภอชํานิ  เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข  (ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  หน้า 98) 
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 300,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 275,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 275,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการแข่งขัน"กีฬาชํานิเกมส์ต้านยาเสพติด" จํานวน 65,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขัน"กีฬาชํานิเกมส์ ต้านยาเสพ
ติด (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 ฉบับเพิม
เติม/เปลียนแปลง ครังที 1/2561 หน้า 40)
โครงการแข่งขันกีฬา มวลชนต้านยาเสพติด ระดับอําเภอ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันฟุตบอลมวลชนอําเภอ
ชํานิ(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 75)
โครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอลต้านยาเสพติด(โคกสนวนคัพ) จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอลต้านยาเสพติด (โคกสนวน
คัพ)(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 ฉบับเพิม
เติม/เปลียนแปลง ครังที 1/2561 หน้า 12)
โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน และประชาชนต้านยาเสพติด  ระดับตําบล จํานวน 130,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต้านยา
เสพติด ระดับตําบล (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
. 2561-2564 ฉบับเพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 1/2561 หน้า 40)

งบเงินอุดหนุน รวม 25,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 25,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการแข่งขัน"กีฬาชํานิเกมส์ต้านยาเสพติด" จํานวน 25,000 บาท
อุดหนุนอําเภอชํานิ เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขัน “กีฬาชํานิ
เกมส์ ต้านยาเสพติด"(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561-2564 ฉบับเพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 1/2561  หน้า 40)

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 120,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 110,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการการจัดงานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถินไทย จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีและวัฒนธรรมท้อง
ถิน (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 75)
โครงการจัดงานประเพณีนมัสการหลวงพ่อชํานิจ ประจําปี 2562 จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานประเพณีนมัสการหลวงพ่อ
ชํานิ ประจําปี 2562(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
. 2561-2564 หน้า 74)
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดอบรมคุณธรรม จริยธรรม  แก่
เด็ก เยาวชนและประชาชน(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
. 2561-2564 หน้า 76)
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งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการจัดงานประเพณีขึนเขาพนมรุ้ง จํานวน 10,000 บาท
เพืออุดหนุนทีทําการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์ ตามโครงการประเพณีขึนเขา
พนมรุ้ง ประจําปี 2562(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
. 2561-2564 หน้า 93)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 1,100,760 บาท
งบบุคลากร รวม 665,760 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 665,760 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 623,760 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบลสังกัดกองช่าง
เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่ผู้อํานวยการกองช่าง
งบดําเนินงาน รวม 435,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 290,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 40,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการอืนๆ
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สําหรับเป็นค่าเบียเลียง ค่า
พาหนะ  ค่าเช่าทีพักและค่าใช้จ่ายอืนๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไป
อบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบล สังกัดกองช่าง
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมและสัมมนาของพนักงานส่วน
ตําบล สังกัดกองช่าง 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมสิงก่อสร้าง ครุภัณฑ์ หรือทรัพย์สินอืนๆ
ค่าวัสดุ รวม 145,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน เช่น ปากกา ดินสอ กระดาษ ไม้
บรรทัด เครืองเย็บกระดาษ ยางลบ ฯลฯ 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  สายไฟฟ้า  ปลักไฟฟ้า  หลอด
ฟ้า  สวิตช์ไฟฟ้า  หม้อแปลงไฟฟ้า ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นจัดซือวัสดุก่อสร้าง เช่นไม้ต่างๆ นํามันทาไม้สีต่าง ๆแปรงทาสี
ปูนซิเมนต์  เหล็กเส้น หินทรายอิฐ
ต่างๆ,กระเบือง,สังกะสี   ค้อน    ท่อ   เลือย  คีม   ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอร์รี  หัว
เทียน  นํามันเบรก  นํามันเครืองฯลฯ
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วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่านํามันเบนซิน   สําหรับจักรยานรถยนต์
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่นกระดาษเขียน
โปสเตอร์  พู่กันและสีต่างฯ  ฟิล์ม  แถบบันทึกเสียงหรือภาพ  ภาพถ่ายดาว
เทียม  รูปสีหรือขาวดําทีได้มาจากการล้าง  อัด  ขยายฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล ตลับ
หมึก แป้นพิมพ์ เม้าท์ สายต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ ฯลฯ

งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน รวม 2,575,000 บาท
งบลงทุน รวม 2,575,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 2,575,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย58 (ช่วงที 1) หมู่ที 8 บ้าน
นากลาง

จํานวน 358,000 บาท

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย58 หมู่ที  8 บ้านนากลาง  ขนาด
ความกว้าง 4.00 เมตร  ยาว 175.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  พืนทีเท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 700.00 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่
ทาง 2 ข้างๆละ 0.50 เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 26.25 ลูกบาศก์
เมตร พร้อมป้ายโครงการ รายละเอียดแบบเลขที ทถ-2-202  (ปรากฎใน
แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 ฉบับเพิมเติมเปลียนแปลง ครัง
ที 3/2561 หน้า 10)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโคกขีเหล็ก ช่วงที 3 หมู่ที 1 
บ้านโคกสนวน

จํานวน 358,000 บาท

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยโคกขีเหล็ก  หมู่ที  1  บ้านโคก
สนวน  ขนาดความ
กว้าง 4.00 เมตร  ยาว 175.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พืนทีเทคอนกรีต
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 700.00 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่
ทาง 2 ข้างๆละ 0.50 เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 26.25 ลูกบาศก์
เมตร พร้อมป้ายโครงการ รายละเอียดแบบเลขที ทถ-2-202 (ปรากฎใน
แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 ฉบับเพิมเติมเปลียนแปลง ครัง
ที 3/2561 หน้า 7)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนําใส หมู่ที 3 บ้านหนอง
ตะลุมปุ๊ก

จํานวน 358,000 บาท

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยนําใส  หมู่ที  3 บ้านหนองตะลุมปุ๊ก
   ขนาดความ
กว้าง 4.00 เมตร  ยาว 175.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พืนทีเทคอนกรีต
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 700.00 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่
ทาง 2 ข้างๆละ 0.50 เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 26.25 ลูกบาศก์
เมตร พร้อมป้ายโครงการ รายละเอียดแบบเลขที ทถ-2-202 (ปรากฎใน
แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 ฉบับเพิมเติมเปลียนแปลง ครัง
ที 3/2561 หน้า 8)
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประเสริฐสุข หมู่ที 6 บ้าน
หนองจําปา

จํานวน 358,000 บาท

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยประเสริฐสุข  หมู่ที  6 บ้านหนอง
จําปา ขนาดความ
กว้าง 4.00 เมตร  ยาว 175.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พืนทีเทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 700.00 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง 2 ข้างๆ
ละ 0.50 เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 26.25 ลูกบาศก์เมตร พร้อม
ป้ายโครงการ รายละเอียดแบบเลขที ทถ-2-202  (ปรากฎในแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 ฉบับเพิมเติมเปลียนแปลง ครัง
ที 3/2561 หน้า 9)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยร่วมมิตร หมู่ที 5 บ้านระนาม
พลวง

จํานวน 235,000 บาท

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยรวมมิตร หมู่ที  5 บ้านระนาม
พลวง ขนาดความ
กว้าง 3.00 เมตร  ยาว 162.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พืนทีเทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 486.00 ตารางเมตร  พร้อมป้ายโครงการ รายละเอียดแบบ
เลขที ทถ-2-202  (ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
. 2561-2564 ฉบับเพิมเติมเปลียนแปลง ครังที 3/2561 หน้า 9)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยศาลาหนองเม็ก-ซอยสอนสุข  
หมู่ที 7 บ้านสวนสนุก

จํานวน 200,000 บาท

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหนองเม็ก-ซอยสอนสุข  หมู่
ที  7  บ้านสวนสนุก    ขนาดความ
กว้าง 4.00 เมตร  ยาว 98.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พืนทีเทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 392.00 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง 2 ข้างๆ
ละ 0.50 เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 14.70 ลูกบาศก์เมตร พร้อม
ป้ายโครงการ รายละเอียดแบบเลขที ทถ-2-202  (ปรากฎในแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 ฉบับเพิมเติมเปลียนแปลง ครัง
ที 3/2561 หน้า 10)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสายรุ้งพัฒนา หมู่ที 4 บ้าน
โคกตะแบก

จํานวน 358,000 บาท

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสายรุ้งพัฒนา  หมู่ที  4 บ้านโคก
ตะแบก  ขนาดความ
กว้าง 4.00 เมตร  ยาว 175.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พืนทีเทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 700.00 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง 2 ข้างๆ
ละ 0.50 เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 26.25 ลูกบาศก์เมตร พร้อม
ป้ายโครงการ รายละเอียดแบบเลขที ทถ-2-202  (ปรากฎในแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 ฉบับเพิมเติมเปลียนแปลง ครัง
ที 3/2561 หน้า 8)
โครงการก่อสร้างรางระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุขสําราญ-หนอง
น้อย หมู่ที 2 บ้านหนองกระทุ่ม

จํานวน 350,000 บาท

ก่อสร้างรางระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสุขสําราญ-หนองน้อย  หมู่
ที  2  บ้านหนองกระทุ่ม  ขนาดความ
กว้าง 0.50 เมตร ยาว 120.00 เมตร ลึกเฉลีย 0.50 เมตร  พร้อมฝาราง
คอนกรีตเสริมเหล็กขนาดความกว้าง 0.40 เมตร ยาว 0.40 เมตร หนา ๐
0.125 เมตร จํานวน 297  ฝา พร้อมป้ายโครงการ  ตามแบบเลขที ทถ
-5-301 (ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 ฉบับเพิม
เติมเปลียนแปลง ครังที 3/2561 หน้า 7)
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 200,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนืองมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี (ฐานทรัพยากรท้องถิน อพ.สธ.สถ.)

จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนืองมาจากพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ฐานทรัพยากรท้อง
ถิน อพ.สธ.สถ.) (ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
. 2561-2564 ฉบับเพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 1/2561 หน้า 18)

งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ รวม 40,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ จํานวน 40,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปลุกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ โดยถือปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรืองแนวทางการพิจารณาสิงของที
เป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ    (ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี หน้า 87) 

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 6,966,400 บาท
งบกลาง รวม 6,966,400 บาท
งบกลาง รวม 6,966,400 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง ทีปฏิบัติ
ราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบล ในอัตราร้อยละ 5 พร้อมกับค่า
ตอบเทนพนักงานจ้างส่งเป็นเงินสมทบในอัตราเดียวกัน  โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และก.อบต.ด่วนทีสุด ที มท 0809.5/ว
 9 ลงวันที 22  มกราคม 2557 พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ
. 2533  และแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 3) พ.ศ. 2542

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 4,180,800 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนทัวไป สําหรับจ่ายเป็นเงินตามโครงการสงเคราะห์
เบียยังชีพผู้สูงอายุ ทีมีอายุ 60  ปีบริบูรณ์ขึนไป  ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบียยังชีพผู้สูงอายุของของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2552

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 2,265,600 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินตามโครงการสงเคราะห์เบียยังชีพคนพิการ โดยถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบียความพิการ
ให้คนพิการของขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2553 (ฉบับที3)พ
.ศ.2561
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เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินตามโครงการสงเคราะห์เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์  โดยถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพือ
การยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2548

สํารองจ่าย จํานวน 200,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินทีมีสาธารณภัยเกิดขึนและเพือบรรเทา
ความเดือดร้อนของประชาชนทีเป็นส่วนร่วม เช่น การปูองกันและแก้ไข
ปัญหาอุทกภัย ภัยแล้ง ภัยหนาว ฯ ลฯ ซึงเป็นเหตุการณ์ทีไม่สามารถคาด
การณ์ได้ล่วงหน้าหรือกรณีงบประมาณส่วนอืนไม่ได้ตังจ่ายไว้  หรือใน
กิจการอืนทีตังงบประมาณไว้แต่ไม่เพียงพอ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน พ.ศ. 2541 หมวด 2 ข้อ 19 , ระเบียบกระทรวมมหาดไทยว่าด้วยค่า
ใช้จ่ายเพือช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน พ.ศ. 2560 , หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนที
สุด ที มท 0810.4/ว 1520 ลงวันที 2 สิงหาคม 2560

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต. จํานวน 65,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.โคกสนวน (ปราก
ฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้าที 100)

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 145,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน(กบท
.)  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ที มท
 0808.5/ว /2049 ลงวันที 1  สิงหาคม  2555 และ หนังสือสํานักงาน
กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการท้องถิน ที มท 0808.5/ว 29 ลว
. 12 กรกฎาคม 2560 และหนังสือที มท 0808.5/ว 30 ลว
. 12 กรกฎาคม 2560
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