
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตําบลโคกกลาง
อําเภอ ลําปลายมาศ   จังหวัดบุรีรัมย์

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 56,933,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 9,905,750 บาท

งบบุคลากร รวม 7,312,080 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,607,920 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายก อบต.และเงินเดือนรองนายกดังนี้
- เงินเดือนนายก อบต. เป็นเงิน  244,800  บาท 
- เงินเดือนรองนายก อบต. จํานวน 2 คน  เป็นเงิน  269,280  บาท
ฐานอํานาจ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล  รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธาน
สภาองค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล สมาชิกองค์การบริหารบริหารส่วนตําบล  เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลและเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2554 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก อบต.และรอง
นายก อบต. ดังนี้
- เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก อบต. เป็นเงิน  21,000  บาท  
- เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งรองนายก อบต. จํานวน 2 คน   เป็นเงิน 
21,120  บาท
ฐานอํานาจ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล  รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธาน
สภาองค์การบริหารส่วนตําบล  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล สมาชิกองค์การบริหารบริหารส่วนตําบล  เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล  และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ
. 2554 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายก อบต.และรองนายก อบต.  ดังนี้
- เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก อบต. เป็นเงิน  21,000  บาท  
- เงินค่าตอบแทนพิเศษรองนายก อบต. จํานวน 2 คน  เป็นเงิน 21,120
  บาท
ฐานอํานาจ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล  รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธาน
สภาองค์การบริหารส่วนตําบล  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล สมาชิกองค์การบริหารบริหารส่วนตําบล  เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล  และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2554 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
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เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายก อบต. เป็นเงิน 86,400
  บาท
- ฐานอํานาจ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล  รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธาน
สภาองค์การบริหารส่วนตําบล  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล สมาชิกองค์การบริหารบริหารส่วนตําบล  เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล  และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2554 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 2,923,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบต. ตามอัตราดังนี้    
- ค่าตอบแทนประธานสภา อบต. เป็นเงิน134,640   บาท
- ค่าตอบแทนรองประธานสภา อบต. เป็นเงิน 110,160   บาท
- ค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบต. จํานวน 30  คน เป็นเงิน  2,592,000
  บาท 
- ค่าตอบแทนเลขานุการสภา อบต. เป็นเงิน 86,400   บาท
ฐานอํานาจ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล  รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธาน
สภาองค์การบริหารส่วนตําบล  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล สมาชิกองค์การบริหารบริหารส่วนตําบล   เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลและเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2554 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,704,160 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,972,160 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีของ
พนักงานส่วนตําบล  ดังนี้
- ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล  นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง  เป็น
เงิน  478,560  บาท  
- รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล  นักบริหารงานท้องถิ่นระดับต้น  เป็น
เงิน   376,080  บาท
- หัวหน้าสํานักปลัด  อํานวยการท้องถิ่นระดับต้น   เป็นเงิน  349,320
  บาท   
- นิติกรระดับชํานาญการ  เป็นเงิน  311,640  บาท 
- นักทรัพยากรบุคคลระดับชํานาญการ  เป็นเงิน 323,760  บาท
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผนระดับชํานาญการ  เป็นเงิน  317,520
   บาท  
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผนระดับปฏิบัติการ  เป็นเงิน  233,760
  บาท
- นักจัดการงานทั่วไประดับปฏิบัติการ  เป็นเงิน  262,560  บาท  
- เจ้าพนักงานธุรการระดับชํานาญงาน  เป็นเงิน  318,960   บาท
ฐานอํานาจ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล พ.ศ.2542
  , หนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ กอบต. ที่มท 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่  30  ธันวาคม  2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่าย
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
บุรีรัมย์  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีจ่าย
เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5) 
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 84,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนดังนี้
- ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล  นักบริหารงานท้องถิ่นระดับ
กลาง จํานวน  1  อัตรา  เป็นเงิน  84,000  บาท
ฐานอํานาจ  
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
บุรีรัมย์  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารส่วนตําบล  ลงวัน
ที่  24  ตุลาคม  2545  

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 168,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งดังนี้
- ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล  นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง  เป็น
เงิน  84,000  บาท
- รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล  นักบริหารงานท้องถิ่นระดับต้น  เป็น
เงิน  42,000  บาท
- หัวหน้าสํานักปลัด  อํานวยการท้องถิ่นระดับต้น  เป็นเงิน  42,000
  บาท 
ฐานอํานาจ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น  พ.ศ.2542
- เป็นไปตามประกาศ ก.อบต. จังหวัดบุรีรัมย์  เรื่อง  หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนละวิธีการจ่ายเงินเดือน  และประโยชน์ตอบ
แทนอื่น (ฉบับที่ 6)  ลงวันที่  17  พฤษภาคม พ.ศ. 2559
 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 432,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างดังนี้
- พนักงานจ้างทั่วไป  จํานวน   4  อัตรา  เป็นเงิน  432,000  บาท
ฐานอํานาจ  
- เป้นไปตามตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
บุรีรัมย์  เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3) ลงวันที่  19
  สิงหาคม  พ.ศ.2557

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้างดังนี้
- พนักงานจ้างทั่วไป  จํานวน  4  อัตรา  เป็นเงิน  48,000  บาท
ฐานอํานาจ  
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
บุรีรัมย์ เรื่อง  หลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง และพนักงาน
จ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว (ฉบับ
ที่ 2)  ลงวันที่  31  สิงหาคม  2558
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งบดําเนินงาน รวม 2,560,480 บาท
ค่าตอบแทน รวม 627,680 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 283,680 บาท

- เพื่อจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่่น พนักงานจ้าง ฯลฯ 
ฐานอํานาจ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่
พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่่นขององค์กรปกครองส่วนท้อง พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
บุรีรัมย์  เรื่อง  กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นรางวัลประจําปีสําหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2558

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอนแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
ส่วนตําบล พนักงานจ้าง ฯลฯ
ฐานอํานาจ
- เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.4/5597 ลงวันที่ 18  มิถุนายน  2553
 เรื่องการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบ
แทนการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น  พ.ศ. 2559

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 264,000 บาท
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน  ค่าเช่าซื้อบ้านของพนักงานส่วนตําบล  
ฐานอํานาจ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหาร พนักงานส่วน
ตําบล  
ฐานอํานาจ
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรฉบับ
ที่ 5 พ.ศ. 2548
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับ
ที่ 3)พ.ศ. 2549

วันที่พิมพ์ : 26/6/2562  15:49:42 หน้า : 4/81



ค่าใช้สอย รวม 1,542,800 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 80,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่า
ธรรมเนียม ค่าโฆษณาและเผยแพร่   ค่าจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าว
สาร  ค่าล้างอัดฟิล์มและขยายภาพ  ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกมาดําเนิน
การ และรายการอื่นที่เกี่ยวข้องและจําเป็น  ค่าบอกรับหนังสือพิมพ์  ค่าเช่า
เครื่องถ่ายเอกสาร  ฯลฯ  
ฐานอํานาจ  
- - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท 0808.2/ว1536  ลง
วันที่  19  มีนาคม  2561  เรื่อง  หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายลักษณะค่าใช้
สอบ  วัสดุ  และค่าสาธารณูปโภค 
- เป็นไปตามหนังสือ ที่ มท 0313.4/ว1452  ลว. 27 พฤษภาคม  พ.ศ
.2541  เรื่องการเบิกเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น
-  ค่ารับรอง   ตั้งไว้    50,000  บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล  หรือคณะบุคคลที่มานิเทศ
งาน  ตรวจงานหรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน  รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยว
ข้องในการร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เช่น  ค่าอาหาร  ค่าเครื่อง
ดื่ม  ค่าของขวัญ  ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองและค่าบริการ
อื่นที่จําเป็นต้องจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง  ฯลฯ
- ค่าเลี้ยงรับรอง   ตั้งไว้  50,000  บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาส่วนตําบล  หรือคณะ
กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  คํา
สั่ง  หนังสือสั่งการ การประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กับรัฐ
วิสาหกิจหรือเอกชน ฯลฯ  เช่น  ค่าอาหาร  ค่าเครื่องดื่ม  ค่าเครื่องใช้ใน
เลี้ยงรับรองและค่าบริการอื่นที่จําเป็น  ฯลฯ
ฐานอํานาจ
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท 0808.4ว2381  ลงวัน
ที่  28 กรกฏาคม  2548  เรื่องการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายค่า
รับรอง หรือค่าเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไป
ราชการของผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วน
ตําบล พนักงานจ้าง ฯลฯ 
ฐานอํานาจ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น   (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่4) พ.ศ.2561
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ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง จํานวน 800,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
ที่คณะกรรมการเลือกตั้งกําหนด (กรณีครบวาระ  ยุบสภา  กรณีแทน
ตําแหน่งที่ว่าง และกรณีคณะกรรมการสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่  และกรณี
อื่นๆ ) อีกทั้งให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์  การรณรงค์  หรือการ
ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน  ให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่และการมีส่วน
ร่วมทางการเมืองในการเลือกตั้งสภาผู้แทนสภาราษฎรและหรือสมาชิก
วุฒิสภา  
ฐานอํานาจ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น พ.ศ. 2554  วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2554  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/ว3675  ลงวัน
ที่  6  กรกฎาคม  2561  เรื่อง  การซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ  การตั้งงบ
ประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเลือกตั้งท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่  124
   ลําดับที่  5

ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี จํานวน 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธีต่างๆ  ค่าพวงมาลัย  กระเช้า
ดอกไม้  ค่าพวงมาลา ฯลฯ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง   
ฐานอํานาจ  
- เป็นไปตามหนังสือระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการเบิกค่าใช้
จ่าย  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0407/ว1284  ลงวันที่  10
 พฤศจิกายน  253 เรื่องการเบิกจ่ายค่าดอกไม้เพื่อส่งมอบให้บุคคล
ต่างๆ ค่าพวงมาลา และพานประดับพุ่มดอกไม้ 

โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านและประชาคมระดับตําบล จํานวน 30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านและ
ประชาคมระดับตําบล เช่น  ค่าป้ายโครงการ  ค่าเช่าสถานที่  ค่า
วิทยากร  ค่าอาหารและนํ้าดื่ม ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม  ค่าวัสดุ  ฯลฯ
 และอุปกรณ์อื่นๆที่จําเป็นต้องใช้ในโครงการ  
ฐานอํานาจ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท. 0313.4/ว 1347 ลงวัน
ที่ 19 พ.ค. 2541 เรื่องค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว 3722 ลงวัน
ที 10 สิงหาคม 2555 เรือง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการ
จัดงานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0891.4/ว 856  ลงวัน
ที่  12  มีนาคม 2553 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561ถึง2564) หน้าที่ 123
    ลําดับที่  3
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โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จํานวน 32,800 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการสมานฉันท์และเทิดทูน
สถาบัน เช่น  ค่าป้ายโครงการ  ค่าเช่าสถานที่  ค่าวิทยากร  ค่าอาหารและ
นํ้าดื่ม ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม  ค่าวัสดุและอุปกรณ์อื่นๆที่จําเป็นต้อง
ใช้ในการจัดโครงการ 
ฐานอํานาจ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.255
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท. 0313.4/ว 1347 ลงวัน
ที่ 19 พ.ค. 2541 เรื่องค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว 3722 ลงวัน
ที 10 สิงหาคม 2555 เรือง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการ
จัดงานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
- เป็นไปตามหนังสือกระทวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่ มท 0310.4/ว
 2128  ลงวันที่  31 กรกฎาคม  2557 
- เป็นไปตามหนังสือด่วนที่สุด ที่มท 0310.4/ว2128  ลว.31
 กรกฎาคม  2557   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561ถึง2564)  หน้าที่  123
   ลําดับที่   2

โครงการสมานฉันท์และเทิดทูนสถาบัน จํานวน 30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการสมานฉันท์และเทิดทูน
สถาบัน เช่น  ค่าป้ายโครงการ  ค่าเช่าสถานที่  ค่าวิทยากร  ค่าอาหารและ
นํ้าดื่ม ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม  ค่าวัสดุและอุปกรณ์อื่นๆที่จําเป็นต้อง
ใช้ในการจัดโครงการ 
ฐานอํานาจ
 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท. 0313.4/ว 1347 ลงวัน
ที่ 19 พ.ค. 2541 เรื่องค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว 3722 ลงวัน
ที 10 สิงหาคม 2555 เรือง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการ
จัดงานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
- เป็นไปตามหนังสือกระทวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่ มท 0310.4/ว
 2128  ลงวันที่  31 กรกฎาคม  2557 
- เป็นไปตามหนังสือด่วนที่สุด ที่มท 0310.4/ว2128  ลว.31
 กรกฎาคม  2557   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561ถึง2564) หน้าที่  123
  ลําดับที่  1
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โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมของผู้บริหาร  พนักงานส่วนตําบล  
พนักงานจ้าง  ประจําปี

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของผู้
บริหาร พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง เช่น  ค่าป้ายโครงการ  ค่า
เช่าสถานที่  ค่าวิทยากร  ค่าอาหารและนํ้าดื่ม ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดืม  ค่าวัสดุ ฯลฯ และอุปกรณ์อื่นๆที่จําเป็นต้องใช้ในการจัดโครงการ 
ฐานอํานาจ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท. 0313.4/ว 1347 ลงวัน
ที่ 19 พ.ค. 2541 เรื่องค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว 3722 ลงวัน
ที 10 สิงหาคม 2555 เรือง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการ
จัดงานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561ถึง2564 ) หน้าที่  175
 ลําดับที่  3

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินหรือซ่อมแซม
ครุภัณฑ์ทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ  เช่น โต๊ะ  เก้าอี้  เครื่องคอมพิวเตอร์  เครื่องถ่ายเอกสาร รถ
ยนต์  รถจักรยานยนต์  ฯลฯ  
ฐานอํานาจ  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท 0808.2/ว1536  ลงวัน
ที่  19  มีนาคม  2561  เรื่อง  หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายลักษณะค่าใช้
สอบ  วัสดุ  และค่าสาธารณูปโภค 

ค่าวัสดุ รวม 385,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษ ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เป๊ก เข็ม
หมุด เทป กระดาษคาร์บอน ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม สมุดบัญชี สมุด
ประวัติราชการ แบบพิมพ์ต่าง ๆ  ตรายาง ซอง ธงชาติ มู่ลี พรม เครื่อง
คํานวณเลข กระดานไวท์บอร์ด  นํ้าดื่ม  ฯลฯ และวัสดุสํานักงานอื่นๆ  ที่จํา
เป็นต้องใช้ในการปฏิบัติราชการ
ฐานอํานาจ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่มท
 0808.2/ว1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559  เรื่องแนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์เกี่ยวกับไฟฟ้าจําเป็นต้องใช้ในเรื่องไฟฟ้า
สาธารณะ เช่น โคมไฟ หลอดไฟ สายไฟ  สวิตซ์ไฟฟ้า หม้อแปลง
ไฟฟ้า ฯลฯ  และวัสดไฟฟ้าและวิทยุอื่นๆ  ที่จําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติ
ราชการ
ฐานอํานาจ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่มท
 0808.2/ว1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559  เรื่องแนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  เช่น ถ้วยชาม ไม้
กวาด ช้อน แปรง แก้วนํ้า จานรอง ถ้วยกาแฟ เข่ง ผ้าปูโต๊ะ กระจก
เงา และอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับงานบ้านงานครัว ฯลฯ และวัสดุงานบ้านงานครัว
อื่นๆ ที่จําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติราชการ
ฐานอํานาจ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่มท
 0808.2/ว1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559  เรื่องแนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 40,000 บาท
- เพื่่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแบตเตอรี ยางรถยนต์ กระจก ที่ปัดนํ้าฝน ดวง
ไฟ ฯลฯ  และวัสดุยานพาหนะและขนส่งอื่นๆ ที่จําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติ
ราชการ  รวมถึงการซ่อมแซมบํารุงรักษา ฯลฯ 
ฐานอํานาจ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่มท
 0808.2/ว1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559  เรื่องแนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 60,000 บาท
- เพื่อจ่ายค่านํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น นํ้ามันเบนซิน นํ้ามัน
ดีเซล นํ้ามันเครื่อง นํ้ามันจารบี นํ้ามันก๊าด ก๊าซหุงต้ม ถ่าน ฯลฯและวัสดุ
เชื้อเพลิงและหล่อลื่นอื่นๆ  ที่จําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติราชการ
ฐานอํานาจ  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่มท
 0808.2/ว1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559  เรื่องแนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท 0808.2/ว1536  ลงวัน
ที่  19  มีนาคม  2561  เรื่อง  หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายลักษณะค่าใช้
สอบ  วัสดุ  และค่าสาธารณูปโภค 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่าน กระดาษเขียน
โปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (วีดี
โอ แผ่นซีดี ภาพถ่ายดาวเทียม รูปสีหรือขาวดําที่ได้จากการ
ล้าง อัด ขยาย ฯลฯ  และวัสดุโฆษณาและเผยแพร่อื่นๆ  ที่จําเป้นต้องใช้ใน
การปฏิบัติราชการ
ฐานอํานาจ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่มท
 0808.2/ว1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559  เรื่องแนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 80,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นเทปบันทึกข้อมูล แผ่นหรือ
จานบันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง แป้น
พิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป ฯลฯ  และวัสดุคอมพิวเตอร์อื่นๆ ที่จําเป็นต้อง
ใช้ในการปฏิบัติราชการ 
ฐานอํานาจ  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่มท
 0808.2/ว1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559  เรื่องแนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 5,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดส่งไปรษณีย์  ธนาณัติ  ค่าจัดซื้อดวงตราไปรษณีย์
อากร  ฯลฯ
ฐานอํานาจ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  มท
 0890.3/ว 2271 ลงวันที่  23  พฤศจิกายน  2552

งบลงทุน รวม 23,190 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 23,190 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องโทรสารกระดาษความร้อน จํานวน 4,990 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องโทรสารกระดาษความร้อน   จํานวน  1
  เครื่องๆละ  4,990  บาท โดยมีคุณลักษณะ  ดังนี้ 
- ความเร็วในการส่งเอกสารไม่น้อยกว่า  15 วินาที/แผ่น
- รับเอกสารกรณีกระดาษหมดไม่น้อยกว่า 28 หน้า
- ป้อนเอกสารอัตโนมัติต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 10 แผ่น
- หน่วยความจําชื่อและหมายเลขโทรศัพท์อัตโนมัติ
-(รายละเอียดคุณลักษณะและราคาตามท้องตลาดนอกเหนือราคาตามบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์)
ฐานอํานาจ
- เป็นไปตามหนังสือ  ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว1248  ลงวันที่  27
  มิถุนายน  2559  เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม  เปลี่ยน
แปลง  ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561  บัญชีครุภัณฑ์ แผนงานบริหารงานทั่ว
ไป หน้าที่  92  ลําดับที่ 2
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องพิมพ์ชนิดชนิดเลเซอร์ จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ชนิด Network 
แบบที่ 2  จํานวน  1  เครื่อง  ราคา 15,000 บาท  โดยมีคุณลักษณะ  ดัง
นี้ 
1. มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
2. มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 33 หน้าต่อนาที (ppm)
3. สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
4. มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
5. มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
6. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้
7. มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
8. สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Leg4.8  อื่นๆ ฯลฯ  (รายละเอียดตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจําปี พ
.ศ.2561)
ฐานอํานาจ
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561
- เป็นไปตามหนังสือ  ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว1248  ลงวันที่  27
  มิถุนายน  2559  เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม  เปลี่ยน
แปลง  ครั้งที่  2 พ.ศ. 2561 บัญชีครุภัณฑ์ แผนงานบริหารงานทั่ว
ไป  หน้าที่  92  ลําดับที่  3  

สแกนเนอร์ จํานวน 3,200 บาท
- เพื่อจัดซื้อเครื่องสแกนนเนอร์ สําหรับงานเก็บเอกสารทั่วไปจํานวน  1
  เครื่อง  ราคา 3,200 บาท  โดยคุณลักษณะ  ดังนี
1. มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 4,800x4,800 dpi
2. สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษขนาด A4
3. มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า   อื่นๆ ฯลฯ  (รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้น
ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจําปี พ.ศ.2561)
ฐานอํานาจ
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561
- เป็นไปตามหนังสือ  ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว1248  ลงวันที่  27
  มิถุนายน  2559  เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม  เปลี่ยน
แปลง  ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561 บัญชีครุภัณฑ์ แผนงานบริหารงานทั่ว
ไป   หน้าที่  92  ลําดับที่   4
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งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี  อําเภอลําปลายมาศ  จัหวัดบุรีรัมย์ จํานวน 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการการจัดงานวันรัฐพิธี  อําเภอลําปลาย
มาศ  จังหวัดบุรีรัมย์   ตั้งไว้   10,000  บาท
ฐานอํานาจ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 74
 ลงวันที่  8  มกราคม  2553 เรื่องการตั้งงบประมาณและการใช้จ่ายงบ
ประมาณหมวดอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 /ว
 3616  ลงวันที่  24 มิถุนายน  2559
- เป็นไปตามหนังสือที่ว่าการอําเภอลําปลายมาศ ที่ บร 0518/ว546  ลง
วันที่  19  มิถุนายน  2561  เรื่อง  การขอรับเงินอุดหนุนงบประมาณจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจําปีงบประมาณ 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท0808.2/ว 4427  ลงวัน
ที่  7  สิงหาคม  2561   เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณและการ
เบิกจ่ายเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561ถึง2564)  หน้าที่  188
ลําดับที่  1

งานบริหารงานคลัง รวม 2,934,170 บาท
งบบุคลากร รวม 1,423,080 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,423,080 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,141,080 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีของ
พนักงานส่วนตําบล  ดังนี้
- ผู้อํานวยการกองคลัง   (อํานวยการท้องถิ่นระะดับต้น) เป็น
เงิน 422,640าท
- นักวิชาการคลังระดับชํานาญการ  เป็นเงิน 293,880 บาท
- เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ระดับปฏิบัติงาน  เป็นเงิน  234,960  บาท
- เจ้าพนักงานพัสดุระดับปฏิบัติงาน  เป็นเงิน  189,600  บาท
ฐานอํานาจ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล พ.ศ.  2542
  , หนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ กอบต. ที่มท 0809.2/ว 138  ลงวัน
ที่  30  ธันวาคม  2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่าย
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
บุรีรัมย์ เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีจ่าย
เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5) 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองคลัง  (อํานวยการท้อง
ถิ่นระดับต้น)  
ฐานอํานาจ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น  พ.ศ.2542
- เป็นไปตามประกาศ ก.อบต. จังหวัดบุรีรัมย์  เรื่อง  หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนละวิธีการจ่ายเงินเดือน  และประโยชน์ตอบ
แทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่  17  พฤษภาคม  พ.ศ.2559

วันที่พิมพ์ : 26/6/2562  15:49:42 หน้า : 12/81



ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 216,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างดังนี้
- พนักงานจ้างทั่วไป   จํานวน  2  อัตรา  เป็นเงิน  216,000  บาท  
ฐานอํานาจ 
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
บุรีรัมย์ เรื่อง  หลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง และพนักงาน
จ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว (ฉบับ
ที่ 2)  ลงวันที่  31  สิงหาคม  2558

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้างทั่วไป  ดังนี้
- พนักงานจ้างทั่วไป  จํานวน  2  อัตรา  เป็นเงิน  24,000  บาท  
ฐานอํานาจ
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
บุรีรัมย์  เรื่องหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนตําบล  ลูกจ้าง  และพนักงาน
จ้าง ขององค์การบริหารส่วนตําบลได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่ว
คราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่  31  สิงหาคม  พ.ศ.2558 

งบดําเนินงาน รวม 1,478,090 บาท
ค่าตอบแทน รวม 175,090 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 113,090 บาท

- เพื่อจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่่น พนักงานจ้าง ฯลฯ
ฐานอํานาจ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่
พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่่นขององค์กรปกครองส่วนท้อง พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
บุรีรัมย์  เรื่อง  กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นรางวัลประจําปีสําหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2558

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน  ค่าเช่าซื้อบ้านของพนักงานส่วนตําบล  
ฐานอํานาจ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ 3) พ.ศ.  2559 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล  
ฐานอํานาจ
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรฉบับ
ที่ 5 พ.ศ. 2548
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับ
ที่ 3)พ.ศ. 2549
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ค่าใช้สอย รวม 738,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ธุรการกองคลัง จํานวน 108,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ธุรการกองคลัง จํานวน  1
  ราย เดือนละ  9,000 บาท   จํานวน  12  เดือน    เป็นเงิน  108,000 
ฐานอํานาจ  
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท 0808.2/ว1536  ลงวัน
ที่  19  มีนาคม  2561  เรื่อง  หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายลักษณะค่าใช้
สอบ  วัสดุ  และค่าสาธารณูปโภค 
- เป็นไปตามหนังสือ ที่ มท 0313.4/ว1452  ลว. 27 พฤษภาคม  พ.ศ
.2541  เรื่องการเบิกเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่า
ธรรมเนียม ค่าโฆษณาและเผยแพร่   ค่าจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าว
สาร  ค่าล้างอัดฟิล์มและขยายภาพ  ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกมาดําเนิน
การ และรายการอื่นที่เกี่ยวข้องและจําเป็น  ฯลฯ
ฐานอํานาจ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท 0808.2/ว1536  ลงวัน
ที่  19  มีนาคม  2561  เรื่อง  หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายลักษณะค่าใช้
สอบ  วัสดุ  และค่าสาธารณูปโภค 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4
/ว1452 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม  พ.ศ. 2541 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง
เหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท
-  เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุลคล หรือคณะบุคคลที่มานิเทศ
งาน ตรวจงานหรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยว
ข้องในการร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เช่น อาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่า
ของขวัญ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองและค่าบริการอื่นที่จํา
เป็นต้องจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง  ฯลฯ 
ฐานอํานาจ  
- เป็นไปตามหนังสือ ที  มท 0808.4/ว2381 ลงวันที่  28
 กรกฎาคม 2548  เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่า
รับรอง หรือค่าเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 60,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วน
ตําบล และพนักงานจ้าง ฯลฯ 
ฐานอํานาจ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น   (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2557
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่4) พ.ศ.2561
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โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 500,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน  ฯลฯ และอื่นๆที่จําเป็นในการจัดทําโครงการ
ฐานอํานาจ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2550
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก  ที่ มท
 0808.3/ว462  ลงวันที่  29  กุมภาพันธ์  2551 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว67  ลงวันที่ 9
  มกราคม  2555 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561ถึง2564)  หน้าที่  180
   ลําดับที่  1

โครงการประชาสัมพันธ์และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี จํานวน 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการประชาสัมพันธ์และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี ฯลฯ และอื่นๆที่จําเป็นในการจัดทําโครงการ
ฐานอํานาจ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2550 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก  ที่ มท
 0808.3/ว462  ลงวันที่  29  กุมภาพันธ์  2551 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว67  ลงวันที่ 9
  มกราคม  2555 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561ถึง2564)  หน้าที่  180
ลําดับที่  2

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซม
ทรัพย์สิน เช่น โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่าย
เอกสาร หรือทรัพย์สินอื่น ๆ ที่จําเป็น  ฯลฯ 
ฐานอํานาจ  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท 0808.2/ว1536  ลงวัน
ที่  19  มีนาคม  2561  เรื่อง  หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายลักษณะค่าใช้
สอบ  วัสดุ  และค่าสาธารณูปโภค 

ค่าวัสดุ รวม 85,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษ ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เป๊ก เข็ม
หมุด เทป กระดาษคาร์บอน ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม สมุดบัญชี สมุด
ประวัติราชการ แบบพิมพ์ต่างๆ ตรายาง ซอง ธงชาติ มู่ลี่ พรม เครื่อง
คํานวณเลข กระดานไวท์บอร์ด โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ  และวัสดุสํานักงานอื่นที่จํา
เป็นต้องใช้ในการปฏิบัติราชการ
ฐานอํานาจ  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่มท
 0808.2/ว1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559  เรื่องแนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 35,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นเทปบันทึกข้อมูล แผ่นหรือ
จานบันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง แป้น
พิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป ฯลฯ  และวัสดุคอมพิวเตอร์อื่นๆ ที่จําเป็นต้อง
ใช้ในการปฏิบัติราชการ
ฐานอํานาจ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่มท
 0808.2/ว1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559  เรื่องแนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 480,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 250,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบล
โคกกลาง  ค่าไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและค่าไฟฟ้าลานกีฬา ฯลฯ  
ฐานอํานาจ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด  ที่มท
 0890.3/ว 2271  ลงวันที่  23  พฤศจิกายน  2552

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ สําหรับที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบล
โคกกลาง ฯลฯ
ฐานอํานาจ  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด  ที่มท
 0890.3/ว 2271  ลงวันที่  23  พฤศจิกายน  2552

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดส่งไปรษณีย์ ธนาณัติ ค่าจัดซื้อดวงตราไปรษณีย์
อากร ฯลฯ  
ฐานอํานาจ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด  ที่มท
 0890.3/ว 2271  ลงวันที่  23  พฤศจิกายน  2552

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการจานดาวเทียม อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงและค่าเช่า
พื้นที่เครื่องแม่ข่าย เพื่อรับ-ส่ง เอกสารอเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ  
ฐานอํานาจ  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด  ที่มท
 0890.3/ว 2271  ลงวันที่  23  พฤศจิกายน  2552
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งบลงทุน รวม 33,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 33,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้เหล็ก จํานวน 11,000 บาท
- เพื่อจัดซื้อตู้เหล็ก  แบบ 2  บาน จํานวน  2  ตู้ๆละ  5,500  บาท  เป็น
เงิน  11,000  บาท  โดยมีคุณลักษณะ  ดังนี้
1. มีมือจับชนิดบิด
2. มีแผ่นชันปรับระดับ 3 ชิน
3. คุณสมบัติตามมาตรฐานผลติ ภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
4.อื่นๆ ฯลฯ  (รายละเอียดตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ประจําปี พ.ศ
. 2561)
ฐานอํานาจ
- เป็นไปตามหนังสือ  ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว1248  ลงวันที่  27
  มิถุนายน  2559  เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์   ประจําปี  2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ 2561ถึง2564)  เพิ่ม
เติม  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 2  พ.ศ. 2561 บัญชีครุภัณฑ์ แผนงานบริหาร
งานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  หน้าที่  93 ลําดับที่  16
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล  แบบที่ 1 จํานวน 22,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  สําหรับงานประมวลผล  แบบ
ที่ 1  * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19  นิ้ว  )  ราคา  22,000  บาท  จํานวน  1
  เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ  ดังนี้  
1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) 
จํานวน 1 หน่วย มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 6 MB มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0
GHz
2. มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
3. เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจํา
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
4. มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics
Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
5.  มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วย
ความจeหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
6. มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
7. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย
8. มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
9.  มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
11. มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง
12. มีแป้นพิมพ์และเมาส์
13. มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว  จํานวน 1 หน่วย
ฐานอํานาจ
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  ประจําปี  พ.ศ. 2561  ณ  วันที่  23  พฤษภาคม  2561
- เป็นไปตามหนังสือ  ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว1248  ลงวันที่  27
  มิถุนายน  2559  เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)  เพิ่ม
เติม  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  2 พ.ศ. 2561 บัญชีครุภัณฑ์ แผนงานบริหาร
งานทั่วไป   งานบริหารงานคลัง  หน้าที่  93 ลําดับที่   15
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 1,354,300 บาท

งบบุคลากร รวม 549,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 549,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 189,600 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีของ
พนักงานส่วนตําบลจํานวน 1 อัตรา ดังนี้
- เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน  เป็น
เงิน  189,600  บาท
ฐานอํานาจ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล พ.ศ.2542 
- เป็นไปตาม  หนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ กอบต. ที่มท 0809.2/ว
 138  ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
บุรีรัมย์  เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ
จ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6)  ลงวันที่  27
 เมษายน  พ.ศ.2559 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 324,000 บาท
- พื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป  จํานวน  3  อัตรา  เป็น
เงิน  324,000  บาท 
ฐานอํานาจ  
- เป็นไปตามตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
บุรีรัมย์  เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3) ลงวันที่  19
  สิงหาคม  พ.ศ.2557

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆให้กับพนักงานจ้างทั่วไป  จํานวน  3
  อัตรา  เป็นเงิน  36,000  บาท 
ฐานอํานาจ 
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
บุรีรัมย์  เรื่องหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนตําบล  ลูกจ้าง  และพนักงาน
จ้าง ขององค์การบริหารส่วนตําบลได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่ว
คราว (ฉบับที่ 2)  ลงวันที่  31  สิงหาคม  พ.ศ.2558
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งบดําเนินงาน รวม 744,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 161,600 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 122,800 บาท

- เพื่อจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ   จํานวน   122,800
 บาท ดังนี้
 - เพื่อจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่่น พนักงานจ้าง ฯลฯ
   จํานวน  42,800  บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน อปพร. ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามคําสั่งองค์การบริหาร
ส่วนตําบลโคกกลาง ฯลฯ   80,000  บาท
ฐานอํานาจ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่
พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่่นขององค์กรปกครองส่วนท้อง พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามระกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
บุรีรัมย์  เรื่อง  กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นรางวัลประจําปีสําหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2558
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2561  ประกาศ ณ วันที่ 12 ธันวาคม  2560  

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 28,800 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อบ้านของพนักงานส่วนตําบล ฯลฯ 
ฐานอํานาจ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล  
ฐานอํานาจ
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรฉบับ
ที่ 5 พ.ศ. 2548
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับ
ที่ 3)พ.ศ. 2549
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ค่าใช้สอย รวม 448,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จํานวน 108,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัย   จํานวน  1  ราย เดือนละ  9,000 บาท   จํานวน  12
  เดือน  เป็นเงิน  108,000  บาท
ฐานอํานาจ  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท 0808.2/ว1536  ลงวัน
ที่  19  มีนาคม  2561  เรื่อง  หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายลักษณะค่าใช้
สอบ  วัสดุ  และค่าสาธารณูปโภค 
- เป็นไปตามหนังสือ ที่ มท 0313.4/ว1452  ลว. 27 พฤษภาคม  พ.ศ
.2541  เรื่องการเบิกเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียม ค่า
โฆษณา และเผยแพร่ ค่าจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ค่าล้างอัด
ฟิล์ม และขยายภาพ ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกมาดําเนินการ และรายการ
อื่นที่เกี่ยวข้องและจําเป็น ฯลฯ  
ฐานอํานาจ  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท 0808.2/ว1536  ลงวัน
ที่  19  มีนาคม  2561  เรื่อง  หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายลักษณะค่าใช้
สอบ  วัสดุ  และค่าสาธารณูปโภค 
- เป็นไปตามหนังสือ ที่ มท  0313.4/ว1452  ลว. 27 พฤษภาคม  พ.ศ
.2541  เรื่องการเบิกเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน ค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตําบลและพนักงาน
จ้าง  อปพร. หรือผู้มีสิทธิในการเบิกตามระเบียบ ฯลฯ
ฐานอํานาจ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2557  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่4) พ.ศ.2561
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โครงการการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนใน
ช่วงเทศกาลปีใหม่

จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วม
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่  เช่น  ค่าป้าย
โครงการ  ค่าป้ายจุดบริการประชาชน   ค่าป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ขับขี้
ปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่  ค่าวัสดุและอุปกรณ์อื่นๆ  ฯลฯ ที่จําเป็น
ต้องใช้ในการจัดโครงการ 
ฐานอํานาจ
- เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท. 0313.4/ว 1347 ลงวัน
ที่ 19 พ.ค. 2541 เรื่องค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว 3722 ลงวัน
ที 10 สิงหาคม 2555 เรือง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการ
จัดงานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561ถึง2564) เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2  หน้าที่  73  ลําดับที่  1

โครงการการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนใน
ช่วงเทศกาลสงกรานต์

จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วม
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เช่น  ค่าป้าย
โครงการ  ค่าป้ายจุดบริการประชาชน   ค่าป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ขับขี้
ปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกราต์  ค่าวัสดุและอุปกรณ์อื่นๆ  ฯลฯ ที่จําเป็น
ต้องใช้ในการจัดโครงการ 
ฐานอํานาจ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท. 0313.4/ว 1347 ลงวัน
ที่ 19 พ.ค. 2541 เรื่องค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว 3722 ลงวัน
ที 10 สิงหาคม 2555 เรือง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการ
จัดงานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561ถึง2564) เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2  หน้าที่  73  ลําดับที่  2
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โครงการจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (อปพร.) จํานวน 200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (อป
พร.)   เช่น  ค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย  และวัสดุและอุปกรณ์อื่นๆ  ฯลฯ
 ที่จําเป็นต้องใช้ในการจัดโครงการ 
ฐานอํานาจ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท. 0313.4/ว 1347 ลงวัน
ที่ 19 พ.ค. 2541 เรื่องค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 3722 ลงวัน
ที 10 สิงหาคม 2555 เรือง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการ
จัดงานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป้นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายวัสดุเครื่อง
แต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561ถึง2564)  เพิ่ม
เติม  เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2  หน้าที่  81 ลําดับที่  1

โครงการฝึกอบรมป้องกันเด็กจมนํ้าประจําปี จํานวน 30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรมป้องกันเด็กจม
นํ้า  เช่น  ค่าป้ายโครงการ  ค่าเช่าสถานที่  ค่าวิทยากร  ค่าอาหารและนํ้า
ดื่ม ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม  ค่าวัสดุและอุปกรณ์อื่นๆที่จําเป็นต้องใช้
ในการจัดโครงการ 
ฐานอํานาจ
- เป็นไปตามะเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท. 0313.4/ว 1347 ลงวัน
ที่ 19 พ.ค. 2541 เรื่องค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว 3722 ลงวัน
ที 10 สิงหาคม 2555 เรือง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการ
จัดงานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561ถึง2564)  หน้าที่ 125
 ลําดับที่  4
 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์
ทรัพย์สิน เช่น โต๊ะ เก้าอีี้ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรินเตอร์แอร์ เครื่อง
สูบนํ้า  เครื่องรับส่งวิทยุ   รถดับเพลิง ฯลฯ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  
ฐานอํานาจ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ที่ มท 0808.2
/ว3523   ลงวันที่  20  มิถุนายน  2559  เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้
จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปี ในลักษณะ ค่าใช้
สอย  วัสดุ  และค่าสาธารณูปโภค
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ค่าวัสดุ รวม 135,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษ ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เป๊ก เข็ม
หมุด เทป กระดาษคาร์บอน ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม สมุดบัญชี สมุด
ประวัติราชการ แบบพิมพ์ต่าง ๆ ตรายาง ซอง  ธงชาติมู่ลี่ พรม เครื่อง
คํานวณเลข กระดานไวท์บอร์ด  กรรไกร  แม็ค ฯลฯ และวัสดุสํานักงาน
อื่นๆ  ที่จําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติราชการ
ฐานอํานาจ
- เป็นไปตาม หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่มท
 0808.2/ว1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559  เรื่องแนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาแบตเตอรี่ ยางรถยนต์ กระจก ที่ปัดนํ้า
ฝน ดวงไฟ ฯลฯ รวมถึงการซ่อมแซมบํารุงรักษา ฯลฯ  และวัสดุยาน
พาหนะและขนส่งอื่นๆ  ที่จําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติราชการ 
ฐานอํานาจ  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่มท
 0808.2/ว1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559  เรื่องแนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 50,000 บาท
- เพื่อจ่ายค่านํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น นํ้ามันเบนซิน นํ้ามัน
ดีเซล นํ้ามันเครื่อง นํ้ามันจารบี นํ้ามันก๊าด ก๊าซหุงต้ม ถ่าน ฯลฯ   และวัสดุ
เชื้อเพลิงและหล่อหลื่นอื่นๆ  ที่จําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติราชการ
ฐานอํานาจ  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่มท
 0808.2/ว1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559  เรื่องแนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท 0808.2/ว1536  ลงวัน
ที่  19  มีนาคม  2561  เรื่อง  หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายลักษณะค่าใช้
สอบ  วัสดุ  และค่าสาธารณูปโภค 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นเทปบันทึกข้อมูล แผ่นหรือ
จานบันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง แป้น
พิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป ฯลฯ  และวัสดุคอมพิวเตอร์อื่นๆ ที่จําเป็นต้อง
ใช้ในการปฏิบัติราชการ
ฐานอํานาจ  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่มท
 0808.2/ว1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559  เรื่องแนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
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วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อถังเคมีดับเพลิงเพื่อใช้ในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยในชุมชน   สายส่งนํ้า หัวฉีดนํ้าดับเพลิง ชุดดับเพลิง นอก
อาคาร ถังฉีดพ่นแบบมือโยก ผงเคมีแห้งสําหรับบรรจุถังดับเพลิง ข้อต่อ
ท่อดูดนํ้า ฯลฯ และวัสดุเครื่องดับเพลิงอื่นๆที่จําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติ
ราชการ 
ฐานอํานาจ  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่มท
 0808.2/ว1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559  เรื่องแนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
- เป็นไปตามนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท 08087.2/ว
  3523   ลงวันที่  20  มิถุนายน  2559  เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้
สอยประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้
สอย  วัสดุ  และค่าสาธารณูปโภค

งบลงทุน รวม 35,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 35,100 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้เหล็ก จํานวน 5,500 บาท
- เพื่อจัดตู้เหล็ก   แบบ  2  บาน จํานวน  1  ตัวๆละ  5,500  บาท  เป็น
เงิน  5,500  บาท  โดยมีคุณลักษณะ  ดังนี้
1. มีมือจับชนิดบิด 
2. มีแผ่นชั้นปรับระดับ  3  ชั้น
3. คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก)
4. อื่นๆ ฯลฯ  (รายละเอียดตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ประจําปี  พ.ศ
. 2561)
ฐานอํานาจ
- เป็นไปตามหนังสือ  ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว1248  ลงวันที่  27
  มิถุนายน  2559  เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์   ประจําปี  2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ 2561ถึง2564)  เพิ่ม
เติม  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  2  บัญชีครุภัณฑ์ แผนงานรักษาความสงบภาย
ใน   หน้าที่  92 ลําดับที่  5
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ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
กล้องถ่ายภาพ  ระบบดิจิตอล จํานวน 13,600 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง  ระบบดิจิตอล   จํานวน 1
  เครื่อง  ราคา  13,600  บาท  โดยมีคุณลักษะ  ดังนี้
1. เป็นกล้องคอมแพค ( Compact Digital Comera) 
2. ความละเอียดที่กําหนดเป็นความละเอียดที่เซ็นเซอร์
ภาพ (Image Sensor) 
3. มีระบบเฟรชในตัว
4. สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวกเมื่อข้อมูลเต็มหรือ
เมื่อต้องการเปลี่ยน
5. สามารถถ่ายโอนข้อมูลไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้
6. มีกระเป๋าบรรจุกล้อง
7. อื่นๆ ฯลฯ  (รายละเอียดและราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ประจําปี พ.ศ
.2561) 
ฐานอํานาจ 
- เป็นไปตามหนังสือ  ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว1248  ลงวันที่  27
  มิถุนายน  2559  เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561ถึง2564)  เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 2 บัญชีครุภัณฑ์  แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน  หน้าที่  92 ลําดับที่  6
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 16,000 บาท

1)  เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  สําหรับงานสํานักงาน *(จอขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว)   จํานวน  1  เครื่อง  ราคา 16,000 บาท  โดยมี
คุณลักษณะ  ดังนี้
1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน
ไม่น้อยกว่า 3.5 GHz หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
2. มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
3. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด  Solid State Drive ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย
4. มีDVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
5. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
6.มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง
7.  มีแป้นพิมพ์และเมาส์
8. มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มีContrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า
19 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย
9. อื่นๆ ฯลฯ  (รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจําปี พ.ศ.2561)
ฐานอํานาจ
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  ประจําปี พ.ศ.  2561
- เป็นไปตามหนังสือ  ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว1248  ลงวันที่  27
  มิถุนายน  2559  เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561ถึง2564)  บัญชี
ครุภัณฑ์ แผนงานรักษาความสงบภายใน  หน้าที่  198 ลําดับที่  13
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งบเงินอุดหนุน รวม 25,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 25,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อุดหนุนโครงการศูนย์ปฎิบัติการร่วมช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์

จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอุดหนุนโครงการศูนย์ปฎิบัติการร่วมช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอําเภอลําปลายมาศ จังหวัด
บุรีรัมย์  ตั้งไว้  25,000 บาท
ฐานอํานาจ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 74
 ลงวันที่  8  มกราคม  2553 เรื่องการตั้งงบประมาณและการใช้จ่ายงบ
ประมาณหมวดอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปก
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2559  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3616  ลงวันที่  24  มิถุนายน  2559
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 4427  ลงวัน
ที่  7  สิงหาคม  2561  เรื่องซักซ้อมแนวทางปฎิบัติการตัังงบประมาณ
และการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561ถึง2564) เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2  หน้าที่  82 ลําดับที่  2

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 758,400 บาท

งบบุคลากร รวม 435,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 435,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 393,600 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีของผู้
อํานวยการกองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  (อํานวยการท้องถิ่น
ระดับต้น)  เป็นเงิน  393,600  บาท     
ฐานอํานาจ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล พ.ศ.  2542 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ กอบต. ที่มท 0809.2/ว 138
  ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่า
ใช้จ่ายภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
บุรีรัมย์  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีจ่าย
เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5)  

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของผู้อํานวยการกองการศึกษา  ศาสนา
และวัฒนธรรม (อํานวยการท้องถิ่นระดับต้น)  จํานวน  1  อัตรา 
ฐานอํานาจ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น  พ.ศ
.  2542
- เป็นไปตามประกาศ ก.อบต. จังหวัดบุรีรัมย์  เรื่อง  หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนละวิธีการจ่ายเงินเดือน  และประโยชน์ตอบ
แทนอื่น (ฉบับที่ 6)  ลงวันที่  17  พฤษภาคม  พ.ศ.  2559
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งบดําเนินงาน รวม 322,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 94,800 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 32,800 บาท

- เพื่อจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่่น พนักงานจ้าง ฯลฯ
ฐานอํานาจ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่
พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่่นขององค์กรปกครองส่วนท้อง พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
บุรีรัมย์  เรื่อง  กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นรางวัลประจําปีสําหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2558

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท
- เพื่อจ่าายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบล ฯลฯ
ฐานอํานาจ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ 3) พ.ศ.  2559

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบลฯลฯ
ฐานอํานาจ
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรฉบับ
ที่ 5 พ.ศ. 2548
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ. 2549  

ค่าใช้สอย รวม 188,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ธุรการกองการศึกษา จํานวน 108,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ธุรการกองการศึกษา จํานวน  1
  ราย เดือนละ  9,000 บาท   จํานวน  12  เดือน    เป็นเงิน  108,000 
ฐานอํานาจ  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท 0808.2/ว1536  ลงวัน
ที่  19  มีนาคม  2561  เรื่อง  หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายลักษณะค่าใช้
สอบ  วัสดุ  และค่าสาธารณูปโภค 
- เป็นไปตามหนังสือ ที่ มท 0313.4/ว1452  ลว. 27 พฤษภาคม  พ.ศ
.2541  เรื่องการเบิกเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น
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รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียม ค่าโฆษณา
และเผยแพร่ ค่าจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ค่าล้างอัดฟิล์ม และ
ขยายภาพ ค่าจ้างเหมาบุคลากรภายนอกมาดําเนินการและรายการอื่นที่
เกี่ยวข้องและจําเป็น ฯลฯ
ฐานอํานาจ
- เป็นไปตามระเบียบกระทวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท 0808.2/ว1536  ลงวัน
ที่  19  มีนาคม  2561  เรื่อง  หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายลักษณะค่าใช้
สอบ  วัสดุ  และค่าสาธารณูปโภค 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4
/ว1452 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม  พ.ศ. 2541 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง
เหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน ค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง ฯลฯ
 
ฐานอํานาจ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่4) พ.ศ.2561

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์
ทรัพย์สิน เช่น โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร ฯลฯ
ฐานอํานาจ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ที่ มท 0808.2
/ว3523   ลงวันที่  20  มิถุนายน  2559  เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้
จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปี ในลักษณะ ค่าใช้
สอย  วัสดุ  และค่าสาธารณูปโภค

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

 - เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษ ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เป๊ก เข็ม
หมุด เทป กระดาษคาร์บอน ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม สมุดบัญชี สมุด
ประวัติราชการ แบบพิมพ์ต่าง ๆ ตรายาง ซอง ธงชาติ มู่ลี่ พรม เครื่อง
คํานวณเลข กระดานไวท์บอร์ด ฯลฯ  และวัสดุสํานักงานอื่นๆ  ที่จําเป็น
ต้องใช้ในการปฏิบัติราชการ
ฐานอํานาจ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่มท
 0808.2/ว1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559  เรื่องแนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นเทปบันทึกข้อมูล แผ่นหรือ
จานบันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง แป้น
พิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป ฯลฯ  และวัสดุคอมพิวเตอร์อื่นๆ  ที่จําเป็น
ต้องใช้ในการปฏิบัติราชการ
ฐานอํานาจ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่มท
 0808.2/ว1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559  เรื่องแนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 4,031,385 บาท
งบบุคลากร รวม 973,560 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 973,560 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 798,840 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีของ
พนักงานครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกกลาง  ดังนี้
- ครู คศ1. จํานวน  3 อัตรา   
ฐานอํานาจ  
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลพนักงานครูและบุคลากรทาง
การศึกษา องค์การบริหารส่วนตําบล  ลงวันที่  4  เมษายน  2549
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด  ที่ ศธ 0206.7/ว8 ลงวัน
ที่   22 พฤษภาคม  2558  เรื่อง พระราชบัญญัติเงินเดือน  เงิน
วิทยฐานะ และเงินประจําตําแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.  2558
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก  ที่ มท
 0809.4/ว1875  ลว.  21  มิถุนายน  2561 เรื่อง เรื่องซักซ้อมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบปีประมาณ พ.ศ. 2562  เงินอุด
หนุนสําหรับสนันบสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 174,720 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ  จํานวน 1 อัตรา  เป็น
เงิน  174,720  บาท  (กรมจัดสรร  112,800  บาท ,อบต
.  สมทบ 61,920  บาท  รวมเป็นเงิน  174,720 บาท )
ฐานอํานาจ 
- เป็นไปตามตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
บุรีรัมย์  เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 19
 สิงหาคม  พ.ศ.2557
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก  ที่ มท
 0809.4/ว1875 ลว. 21  มิถุนายน  2561 2560 เรื่อง เรื่องซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบปีประมาณ พ.ศ.2562  เงิน
อุดหนุนสําหรับสนันบสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
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งบดําเนินงาน รวม 1,521,825 บาท
ค่าตอบแทน รวม 81,130 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 81,130 บาท

- เพื่อจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่่น พนักงานจ้าง ฯลฯ
ฐานอํานาจ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่
พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่่นขององค์กรปกครองส่วนท้อง พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
บุรีรัมย์  เรื่อง  กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นรางวัลประจําปีสําหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2558

ค่าใช้สอย รวม 544,630 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียม ค่าโฆษณา
และเผยแพร่ ค่าจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ค่าล้างอัดฟิล์ม และ
ขยายภาพ ค่าจ้างเหมาบุคลากรภายนอกมาดําเนินการและรายการอื่นที่
เกี่ยวข้องและจําเป็น ฯลฯ
ฐานอํานาจ
-เป็นไปตามระเบียบกระทวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4
/ว1452 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม  พ.ศ. 2541 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง
เหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท 0808.2/ว1536  ลงวัน
ที่  19  มีนาคม  2561  เรื่อง  หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายลักษณะค่าใช้
สอบ  วัสดุ  และค่าสาธารณูปโภค 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
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ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 414,630 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารการ
ศึกษาตามรายการดังต่อไปนี้
1. ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลโคกกลาง
- ค่าใช้จ่ายโครงการอาหารกลางวันให้เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบล
โคกกลาง  ตั้งไว้   249,900  บาท (ข้อมูลนักเรียน ณ  วันที่  10
  มิถุนายน  2561   จํานวน  51 คน  จํานวน  245 วัน)
ฐานอํานาจ  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่มท 0816.2
/ว3274  ลว. 19  มิถุนายน  2561  เรื่อง เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบปีประมาณ พ.ศ.  2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี   (พ.ศ. 2561ถึง2564)   หน้าที่  65
  ลําดับที่  2
2. ค่าจัดการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา ตั้งไว้   86,700  บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุการศึกษา สือการเรียนการสอน
และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ฯลฯ   
ฐานอํานาจ
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่มท 0816.2
/ว3274  ลว. 19  มิถุนายน  2561  เรื่อง เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบปีประมาณ พ.ศ.  2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พศ. 2561ถึง2564)  ลําดับที่   4
  หน้าที่ 65      
3. โครงการปฐมนิเทศนักเรียนและผู้ปกครอง  ตั้งไว้   5,000   บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการโครงการปฐมนิเทศนักเรียนและผู้
ปกครอง  
ฐานอํานาจ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2549
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561ถึง2564)   หน้าที่  66
  ลําดับที่   9
4. โครงการแข่งขันกีฬาเด็กเล็ก  ตั้งไว้   5,000   บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาสีเด็กเล็ก เช่น ค่าลูก
โปร่ง  ค่าป้ายผ้าเปิดงาน  ค่าจัดเตรียมสถานที่  ค่าถ้วยรางวัล ค่าเหรียญ
รางวัล  ค่าตอบแทนกรรมการผู้ตัดสิน  ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่านํ้า
ดื่ม  ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา  ค่าจ้างเหมาเครื่องขยายเสียง ค่าใช้สอย และค่า
วัสดุอื่นๆที่จําเป็น 
ฐานอํานาจ  
- เป็นไปตามหนังสือ มท 0808.4/ว 2589 ลงวันที่  3  สิงหาคม  2547
 เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาของ อปท
- เป็นไปตามหนังสือ มท 0808.2/ว 2697 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2555
 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนการกีฬา
- เป็นไปตามหนังสือ มท 0808.2/ว1549  ลงวันที่  19 มิถุนายน  2557
  เรื่องซักซ้อมแนว
ทางการใช้จ่ายเงินในการแข่งขันกีฬา อปท.
- เป็นไปตามหนังสือ  มท  0808.4/ว 3722  ลงวันที่  10
  สิงหาคม  2555  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
ของ อปท.
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
ของการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กร
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ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี   (พ.ศ. 2561ถึง2564)   หน้าที่  69
  ลําดับที่   29
ที่  1 ข้อที่  30 หน้าที่ 70
5. โครงการวันลอยกระทง  ตั้งไว้  5,000  บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเวที  ค่าเช่าเครื่องเสียง  ค่าจัดสถานที่  ค่าอาหาร  ค่า
เครื่องดื่ม ค่าเงินรางวัล  ค่าถ้วยรางวัล  ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จํา
เป็นในโครงการ ฯลฯ    
ฐานอํานาจ
- เป็นไปตามหนังสือมท 0808.4/ว3722  ลงวันที่ 10  สิงหาคม  2555
  เรื่องซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงาน อปท.
- เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1639  ลว. 17  เม.ย. 2556
  เรื่อง  หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ  ดูและส่ง
เสริมและบํารุงรักษาจารีจประเพณีฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
ของการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี   (2561ถึง2564)  หน้าที่  70ลําดับ
ที่  32
6. โครงการจัดงานบัณฑิตน้อย  ตั้งไว้  10,000  บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานบัณฑิตน้อยและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จํา
เป็น 
ฐานอํานาจ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนกระจายอํานาจให้
แก่องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ
.ศ. 2549
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2537  และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
- เป็นไปตามหนังสือ มท 0808.4/ว3722  ลว. 10  ส.ค. 2555 เรื่องซัก
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงานของ อปท. 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
จัดงานการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 ถึง 2564)   หน้าที่  66
 ลําดับที่  10
7. ค่าพาหนะนําเด็กไปสถานพยาบาล   ตั้งไว้   5,000  บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการนําเด็กไปสถานพยาบาล 
ฐานอํานาจ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2549
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2537  และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561ถึง2564)  หน้าที่ 66
  ลําดับที่  7
8. โครงการจัดงานวันสําคัญทางศาสนาและวันสําคัญอื่นๆ  ตั้งไว้  5,000
  บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปัจจัยไทยธรรม  ค่าใช้จ่ายต่างๆที่จําเป็น ฯลฯ 
ฐานอํานาจ
- เป็นไปตามหนังสือ มท 0808.4/ว3722  ลว. 10  ส.ค. 2555 เรื่องซัก
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงานของ อปท. 
- เป็นไปตามหนังสือ มท 0808.2/2/ว 1639  ลว.  10  สิงหาคม  2555
  เรื่องซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆดู
และส่งเสริมและบํารุงรักษาจารีตประเพณีฯ
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- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
จัดงานการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561ถึง2564
)   หน้าที่    70  ลําดับที่  33
9. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครู  ตั้งไว้  8,000  บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูศูนย์เด็กเล็กวัดโคกกลาง
ฐานอํานาจ
- เป็นไปตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3274  ลว. 19
  มิถุนายน  2561  เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ารอง
รับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2562  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561ถึง2564)   หน้าที่   69
 ลําดับที่  25 
10. ค่าหนังสือเรียน  ตั้งไว้  6,200  บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียนให้แก่เด็กปฐมวัย (อายุ 3 – 5 ปี)
ฐานอํานาจ
- เป็นไปตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3274  ลว. 19
  มิถุนายน  2561  เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
รองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562  
- เป็นไปตามตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561ถึง2564)  เพิ่ม
เติม  เปลี่ยนแปลง  ครัังที่ 2   หน้าที่  65   ลําดับที่  1
11. ค่าอุปกรณ์การเรียน ตั้งไว้  6,200  บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียนให้แก่เด็กปฐมวัย (อายุ 3 – 5 ปี)
ฐานอํานาจ
- เป็นไปตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3274  ลว. 19
  มิถุนายน  2561  เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ารอง
รับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2562  
- เป็นไปตามตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561ถึง2564)  เพิ่ม
เติม  เปลี่ยนแปลง  ครัังที่ 2   หน้าที่   65  ลําดับที่  1
12. ค่าเครื่องแบบนักเรียน ตั้งไว้  9,300  บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียนให้แก่เด็กปฐมวัย (อายุ 3 – 5 ปี)
ฐานอํานาจ
 - เป็นไปตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3274  ลว. 19
  มิถุนายน  2561  เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ารอง
รับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2562  
- เป็นไปตามตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561ถึง2564)  เพิ่ม
เติม  เปลี่ยนแปลง  ครัังที่ 2   หน้าที่  65   ลําดับที่  1
13. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตั้งไว้  13,330  บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้แก่เด็กปฐมวัย (อายุ 3 – 5 ปี)
ฐานอํานาจ
- เป็นไปตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3274  ลว. 19
  มิถุนายน  2561  เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ารอง
รับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2562  
- เป็นไปตามตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561ถึง2564)  เพิ่ม
เติม  เปลี่ยนแปลง  ครัังที่ 2   หน้าที่  65   ลําดับที่  1

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
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- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน ค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง ฯลฯ
 
ฐานอํานาจ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่4) พ.ศ.2561

โครงการอบรมและศึกษาดูงานการดําเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้น
แบบ

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมและศึกษาดูงานการดําเนินงาน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ เช่น ค่าวิทยากร  ค่าอาหารและนํ้าดื่ม  ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าป้ายโครงการ  ค่าวัสดุและอุปกรณ์ที่จําเป็น
ต้องใช้ในการจัดงาน  ฯลฯ  
ฐานอํานาจ 
- เป็นไปตามหนังสือ ที่ มท 0804.4/ว 3722  ลงวันที่  10
  สิงหาคม  2555  เรื่องซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน อปท. 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม  และการเข้าฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.2559 (ฉบับที่ 3)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561ถึง 2564)  หน้าที่  67
  ลําดับที่  13

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินหรือซ่อม
แซมครุภัณฑ์ทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ  เช่น โต๊ะ  เก้าอี้  เครื่องคอมพิวเตอร์  เครื่องถ่ายเอกสาร  ฯลฯ  
ฐานอํานาจ  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท 0808.2/ว1536  ลงวัน
ที่  19  มีนาคม  2561  เรื่อง  หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายลักษณะค่าใช้
สอบ  วัสดุ  และค่าสาธารณูปโภค 

ค่าวัสดุ รวม 896,065 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษ ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เป๊ก เข็ม
หมุด เทป กระดาษคาร์บอน ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม สมุดบัญชี สมุด
ประวัติราชการ แบบพิมพ์ต่าง ๆ  ตรายาง ซอง ธงชาติ มู่ลี พรม เครื่อง
คํานวณเลข กระดานไวท์บอร์ด ฯลฯ  และวัสดุสํานักงานอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้อง
ในการปฏิบัติราชการ
ฐานอํานาจ
- เป็นไปตาม  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่มท
 0808.2/ว1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559  เรื่องแนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ 

วันที่พิมพ์ : 26/6/2562  15:49:42 หน้า : 36/81



วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถ้วยชาม  ไม้กวาด  ช้อน  แปรง  แก้วนํ้า  จาน
รอง  ถ้วยกาแฟ  เข่ง  ผ้าปูโต๊ะ  กระจกเงา  และอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องกับวัสดุ
งานบ้านงานครัว 
ฐานอํานาจ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่มท
 0808.2/ว1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559  เรื่องแนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ 

ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 841,065 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนในเขตพื้นที่ตําบล
โคกกลาง ดังนี้
- โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัด
สรรจํานวน 260 วัน (เปิดเทอม 200 วัน ปิดเทอม 60 วัน)   คนละ  7.37
  บาทแยกเป็น
- โรงเรียนบ้านโคกกลางอนุสรณ์ จํานวน 111  คน เป็น
เงิน  212,698.20   บาท
- โรงเรียนบ้านปัญจคาม จํานวน  86  คน เป็นเงิน  164,793.20   บาท
- โรงเรียนบ้านกวางงอย จํานวน 90 คน เป็นเงิน  172,458.00     บาท
1.4. โรงเรียนวัดโกรกประดู่ จํานวน  97 คน เป็นเงิน  185,871.40
  บาท
-  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกกลาง จํานวน 51 คน เป็นเงิน 105,243.60
  บาท  (จํานวน 280  วัน)
โครงการอาหารเสริม (นม)  โรงเรียน(งบประมาณถ่ายโอนจากสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ) จัดสรรให้เด็กเล็กอนุบาล  เด็ก
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จากข้อมูลจํานวนนักเรียน ณ วันที่  10
 มิถุนายน  2561 อัตราคนละ  7.37  บาท  (ทั้งนี้  จะเบิกจ่ายได้เมื่อได้รับ
การจัดสรรจากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)
ฐานอํานาจ  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่มท 0816.2
/ว3274  ลว. 19  มิถุนายน  2561  เรื่อง เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบปีประมาณ พ.ศ.  2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561ถึง2564)   หน้าที่  65
 ลําดับที่  3

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นเทปบันทึกข้อมูล แผ่นหรือ
จานบันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง แป้น
พิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป ฯลฯ และวัสดุคอมพิวเตอร์อื่นๆ  ที่เกี่ยวข้อง
ในการปฏิบัติราชการ
ฐานอํานาจ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่มท
 0808.2/ว1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559  เรื่องแนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
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งบเงินอุดหนุน รวม 1,536,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,536,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนโคกกลางอนุสรณ์ จํานวน 444,000 บาท
-เพื่ออุดหนุนเป็นค่าอาหารกลางวันโรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (งบประมาณถ่ายโอน จากสํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดสรรให้เด็กอนุบาลและเด็กนัก
เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 อัตราคนละ 20 บาท/วัน จํานวน 200
 วัน ข้อมูลนักเรียน ณ  วันที่  10 มิถุนายน  2561  ดังนี้้
- โรงเรียนบ้านโคกกลางอนุสรณ์ จํานวน 111 คน เป็นเงิน 444,000บาท
ฐานอํานาจ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่มท 0816.2
/ว3274  ลว. 19  มิถุนายน  2561  เรื่อง เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบปีประมาณ พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561ถึง2564)   หน้าที่  65
  ลําดับที่  1

อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านกวางงอย จํานวน 360,000 บาท
- เพื่ออุดหนุนเป็นค่าอาหารกลางวันโรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (งบประมาณถ่ายโอน จากสํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดสรรให้เด็กอนุบาลและเด็กนัก
เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 อัตราคนละ 20 บาท/วัน จํานวน 200
 วัน ข้อมูลนักเรียน ณ  วันที่  10 มิถุนายน  2561  ดังนี้้
- โรงเรียนบ้านกวางงอย  จํานวน  90  คน เป็นเงิน  360,000บาท
ฐานอํานาจ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่มท 0816.2
/ว3274  ลว. 19  มิถุนายน  2561  เรื่อง เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบปีประมาณ พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)   หน้าที่ 65
  ลําดับที่ 1

อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนปัญจคาม จํานวน 344,000 บาท
- เพื่ออุดหนุนเป็นค่าอาหารกลางวันโรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (งบประมาณถ่ายโอน จากสํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดสรรให้เด็กอนุบาลและเด็กนัก
เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 อัตราคนละ 20 บาท/วัน จํานวน 200
 วัน ข้อมูลนักเรียน ณ  วันที่  10 มิถุนายน  2561  ดังนี้้
- โรงเรียนปัญจคาม  จํานวน 86 คน  เป็นเงิน  344,000บาท
ฐานอํานาจ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่มท 0816.2
/ว3274  ลว. 19  มิถุนายน  2561  เรื่อง เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบปีประมาณ พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561ถึง2564)  หน้าที่  65
  ลําดับที่ 1
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อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนวัดโกรกประดูู่ จํานวน 388,000 บาท
- เพื่ออุดหนุนเป็นค่าอาหารกลางวันโรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (งบประมาณถ่ายโอน จากสํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดสรรให้เด็กอนุบาลและเด็กนัก
เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 อัตราคนละ 20 บาท/วัน จํานวน 200
 วัน ข้อมูลนักเรียน ณ  วันที่  10 มิถุนายน  2561  ดังนี้้
- โรงเรียนวัดโกรกประดู่  จํานวน  97  คน เป็นเงิน  388,000บาท
ฐานอํานาจ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่มท 0816.2
/ว3274  ลว. 19  มิถุนายน  2561  เรื่อง เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบปีประมาณ พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561ถึง2564)   หน้าที่ 65
  ลําดับที่ 1

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 1,465,400 บาท

งบบุคลากร รวม 435,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 435,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 393,600 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีของ
พนักงานส่วนตําบลตําแหน่งผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวด
ล้อม (นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมระดับต้น) เป็น
เงิน   393,600 บาท 
ฐานอํานาจ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2542  
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ กอบต. ที่มท 0809.2/ว 138
  ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่า
ใช้จ่ายภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
บุรีรัมย์  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีจ่าย
เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5) 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวด
ล้อม (อํานวยการท้องถิ่นระดับต้น)  
ฐานอํานาจ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น  พ.ศ
. 2542
- เป็นไปตามประกาศ ก.อบต. จังหวัดบุรีรัมย์  เรื่อง  หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนละวิธีการจ่ายเงินเดือน  และประโยชน์ตอบ
แทนอื่น (ฉบับที่ 6)  ลงวันที่  17  พฤษภาคม  พ.ศ. 2559
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งบดําเนินงาน รวม 709,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 84,800 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 32,800 บาท

- เพื่อจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่่น พนักงานจ้าง  ฯลฯ 
ฐานอํานาจ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่
พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่่นขององค์กรปกครองส่วนท้อง พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
บุรีรัมย์  เรื่อง  กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นรางวัลประจําปีสําหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2558

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบล ฯลฯ
ฐานอํานาจ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
-  เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบลฯลฯ
ฐานอํานาจ
- พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรฉบับที่ 5 พ.ศ
. 2548
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ. 2549  

ค่าใช้สอย รวม 370,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าใช้จ่ายในการสํารวจและขึ้นทะเบียนจํานวนสุนัขและแมวในเขตองค์การ
บริหารส่วนตําบลโคกกลาง

จํานวน 10,800 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสํารวจและขึ้นทะเบียนจํานวนสุนัขและแมว
ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลโคกกลางและค่าใช้จ่ายอื่นๆในการสํารวจ
และขึ้นทะเบียน
ฐานอํานาจ  
- เป็นไปตามหนังสือด่วนที่สุด  ที่ มท 0810.5/ว2072  ลงวันที่  5 ก.ค
. 2561 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น   เรื่องซักซ้อมแนวทางการ
ตั้งงบประมาณรายจ่้ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  เงินอุดหนุนทั่ว
ไปด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามระเบียบกระทวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท 0808.2/ว1536  ลงวัน
ที่  19  มีนาคม  2561  เรื่อง  หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายลักษณะค่าใช้
สอบ  วัสดุ  และค่าสาธารณูปโภค 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0313.4/ว1452  ลงวัน
ที่  27  พฤษภาคม  2541  เรื่องการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถื่น
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รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 9,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียม ค่าโฆษณา
และเผยแพร่ ค่าจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ค่าล้างอัดฟิล์ม และ
ขยายภาพ ค่าจ้างเหมาบุคลากรภายนอกมาดําเนินการและรายการอื่นที่
เกี่ยวข้องและจําเป็น ฯลฯ
ฐานอํานาจ
- เป็นไปตามระเบียบกระทวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท 0808.2/ว1536  ลงวัน
ที่  19  มีนาคม  2561  เรื่อง  หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายลักษณะค่าใช้
สอบ  วัสดุ  และค่าสาธารณูปโภค 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0313.4/ว1452  ลงวัน
ที่  27  พฤษภาคม  2541  เรื่องการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถื่น

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไป
ราชการของพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง ฯลฯ 
ฐานอํานาจ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น   (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่4) พ.ศ.2561

โครงการ  Big cleaning  day จํานวน 30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ Big cleaning day เช่น  ค่าอาหาร
และนํ้าดื่ม   ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าป้ายโครงการ    ฯลฯ และวัสดุ
อุปกรณ์จําเป็นที่ใช้ในการจัดโครงการ 
ฐานอํานาจ  
- เป็นไปตามหนังสือ มท 0808.4/ว 3722  ลงวันที่  10  สิงหาคม  2555
  เรื่องซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงานของ อปท. 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561ถึง2564)   หน้าที่  71
  ลําดับที่ 1

โครงการ "คลองสวย นํ้าใส" จํานวน 30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ "คลองสวย นํ้าใส"  เช่น  ค่าอาหาร
และนํ้าดื่ม   ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าป้ายโครงการ   ค่า
วิทยากร  ฯลฯ และวัสดุอุปกรณ์จําเป็นที่ใช้ในการจัดโครงการ 
ฐานอํานาจ  
- เป็นไปตามนังสือ มท 0808.4/ว 3722  ลงวันที่  10  สิงหาคม  2555
  เรื่องซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงานของ อปท. 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561ถึง2564)   หน้าที่  75
  ข้อที่  21 
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โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จํานวน 70,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและควบคุมโครไข้เลือด
ออก  เช่น  เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงานในการฉีดพ่นหมอกควัน  ค่าจัดซื้อ
ทรายอะเบท  นํ้ายาเคมี  นํ้ายาพ่นหมอกควัน นํ้ายากําจัดยุงลาย  ค่า
นํ้ามัน  ค่าป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  และค่าวัสดุอุปกรณ์
ที่จําเป็นในการจัดโครงการ ฯลฯ 
ฐานอํานาจ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 6  พ.ศ.2552
- เป็นไปตามพระราชบัญญัตกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561ถึง2564)   หน้าที่   71
  ลําดับที่ 2 

โครงการมหัศจรรย์ 1,000  วันแรกแห่งชีวิต จํานวน 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการโครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรก
แห่งชีวิต เช่น  ค่าอาหารและนํ้าดื่ม   ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าป้าย
โครงการ   ค่าวิทยากร  ฯลฯ และวัสดุอุปกรณ์จําเป็นที่ใช้ในการจัด
โครงการ 
ฐานอํานาจ  
- เป็นไปตามหนังสือ มท 0808.4/ว 3722  ลงวันที่  10  สิงหาคม  2555
  เรื่องซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงานของ อปท. 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561ถึง2564)  เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2   หน้าที่ 66 ลําดับที่   1 

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย จํานวน 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการจัดการขยะมูลฝอย  เช่น  ค่าอาหารและนํ้าดื่ม   ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม  ค่าป้ายโครงการ   ค่าวิทยากร  ฯลฯ และวัสดุอุปกรณ์จําเป็นที่
ใช้ในการจัดโครงการ 
ฐานอํานาจ  
- เป็นไปตามหนังสือ มท 0808.4/ว 3722  ลงวันที่  10  สิงหาคม  2555
  เรื่องซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงานของ อปท. 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561ถึง2564) หน้าที่ 74
  ลําดับที่  20

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระราชปณิธาน
ศ.ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี

จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้าตามพระราชปณิธานศ.ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี  เช่น  ค่าป้ายโครงการ   ค่าวิทยากร  ค่าวัสดุ
อุกปรณ์ ฯลฯ และวัสดุอุปกรณ์จําเป็นที่ใช้ในการจัดโครงการ 
ฐานอํานาจ  
- เป็นไปตามหนังสือ มท 0808.4/ว 3722  ลงวันที่  10  สิงหาคม  2555
  เรื่องซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงานของ อปท. 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561ถึง2564)  เพิ่ม
เติม  เปลี่ยนแปลง ครั้งที่  1 พ.ศ. 2561  หน้าที่  65  ลําดับที่  1
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โครงการอบรมทําเตาเผาขยะ จํานวน 30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมทําเตาเผาขยะ เช่น  ค่าอาหาร
และนํ้าดื่ม   ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าป้ายโครงการ  ค่า
วิทยากร  ฯลฯ และวัสดุอุปกรณ์จําเป็นที่ใช้ในการจัดโครงการ 
ฐานอํานาจ  
- เป็นไปตามหนังสือ มท 0808.4/ว 3722  ลงวันที่  10  สิงหาคม  2555
  เรื่องซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงานของ อปท. 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 ถึง 2564
)  หน้าที่ 66  ลําดับที่  2

โครงการอบรมสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้(ขยะสวยช่วยสังคม) จํานวน 20,000 บาท
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ อบรมสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือ
ใช้(ขยะสวยช่วยสังคม) เช่น  ค่าอาหารและนํ้าดื่ม   ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม  ค่าป้ายโครงการ   ค่าวิทยากร  ฯลฯ และวัสดุอุปกรณ์จําเป็นที่
ใช้ในการจัดโครงการ 
ฐานอํานาจ  
- เป็นไปตามหนังสือ มท 0808.4/ว 3722  ลงวันที่  10  สิงหาคม  2555
  เรื่องซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงานของ อปท. 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561ถึง2564
)  หน้าที่  74  ลําดับที่  19

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์
ทรัพย์สิน เช่น โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร ฯลฯ
ฐานอํานาจ  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท 0808.2/ว1536  ลงวัน
ที่  19  มีนาคม  2561  เรื่อง  หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายลักษณะค่าใช้
สอบ  วัสดุ  และค่าสาธารณูปโภค 

ค่าวัสดุ รวม 255,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษ ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เป๊ก เข็ม
หมุด เทป กระดาษคาร์บอน ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม สมุดบัญชี สมุด
ประวัติราชการ แบบพิมพ์ต่าง ๆ ตรายาง ซอง ธงชาติ มู่ลี่ พรม เครื่อง
คํานวณเลข กระดานไวท์บอร์ด ฯลฯ  และวัสดุสํานักงานอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้อง
ในการปฏิบัติราชการ
ฐานอํานาจ  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่มท
 0808.2/ว1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559  เรื่องแนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ

วันที่พิมพ์ : 26/6/2562  15:49:42 หน้า : 43/81



วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  เช่น ถ้วยชาม ไม้
กวาด ช้อน แปรง แก้วนํ้า จานรอง ถ้วยกาแฟ เข่ง ผ้าปูโต๊ะ กระจก
เงา และอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับงานบ้านงานครัว ฯลฯ  และวัสดุงานบ้านงานครัว
อื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติราชการ
ฐานอํานาจ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่มท
 0808.2/ว1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559  เรื่องแนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 70,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  เช่น นํ้ามันดีเซล
นํ้ามันก๊าด  นํ้ามันเบนซิน นํ้ามันเตา  ถ่าน   ก๊าส  แก๊สหุงต้ม
นํ้ามันจารบี  นํ้มันเครื่อง ฯลฯ และวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นๆ  ที่เกี่ยวข้อง
ในการปฏิบัติราขการ
ฐานอํานาจ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท 0808.2/ว1536  ลงวัน
ที่  19  มีนาคม  2561  เรื่อง  หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายลักษณะค่าใช้
สอบ  วัสดุ  และค่าสาธารณูปโภค 

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 160,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อทรายอะเบท  นํ้ายากําจัดยุง
ลาย แอลกอฮอล์  ออกซิเจน   นํํ้ายาต่างๆ สายยาง ลูกยาง หลอด
แก้ว เวชภัณฑ์  ถุงมือ วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  ฯลฯ และวัสดุวิทยา
ศาสตร์หรือการแพทย์อื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติราชการ
ฐานอํานาจ  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่ มท
 0808.2/ว1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559  เรื่องแนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่าน กระดาษเขียน
โปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (วีดี
โอ แผ่นซีดี ภาพถ่ายดาวเทียม รูปสีหรือขาวดําที่ได้จากการ
ล้าง อัด ขยาย ฯลฯ  และวัสดุโฆษณาและเผยแพร่อื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องในการ
ปฏิบัติราชการ 
ฐานอํานาจ  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่มท
 0808.2/ว1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559  เรื่องแนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
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งบเงินอุดหนุน รวม 320,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 320,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 320,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามโครงการพระราช
ดําริด้านสาธารณสุข   หมู่บ้านแห่งละ  20,000 บาท  จํานวน  16  หมู่
บ้าน   เป็นเงิน  320,000   บาท
ฐานอํานาจ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ที่ มท 0808.2/ว74
  ลงวันที่  8  มกราคม  2553  เรื่องการตั้งงบประมาณและการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณหมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2
/ว3616  ลงวันที่  24  มิถุนายน  2559   เรื่องระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)เพิ่มเติม  เปลี่ยน
แปลง  ครั้งที่  2 พ.ศ. 2561 หน้าที่  83  ลําดับที่  1   
 

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,763,660 บาท

งบบุคลากร รวม 1,342,740 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,342,740 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 675,720 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีของ
พนักงานส่วนตําบล  ดังนี้
- ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม  (อํานวยการท้องถิ่นระดับต้น)  เป็น
เงิน  376,080  บาท
- นักพัฒนาชุมชนระดับชํานาญการ  เป็นเงิน  299,640  บาท
ฐานอํานาจ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล พ.ศ.2542  
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ กอบต. ที่มท 0809.2/ว 138
  ลงวันที่  30  ธันวาคม  2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่า
ใช้จ่ายภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
บุรีรัมย์  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีจ่าย
เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5) 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองสวัสดิการ
สังคม  (อํานวยการท้องถิ่นระดับต้น)  เป็นเงิน  42,000  บาท
ฐานอํานาจ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น  พ.ศ.2542
- เป็นไปตามประกาศ ก.อบต. จังหวัดบุรีรัมย์  เรื่อง  หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนละวิธีการจ่ายเงินเดือน  และประโยชน์ตอบ
แทนอื่น (ฉบับที่ 6)  ลงวันที่  17  พฤษภาคม พ.ศ. 2559
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 595,320 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนจ้างดังนี้
- พนักงานจ้างตามภารกิจ  จํานวน  2  อัตรา เป็นเงิน  379,320  บาท
- พนักงานจ้างทั่วไป  จํานวน  2  อัตรา  เป็นเงิน  216,000  บาท 
ฐานอํานาจ 
- เป็นไปตามตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
บุรีรัมย์  เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3) ลงวันที่  19
  สิงหาคม  พ.ศ. 2557
 
 

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 29,700 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทั่วไป 
ฐานอํานาจ 
- เป็นไปตาม ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
บุรีรัมย์  เรื่องหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนตําบล  ลูกจ้าง  และพนักงาน
จ้าง ขององค์การบริหารส่วนตําบลได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่ว
คราว (ฉบับที่ 2)  ลงวันที่   31  สิงหาคม  พ.ศ. 2558

งบดําเนินงาน รวม 299,920 บาท
ค่าตอบแทน รวม 164,920 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 105,920 บาท

- เพื่อจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่่น พนักงานจ้าง ฯลฯ 
ฐานอํานาจ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่
พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่่นขององค์กรปกครองส่วนท้อง พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
บุรีรัมย์  เรื่อง  กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นรางวัลประจําปีสําหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2558

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอนแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
ส่วนตําบล พนักงานจ้าง ฯลฯ
ฐานอํานาจ
- เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.4/5597 ลงวันที่ 18  มิถุนายน  2553
 เรื่องการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบ
แทนการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น  พ.ศ. 2559

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน  เช่าซื้อบ้านของพนักงานส่วนตําบล
ฐานอํานาจ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 12,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล
ฐานอํานาจ
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรฉบับ
ที่ 5 พ.ศ. 2548
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ. 2549

ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียม   ค่าโฆษณา
และเผยแพร่ค่าจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร   ค่าล้างอัดฟิล์มและ
ขยายภาพ  ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกมาดําเนินการ และรายการอื่นที่
เกี่ยวข้องและจําเป็น  ฯลฯ
ฐานอํานาจ
- เป็นไปตามระเบียบกระทวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4
/ว1452 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม  พ.ศ.2541 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง
เหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท 0808.2/ว1536  ลงวัน
ที่  19  มีนาคม  2561  เรื่อง  หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายลักษณะค่าใช้
สอบ  วัสดุ  และค่าสาธารณูปโภค 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไป
ราชการของพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง ฯลฯ 
ฐานอํานาจ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น   (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่4) พ.ศ.2561

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ทรัพย์สิน
ขององค์การบริหารส่วนตําบล เช่น โต๊ะเก้าอี้ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่อง
คอมพิวเตอร์  เครื่องถ่ายเอกสาร หรืออื่นๆ
ฐานอํานาจ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท 0808.2/ว1536  ลงวัน
ที่  19  มีนาคม  2561  เรื่อง  หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายลักษณะค่าใช้
สอบ  วัสดุ  และค่าสาธารณูปโภค  
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ค่าวัสดุ รวม 65,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 25,000 บาท

 -เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษ   ดินสอ  ปากกา  ไม้บรรทัด  ยางลบ  คลิป
  เป๊ก  เข็มหมุด  เทป  กระดาษคาร์บอน  ลวดเย็บ
กระดาษ  กาว  แฟ้ม  สมุดบัญชี  สมุดประวัติราชการ  แบบพิมพ์
ต่างๆ  ตรายาง  ซอง  ธงชาติ  มู่ลี่  พรม  เครื่องคํานวณเลข  กระดาน
ไวท์บอร์ด ฯลฯ และวัสดุสํานักงานอื่นๆที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ
ฐานอํานาจ 
- เป็นไปตาม หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่มท
 0808.2/ว1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559  เรื่องแนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น แผ่นเทปบันทึกข้อมูล แผ่นหรือ
จานบันทึกข้อมูล  หมึกพิมพ์ แผ่นกรองแสง  กระดาษต่อเนื่อง  แป้น
พิมพ์  เมนบอร์ด  เมมโมรี่ชิป  ฯลฯ  และวัสดุคอมพิวเตอร์อื่นๆ  ทีใช้ใน
การปฏิบัติราชการ 
ฐานอํานาจ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่มท
 0808.2/ว1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559  เรื่องแนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ

งบลงทุน รวม 61,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 61,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

พัดลม จํานวน 15,000 บาท
- เพื่อจัดซื้อพัดลม   จํานวน  5  ตัวๆละ  3,000  บาท   เป็นเงิน  15,000
  บาท โดยคุณลักษณะ  ดังนี้
1. ขนาดใบพัดไม่น้อยกว่า  24  นิ้ว 
2. ระดับควบคุมแรงลม  * 3  ระดับคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม
3. ความถี่  50  เฮิรตช์
4. แรงดันไฟฟ้า  220  โวลท์
5. กําลังไฟฟ้าไม่น้อยกว่า  196  วัตต์ 
6. ขนาดสินค้า กว้าง *ลึก*สูง  
7. อื่นๆ ฯลฯ  (รายละเอียดราคาตามท้องตลาดนอกเหนือราคาบัญชี
ครุภัณฑ์)
ฐานอํานาจ
- เป็นไปตามหนังสือ  ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว1248  ลงวันที่  27
  มิถุนายน  2559  เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ 2561ถึง2564) เพิ่ม
เติม  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 2  พ.ศ. 2561  หน้าที่ 93 ลําดับที่  11
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ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
เครื่องขยายเสียงแบบมีล้อเลื่อนพร้อมไมค์ จํานวน 20,000 บาท

1. เพื่อจัดซื้อเครื่องขยายเสียงแบบมีล้อเลื่อนพร้อมไมค์ จํานวน  2
  เครื่องๆละ  10,000  บาท  เป็นเงิน  20,000  บาท  โดยมี
คุณลักษณะ  ดังนี้
1. ลําโพงขนาดไม่น้อยกว่า  15  นิ้ว
2. ขนาดกําลังวัตต์ไม่น้อยกว่า 450  วัตต์
3. รองรับ Bluetooth
4. มีไมค์ลอย VHF ไม่น้อยกว่า 2 ตัว
ฐานอํานาจ
- เป็นไปตามหนังสือ  ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว1248  ลงวันที่  27
  มิถุนายน  2559  เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ 2561ถึง2564)  เพิ่ม
เติม  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 2  พ.ศ. 2561  หน้าที่  93 ลําดับที่  8
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 16,000 บาท

- เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  สําหรับงานสํานักงาน * (จอขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว)  จํานวน  1  เครื่องๆละ  ราคา 16,000 บาท
โดยมีคุณลักษณะ  ดังนี้
1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน
ไม่น้อยกว่า 3.5 GHz หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
2. มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
3. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด
Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย
4. มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
5. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
6. มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง
7. มีแป้นพิมพ์และเมาส์
8.มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า
19 นิ้ว จํานวน 1 หน่- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อย
กว่า 4,800x4,800 dpi
9. สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษขนาด A4
10. มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Leg4.8  อื่นๆ ฯลฯ  (รายละเอียด
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประจําปี พ.ศ. 2561)
ฐานอํานาจ
- เป็นไปตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561
- เป็นไปตามหนังสือ  ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว1248  ลงวันที่  27
  มิถุนายน  2559  เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561ถึง2564) เพิ่ม
เติม  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561 บัญชีครุภัณฑ์ แผนงานสังคม
สงเคราะห์  หน้าที่  93  ลําดับที่ 10

เครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 10,000 บาท
- เพื่อจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า  ขนาด  800  VA  ราคาเครื่องละ  2,500
  บาท  จํานวน  3  เครื่องๆ  เป็นเงิน  7,500  บาท  โดยคุณลักษณะ  ดังนี้
1. มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า  800  VA  ( 480  Watts)  
2. สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า  15  นาที  
ฐานอํานาจ
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางแลคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  ประจําปี  พ.ศ. 2561 ณ วันที่  23  พษภาคม 2561
- เป็นไปตามหนังสือด่วนที่สุด  ที่มท 0808.2/ว1248  ลงวันที่  27
  มิถุนายน  2559  เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายบจ่ายตามงบประมาณ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561ถึง2564 ) เพิ่ม
เติม  เปลี่ยนแปลงครั้งที่  2  พ.ศ. 2561  บัญชีครุภัณฑ์  หน้าที่  93
  ลําดับที่  9 
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งบเงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนการจัดงานของดีลําปลายมาศ จํานวน 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอลําปลายมาศงานของดี
อําเภอลําปลายมาศ   จํานวน  10,000  บาท
ฐานอํานาจ  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 74
 ลงวันที่  8  มกราคม  2553 เรื่องการตั้งงบประมาณและการใช้จ่ายงบ
ประมาณหมวดอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2
/ว3616  ลงวันที่  24  มิถุนายน  2559  เรื่อง  ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561ถึง2564) หน้าที่ 184
 ลําดับที่  3  

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์
อุดหนุนกิ่งกาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ จํานวน 10,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์  จํานวน  10,000
  บาท
ฐานอํานาจ  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 74
 ลงวันที่  8  มกราคม  2553 เรื่องการตั้งงบประมาณและการใช้จ่ายงบ
ประมาณหมวดอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2
/ว3616  ลงวันที่  24  มิถุนายน  2559  เรื่อง  ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561ถึง2564) หน้าที่  184
  ลําดับที่ 1     

อุดหนุนกิ่งกาชาดอําเภอลําปลายมาศ จํานวน 40,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการกิ่งกาชาดอําเภอลําปลายมาศ  ตั้ง
ไว้ 40,000 บาท
ฐานอํานาจ  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 74
 ลงวันที่  8  มกราคม  2553 เรื่องการตั้งงบประมาณและการใช้จ่ายงบ
ประมาณหมวดอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2
/ว3616  ลงวันที่  24  มิถุนายน  2559  เรื่อง  ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561ถึง2564) เพิ่ม
เติม  เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่ 2 หน้าที่  84  ลําดับที่  1

วันที่พิมพ์ : 26/6/2562  15:49:43 หน้า : 51/81



แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 2,187,620 บาท

งบบุคลากร รวม 1,478,220 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,478,220 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,036,800 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีของ
พนักงานส่วนตําบล  ดังนี้
- ผู้อํานวยการกองช่าง  (อํานวยการท้องถิ่นระดับต้น)  เป็นเงิน 376,080
  บาท
- วิศวกรโยธาระดับชํานาญการ  เป็นเงิน  369,480  บาท
- นายช่างโยธาระดับชํานาญงาน  เป็นเงิน  291,240  บาท
ฐานอํานาจ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น พ.ศ
. 2542  
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรื่องหลัก
เกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน
ตําบล แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2559

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองช่าง (ผู้อํานวยการท้อง
ถิ่นระดับต้น)  เป็นเงิน  42,000  บาท
ฐานอํานาจ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น  พ.ศ.2542
- เป็นไปตามประกาศ ก.อบต. จังหวัดบุรีรัมย์  เรื่อง  หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนละวิธีการจ่ายเงินเดือน  และประโยชน์ตอบ
แทนอื่น (ฉบับที่ 6)  ลงวันที่ 17 พฤษภาคม  พ.ศ. 2559

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 364,800 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างดังนี้
- พนักงานจ้างตามภารกิจ  จํานวน 1  อัตรา เป็นเงิน  148,800  บาท
- พนักงานจ้างทั่วไป   จํานวน  2  อัตรา  เป็นเงิน  216,000  บาท
ฐานอํานาจ  
- เป็นไปตามตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
บุรีรัมย์  เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3) ลงวันที่  19
  สิงหาคม  พ.ศ. 2557

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 34,620 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้างดังนี้
- พนักงานจ้างตามภารกิจ  จํานวน  1  อัตรา  เป็นเงิน  10,620  บาท
- พนักงานจ้างทั่วไป   จํานวน  2  อัตรา  เป็นเงิน  24,000  บาท  
ฐานอํานาจ 
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
บุรีรัมย์  เรื่องหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนตําบล  ลูกจ้าง  และพนักงาน
จ้าง ขององค์การบริหารส่วนตําบลได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่ว
คราว (ฉบับที่ 2)  ลงวันที่  31  สิงหาคม  พ.ศ. 2558
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งบดําเนินงาน รวม 694,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 166,800 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 116,800 บาท

- เพื่อจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่่น พนักงานจ้าง ฯลฯ
ฐานอํานาจ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่
พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่่นขององค์กรปกครองส่วนท้อง พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
บุรีรัมย์  เรื่อง  กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นรางวัลประจําปีสําหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2558

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล
- ฐานอํานาจ
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรฉบับ
ที่ 5 พ.ศ. 2548
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ. 2549

ค่าใช้สอย รวม 248,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จ้างเหมาบริการตําแหน่งคนสวน จํานวน 108,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการตําแหน่งคนสวน จํานวน  1  ราย เดือน
ละ  9,000 บาท   จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  108,000 
ฐานอํานาจ  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท 0808.2/ว1536  ลงวัน
ที่  19  มีนาคม  2561  เรื่อง  หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายลักษณะค่าใช้
สอบ  วัสดุ  และค่าสาธารณูปโภค 
- เป็นไปตามหนังสือ ที่ มท 0313.4/ว1452  ลว. 27 พฤษภาคม  พ.ศ
. 2541  เรื่องการเบิกเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น
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รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียม   ค่าโฆษณา
และเผยแพร่ค่าจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร   ค่าล้างอัดฟิล์มและ
ขยายภาพ  ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกมาดําเนินการ และรายการอื่นที่
เกี่ยวข้องและจําเป็น  ฯลฯ
ฐานอํานาจ
- เป็นไปตามระเบียบกระทวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4
/ว1452 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม  พ.ศ.2541 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง
เหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท 0808.2/ว1536  ลงวัน
ที่  19  มีนาคม  2561  เรื่อง  หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายลักษณะค่าใช้
สอบ  วัสดุ  และค่าสาธารณูปโภค 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการดูแลและคุ้มครองป้องกันที่ดินสาธารณะ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลและคุ้มครองป้องกันที่ดินสาธารณะ ค่า
ธรรมเนียมในการออกรังวัดและดูแลที่สาธารณะในเขตตําบลโคกกลาง
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นในการดูแลที่สาธารณะในเขตตําบลโคกกลาง
ฐานอํานาจ  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่มท 0808.2
/ว4072  ลงวันที่  15  กรกฏาคม 2559  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งงประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560  ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561ถึง2564)   หน้าที่  76
  ลําดับที่ 1

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 60,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าใช้จ่ายอื่นๆในการเดิน
ทางไปราชการของพนักงานส่วนตําบล  พนักงานจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนตําบล ฯลฯ
ฐานอํานาจ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559 (ฉบับที่3)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่4) พ.ศ.2561

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซม
ทรัพย์สิน เช่น โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่าย
เอกสาร หรือทรัพย์สินอื่น ๆ ที่จําเป็น ฯลฯ
ฐานอํานาจ  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท 0808.2/ว1536  ลงวัน
ที่  19  มีนาคม  2561  เรื่อง  หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายลักษณะค่าใช้
สอบ  วัสดุ  และค่าสาธารณูปโภค 
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ค่าวัสดุ รวม 280,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกระดาษ   ดินสอ  ปากกา  ไม้บรรทัด  ยางลบ  คลิป
  เป๊ก  เข็มหมุด  เทป  กระดาษคาร์บอน  ลวดเย็บ
กระดาษ  กาว  แฟ้ม  สมุดบัญชี  สมุดประวัติราชการ  แบบพิมพ์
ต่างๆ  ตรายาง  ซอง  ธงชาติ  มู่ลี่  พรม  เครื่องคํานวณเลข  กระดาน
ไวท์บอร์ด  ผ้าม่าน  มูลี่  ฯลฯ
ฐานอํานาจ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่มท
 0808.2/ว1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559  เรื่องแนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 180,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์เกี่ยวกับไฟฟ้าจําเป็นต้องใช้ในเรื่องไฟฟ้า
สาธารณะ เช่น โคมไฟ หลอดไฟ สายไฟ  สวิตซ์ไฟฟ้า หม้อแปลง
ไฟฟ้า ฯลฯ  และวัสดุไฟฟ้าและวิทยุอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติราชการ
ฐานอํานาจ  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่มท
 0808.2/ว1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559  เรื่องแนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ อิฐ หิน ปูน ทราย ไม้เหล็ก  ยางมะตอย ฯลฯ
 และวัสดุก่อสร้างอื่นๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ
ฐานอํานาจ  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่มท
 0808.2/ว1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559  เรื่องแนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น กระดาษเขียน
โปสเตอร์ พู่กันและสี  ฟิล์ม  ฟิล์มสไลด์  แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (วีดี
โอ แผ่นซีดี) ภาพถ่ายดาวเทียม  รูปสีหรือขาวดําที่ได้จากการ
ล้าง อัด ขยาย ฯลฯ และวัสดุโฆษณาและเผยแพร่อื่นๆที่เกี่ยวข้องในการ
ปฏิบัติราชการ
ฐานอํานาจ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่มท
 0808.2/ว1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559  เรื่องแนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น แผ่นเทปบันทึกข้อมูล แผ่นหรือ
จานบันทึกข้อมูล  หมึกพิมพ์ แผ่นกรองแสง  กระดาษต่อเนื่อง  แป้น
พิมพ์  เมนบอร์ด  เมมโมรี่ชิป  ฯลฯ  และวัสดุคอมพิวเตอร์อื่นๆ ที่ใช้ใน
การปฏิบัติราชการ
ฐานอํานาจ  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่มท
 0808.2/ว1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559  เรื่องแนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ

งบลงทุน รวม 14,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 14,600 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก จํานวน 7,100 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สําหรับ
กระดาษขนาด A3 ราคา 7,100 บาท โดยมีคุณลักษณะ  ดังนี้
1. ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)
2. มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
3. มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อย
กว่า 30 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ  10.2 ภาพต่อนาที (ipm)
4.  มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 17
 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.1 ภาพต่อนาที (ipm)
5. มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
6. มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
7. สามารถใช้ได้กับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom
ฐานอํานาจ 
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 
- เป็นไปตามหนังสือ  ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว1248  ลงวันที่  27
  มิถุนายน  2559  เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561ถึง 2564) เพิ่ม
เติม  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 2  พ.ศ. 2561 บัญชีครุภัณฑ์  แผนงานเคหะ
และชุมชน  หน้าที่  93 ลําดับที่ 13

เครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 7,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า  ขนาด 800 VA ราคาเครื่อง
ละ  2,500   บาท  จํานวน 3  เครื่อง เป็นเงิน  7,500  บาท โดยมี
คุณลักษณะ  ดังนี้
1. มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
2. สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
ฐานอํานาจ 
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2.2
 หนังสือ  ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว1248  ลงวันที่  27
  มิถุนายน  2559  เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561ถึง2564) เพิ่ม
เติม  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 2  พ.ศ. 2561 บัญชีครุภัณฑ์  แผนงานเคหะ
และชุมชน  หน้าที่  93  ลําดับที่  14  
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 560,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 560,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 560,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการค่ายเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด จํานวน 50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจัดทําโครงการค่ายพัฒนาครอบครัวไทยห่าง
ไกลยาเสพติด เช่น  ค่าอาหารและนํ้าดื่ม  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่า
ป้ายโครงการ ค่าวิทยากร  ฯลฯ และวัสดุและอุปกรณ์จําเป็นที่ใช้ในการจัด
โครงการ 
ฐานอํานาจ
- เป้นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2557 
- เป็นไปตามตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561ถึง2564
) หน้าที่  172  ลําดับที่  3

โครงการจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์รักในครอบครัว จํานวน 30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจัดทําโครงการจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์รักใน
ครอบครัว เช่น  ค่าอาหารและนํ้าดื่ม  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม   ค่าป้าย
โครงการ ค่าวิทยากร  ฯลฯและวัสดุและอุปกรณ์จําเป็นที่ใช้ในการจัด
โครงการ 
ฐานอํานาจ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561ถึง2564)   หน้าที่ 84
  ลําดับที่ 1

โครงการจัดทําแผนแม่บทชุมชน จํานวน 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจัดทําโครงการจัดทําแผนแม่บท
ชุมชน  เช่น  ค่าอาหารและนํ้าดื่ม  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่า
วิทยากร  ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ  และวัสดุและอุปกรณ์จําเป็นที่ใช้ในการจัด
โครงการ 
ฐานอํานาจ
- เป้นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561ถึง2564)    หน้าที่ 172
  ลําดับที่  4

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น จํานวน 15,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจัดทําโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้ง
ครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น  เช่น  ค่าอาหารและนํ้าดื่ม  ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม   ค่าป้ายโครงการ ค่าวิทยากร  ฯลฯและวัสดุและอุปกรณ์จําเป็น
ที่ใช้ในการจัดโครงการ 
ฐานอํานาจ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561ถึง2564
)  หน้าที่  86  ลําดับที่ 13
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โครงการฝึกอบรม "แม่มือใหม่" จํานวน 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจัดทําโครงการฝึกอบรม "แม่มือใหม่" เช่น  ค่า
อาหารและนํ้าดื่ม  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม   ค่าป้ายโครงการ ค่า
วิทยากร  ฯลฯและวัสดุและอุปกรณ์จําเป็นที่ใช้ในการจัดโครงการ 
ฐานอํานาจ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561ถึง2564
)  หน้าที่  88  ลําดับที่ 23

โครงการฝึกอบรมอาชีพสําหรับผู้พิการและผู้ดูแล จํานวน 30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจัดทําโครงการฝึกอบรมอาชีพสําหรับผู้พิการ
และผู้ดูแล เช่น  ค่าอาหารและนํ้าดื่ม  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม   ค่าป้าย
โครงการ ค่าวิทยากร  ฯลฯและวัสดุและอุปกรณ์จําเป็นที่ใช้ในการจัด
โครงการ 
ฐานอํานาจ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561ถึง2564
) หน้าที่  84  ลําดับที่  4

โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่เรียนรู้ภูมิปัญญา จํานวน 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจัดทําโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่เรียนรู้
ภูมิปัญญา เช่น  ค่าอาหารและนํ้าดื่ม  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม   ค่าป้าย
โครงการ ค่าวิทยากร  ฯลฯ และวัสดุและอุปกรณ์จําเป็นที่ใช้ในการจัด
โครงการ 
ฐานอํานาจ
- เป็นไปตามหนังสือ มท 0808.4/ว 3722 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2555
 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ของ อปท.
- เป้นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561ถึง2564)  หน้าที่  87
  ลําดับที่  21

โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้กับผู้สูงอายุ กลุ่มสตรี  เยาวชนและประชาชน
ทั่วไป

จํานวน 70,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจัดทําโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูง
อายุ กลุ่มสตรี เยาวชนและประชาชนทั่วไป  เช่น  ค่าอาหารและนํ้าดื่ม  ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม   ค่าป้ายโครงการ ค่าวิทยากร  ฯลฯและวัสดุและ
อุปกรณ์จําเป็นที่ใช้ในการจัดโครงการ 
ฐานอํานาจ
- เป็นไปตามหนังสือ มท 0808.4/ว 3722 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2555
 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ของ อปท.
- เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2557 
 3. ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561ถึง2564)  หน้าที่  86  ลําดับ
ที่  11
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โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน  
ประชาชนทั่วไป

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจัดทําโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน ประชาชนทั่วไป) เช่น  ค่าอาหารและ
นํ้าดื่ม  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม   ค่าป้ายโครงการ ค่าวิทยากร  ฯลฯ
 และวัสดุและอุปกรณ์จําเป็นที่ใช้ในการจัดโครงการ 
ฐานอํานาจ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561ถึง2564
)   หน้าที่  88  ลําดับที่  25

โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตําบลโคกกลาง จํานวน 80,000 บาท
- พื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจัดทําโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ
ตําบลโคกกลาง เช่น  ค่าอาหารและนํ้าดื่ม  ค่าอาหารว่างและนํ้าดื่ม   ค่า
ป้ายโครงการ ค่าวิทยากร  ฯลฯ และวัสดุและอุปกรณ์จําเป็นที่ใช้ในการจัด
โครงการ 
ฐานอํานาจ
- เป็นไปตามหนังสือ มท 0808.4/ว 3722 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2555
 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ของ อปท.
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561ถึง2564)   หน้าที่ 84
  ลําดับที่ 5 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จํานวน 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจัดทําโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ  เช่น  ค่าอาหารและนํ้าดื่ม  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม   ค่าป้าย
โครงการ ค่าวิทยากร  ฯลฯและวัสดุและอุปกรณ์จําเป็นที่ใช้ในการจัด
โครงการ 
ฐานอํานาจ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561ถึง2564
) หน้าที่  85  ลําดับที่  6

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน จํานวน 15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจัดทําโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็ก
และเยาวชน  เช่น  ค่าอาหารและนํ้าดื่ม  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม   ค่า
ป้ายโครงการ ค่าวิทยากร  ฯลฯและวัสดุและอุปกรณ์จําเป็นที่ใช้ในการจัด
โครงการ 
ฐานอํานาจ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2557 
- เป้นไปตามตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561ถึง2564
)  หน้าที่  88  ลําดับที่  24
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โครงการอบรมและศึกษาดูงานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการอบรมและศึกษาดูงานการเรียน
รู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เช่น  ค่าป้ายโครงการ  ค่าเช่าสถาน
ที่  ค่าวิทยากร  ค่าอาหารและนํ้าดื่ม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าวัสดุ
และอุปกรณ์อื่นๆที่จําเป็นต้องใช้ในการจัดโครงการ ฯลฯ
ฐานอํานาจ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตาามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561ถึง2564)  เพิ่ม
เติม  เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 หน้าที่  67  ลําดับที่  1

โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี  ผู้สูงอายุ  ผู้
พิการ  ผู้ติดเชื้อเอชไอวี  และผู้ด้อยโอกาส

จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจัดทําโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อ
พัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ เอชไอวี และผู้ด้อย
โอกาส เช่น  ค่าอาหารและนํ้าดื่ม  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม   ค่าป้าย
โครงการ ค่าวิทยากร  ฯลฯและวัสดุและอุปกรณ์จําเป็นที่ใช้ในการจัด
โครงการ 
ฐานอํานาจ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561ถึง2564
)  หน้าที่  84  ลําดับที่  2

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รวม 10,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนการจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง จํานวน 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้งจังหวัด
บุรีรัมย์
 ตั้งไว้  จํานวน  10,000  บาท
ฐานอํานาจ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 74
 ลงวันที่  8  มกราคม  2553 เรื่องการตั้งงบประมาณและการใช้จ่ายงบ
ประมาณหมวดอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 /ว
 3616  ลงวันที่  24 มิถุนายน  2559
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0808.2/ว4427  ลงวัน
ที่ 7  สิงหาคม  2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณและ
การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่  187
  ลําดับที่  1
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งานกีฬาและนันทนาการ รวม 204,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "โคกกลางคัพ" จํานวน 150,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าป้ายโครงการ ค่าลูกโป่ง ค่าป้ายผ้าพิธีเปิดงาน ค่าจัด
เตรียมสนาม ค่าถ้วยรางวัล ค่าเหรียญรางวัล ค่าตอบแทนกรรมการผู้
ตัดสิน ค่าอาหารและนํ้าดื่ม  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์
กีฬา ค่าจ้างเหมาเครื่องขยายเสียง ค่าใช้สอย และวัสดุอื่นๆ ที่จําเป็น ฯลฯ
ฐานอํานาจ
- เป็นไปตามหนังสือ มท 0808.4/ว 2589  ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2547
 เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาของ อปท
- เป็นไปตามหนังสือ มท 0808.2/ว 2697 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2555
 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนการกีฬา
-เป็นไปตามหนังสือ มท 0808.2/ว 1549 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2557
 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายเงินในการแข่งขันกีฬาของ อปท
- เป็นไปตามหนังสือ มท 0808.4/ว 3722 ลงวันที่ 10 สิงหาคม  2555
 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ของ อปท.
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน  การแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561ถึง2564)  หน้าที่ 89
  ลําดับที่ 4

โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันนอกสถานที่ จํานวน 50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันนอก
สถานที่  และค่าใช้จ่ายวัสดุอื่นๆ ที่จําเป็นที่จําเป็นต้องใช้ในโครงการ  ฯลฯ 
ฐานอํานาจ
-เป็นไปตามหนังสือ มท 0808.4/ว 2589  ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2547
 เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาของ อปท
 - เป็นไปตามหนังสือ มท 0808.2/ว 2697 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2555
 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนการกีฬา
- เป็นไปตามหนังสือ มท 0808.2/ว 1549 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2557
 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายเงินในการแข่งขันกีฬาของ อปท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน  การแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561ถึง2564
)  หน้าที่  90  ลําดับที่ 6
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งบเงินอุดหนุน รวม 4,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 4,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนโครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน  นักศึกษา  และเยาวชนจังหวัด
บุรีรัมย์

จํานวน 4,000 บาท

- เงินอุดหนุนโครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา และเยาวชน
จังหวัดบุรีรัมย์  ตั้งไว้   4,000  บาท
ฐานอํานาจ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 74
 ลงวันที่  8  มกราคม  2553 เรื่องการตั้งงบประมาณและการใช้จ่ายงบ
ประมาณหมวดอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 /ว
 3616  ลงวันที่  24 มิถุนายน  2559
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4427  ลงวัน
ที่ 7  สิงหาคม  2561  เรื่องซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณและ
การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561ถึง2564
)  เพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง  พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 หน้าที่  85  ลําดับที่  1    

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 250,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 250,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 250,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการการประกวดขับร้องทํานองสารภัญญะ จํานวน 50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการการประกวดขับร้องทํา
นองสารภัญญะ  เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวิทยากร   ค่าอาหารและนํ้า
ดื่ม  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่จําเป็นใช้ใน
โครงการ ฯลฯ 
ฐานอํานาจ
- เป็นไปตามหนังสือ มท 0808.4/ว 3722 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2555
 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ของ อปท.
- เป็นไปตามหนังสือ มท 0808.2/ว 1639 ลงวันที่ 17 เมษายน 2556
 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเบิกจ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ดูแลส่งเสริม
และบํารุงรักษาจารีตประเพณีฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน  การแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561ถึง2564
)  หน้าที่  99  ลําดับที่  2
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โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่ง
ชาติ  เช่น ค่าตอบแทน ค่าป้ายโครงการ  ค่าอาหารและนํ้าดื่ม  ค่าอาหาร
และเครื่องดื่ม  ของขวัญ ของรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็น ฯลฯ 
ฐานอํานาจ
- เป็นไปตามหนังสือ มท 0808.4/ว 3722 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2555
 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ของ อปท.
 - เป็นไปตามหนังสือ มท 0808.2/ว 1639 ลงวันที่ 17 เมษายน 2556
 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเบิกจ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ดูแลส่งเสริม
และบํารุงรักษาจารีตประเพณีฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน  การแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561ถึง2564
)  หน้าที่  90  ลําดับที่ 12 

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง จํานวน 50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการประเพณีลอย
กระทง  เช่น ค่าเวที ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหารและนํ้า
ดื่ม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเงินรางวัล ค่าถ้วยรางวัล ค่าตอบแทน
กรรมการ  ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ฯลฯ
ฐานอํานาจ
- เป็นไปตามหนังสือ มท 0808.4/ว 3722 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2555
 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ของ อปท.
- เป็นไปตามหนังสือ มท 0808.2/ว 1639 ลงวันที่ 17 เมษายน 2556
 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเบิกจ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ดูแลส่งเสริม
และบํารุงรักษาจารีตประเพณีฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน  การแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561ถึง2564 ) หน้าที่  99
  ลําดับที่ 3  

โครงการจัดงานประเพณีหล่อเทียนพรรษาและแห่เทียนพรรษา จํานวน 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณีหล่อเทียน
พรรษาและแห่เทียนพรรษา เช่น  เงินค่าปัจจัยถวายพระ ค่าตกแต่งต้น
เทียนพรรษา ค่าวัสดุตกแต่งต้นเทียน รถขบวนแห่ ค่าจ้างเหมาเครื่อง
เสียง ค่าอาหาร ค่าเครื่องดืม และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
ฐานอํานาจ
- เป็นไปตามหนังสือ มท 0808.4/ว 3722 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2555
 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ของ อปท.
- เป็นไปตามหนังสือ มท 0808.2/ว 1639 ลงวันที่ 17 เมษายน 2556
 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเบิกจ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ดูแลส่งเสริม
และบํารุงรักษาจารีตประเพณีฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน  การแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561ถึง2564) หน้าที่  99
  ลําดับที่  5
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โครงการฝึกอบรมภาษาอาเซียนเพื่อการสื่อสาร จํานวน 30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมภาษาอาเซียนเพื่อ
การสื่อสารเช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวิทยากร   ค่าอาหารและนํ้าดื่ม  ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่จําเป็นใช้ใน
โครงการ ฯลฯ 
ฐานอํานาจ
- เป็นไปตามหนังสือ มท 0808.4/ว 3722 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2555
 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ของ อปท.
- เป็นไปตามหนังสือ มท 0808.2/ว 1639 ลงวันที่ 17 เมษายน 2556
 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเบิกจ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ดูแลส่งเสริม
และบํารุงรักษาจารีตประเพณีฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน  การแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561ถึง2564) หน้าที่ 91
 ลําดับที่ 14

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็ก  เยาวชนและประชาชนในตําบล
โคกกลาง

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็ก เยาวชน
และประชาชนในตําบลโคกกลาง เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวิทยากร   ค่า
อาหารและนํ้าดื่ม  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่จํา
เป็นใช้ในโครงการ ฯลฯ 
ฐานอํานาจ
- เป็นไปตามหนังสือ มท 0808.4/ว 3722 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2555
 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ของ อปท.
หนังสือ มท 0808.2/ว 1639 ลงวันที่ 17 เมษายน 2556 เรื่อง หลัก
เกณฑ์เกี่ยวกับการเบิกจ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ดูแลส่งเสริมและบํารุง
รักษาจารีตประเพณีฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน  การแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561ถึง2564) หน้าที่  91
  ลําดับที่ 13
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 7,701,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 650,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 650,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียม ค่าโฆษณา
และเผยแพร่ ค่าจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ค่าล้างอัดฟิล์ม และ
ขยายภาพ ค่าจ้างเหมาบุคลากรภายนอกมาดําเนินการและรายการอื่นที่
เกี่ยวข้องและจําเป็น ฯลฯ
ฐานอํานาจ
- เป็นไปตามระเบียบกระทวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4
/ว1452 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม  พ.ศ.2541 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง
เหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 600,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างต่างๆ ฯลฯ และอื่น ๆ ที่จําเป็น
ฐานอํานาจ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
- เป็นไปตามตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561ถึง2564)  เพิ่ม
เติม  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 2 หน้าที่  80 ลําดับที่  30

งบลงทุน รวม 6,876,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 6,876,000 บาท
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก

01. โครงการต่อเติมกันสาดอาคารศูนย์เด็กเล็กวัดโคกกลาง  ต. โคกกลาง  อ
. ลําปลายมาศ  จ. บุรีรัมย์

จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการต่อเติมกันสาดอาคารศูนย์เด็กเล็กวัด
โคกกลาง ต. โคกกลาง อ. ลําปลายมาศ จ. บุรีรัมย์  
- ขนาดกว้าง  2.50  เมตร  ยาว  16.00  เมตร  ด้านข้างอาคาร
กว้าง  1.50  เมตร  9.00  เมตร  ทั้งสองข้าง  ติดตั้งป้ายโครงการ  1
  ป้าย  (รายละเอียดตามแบบแปลนของอบต. โคกกลาง กําหนด)
ฐานอํานาจ 
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561ถึง2564)  เพิ่ม
เติม  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561  หน้าที่  79  ลําดับที่  25
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02. โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์กีฬาวอลเล่ย์บอลและเซปักตะกร้อ 
(โครงสร้างหลังคา) ภายใน องค์การบริหารส่วนตําบลโคกกลาง  ต. โคกกลาง 
อ. ลําปลายมาศ จ. บุรีรัมย์

จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการโครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์
กีฬาวอลเล่ย์บอลและเซปักตะกร้อ (โครงสร้างหลังคา) ภายใน องค์การ
บริหารส่วนตําบลโคกกลาง ต. โคกกลาง อ. ลําปลายมาศ จ. บุรีรัมย์  
-  ขนาดกว้าง 3.00 เมตร  ยาว  24.00  เมตร  ติดตั้งป้ายโครงการ  1
  ป้าย  (รายละเอียดตามแบบแปลนของอบต. โคกกลาง กําหนด)
ฐานอํานาจ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561ถึง2564)  เพิ่ม
เติม  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561  หน้าที่   80 ลําดับที่  26

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
01. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายไพบูลย์  จันทน
แก้วถึงบ้านนางสุภาพ  นาดี  หมู่ที่ 1  บ. โคกกลาง ต.โคกกลาง  อ. ลําปลาย
มาศ จ. บุรีรัมย์

จํานวน 350,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจาก
บ้านนายไพบูลย์ จันทนแก้ว - บ้านนางสุภาพ  นาดี  หมู่ที่ 1 บ
. โคกกลาง ต.โคกกลาง อ. ลําปลายมาศ จ. บุรีรัมย์  
-  ขนาดกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  165.00  เมตร  หนา  0.15
  เมตร  หรือมีปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า   660.00  ตาราง
เมตร  พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางข้างละ  0.50  เมตร  หรือตามความ
เหมาะสมของพื้นที่  ติดตั้งป้ายโครงการ  1  ป้าย  (รายละเอียดตามแบบ
แปลนของอบต. โคกกลาง กําหนด)
ฐานอํานาจ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561ถึง2564)  เพิ่ม
เติม  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  2 พ.ศ. 2561  หน้าที่  74  ลําดับที่   1 

02. โครงการก่อสร้างถังแชมเปญระบบประปาบาดาล  หมู่ที่ 2 บ. ขี้ตุ่น ต
.โคกกลาง  อ. ลําปลายมาศ จ. บุรีรัมย์

จํานวน 309,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถังแชมเปญระบบประปา
บาดาล  หมู่ที่ 2 บ. ขี้ตุ่น ต.โคกกลาง อ. ลําปลายมาศ จ. บุรีรัมย์  
-  ระบบประปาขนาด  12.00  ลบ.ม. พร้อมวางท่อ  pvc ขนาด 2
  นิ้ว  และติดตั้งอุปกรณ์ครบชุด  ติดตั้งป้ายโครงการ  1  ป้าย  (ราย
ละเอียดตามแบบแปลนของอบต. โคกกลาง กําหนด)
ฐานอํานาจ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561ถึง2564)  เพิ่ม
เติม  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  2  พ.ศ. 2561 หน้าที่  74  ลําดับที่  2
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03. โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมวางท่อ คสล. หมู่ที่ 2 บ้านขี้ตุ่น  ต
.โคกกลาง  อ. ลําปลายมาศ  จ. บุรีรัมย์

จํานวน 41,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมวางท่อ คสล. หมู่
ที่ 2 บ. ขี้ตุ่น ต.โคกกลาง อ. ลําปลายมาศ จ. บุรีรัมย์ ขนาดกว้าง  7.00
  เมตร  ยาว  50.00  เมตร  สูงเฉลี่ย  0.50  เมตร  หรือมีปริมาณดินถม
ไม่น้อยกว่า  194.00  ลบ.ม.  และวางท่อ คสล. ขนาด  0.40
  เมตร  จํานวน  10 ท่อน  ยาแนวท่อ และลงหินคลุกกว้าง  5.00
  เมตร  ยาว  83.00  เมตร  หนา  0.10  เมตร  ปริมาณหินคลุกไม่น้อย
กว่า  41.50  ลบ.ม. และปรับแต่งถนนดินให้เรียบร้อย (รายละเอียดตาม
แบบแปลนของอบต. โคกกลาง กําหนด)
ฐานอํานาจ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561ถึง2564)  เพิ่ม
เติม  เปลี่ยนแปลง ครั้งที่  2 พ.ศ. 2561  หน้าที่  74 ลําดับที่  3 

04. โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุกและงานวางท่อ คลส. จาก
บ้านสวนนายโกสน - สวนเกษตร  หมู่ที่ 3 บ. สําโรง  ต. โคกกลาง  อ. ลํา
ปลายมาศ  จ. บุรีรัมย์

จํานวน 190,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุกและ
วางท่อระบายนํ้าจากบ้านสวนนายโกสน - สวนเกษตร หมู่ที่ 3 บ. สําโรง ต
.โคกกลาง อ. ลําปลายมาศ จ. บุรีรัมย์
- ถนนกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  459.00  เมตร  สูงเฉลี่ย  0.60
  เมตร หรือมีปริมาณดินไม่น้อยกว่า 1,239  ลบ.ม. 
-  งานถนนหินคลุกกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  459  เมตร  หนาเฉลี่ย 0.10
  เมตร  หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า  183.60  ลบ.ม.  และงานวาง
ท่อ  คลส. ขนาด  0.40  เมตร  จํานวน  4  จุดๆละ 5  ท่อน  รวม  20
  ท่อน  พร้อมยาแนวท่อ  ปรับแต่งถนนดินและหินคลุกให้เรียบร้อย ติดตั้ง
ป้ายโครงการ  1  ป้าย  (รายละเอียดตามแบบแปลนของอบต
. โคกกลาง กําหนด)
ฐานอํานาจ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561ถึง2564)  เพิ่ม
เติม  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 2  พ.ศ. 2561  หน้าที่  69 ลําดับที่  1

05. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสระนํ้าหนองกระทุ่ม หมู่ที่ 3  บ้านสําโรง 
ต. โคกกลาง อ.ลําปลายมาศ  จ. บุรีรัมย์

จํานวน 160,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสระนํ้า
หนองกระทุ่ม หมู่ที่ 3 บ้านสําโรง ต. โคกกลาง อ.ลําปลายมาศ จ. บุรีรัมย์  
- ขุดดินปรับพื้นที่ขนาดกว้าง  5.00  เมตร  ยาว  616  เมตร  ลึก
เฉลี่ย 1.20  เมตร  หรือมีปริมาณดินไม่น้อยกว่า  3,696 ลบ.ม. พร้อม
ปรับแต่งคันดินโดยรอบให้เรียบร้อย  ติดตั้งป้ายโครงการ  1  ป้าย  (ราย
ละเอียดตามแบบแปลนของอบต. โคกกลาง กําหนด)
ฐานอํานาจ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561ถึง2564)  เพิ่ม
เติม  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 2  พ.ศ. 2561 หน้าที่  70  ลําดับที่  2
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06. โครงการลงหินคลุกจากป่าโคกใหญ่ถึงหนองไผ่  หมู่ที่ 4  บ้านหนอง
ฟักทอง  ต.โคกกลาง  อ. ลําปลายมาศ จ. บุรีรัมย์

จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการลงหินคลุกจากป่าโคกใหญ่ถึงหนอง
ไผ่ หมู่ที่ 4 บ้านหนองฟักทอง ต.โคกกลาง อ. ลําปลายมาศ จ. บุรีรัมย์  
- ขนาดกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  655.00  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.10
  เมตร  หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า  262.00  ลบ.ม. พร้อมปรับ
แต่งหินคลุกให้เรียบร้อย  ติดตั้งป้ายโครงการ  1  ป้าย  (รายละเอียดตาม
แบบแปลนของอบต. โคกกลาง กําหนด)
ฐานอํานาจ 
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561ถึง2564)  เพิ่ม
เติม  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  2  พ.ศ. 2561  หน้าที่  75  ลําดับที่  4

07. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายพันธ์  ขุนวงค์ถึง
บ้านนายสมาน  คําโพล้ง  หมู๋ที่ 4  บ. หนองฟักทอง  ต.โคกกลาง  อ. ลํา
ปลายมาศ จ. บุรีรัมย์

จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจาก
บ้านนายพันธ์ ขุนวงค์ - บ้านผู้ช่วยสมาน คําโพล้ง หมู๋ที่ 4 บ. หนองฟัก
ทอง ต.โคกกลาง อ. ลําปลายมาศ จ. บุรีรัมย์   
- ขนาดกว้าง   5.00  เมตร  ยาว  77.00  เมตร  หนา 0.15    เมตร  หรือ
มีปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า 385.00  ตารางเมตร  พร้อมลงหินคลุก
ไหล่ทางข้างละ 0.50  เมตร  หรือตามความเหมาะสมของพื้นที่  ติดตั้งป้าย
โครงการ  1  ป้าย  (รายละเอียดตามแบบแปลนของอบต
. โคกกลาง กําหนด)
ฐานอํานาจ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561ถึง2564)  เพิ่ม
เติม  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561  หน้าที่  75  ลําดับที่   5

08. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากนานายแกว  สงครามรอด 
- ลําห้วยตราด  หมู่ที่ 5  บ. ดอนลอย  ต.โคกกลาง  อ. ลําปลายมาศ จ. 
บุรีรัมย์

จํานวน 234,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากนานาย
แกว สงครามรอด - ลําห้วยตราด หมู่ที่ 5 บ. ดอนลอย ต.โคกกลาง อ. ลํา
ปลายมาศ จ. บุรีรัมย์ 
- จุดเริ่มต้น  จากนานายนายแกว สงครามรอด - ลําห้วยตราด  ขนาด
กว้าง  4.00  เมตร  ยาว  111.00 เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือมี
ปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า  444.00  ตารางเมตร  พร้อมลงหินคลุกไหล่
ทางข้างละ  0.50  เมตร  หรือตามความเหมาะสมของพื้นที่  ติดตั้งป้าย
โครงการ  1  ป้าย  (รายละเอียดตามแบบแปลนของอบต
. โคกกลาง กําหนด)
ฐานอํานาจ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561ถึง2564)  เพิ่ม
เติม  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561  หน้าที่  75  ลําดับที่   6
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09. โครงการก่อสร้างฝายกั้นนํ้าวางท่อ คสล. ลําห้วยน้อย  หมู่ที่ 5 บ. ดอน
ลอย ต.โคกกลาง  อ. ลําปลายมาศ จ. บุรีรัมย์

จํานวน 116,000 บาท

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายกั้นนํ้าวางท่อ  คสล.ลําห้วย
น้อย หมู่ที่ 5 บ. ดอนลอย ต.โคกกลาง อ. ลําปลายมาศ จ. บุรีรัมย์    
- จุดที่ 1  วางท่อ  คสล. 0.80 เมตร  จํานวน  2  แถวๆละ  5
  ท่อน  รวม 10  ท่อน  พร้อมงานถมดินขนาดกว้าง  4.00
  เมตร  ยาว  18.00  เมตร  สูงเฉลี่ย  1.50  เมตร  ลาดเอียง  1:1  มี
ปริมาณดินถม  143.00  ลบ.ม.
- จุดที่ 2 วางท่อ  คสล. 0.80 เมตร  จํานวน  2  แถวๆละ  5
  ท่อน  รวม 10  ท่อน  พร้อมงานถมดินขนาดกว้าง  4.00
  เมตร  ยาว  18.00  เมตร  สูงเฉลี่ย  2.50 เมตร  ลาดเอียง  1:1  มี
ปริมาณดินถม  287.00  ลบ.ม.
- จุดที่ 3 วางท่อ  คสล. 0.80 เมตร  จํานวน  2  แถวๆละ  5
  ท่อน  รวม 10  ท่อน  พร้อมงานถมดินขนาดกว้าง  4.00
  เมตร  ยาว  18.00  เมตร  สูงเฉลี่ย  1.50 เมตร  ลาดเอียง  1:1  มี
ปริมาณดินถม  143  ลบ.ม.หรือตามความเหมาะสมของพื้นที่  ติดตั้งป้าย
โครงการ  1  ป้าย  (รายละเอียดตามแบบแปลนของอบต
. โคกกลาง กําหนด)
ฐานอํานาจ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561ถึง2564)  เพิ่ม
เติม  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  2  พ.ศ. 2561  หน้าที่  70   ลําดับที่  3    

10. โครงการก่อสร้างศาลาประชาคมประจําหมู่บ้านโกรกประดู่ หมู่ที่ 6 บ. 
โกรกประดู่  ต.โคกกลาง  อ. ลําปลายมาศ จ. บุรีรัมย์

จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างศาลาประชาคมประจําหมู่บ้าน
โกรกประดู่ หมู่ที่ 6 บ. โกรกประดู่ ต.โคกกลาง อ. ลําปลายมาศ จ
. บุรีรัมย์  ขนาดกว้าง  7.00  ยาว   12.00  เมตร   สูง  3.00  เมตร มี
พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า  84.00  ตารางเมตร   ติดตั้งป้ายโครงการ  1
  ป้าย  (รายละเอียดตามแบบแปลนของอบต. โคกกลาง กําหนด)
ฐานอํานาจ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561ถึง2564)  เพิ่ม
เติม  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561  หน้าที่  76  ลําดับที่  7

11. โครงการงานลงหินคลุกเส้นทางเรียบเหมืองสาธารณะจากถนนไปบ้าน
หนองกระทุ่มถึง - ร.ร. ลําปลายมาศพัฒนา หมู่ที่ 7 บ้านกวางงอย ต
.โคกกลาง  อ. ลําปลายมาศ จ. บุรีรัมย์

จํานวน 279,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเส้นทาง
เรียบเหมืองสาธารณะระหว่างแยกบ้านหนองกระทุ่ม - รร. ลําปลายมาศ
พัฒนา หมู่ที่ 7 บ้านกวางงอย ต.โคกกลาง อ. ลําปลายมาศ จ. บุรีรัมย์ 
- จุดเริ่มต้น  จากนานางลา  ชํานาญจิตถึงนานายวันชัย นิลพยัคฆ์  ขนาด
กว้าง  3.00 เมตร  ยาว  1,625.00  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.10  เมตร  หรือ
มีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 487.50   ลบม.  พร้อมปรับแต่งหินคุลกให้
เรียบร้อย  ติดตั้งป้ายโครงการ  1  ป้าย  (รายละเอียดตามแบบแปลนของ
อบต. โคกกลาง กําหนด)
ฐานอํานาจ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561ถึง2564)  เพิ่ม
เติม  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561  หน้าที่  76  ลําดับที่  9
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12. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากที่นางเครือ   ทองอยู่ - ที่
นายยศ  ชํานาญพนา หมู่ที่ 7 บ้านกวางงอย  ต.โคกกลาง  อ. ลําปลายมาศ จ. 
บุรีรัมย์

จํานวน 71,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากที่
นางเครือ ทองอยู่ - ที่นายยศ ชํานาญพนา หมู่ที่ 7 บ้านกวางงอย ต
.โคกกลาง อ. ลําปลายมาศ จ. บุรีรัมย์  ขนาดกว้าง  4.00
 เมตร  ยาว 34.00  เมตร  หนา 0.15  เมตร  หรือมีปริมาณคอนกรีตไม่
น้อยกว่า  136.00  ตารางเมตร  พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางข้างล่ะ  0.50
  เมตร  หรือตามความเหมาะสมของพื้นที่  (รายละเอียดตามแบบแปลน
ของอบต. โคกกลาง กําหนด)
ฐานอํานาจ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561ถึง2564)  เพิ่ม
เติม  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  2 พ.ศ. 2561 หน้าที่  76  ลําดับที่  10

13. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากซุ้มประตูทางเข้าหมู่บ้าน
ถึงบ้านนางเวียง  เคล็ป หมู่ที่ 8  บ้านหนองโดนน้อย  ต.โคกกลาง  อ. ลํา
ปลายมาศ จ. บุรีรัมย์

จํานวน 350,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากซุ้ม
ประตูทางเข้าหมู่บ้านถึงบ้านนางเวียง เคล็ป หมู่ที่ 8 บ้านหนองโดนน้อย ต
.โคกกลาง อ. ลําปลายมาศ จ. บุรีรัมย์  ขนาดกว้าง  5.00
  เมตร  ยาว  134.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือมีปริมาณคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า  670.00  ตาราเมตร  พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางข้างละ  0.50
  เมตร  หรือตามความเหมาะสมของพื้นที่  ติดตั้งป้ายโครงการ  1
  ป้าย  (รายละเอียดตามแบบแปลนของอบต. โคกกลาง กําหนด)
ฐานอํานาจ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561ถึง2564)  เพิ่ม
เติม  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561  หน้าที่  76  ลําดับที่  11 

14. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายวารุพงษ์  บ่อ
ไทยถึงบ้านนายทองดี ทัศไพร หมู่ที่ 9 บ้านหนองขวาง ต.โคกกลาง  อ. ลํา
ปลายมาศ จ. บุรีรัมย์

จํานวน 169,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายวา
รุพงษ์ บ่อไทยถึงบ้านนายทองดี ทัศไพร หมู่ที่ 9 บ้านหนองขวาง ต
.โคกกลาง อ. ลําปลายมาศ จ. บุรีรัมย์  ขนาดกว้าง  3.00
  เมตร  ยาว 109.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือมีปริมาณคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 327.00  ตารางเมตร  พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางข้างละ  0.50
  เมตร  หรือตามความเหมาะสมของพื้นที่   ติดตั้งป้ายโครงการ  1
  ป้าย  (รายละเอียดตามแบบแปลนของอบต. โคกกลาง กําหนด)
ฐานอํานาจ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561ถึง2564)  เพิ่ม
เติม  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 2  พ.ศ. 2561  หน้าที่  77  ลําดับที่  12 
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15. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางวันดี  ผมทํา - 
บ้านนายพรม  อุริพันธ์  หมู่ที่ 9  บ้านหนองขวาง  ต.โคกกลาง  อ. ลําปลาย
มาศ จ. บุรีรัมย์

จํานวน 182,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กจากบ้านนางวันดี ผมทํา - บ้านนายพรม อุริพันธ์ หมู่ที่ 9 บ้านหนอง
ขวาง ต.โคกกลาง อ. ลําปลายมาศ จ. บุรีรัมย์  ขนาดกว้าง  4.00
  เมตร  ยาว  86.00 เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือมีปริมาณคอนกรีตไม่
น้อยกว่า   344.00  ตารางเมตร  พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางข้างละ  0.50
  เมตร  หรือตามความเหมาะสมของพื้นที่  ติดตั้งป้ายโครงการ  1
  ป้าย  (รายละเอียดตามแบบแปลนของอบต. โคกกลาง กําหนด)
ฐานอํานาจ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)  เพิ่ม
เติม  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 2  พ.ศ. 2561  หน้าที่  77  ลําดับที่ 13

16. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางอําพร  ถิ่นสูงเนิน
ถึงบ้านนายสมศักดิ ปานกลาง  หมู่ที่ 10 บ. หนองพลวง  ต.โคกกลาง  อ. ลํา
ปลายมาศ จ. บุรีรัมย์

จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจาก
บ้านนางอําพร ถิ่นสูงเนินถึงบ้านนายสมศักดิ ปานกลาง หมู่ที่ 10 บ. หนอง
พลวง ต.โคกกลาง อ. ลําปลายมาศ จ. บุรีรัมย์    ขนาดกว้าง  4.00
  เมตร  ยาว 141.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือมีปริมาณคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า  564.00  ตารางเมตร  พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางข้าง
ละ  0.50  เมตร  หรือตามความเหมาะสมของพื้นที่  ติดตั้งป้าย
โครงการ  1  ป้าย  (รายละเอียดตามแบบแปลนของอบต
. โคกกลาง กําหนด)
ฐานอํานาจ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561ถึง2564)  เพิ่ม
เติม  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  2 พ.ศ. 2561  หน้าที่  77  ลําดับที่ 14  

17. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสามแยกบ้านนางรวง  
เติมเทียน - บ้านนางสายรุ้ง  โรมกลาง หมู่ที่ 10 บ้านหนองพลวง  ต
.โคกกลาง  อ. ลําปลายมาศ จ. บุรีรัมย์

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจาก
สามแยกบ้านนางรวง เติมเทียน - บ้านนางสายรุ้ง โรมกลาง หมู่ที่ 10 บ้าน
หนองพลวง ต.โคกกลาง อ. ลําปลายมาศ จ. บุรีรัมย์   ขนาดกว้าง 4.00
  เมตร  ยาว  24.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือมีปริมาณคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า  96.00 ตารางเมตร  พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางข้างละ  0.50
  เมตร  หรือตามความเหมาะสมของพื้นที่  (รายละเอียดตามแบบแปลน
ของอบต. โคกกลาง กําหนด)
ฐานอํานาจ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561ถึง2564)  เพิ่ม
เติม  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  2 พ.ศ. 2561 หน้าที่  77 ลําดับที่  15
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18. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางภรณ์ชนก  สา
โรจน์ถึงบ้านนายเสนอ นาคินชาติ  หมู่ที่ 11 บ. เก่า  ต.โคกกลาง  อ. ลํา
ปลายมาศ จ. บุรีรัมย์

จํานวน 350,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจาก
บ้านนางภรณ์ชนก สาโรจน์ถึงบ้านนายเสนอ นาคินชาติ หมู่ที่ 11 บ
. เก่า ต.โคกกลาง อ. ลําปลายมาศ จ. บุรีรัมย์   ขนาดกว้าง  4.00
 เมตร  ยาว  165.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือมีปริมาณคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 660.00 ตารางเมตร  พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางข้างละ  0.50
  เมตร  หรือตามความเหมาะสมของพื้นที่  ติดตั้งป้ายโครงการ  1
  ป้าย  (รายละเอียดตามแบบแปลนของอบต. โคกกลาง กําหนด)
ฐานอํานาจ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561ถึง2564)  เพิ่ม
เติม  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  2 พ.ศ. 2561  หน้าที่  78 ลําดับที่  16    

19. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากศูนย์เด็กเล็กถึงหน้าวัด
โคกกลาง  หมู่ที่  12 บ้านโคกกลางน้อย  ต. โคกกลาง  อ. ลําปลายมาศ จ. 
บุรีรัมย์

จํานวน 350,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจาก
ศูนย์เด็กเล็กถึงหน้าวัดโคกกลาง หมู่ที่ 12 บ้านโคกกลางน้อย ต
. โคกกลาง อ. ลําปลายมาศ จ. บุรีรัมย์ 
- ขนาดกว้าง  3.00  เมตร  ยาว  228.00  เมตร  หนา  0.15 เมตร  หรือ
มีปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า  684.00  ตารางเมตร  พร้อมลงหินคลุก
ไหล่ทางหนึ่งข้าง 0.50  เมตร  หรือตามความเหมาะสมของพื้นที่  ติดตั้ง
ป้ายโครงการ  1  ป้าย  (รายละเอียดตามแบบแปลนของอบต
. โคกกลาง กําหนด)
ฐานอํานาจ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561ถึง2564)  เพิ่ม
เติม  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561 หน้าที่  78 ลําดับที่ 17    

20. โครงการงานถนนหินคลุกข้างเหมืองนํ้าสาธารณะจากถนนไปบ้าน
หนองกระทุ่มถึงร.ร. ลําปลายมาศพัฒนา หมู่ที่  13  บ้านกวางงอย  ต
.โคกกลาง  อ. ลําปลายมาศ จ. บุรีรัมย์

จํานวน 279,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการงานถนนหินคลุกข้างเหมืองนํ้าสาธารณะ
จากถนนไปบ้านหนองกระทุ่มถึงร.ร. ลําปลายมาศพัฒนา หมู่ที่ 13
 บ้านกวางงอย ต.โคกกลาง อ. ลําปลายมาศ จ. บุรีรัมย์ 
- จุดเริ่มต้น จากนานายวันชัย  นิลพยัคฆ์ถึงนา  นายอุ้ย  ดวงสูง
เนิน  ขนาดกว้าง   3.00  เมตร  ยาว 1,625.00  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.10
 เมตร  หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า  487.50 ลบ.ม. พร้อมตกแต่ง
หินคลุกให้เรียบร้อย   ติดตั้งป้ายโครงการ  1  ป้าย  (รายละเอียดตามแบบ
แปลนของอบต. โคกกลาง กําหนด)
ฐานอํานาจ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561ถึง2564)  เพิ่ม
เติม  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  2  พ.ศ. 2561 หน้าที่  78  ลําดับที่  18
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21. โครงการงานถนนหินคลุกรอบหนองหีบ  หมู่ที่ 13  บ้านกวางงอยพัฒนา 
 ต.โคกกลาง  อ. ลําปลายมาศ จ. บุรีรัมย์

จํานวน 71,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการถนนหินคลุกรอบหนองหีบ หมู่ที่ 13
 บ้านกวางงอยพัฒนา ต.โคกกลาง อ. ลําปลายมาศ จ. บุรีรัมย์  
- จุดเริ่มต้น  จากที่นายทองดํา  เตียงงา  ถึงที่  นายวิชัย  กุ้งมะเริง  ขนาด
กว้าง  3.00  เมตร  ยาว   414.00  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.10  เมตร  หรือ
มีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า  124.20  ลบ.ม.  พร้อมปรับแต่งหินคลุกให้
เรียบร้อย  (รายละเอียดตามแบบแปลนของอบต. โคกกลาง กําหนด)
ฐานอํานาจ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561ถึง2564)  เพิ่ม
เติม  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561  หน้าที่  78 ลําดับที่ 19

22. โครงการปรับปรุงฝั่งลําห้วยท่าโพธิ จากนานางนิยม  นาศา  - นานายทา  
นาศา หมู่ที่ 14  บ้านใหม่ขี้นตุ๋น  ต.โคกกลาง  อ. ลําปลายมาศ จ. บุรีรัมย์

จํานวน 175,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการปรับปรุงฝั่งลําห้วยท่าโพธิ จากนานาง
นิยม นาศา - นานายทา นาศา หมู่ที่ 14 บ้านใหม่ขี้นตุ๋น ต.โคกกลาง อ. ลํา
ปลายมาศ จ. บุรีรัมย์  
- ขนาดกว้าง  5.00  เมตร  ยาว  1,500.00  เมตร  พร้อมวางท่อ คสล
. ขนาด  0.80  เมตร  จํานวน  3  จุด  งานเทพื้นข้างช่อง คสล
.  จํานวน  2  จุด  และลงหินคลุก  ขนาดกว้าง  4.00
  เมตร  ยาว  166.00  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.10  เมตร  หรือมีปริมาณหิน
คลุกไม่น้อยกว่า  66.40  ลบ.ม.  ปรับเกรดฝั่งลําห้วยและหินคลุกให้เรียบ
ร้อย   ติดตั้งป้ายโครงการ  1  ป้าย  (รายละเอียดตามแบบแปลนของอบต
. โคกกลาง กําหนด)
ฐานอํานาจ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561ถึง2564)  เพิ่ม
เติม  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  2 พ.ศ. 2561  หน้าที่  71  ลําดับที่  4

23. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไปที่สาธารณะป่าช้า  หมู่ที่  
15  บ. ไทรงาม  ต. โคกกลาง  อ. ลําปลายมาศ  จ. บุรีรัมย์

จํานวน 350,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไปที่
สาธารณะป่าช้า หมู่ที่ 15 บ. ไทรงาม ต. โคกกลาง อ. ลําปลายมาศ จ
. บุรีรัมย์ 
- จุดเริ่มต้น นานายจันดา  ชัยวงค์  ถึงนา  นายบุญชู มัติตะถัง  ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร  ยาว  165.00 เมตร  หนา 0.15เมตร  หรือมีปริมาณ
คอนกรีตไม่น้อยกว่า   660.00  ตารางเมตร  พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง
ข้างละ  0.50  เมตร  หรือตามความเหมาะสมของพื้นที่  ติดตั้งป้าย
โครงการ  1  ป้าย  (รายละเอียดตามแบบแปลนของอบต
. โคกกลาง กําหนด)
ฐานอํานาจ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)  เพิ่ม
เติม  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561 หน้าที่  79  ลําดับที่  20
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24. โครงการก่อสร้างศาลาประชาคมประจําหมู่บ้านร่มเย็น  หมู่ที่ 16  บ้าน
ร่มเย็น ต.โคกกลาง  อ. ลําปลายมาศ จ. บุรีรัมย์

จํานวน 250,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างศาลาประชาคมประจําหมู่
บ้าน หมู่ที่ 16 บ้านร่มเย็น ต.โคกกลาง อ. ลําปลายมาศ จ. บุรีรัมย์   ขนาด
กว้าง  6.00  เมตร  ยาว   10.50  เมตร  สูง  3.00  เมตร  มีพื้นที่ใช้สอย
ไม่น้อยกว่า  63.00  ตร.ม.  ติดตั้งป้ายโครงการ  1  ป้าย  (รายละเอียด
ตามแบบแปลนของอบต. โคกกลาง กําหนด)
ฐานอํานาจ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561ถึง2564)  เพิ่ม
เติม  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561 หน้าที่  79  ลําดับที่  21

25. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากโรงเรียนวัดโกรกประดู่ถึง
บ้านนางเฉลียว แก้วสมุทร หมู่ที่ 16  บ้านร่มเย็น ต.โคกกลาง  อ. ลําปลาย
มาศ จ. บุรีรัมย์

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจาก
โรงเรียนวัดโกรกประดู่ถึงบ้านนางเฉลียว แก้วสมุทร หมู่ที่ 16 บ้านร่ม
เย็น ต.โคกกลาง อ. ลําปลายมาศ จ. บุรีรัมย์  ขนาดกว้าง  5.00
  เมตร  ยาว  39.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือมีปริมาณคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 195.00  ตารางเมตร  พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางข้างละ 0.50
 เมตร  หรือตามความเหมาะสมของพื้นที่  (รายละเอียดตามแบบแปลน
ของอบต. โคกกลาง กําหนด)
ฐานอํานาจ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561ถึง2564)  เพิ่ม
เติม  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561  หน้าที่ 79  ลําดับที่  22

26. โครงการก่อสร้างศูนย์เรียนรู้การปลูกผักปลอดสารพิษ จํานวน 300,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์เรียนรู้การปลูกผักปลอด
สารพิษ  อบต. โคกกลาง  อ. ลําปลายมาศ  จ. บุรีรัมย์    ขนาด
กว้าง   6.00  เมตร  ยาว  20.00  เมตร  จํานวน  3  โรง พร้อมระบบนํ้า
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์  ติดตั้งป้ายโครงการ  1  ป้าย  (รายละเอียดตาม
แบบแปลนของอบต. โคกกลาง กําหนด)
ฐานอํานาจ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561ถึง2564)  เพิ่ม
เติม  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561  หน้าที่  80 ลําดับที่  27

27. โครงการก่อสร้างห้องนํ้า - ห้องส้วมประจํา อบต. โคกกลาง  อ.ลําปลาย
มาศ  จ.บุรีรัมย์

จํานวน 350,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องนํ้า - ห้องส้วมประจํา อบต
. โคกกลาง อ.ลําปลายมาศ จ.บุรีรัมย์    
- ขนาดกว้าง  4.00  เมตร   ยาว  12.00  เมตร   จํานวน   8  ห้อง  (ราย
ละเอียดตามแบบแปลนของอบต. โคกกลาง กําหนด)
ฐานอํานาจ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561ถึง2564)  เพิ่ม
เติม  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561 หน้าที่  80 ลําดับที่  28
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28. เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคา( ค่า K ) จํานวน 300,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้  
- ฐานอํานาจ
- เป็นไปตามหนังสือ  กค. (กวจ) 0405.2/ว110  ลงวันที่ 5
  มีนาคม  2561 เรื่องแนวทางปฏิบัติในการกําหนดเงื่อนไขและหลัก
เกณฑ์สัญญาแบบปรับราคาได้(ค่า K)

29. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไปที่สาธารณะป่าช้า จากนา
นายบุญชู  มัตธิตะถัง - นานางพวง  ซึ่งรัมย์  หมู่ที่ 6  ต. บ้านโกรกประดู่ ต
.โคกกลาง  อ. ลําปลายมาศ  จ. บุรีรัมย์

จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไปที่
สาธารณะป่าช้า จากนานายบุญชู มัตธิตะถัง - นานางพวง ซึ่งรัมย์ หมู่ที่ 6
 ต. บ้านโกรกประดู่ ต.โคกกลาง อ. ลําปลายมาศ จ. บุรีรัมย์  ขนาด
กว้าง  4.00  เมตร  ยาว  71.00  เมตร  หนา 0.15  เมตร  เมตร  มีพื้นที่
ใช้สอยไม่น้อยกว่า  284.00   ตารางเมตร  ติดตั้งป้ายโครงการ  1
  ป้าย  (รายละเอียดตามแบบแปลนของอบต. โคกกลาง กําหนด)
ฐานอํานาจ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561ถึง2564)  เพิ่ม
เติม  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 2  พ.ศ. 2561  หน้าที่ 76 ลําดับที่  8

30. โครงการก่อสร้างป้ายบอกทางแยกและบอกหมู่บ้านในเขตตําบล
โคกกลาง  อ. ลําปลายมาศ  จ. บุรีรัมย์

จํานวน 200,000 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างป้ายบอกทางแยกและบอกหมู่
บ้านในเขตตําบลโคกกลาง อ. ลําปลายมาศ จ. บุรีรัมย์   
- ป้ายใหญ่  ขนาดกว้าง  2.10  เมตร  ยาว  3.00  เมตร   จํานวน  3  จุด
- ป้ายบอกหมู่บ้าน  ขนาดกว้าง  0.60  เมตร  ยาว  1.80
  เมตร  จํานวน  13  ป้าย 
- ป้ายบอกทาง  ขนาดกว้าง  0.75  เมตร  ยาว  2.10  เมตร  จํานวน  2
  ป้าย   (รายละเอียดตามแบบแปลนของอบต. โคกกลาง กําหนด)
ฐานอํานาจ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561ถึง2564)  เพิ่ม
เติม  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 2  พ.ศ. 2561  หน้าที่  80 ลําดับที่  29
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งบเงินอุดหนุน รวม 175,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 175,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

01. อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงตํ่า หมู่ที่ 14  บ้านขี้ตุ๋นใหม่  ต
.โคกกลาง อ. ลําปลายมาศ จ. บุรีรัมย์

จํานวน 175,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนสํานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาลําปลาย
มาศตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงตํ่า หมู่ที่ 14 บ้านขี้ตุ๋นใหม่ ต
.โคกกลาง อ. ลําปลายมาศ จ. บุรีรัมย์ 
- งานปักเสาไฟฟ้าแรงตํ่า  จํานวน   18  ต้น พร้อมอุปกรณ์ครบชุด  ตาม
แบบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาลําปลายมาศ  (รายละเอียดตามแบบ
แปลนของอบต. โคกกลาง กําหนด)
- จุดที่ 1  จากที่นางนิยม  นาสา  ถึงที่นางวรรภา  นาราช
- จุดที่่ 2  จากที่นายเขียน  เกิดกาหลง  ถึงที่  นางติ๊ก  สุุมรัมย์
- จุดที่ 3 จากที่  นายเขียน  เกิดกาหลง  ถึงที่  นางคูน  สอนไธสง    
ฐานอํานาจ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561ถึง2564)  เพิ่ม
เติม  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 2  พ.ศ. 2561  หน้าที่  86 ลําดับที่  1

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 193,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 180,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 160,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียม   ค่าโฆษณา
และเผยแพร่ค่าจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร   ค่าล้างอัดฟิล์มและ
ขยายภาพ  ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกมาดําเนินการ และรายการอื่นที่
เกี่ยวข้องและจําเป็น  ฯลฯ
ฐานอํานาจ
- เป็นไปตามระเบียบกระทวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4
/ว1452 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม  พ.ศ.2541 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง
เหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท 0808.2/ว1536  ลงวัน
ที่  19  มีนาคม  2561  เรื่อง  หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายลักษณะค่าใช้
สอบ  วัสดุ  และค่าสาธารณูปโภค 
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไป
ราชการของพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง ฯลฯ 
ฐานอํานาจ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น   (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่4) พ.ศ. 2561

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เช่น  ค่าป้าย
โครงการ  ค่าอาหารและนํ้าดื่ม  ค่าอาหารและเครื่องดื่ม  การจัดซื้อพันธุ์
กล้าไม้ วัสดุและอุปกรณ์อื่่น ๆ ที่จําเป็นที่ใช้ในโครงการ ฯลฯ
ฐานอํานาจ 
- เป็นไปตามหนังสือด่วนที่สุดที่ มท. 0891.4/ว 164 ลงวันที่ 26
 มกราคม 2558  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  ที่ มท
 0801.2/ว1060 ลงวันที่  31 พฤษภาคม 2559
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท. 0313.4/ว 1347 ลงวัน
ที่ 19 พ.ค. 2541 เรื่องค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว 3722 ลงวัน
ที 10 สิงหาคม 2555 เรือง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการ
จัดงานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
- เป็นไปตามหนังสือกระทวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่ มท 0310.4/ว
 2128  ลงวันที่  31 กรกฎาคม  2557  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561ถึง2564)  หน้าที่  93
  ลําดับที่ 9

โครงการอบรมให้ความรู้ปลูกผักไร้สารพิษในชุมชน จํานวน 100,000 บาท
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการโครงการอบรมให้ความรู้ปลูก
ผักไร้สารพิษในชุมชน  เช่น  ค่าป้ายโครงการ  ค่าเช่าสถานที่  ค่า
วิทยากร  ค่าอาหารและนํ้าดื่ม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าวัสดุและ
อุปกรณ์อื่นๆที่จําเป็นต้องใช้ในการจัดโครงการ ฯลฯ
ฐานอํานาจ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท. 0313.4/ว 1347 ลงวัน
ที่ 19 พ.ค. 2541 เรื่องค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว 3722 ลงวัน
ที 10 สิงหาคม 2555 เรือง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการ
จัดงานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561ถึง2564) เพิ่ม
เติม  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561  หน้าที่  72  ข้อที่  1
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ทรัพย์สิน
ขององค์การบริหารส่วนตําบล เช่น โต๊ะเก้าอี้ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่อง
คอมพิวเตอร์  เครื่องถ่ายเอกสาร หรืออื่นๆ ฯลฯ
ฐานอํานาจ  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท 0808.2/ว1536  ลงวัน
ที่  19  มีนาคม  2561  เรื่อง  หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายลักษณะค่าใช้
สอบ  วัสดุ  และค่าสาธารณูปโภค 

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกระดาษ   ดินสอ  ปากกา  ไม้บรรทัด  ยางลบ  คลิป
  เป๊ก  เข็มหมุด  เทป  กระดาษคาร์บอน  ลวดเย็บ
กระดาษ  กาว  แฟ้ม  สมุดบัญชี  สมุดประวัติราชการ  แบบพิมพ์
ต่างๆ  ตรายาง  ซอง  ธงชาติ  มู่ลี่  พรม  เครื่องคํานวณเลข  กระดาน
ไวท์บอร์ด  ผ้าม่าน  มูลี่  ฯลฯ และวัสดุสํานักงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ฐานอํานาจ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่มท
 0808.2/ว1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559  เรื่องแนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ

วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรูพืช พันธุ์พืช พันธุ์
สัตว์ วัสดุเพาะชํา อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช ผ้าใบหรือพลาสติก สปริง
เกอร์ จอบ เสียม ฯลฯ และวัสดุการเกษตรอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ฐานอํานาจ  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่มท
 0808.2/ว1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559  เรื่องแนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นเทปบันทึกข้อมูล แผ่นหรือ
จานบันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง แป้น
พิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป ฯลฯ และวัสดุคอมพิวเตอร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ฐานอํานาจ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่มท
 0808.2/ว1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559  เรื่องแนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
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งบลงทุน รวม 13,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 13,000 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องตัดหญ้า จํานวน 13,000 บาท
- เพื่อจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน จํานวน  1
  เครื่อง ราคา 13,000  บาท  โดยคุณลักษณะ  ดังนี้
1. เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบเข็นชนิดสูบนอน 
2. เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า  3.5  แรงม้า 
3. รัศมีตัดหญ้าได้กว้างไม่น้อยกว่า  18 นิ้ว 
4. อื่นๆ ฯลฯ  (รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ประจําปี พ.ศ
.2561)
ฐานอํานาจ
- เป็นไปตามหนังสือ  ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว1248  ลงวันที่  27
  มิถุนายน  2559  เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี พ.ศ.2561)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)  เพิ่ม
เติม  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 2  พ.ศ. 2561 บัญชีครุภัณฑ์ แผนงานการ
เกษตร  หน้าที่  92 ลําดับที่  1

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 23,614,315 บาท

งบกลาง รวม 23,614,315 บาท
งบกลาง รวม 23,614,315 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 113,958 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม สําหรับส่วนของนายจ้างให้
แก่สํานักงานประกันสังคม   ( ค่าตอบแทนพนักงานจ้างรวมค่าครองชีพชั่ว
คราว  เป็นเงิน   2,166,360  X5%  เป็นเงิน  108,318  บาท     ค่า
ตอบแทนพนักงานจ้างตําแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  กรมจัดสรรเดือน
ละ 9,400  รวมเป็นเงิน  112,80 X 5% = 5,640  บาท(เงินประกัน
สังคมครูผูู้ดูแลเด็ก) รวมเงินประกันสังคมทั้งสิ้น 113,958  บาท  
ฐานอํานาจ
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ด่วนที่สุด ที่ มท
 0809.5/ ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท
 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 13,332,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุในพื้นที่ตําบลโคกกลาง  จํานวน  1,692  คน  
ฐานอํานาจ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์
เพื่อการยังชีพของ อปท พ.ศ.2548
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจฯ พ.ศ. 2542  มาตรา 16
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561ถึง2564)  หน้าที่  94
 ลําดับที่ 2   
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เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 8,409,600 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้พิการตามบัญชีประกาศรายชื่อผ้มีสิทธิรับเงินเบี้ย
ยังชีพผู้พิการในพื้นที่ตําบลโคกกลาง จํานวน 876  คนๆ ละ 800
 บาท/เดือน/ปี  เป็นเงิน  8,409,600  บาท
ฐานอํานาจ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์
เพื่อการยังชีพของ อปท พ.ศ.2548
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจฯ พ.ศ. 2542  มาตรา 16 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561ถึง2564)   หน้าที่ 94
  ข้อที่ 3  

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 90,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์จํานวน 15 คน ๆ ละ 500
 บาท/เดือน/ปี
ฐานอํานาจ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์
เพื่อการยังชีพของ อปท พ.ศ. 2548
- เป็นไปตามภารกิจถ่ายโอน  มาตรา 16  แห่ง พ.ร.บ. กําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.  2542  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561ถึง2564) หน้าที่  94
  ลําดับที่ 1

สํารองจ่าย จํานวน 459,427 บาท
- เพื่อใช้ในกรณีที่จําเป็นเร่งด่วน ในเขตพื้นที่ตําบล
โคกกลาง เช่น อุทกภัย วาตภัย หรือกรณีเร่งด่วนอื่นฯในเขตพื้นที่กรณีที่มี
สาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ฯลฯ 
ฐานอํานาจ
- เป็นไปตามหนังสือด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ ว 667 ลงวันที่ 12
 มีนาคม 2545 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 3215  ลงวันที่  6 มิถุนายน  2559  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่ มท
 0891.2/ว76  ลงวันที่  13  มกราคม  2558 

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมน จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนในตําบลโคกกลาง
ฐานอํานาจ
- เป็นไปตามหนังสือด่วนที่สุดที่ มท 0891.4/ว2502 ลงวันที่ 20
 สิงหาคม  2553
- เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 29
 มิถุนายน  2553 เห็นชอบแนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมทบ
งบประมาณกองทุนสว้สดิการชุมชน
- เป็นไปตามตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561ถึง2564)  เพิ่ม
เติม  เปลี่ยนแปลง ฉบับ ที่ 2 หน้าที่  68  ลําดับที่  1
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เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ จํานวน 150,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพโคกกลาง ตั้ง
ไว้ 150,000 บาท
ฐานอํานาจ 
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่ง
ชาติ เรื่อง  การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับใน
ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561ถึง2564)  หน้าที่ 94
 ลําดับที่ 4

เงินสมทบโครงการเศรษฐกิจชุมชน จํานวน 600,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบโครงการเศรษฐกิจชุมชน (ชดใช้เงิน
คืน) จํานวน  600,000  บาท
ฐานอํานาจ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดําเนินงานโครงการ
เศรษฐกิจชุมชน พ.ศ. 2541  ลงวันที่  15  กันยายน  2541 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0310.3/ว0132  ลงวัน
ที่  11 มกราคม  2551  เร่ื่องการแจ้งแนวทางการดําเนินโครงการ
เศรษฐกิจชุมชน
- เป็นไปตามตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561ถึง2564
)  หน้าที่ 94 ลําดับที่ 6

เงินช่วยพิเศษ จํานวน 50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าทําศพให้แก่พนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง ที่เสีย
ชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่
ฐานอํานาจ
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จบํานาญ
และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างของส่วนราช
การ พ.ศ. 2526 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2536

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 209,330 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นใน
อัตราร้อยละ 1 ของเงินรายได้  ( รายได้ไม่รวมเงินอุด
หนุน  20,933,000  X 1% =   209,330  บาท) 
ฐานอํานาจ
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 29 ลงวันที่  12 กรกฎาคม  2560
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น   ที่ มท
 0808.5/ว2305  ลงวันที่  26  กรกฎาคม  2561  เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปี  พ.ศ. 2562  เพื่อส่งเงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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