
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตําบลโคกกลาง
อําเภอ ลําปลายมาศ   จังหวัดบุรีรัมย์

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 55,153,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 9,908,110 บาท
งบบุคลากร รวม 7,191,480 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,607,920 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

1. เพือจ่ายเป็น
1.1 เงินเดือนนายก อบต.  เป็นเงิน  244,800  บาท  
1.2 เงินเดือนรองนายก อบต. จํานวน 2 คน  เป็นเงิน  269,280  บาท
2. ฐานอํานาจ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล  รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธาน
สภาองค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล สมาชิกองค์การบริหารบริหารส่วนตําบล  เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลและเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2554
 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ.2557

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
1. เพือจ่ายเป็น
1.1 ค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก อบต. เป็นเงิน  21,000  บาท  
1.2 ค่าตอบแทนประจําตําแหน่งรองนายก อบต. จํานวน 2 คน   เป็น
เงิน 21,120  บาท
2. ฐานอํานาจ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล  รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธาน
สภาองค์การบริหารส่วนตําบล  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล สมาชิกองค์การบริหารบริหารส่วนตําบล  เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล  และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ
.2554 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ.2557

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
1. เพือจ่ายเป็น
1.1 เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก อบต. เป็นเงิน  21,000  บาท  
1.2 เงินค่าตอบแทนพิเศษรองนายก อบต. จํานวน 2 คน  เป็น
เงิน 21,120  บาท
2. ฐานอํานาจ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล  รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธาน
สภาองค์การบริหารส่วนตําบล  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล สมาชิกองค์การบริหารบริหารส่วนตําบล  เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล  และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2554 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ.2557
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เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

1. เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายก อบต. เป็นเงิน 86,400
  บาท
2. ฐานอํานาจ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล  รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธาน
สภาองค์การบริหารส่วนตําบล  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล สมาชิกองค์การบริหารบริหารส่วนตําบล  เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล  และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2554 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ.2557

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 2,923,200 บาท
1. เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบต. ตามอัตราดังนี    
1.1 ค่าตอบแทนประธานสภา อบต. เป็นเงิน134,640   บาท
1.2 ค่าตอบแทนรองประธานสภา อบต. เป็นเงิน 110,160   บาท
1.3 ค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบต. จํานวน 30  คน เป็นเงิน  2,592,000
  บาท 
1.4 ค่าตอบแทนเลขานุการสภา อบต. เป็นเงิน 86,400   บาท
2. ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล  รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธาน
สภาองค์การบริหารส่วนตําบล  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล สมาชิกองค์การบริหารบริหารส่วนตําบล   เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลและเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2554
 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ.2557

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,583,560 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,851,560 บาท

1. เพือจ่ายเป็นค่าเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีของ
พนักงานส่วนตําบล  ดังนี
1.1 ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล  นักบริหารงานท้องถินระดับ
กลาง  เป็นเงิน  453,960  บาท  
1.2 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล  นักบริหารงานท้องถินระดับ
ต้น  เป็นเงิน  362,640  บาท
1.3 หัวหน้าสํานักปลัด  อํานวยการท้องถินระดับต้น   เป็นเงิน  336,360
  บาท   
1.4 นิติกรระดับชํานาญการ  เป็นเงิน  299,640  บาท 
1.5 นักทรัพยากรบุคคลระดับชํานาญการ  เป็นเงิน  311,640  บาท
1.6 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนระดับชํานาญการ  เป็นเงิน  299,640
   บาท  
1.7 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนระดับปฏิบัติการ  เป็นเงิน  266,080
  บาท
1.8 นักจัดการงานทัวไประดับปฏิบัติการ  เป็นเงิน  253,680  บาท  
1.9 เจ้าพนักงานธุรการระดับชํานาญงาน  เป็นเงิน  307,920   บาท
2. ฐานอํานาจ 
2.1  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล พ.ศ.2542  , หนังสือ
สํานักงาน กจ.กท. และ กอบต. ทีมท 0809.2/ว 138 ลงวันที  30
  ธันวาคม  2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
2.2 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดบุรีรัมย์  เรือง  หลัก
เกณฑ์และเงือนไขเกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีจ่ายเงินเดือนและ
ประโยชน์ตอบแทนอืน (ฉบับที 5) 

วันทีพิมพ์ : 16/11/2561  11:20:23 หน้า : 2/75



เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 84,000 บาท
1. เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนดังนี
1.1 ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล  นักบริหารงานท้องถินระดับ
กลาง จํานวน  1  อัตรา  เป็นเงิน  84,000  บาท
2. ฐานอํานาจ  ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
บุรีรัมย์  เรือง หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับการบริหารส่วนตําบล  ลงวัน
ที  24  ตุลาคม  2545  

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 168,000 บาท
1. เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งดังนี
1.1 ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล  นักบริหารงานท้องถินระดับ
กลาง  เป็นเงิน  84,000  บาท
1.2 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล  นักบริหารงานท้องถินระดับ
ต้น  เป็นเงิน  42,000  บาท
1.3 หัวหน้าสํานักปลัด  อํานวยการท้องถินระดับต้น  เป็นเงิน  42,000
  บาท 
2. ฐานอํานาจ 
2.1 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลท้องถิน  พ.ศ.2542
2.2 ประกาศ ก.อบต. จังหวัดบุรีรัมย์  เรือง  หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียว
กับอัตราเงินเดือนละวิธีการจ่ายเงินเดือน  และประโยชน์ตอบแทน
อืน (ฉบับที 6)  ลงวันที  17  พฤษภาคม  พ.ศ.2559
 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 432,000 บาท
1. เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างดังนี
1.1  พนักงานจ้างทัวไป  จํานวน   4  อัตรา  เป็นเงิน  432,000  บาท
2. ฐานอํานาจ  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
บุรีรัมย์  เรืองหลักเกณฑ์เกียวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที 3) ลงวันที  19
  สิงหาคม  พ.ศ.2557

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท
1. เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆของพนักงานจ้างดังนี
1.1 พนักงานจ้างทัวไป  จํานวน  4  อัตรา  เป็นเงิน  48,000  บาท
2.  ฐานอํานาจ  ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
บุรีรัมย์ เรือง  หลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง และพนักงาน
จ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลได้รับเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว (ฉบับ
ที 2)  ลงวันที  31  สิงหาคม  2558

งบดําเนินงาน รวม 2,630,430 บาท
ค่าตอบแทน รวม 627,630 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 273,630 บาท

1. เพือจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิน พนักงานจ้าง
2. ฐานอํานาจ
2.1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบ
แทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงาน
ส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้อง พ.ศ. 2557
2.2 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
บุรีรัมย์  เรือง  กําหนดมาตรฐานทัวไปเกียวกับหลักเกณฑ์และ
เงือนไข และวิธีการกําหนดประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นรางวัลประจําปีสําหรับพนักงานส่วนท้องถิน ลูกจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ.2558
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
1. เพือจ่ายเป็นค่าตอนแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
ส่วนตําบล พนักงานจ้าง ฯลฯ
2. ฐานอํานาจ
2.1 หนังสือที มท 0808.4/5597 ลงวันที 18  มิถุนายน  2553 เรืองการ
เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปก
ครองสว่นท้องถิน
2.2 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ
. 2559
  

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 294,000 บาท
1. เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน  ค่าเช่าซือบ้านของพนักงานส่วนตําบล  
2. ฐานอํานาจ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้า
ราชการส่วนท้องถิน  (ฉบับที 3) พ.ศ.2559

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท
1. เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหาร พนักงานส่วน
ตําบล  
2. ฐานอํานาจ
2.1. พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตรฉบับที 5 พ.ศ
. 2548
2.2 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
ของบุตรพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ.2541 แก้ไขเพิมเติม(ฉบับที 3)พ.ศ
.2549

ค่าใช้สอย รวม 1,662,800 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 250,000 บาท

1. เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่า
ธรรมเนียม ค่าโฆษณาและเผยแพร่   ค่าจัดทําสือประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าว
สาร  ค่าล้างอัดฟิล์มและขยายภาพ  ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกมาดําเนิน
การ และรายการอืนทีเกียวข้องและจําเป็น  ค่าบอกรับหนังสือพิมพ์  ค่าเช่า
เครืองถ่ายเอกสาร  ฯลฯ  
2. ฐานอํานาจ  
2.1 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด  ที มท 08087.2/ว  3523
   ลงวันที  20  มิถุนายน  2559  เรืองหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้สอย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้
สอย  วัสดุ  และค่าสาธารณูปโภค  
2.2 หนังสือ ที มท 0313.4/ว1452  ลว. 27 พฤษภาคม  พ.ศ.2541
  เรืองการเบิกเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
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รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 100,000 บาท
1.เพือจ่ายเป็น
1.1 ค่ารับรอง   ตังไว้    50,000  บาท  
เพือจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล  หรือคณะบุคคลทีมานิเทศ
งาน  ตรวจงานหรือเยียมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน  รวมทังเจ้าหน้าทีทีเกียว
ข้องในการร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เช่น  ค่าอาหาร  ค่าเครือง
ดืม  ค่าของขวัญ  ค่าใช้จ่ายทีเกียวเนืองในการเลียงรับรองและค่าบริการ
อืนทีจําเป็นต้องจ่ายเกียวกับการรับรอง  ฯลฯ
1.2  ค่าเลียงรับรอง   ตังไว้  50,000  บาท  
เพือจ่ายเป็นค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาส่วนตําบล  หรือคณะ
กรรมการทีได้รับการแต่งตังตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  คํา
สัง  หนังสือสังการ การประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถินกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิน กับรัฐ
วิสาหกิจหรือเอกชน ฯลฯ  เช่น  ค่าอาหาร  ค่าเครืองดืม  ค่าเครืองใช้ใน
เลียงรับรองและค่าบริการอืนทีจําเป็น  ฯลฯ
2. ฐานอํานาจ  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที  มท 0808.4ว2381  ลงวัน
ที  28 กรกฏาคม  2548  เรืองการตังงบประมาณและการเบิกจ่ายค่า
รับรอง หรือค่าเลียงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 300,000 บาท

1. เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  เช่น ค่าเบียเลียง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าลงทะเบียน ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ในการเดินทางไป
ราชการของผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วน
ตําบล พนักงานจ้าง ฯลฯ 
2. ฐานอํานาจ
2.1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน   (ฉบับที 3) พ.ศ.2559
2.2 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ.2557

2) ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี จํานวน 20,000 บาท
1. เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธีต่างๆ  ค่าพวงมาลัย  กระเช้า
ดอกไม้  ค่าพวงมาลา ฯลฯ และอืนๆทีเกียวข้อง   
2.  ฐานอํานาจ  หนังสือระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการเบิกค่าใช้
จ่าย  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0407/ว1284  ลงวันที  10
 พฤศจิกายน  253 เรืองการเบิกจ่ายค่าดอกไม้เพือส่งมอบให้บุคคล
ต่างๆ ค่าพวงมาลา และพานประดับพุ่มดอกไม้ 
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3) โครงการอบรมสัมนาและศึกษาดูงานประจําปีงบประมาณ 2561 จํานวน 450,000 บาท
1. เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการอบรมสัมนาและศึกษาดูงาน
ประจําปีงบประมาณ 2561 เช่น  ค่าป้ายโครงการ  ค่าเช่าสถานที  ค่า
วิทยากร  ค่าอาหารและนําดืม ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าวัสดุ ฯลฯ
 และอุปกรณ์อืนๆทีจําเป็นต้องใช้ในการจัดโครงการ 
2. ฐานอํานาจ
2.1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
2.2 หนังสือกระทรวงมหาดไทยที มท. 0313.4/ว 1347 ลงวันที 19 พ.ค
. 2541 เรืองค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน  
2.3 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว 3722 ลงวันที 10
 สิงหาคม 2555 เรือง ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
ต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  
3. ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564 ) ยุทธศาสตร์
ที 5  ข้อที  2  หน้าที  175

4) โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหาร  พนักงานส่วนตําบลและ
พนักงานจ้าง  ประจําปีงบประมาณ  2561

จํานวน 50,000 บาท

1. เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของ
ผู้บริหาร พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง เช่น  ค่าป้ายโครงการ  ค่า
เช่าสถานที  ค่าวิทยากร  ค่าอาหารและนําดืม ค่าอาหารว่างและเครือง
ดืม  ค่าวัสดุ ฯลฯ และอุปกรณ์อืนๆทีจําเป็นต้องใช้ในการจัดโครงการ 
2. ฐานอํานาจ
2.1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
2.2 หนังสือกระทรวงมหาดไทยที มท. 0313.4/ว 1347 ลงวันที 19 พ.ค
. 2541 เรืองค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน  
2.3 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว 3722 ลงวันที 10
 สิงหาคม 2555 เรือง ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
ต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  
3. ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564 ) ยุทธศาสตร์
ที 5  ข้อที  3 หน้าที  175

5) ค่าใช้จ่ายในการเลือกตัง จํานวน 350,000 บาท
1.  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
ตามทีคณะกรรมการเลือกตังกําหนด (กรณีครบวาระ  ยุบสภา  กรณีแทน
ตําแหน่งทีว่าง และกรณีคณะกรรมการสังให้มีการเลือกตังใหม่  และกรณี
อืนๆ ) อีกทังให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์  การรณรงค์  หรือการ
ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน  ให้ทราบถึงสิทธิและหน้าทีและการมีส่วน
ร่วมทางการเมืองในการเลือกตังสภาผู้แทนสภาราษฎรและหรือสมาชิก
วุฒิสภา  
2.  ฐานอํานาจ  พระราชบัญญัติการเลือกตังสมาชิกสภาท้องถินหรือผู้
บริหารท้องถินพ.ศ. 2554  วันที 11 ตุลาคม พ.ศ.2554  
3. ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564)  ยุทธศาสตร์
ที 4 ข้อที  5 หน้าที  124 
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6) โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านและประชาคมระดับตําบล จํานวน 30,000 บาท
1. เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านและ
ประชาคมระดับตําบล เช่น  ค่าป้ายโครงการ  ค่าเช่าสถานที  ค่า
วิทยากร  ค่าอาหารและนําดืม ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าวัสดุ  ฯลฯ
 และอุปกรณ์อืนๆทีจําเป็นต้องใช้ในโครงการ  
2. ฐานอํานาจ
2.1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
2.2 หนังสือกระทรวงมหาดไทยที มท. 0313.4/ว 1347 ลงวันที 19 พ.ค
. 2541 เรืองค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน  
2.3 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว 3722 ลงวันที 10
 สิงหาคม 2555 เรือง ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
ต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
2.4 หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท 0891.4/ว 856  ลงวันที  12
  มีนาคม 2553 
3. ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 4
 ข้อที   3 หน้าที 123

7) โครงการสมานฉันท์และเทิดทูนสถาบัน จํานวน 30,000 บาท
1. เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการสมานฉันท์และเทิดทูน
สถาบัน เช่น  ค่าป้ายโครงการ  ค่าเช่าสถานที  ค่าวิทยากร  ค่าอาหารและ
นําดืม ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าวัสดุและอุปกรณ์อืนๆทีจําเป็นต้อง
ใช้ในการจัดโครงการ 
2. ฐานอํานาจ
2.1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
2.2 หนังสือกระทรวงมหาดไทยที มท. 0313.4/ว 1347 ลงวันที 19 พ.ค
. 2541 เรืองค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน  
2.3 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว 3722 ลงวันที 10
 สิงหาคม 2555 เรือง ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
ต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  
2.4  หนังสือกระทวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที มท 0310.4/ว 2128  ลง
วันที  31 กรกฎาคม  2557 
2.5 หนังสือด่วนทีสุด ทีมท 0310.4/ว2128  ลว.31 กรกฎาคม  2557   
3. ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.2561-2564)ยุทธศาสตร์ที 4
  ข้อที  1  หน้าที 123 

วันทีพิมพ์ : 16/11/2561  11:20:23 หน้า : 7/75



8) โครงการส่งเสริมความรู้เกียวกับประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน

จํานวน 32,800 บาท

1. เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมความรู้เกียวกับ
ประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชนในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน  เช่น  ค่าป้ายโครงการ  ค่าเช่าสถานที  ค่าวิทยากร  ค่าอาหารและ
นําดืม ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าวัสดุ  ฯลฯ และอุปกรณ์อืนๆทีจําเป็น
ต้องใช้ในการจัดโครงการ  ฯลฯ 
2. ฐานอํานาจ
2.1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
2.2 หนังสือกระทรวงมหาดไทยที มท. 0313.4/ว 1347 ลงวันที 19 พ.ค
. 2541 เรืองค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน  
2.3 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว 3722 ลงวันที 10
 สิงหาคม 2555 เรือง ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
ต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  
2.4  หนังสือกระทวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที มท 0310.4/ว 2128  ลง
วันที  31 กรกฎาคม  2557  
3. ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์
ที 4 ข้อที  2 หน้าที 123

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
1. เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินหรือซ่อม
แซมครุภัณฑ์ทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ  เช่น โต๊ะ  เก้าอี  เครืองคอมพิวเตอร์  เครืองถ่ายเอกสาร รถ
ยนต์  รถจักรยานยนต์  ฯลฯ  
2. ฐานอํานาจ  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที มท 08087.2/ว
 3523  ลงวันที  20  มิถุนายน  2559  เรืองหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้
จ่ายสอยประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่า
ใช้สอย  วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

ค่าวัสดุ รวม 335,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

1. เพือจ่ายเป็นค่ากระดาษ ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป
 เป๊ก เข็มหมุด เทป กระดาษคาร์บอน ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม สมุด
บัญชี สมุดประวัติราชการ แบบพิมพ์ต่าง ๆ  ตรายาง ซอง ธงชาติ มู่
ลี พรม เครืองคํานวณเลข กระดานไวท์บอร์ด  นําดืม  ฯลฯ  
2. ฐานอํานาจ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ทีมท
 0808.2/ว1248  ลงวันที  27  มิถุนายน  2559  เรืองแนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
1. เพือจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์เกียวกับไฟฟ้าจําเป็นต้องใช้ในเรืองไฟฟ้า
สาธารณะ เช่น โคมไฟ หลอดไฟ สายไฟ  สวิตซ์ไฟฟ้า หม้อแปลง
ไฟฟ้า ฯลฯ
2. ฐานอํานาจ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ทีมท
 0808.2/ว1248  ลงวันที  27  มิถุนายน  2559  เรืองแนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท
1. เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว  เช่น ถ้วยชาม ไม้
กวาด ช้อน แปรง แก้วนํา จานรอง ถ้วยกาแฟ เข่ง ผ้าปูโต๊ะ กระจก
เงา และอืน ๆ ทีเกียวกับงานบ้านงานครัว ฯลฯ
2. ฐานอํานาจหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ทีมท
 0808.2/ว1248  ลงวันที  27  มิถุนายน  2559  เรืองแนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 40,000 บาท
1. เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาแบตเตอรี ยางรถยนต์ กระจก ทีปัด
นําฝน ดวงไฟ ฯลฯ รวมถึงการซ่อมแซมบํารุงรักษา ฯลฯ 
2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ทีมท 0808.2
/ว1248  ลงวันที  27  มิถุนายน  2559  เรืองแนวทางการพิจารณาสิง
ของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 60,000 บาท
1. เพือจ่ายค่านํามันเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันเบนซิน นํามัน
ดีเซล นํามันเครือง นํามันจารบี นํามันก๊าด ก๊าซหุงต้ม ถ่าน ฯลฯ 
2. ฐานอํานาจ  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ทีมท
 0808.2/ว1248  ลงวันที  27  มิถุนายน  2559  เรืองแนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 15,000 บาท
1. เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่าน กระดาษเขียน
โปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (วีดี
โอ แผ่นซีดี ภาพถ่ายดาวเทียม รูปสีหรือขาวดําทีได้จากการ
ล้าง อัด ขยาย ฯลฯ  
2. ฐานอํานาจ  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ทีมท
 0808.2/ว1248  ลงวันที  27  มิถุนายน  2559  เรืองแนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 60,000 บาท
1. เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นเทปบันทึกข้อมูล แผ่นหรือ
จานบันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนือง แป้น
พิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรีชิป ฯลฯ  และวัสดุคอมพิวเตอร์อืนๆทีเกียวข้อง
2. ฐานอํานาจ  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ทีมท
 0808.2/ว1248  ลงวันที  27  มิถุนายน  2559  เรืองแนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ

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

1. เพือจ่ายเป็นค่าจัดส่งไปรษณีย์  ธนาณัติ  ค่าจัดซือดวงตราไปรษณีย์
อากร  ฯลฯ
2. ฐานอํานาจ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด  มท
 0890.3/ว 2271 ลงวันที  23  พฤศจิกายน  2552

วันทีพิมพ์ : 16/11/2561  11:20:23 หน้า : 9/75



งบลงทุน รวม 66,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 66,200 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
1) ตู้เหล็ก จํานวน 15,800 บาท

1. เพือจัดซือตู้เหล็ก4  ลินชัก (ใส่แฟ้มแขวน งานบุคคล) จํานวน  2  ตู้ๆ
ละ  7,900  บาท  เป็นเงิน  15,800  บาท
2. ฐานอํานาจ
2.1 หนังสือ  ด่วนทีสุด  ที มท 0808.2/ว1248  ลงวันที  27
  มิถุนายน  2559  เรืองแนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
2.2 บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์   ประจําปี  2560
3. แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ 2561-2564)  บัญชีครุภัณฑ์ แผน
งานบริหารงานทัวไป  ข้อที  2 หน้าที  197
4.  คุณลักษณะพืนฐาน
4.1 มีหูลินชัก 
4.2 คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
4.2 อืนๆ ฯลฯ  (รายละเอียดตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ประจําปี พ.ศ
.2560)

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
1) เครืองตัดหญ้า จํานวน 12,000 บาท

1. เพือจัดซือเครืองตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน จํานวน  1
  เครือง ราคา 12,000  บาท
2. านอํานาจ
2.1 หนังสือ  ด่วนทีสุด  ที มท 0808.2/ว1248  ลงวันที  27
  มิถุนายน  2559  เรืองแนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
2.2 บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี พ.ศ.2560)
3. แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) บัญชีครุภัณฑ์ แผน
งานบริหารงานทัวไป  ข้อที  6 หน้าที  197  
4. คุณลักษณะพืนฐาน
4.1 เป็เครืองตัดหญ้าแบบเข็น 
4.2 เครืองยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า  5  แรงม้า 
4.3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของล้อ ประมาณ 26  นิว 
4.4 รัศมีตัดหญ้าได้กว้างไม่น้อยกว่า  20  นิว 
4.5 ความจุนํามันเครืองยนต์ไม่น้อยกว่า  1.50  ลิตร
4.8  อืนๆ ฯลฯ  (รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ประจําปี พ
.ศ.2560)
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1) เครืองคอมพิวเตอร์แบบตังโต๊ะ จํานวน 16,000 บาท

1)  เพือจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์  สําหรับงานสํานักงาน *(จอขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิว)   จํานวน  1  เครือง  ราคา 16,000 บาท
2. ฐานอํานาจ
2.1  หนังสือ ที มท 0808.2 /ว 1171 ลว. 15 มิ.ย. 2560 เรือง เกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ประจําปี พ.ศ
.  2560
2.2 หนังสือ  ด่วนทีสุด  ที มท 0808.2/ว1248  ลงวันที  27
  มิถุนายน  2559  เรืองแนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
3. แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564)  บัญชีครุภัณฑ์ แผน
งานบริหารงานทัวไป  ข้อที  5 หน้าที  197  
4. คุณลักษณะพืนฐาน
4.1  มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) 
มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรือดีกว่า จาน
วน 1 หน่วย
4.2  มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่
น้อยกว่า 4 GB
4.3  มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย
4.4  มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
4.5  มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
4.6  มีแป้นพิมพ์และเมาส์
4.7 มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว จํานวน 1 หน่วย
4.8  อืนๆ ฯลฯ  (รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจําปี พ.ศ.2560)

2) เครืองสํารองไฟฟ้า จํานวน 22,400 บาท
)  เพือจัดซือเครืองเครืองสํารองไฟฟ้า  จํานวน  8 เครืองๆ  2,800
  บาท  เป็นเงิน  22,400 บาท
2. ฐานอํานาจ
2.1  หนังสือ ที มท 0808.2 /ว 1171 ลว. 15 มิ.ย. 2560 เรือง เกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ประจําปี พ.ศ
.  2560
2.2 หนังสือ  ด่วนทีสุด  ที มท 0808.2/ว1248  ลงวันที  27
  มิถุนายน  2559  เรืองแนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
3. แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) บัญชีครุภัณฑ์ แผน
งานบริหารงานทัวไป  ข้อที  3 หน้าที  197 
4. คุณลักษณะพืนฐาน
4.1มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
4.2 สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 
4.3  อืนๆ ฯลฯ  (รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจําปี พ.ศ.2560)
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งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 20,000 บาท

1. เพือจ่ายเป็น
1.1 เงินอุดหนุนโครงการการจัดงานวันรัฐพิธี  อําเภอลําปลาย
มาศ  จังหวัดบุรีรัมย์   ตังไว้   10,000  บาท
1.2 เงินอุดหนุนโครงการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์  ในพิธีพระเพลิงพระ
บรมศพ  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรม
นาถบพิตร วันที  26  ตุลาคม 2560   ตังไว้   10,000  บาท
2 ฐานอํานาจ
2.1 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 74 ลงวันที  8
  มกราคม  2553 เรืองการตังงบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณ
หมวดอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
2.2 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2 /ว 3616  ลง
วันที  24 มิถุนายน  2559
1.3 ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์
ที  4  ข้อที  1  หน้าที  188

งานบริหารงานคลัง รวม 2,542,140 บาท
งบบุคลากร รวม 1,377,840 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,377,840 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,095,840 บาท

1. เพือจ่ายเป็นค่าเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีของ
พนักงานส่วนตําบล  ดังนี
1.1 ผู้อํานวยการกองคลัง   (อํานวยการท้องถินระะดับต้น) เป็น
เงิน  409,320  บาท
1.2 นักวิชาการคลังระดับชํานาญการ  เป็นเงิน 282,600  บาท
1.3  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ระดับปฏิบัติงาน  เป็นเงิน  225,720
  บาท
1.4 เจ้าพนักงานพัสดุระดับปฏิบัติงาน  เป็นเงิน  178,200  บาท
2. ฐานอํานาจ 
2.1  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล พ.ศ.  2542  , หนังสือ
สํานักงาน กจ.กท. และ กอบต. ทีมท 0809.2/ว 138  ลงวันที  30
  ธันวาคม  2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
2.2 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดบุรีรัมย์ เรือง  หลัก
เกณฑ์และเงือนไขเกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีจ่ายเงินเดือนและ
ประโยชน์ตอบแทนอืน (ฉบับที 5) 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
1. เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งดังนี
1.1 ผู้อํานวยการกองคลัง  (อํานวยการท้องถินระดับต้น)  
2. ฐานอํานาจ 
2.1  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลท้องถิน  พ.ศ.2542
2.2  ประกาศ ก.อบต. จังหวัดบุรีรัมย์  เรือง  หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียว
กับอัตราเงินเดือนละวิธีการจ่ายเงินเดือน  และประโยชน์ตอบแทน
อืน (ฉบับที 6)  ลงวันที  17  พฤษภาคม  พ.ศ.2559
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 216,000 บาท
1. เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างดังนี
1.1  พนักงานจ้างทัวไป   จํานวน  2  อัตรา  เป็นเงิน  216,000  บาท  
2. ฐานอํานาจ   ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
บุรีรัมย์ เรือง  หลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง และพนักงาน
จ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลได้รับเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว (ฉบับ
ที 2)  ลงวันที  31  สิงหาคม  2558

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
1. เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ของพนักงานจ้างทัวไป  ดังนี
1.1  พนักงานจ้างทัวไป  จํานวน  2  อัตรา  เป็นเงิน  24,000  บาท  
2. ฐานอํานาจ  ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
บุรีรัมย์  เรืองหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนตําบล  ลูกจ้าง  และพนักงาน
จ้าง ขององค์การบริหารส่วนตําบลได้รับเงินเพิมค่าครองชีพชัว
คราว (ฉบับที 2)  ลงวันที   31  สิงหาคม  พ.ศ.2558 

งบดําเนินงาน รวม 1,056,320 บาท
ค่าตอบแทน รวม 161,320 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 109,320 บาท

1. เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนตําบล  พนักงานจ้าง
2. ฐานอํานาจ
2.1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบ
แทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงาน
ส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้อง พ.ศ.2557
2.2 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
บุรีรัมย์  เรือง  กําหนดมาตรฐานทัวไปเกียวกับหลักเกณฑ์และ
เงือนไข และวิธีการกําหนดประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นรางวัลประจําปีสําหรับพนักงานส่วนท้องถิน ลูกจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ.2558

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท
1. เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน  ค่าเช่าซือบ้านของพนักงานส่วนตําบล  
2. ฐานอํานาจ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้า
ราชการส่วนท้องถิน  (ฉบับที 3) พ.ศ.  2559 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
1. เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล  
2. ฐานอํานาจ
2.1. พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตรฉบับที 5 พ.ศ
. 2548
2.2 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
ของบุตรพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิมเติม(ฉบับที 3)พ.ศ
. 2549
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ค่าใช้สอย รวม 330,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 110,000 บาท

1. เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่า
ธรรมเนียม ค่าโฆษณาและเผยแพร่   ค่าจัดทําสือประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าว
สาร  ค่าล้างอัดฟิล์มและขยายภาพ  ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกมาดําเนิน
การ และรายการอืนทีเกียวข้องและจําเป็น  ฯลฯ
2. ฐานอํานาจ  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด  ที มท 08087.2/ว
  3523   ลงวันที  20  มิถุนายน  2559  เรืองหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้
สอยประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้
สอย  วัสดุ  และค่าสาธารณูปโภค 
2.2 หนังสือสังการของกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว1452 ลงวัน
ที 27 พฤษภาคม  พ.ศ. 2541 เรือง การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน   

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท
1. เพือจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุลคล หรือคณะบุคคลทีมานิเทศ
งาน ตรวจงานหรือเยียมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน รวมทังเจ้าหน้าทีทีเกียว
ข้องในการร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เช่น อาหาร ค่าเครืองดืม ค่า
ของขวัญ ค่าใช้จ่ายทีเกียวเนืองในการเลียงรับรองและค่าบริการอืนทีจํา
เป็นต้องจ่ายเกียวกับการรับรอง  ฯลฯ 
2. ฐานอํานาจ  หนังสือ ที  มท 0808.4/ว2381 ลงวันที  28
 กรกฎาคม 2548  เรือง การตังงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่า
รับรอง หรือค่าเลียงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1) โครงการจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 50,000 บาท

1. เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการจัดทําแผนทีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน  ฯลฯ และอืนๆทีจําเป็นในการจัดทําโครงการ
2. ฐานอํานาจ  
2.1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2550
2.2 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก  ที มท 0808.3
/ว462  ลงวันที  29  กุมภาพันธ์  2551 
2.3 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.3/ว67  ลงวันที 9
  มกราคม  2555 
3. ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.  2561-2564) ยุทธศาสตร์
ที 5 ข้อที  1 หน้าที  180

2) โครงการประชาสัมพันธ์และเพิมประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี จํานวน 20,000 บาท
1. เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการประชาสัมพันธ์และเพิม
ประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี ฯลฯ และอืนๆทีจําเป็นในการจัดทําโครงการ
2. ฐานอํานาจ  
2.1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.  2550 
2.2 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก  ที มท 0808.3
/ว462  ลงวันที  29  กุมภาพันธ์  2551 
2.3 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.3/ว67  ลงวันที 9
  มกราคม  2555 
3. ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์
ที  5 ข้อที  2 หน้าที  180 
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3.) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท
1. เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วน
ตําบล และพนักงานจ้าง ฯลฯ 
2. ฐานอํานาจ
2.1  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน   (ฉบับที 3) พ.ศ.2559 
2.2 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ.2557

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
1. เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซม
ทรัพย์สิน เช่น โต๊ะ เก้าอี เครืองพิมพ์ดีด เครืองคอมพิวเตอร์ เครืองถ่าย
เอกสาร หรือทรัพย์สินอืน ๆ ทีจําเป็น  ฯลฯ 
2.  ฐานอํานาจ  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ที มท 0808.2
/ว3523   ลงวันที  20  มิถุนายน  2559  เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้
จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปี ในลักษณะ ค่าใช้
สอย  วัสดุ  และค่าสาธารณูปโภค

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

1. เพือจ่ายเป็นค่ากระดาษ ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป
 เป๊ก เข็มหมุด เทป กระดาษคาร์บอน ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม สมุด
บัญชี สมุดประวัติราชการ แบบพิมพ์ต่างๆ ตรายาง ซอง ธง
ชาติ มู่ลี พรม เครืองคํานวณเลข กระดานไวท์บอร์ด โต๊ะ เก้าอี ฯลฯ
2. ฐานอํานาจ  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ทีมท
 0808.2/ว1248  ลงวันที  27  มิถุนายน  2559  เรืองแนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 35,000 บาท
1. เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นเทปบันทึกข้อมูล แผ่นหรือ
จานบันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนือง แป้น
พิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรีชิป ฯลฯ 
2. ฐานอํานาจ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ทีมท
 0808.2/ว1248  ลงวันที  27  มิถุนายน  2559  เรืองแนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ

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

1. เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับทีทําการองค์การบริหารส่วนตําบล ค่า
ไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและค่าไฟฟ้าลานกีฬา ฯลฯ  
2. ฐานอํานาจ  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด  ที
มท 0890.3/ว 2271  ลงวันที  23  พฤศจิกายน  2552

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 20,000 บาท
1. เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ สําหรับทีทําการองค์การบริหารส่วน
ตําบล   ฯลฯ 
2. ฐานอํานาจ  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด  ที
มท 0890.3/ว 2271  ลงวันที  23  พฤศจิกายน  2552
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ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 10,000 บาท
1. เพือจ่ายเป็นค่าจัดส่งไปรษณีย์ ธนาณัติ ค่าจัดซือดวงตราไปรษณีย์
อากร ฯลฯ  
2. ฐานอํานาจ  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด  ที
มท 0890.3/ว 2271  ลงวันที  23  พฤศจิกายน  2552

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 200,000 บาท
1. เพือจ่ายเป็นค่าบริการจานดาวเทียม อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงและค่าเช่า
พืนทีเครืองแม่ข่าย เพือรับ-ส่ง เอกสารอเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ  
2. ฐานอํานาจ  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด  ที
มท 0890.3/ว 2271  ลงวันที  23  พฤศจิกายน  2552

งบลงทุน รวม 87,980 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 87,980 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
1) เครืองทําลายเอกสาร จํานวน 32,000 บาท

1. เพือจัดซือเครืองทําลายเอกสาร (แบบทําลายครังละ  20
  แผ่น)  จํานวน  1  เครืองๆละ  32,000  บาท
2. ฐานอํานาจ
2.1 หนังสือ  ด่วนทีสุด  ที มท 0808.2/ว1248  ลงวันที  27
  มิถุนายน  2559  เรืองแนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
2.2 บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ประจําปี  2560
3. แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ 2561-2564) บัญชีครุภัณฑ์  แผน
งานบริหารทัวไป  งานบริหารงานคลัง  ข้อที  60 หน้าที  202
4.  คุณลักษณะพืนฐาน
4.1 แบบทําลายเอกสารครังละ  20  แผ่น
4.2 ขนาดทีกําหนดเป็นแบบทําลายขันตําต่อครัง
4.3 ขนาดกระดาษทีย่อยไม่กว้างกว่า 4  มิลลิเมตร
4.4 อืนๆ ฯลฯ  (รายละเอียดตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ประจําปี พ.ศ
.2560)

2) ตู้เหล็ก จํานวน 11,000 บาท
1. เพือจัดซือตู้เหล็ก 2  บาน  (ขนาด 2 บาน มอก.) จํานวน  2  ตู้ๆ
ละ  5,500  บาท  เป็นเงิน  11,000  บาท
2. ฐานอํานาจ
2.1 หนังสือ  ด่วนทีสุด  ที มท 0808.2/ว1248  ลงวันที  27
  มิถุนายน  2559  เรืองแนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
2.2 บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ประจําปี  2560
3. แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ 2561-2564) บัญชีครุภัณฑ์  แผน
งานบริหารทัวไป  งานบริหารงานคลัง  ข้อที  59 หน้าที  202
4.  คุณลักษณะพืนฐาน
4.1 มีมือจับชนิดบิด
4.2 มีแผ่นชันปรับระดับ  3  ชัน
4.3 คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
4.4 อืนๆ ฯลฯ  (รายละเอียดตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ประจําปี พ.ศ
.2560)
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3) ตู้เหล็กบานเลือนกระจก จํานวน 10,980 บาท
1. เพือจัดซือตู้เหล็กบานเลือนกระจก จํานวน  2  ตู้ๆละ  5,490
  บาท  เป็นเงิน  10,980  บาท
2. ฐานอํานาจ
2.1 หนังสือ  ด่วนทีสุด  ที มท 0808.2/ว1248  ลงวันที  27
  มิถุนายน  2559  เรืองแนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
3. แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ 2561-2564) บัญชีครุภัณฑ์  แผน
งานบริหารทัวไป  งานบริหารงานคลัง  ข้อที  58  หน้าที  202
4. คุณลักษณะพืนฐาน
4.1 เป็นตู้เก็บเอกสารมีขนาดไม่น้อยกว่า 149.8 X 40.8 X 87.7 เซ็นติ
เมตร 
4.2 อืนๆ ฯลฯ  (รายละเอียดตามตามราคาท้องตลาดราคานอกเหนือบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ทีไม่ได้ไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์ทีต้องจัดหาตามราคา
ท้องตลาดในจังหวัดบุรีรัมย์)
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1) เครืองคอมพิวเตอร์แบบตังโต๊ะ จํานวน 22,000 บาท

1. เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที 1 * (จอขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิว) ราคา 22,000 บาท
2. ฐานอํานาจ 
2.1  หนังสือ ที มท 0808.2 /ว 1171 ลว. 15 มิ.ย. 2560 เรือง เกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจําปี พ.ศ
.  2560
2.2 หนังสือ  ด่วนทีสุด  ที มท 0808.2/ว1248  ลงวันที  27
  มิถุนายน  2559  เรืองแนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
3. แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564)บัญชีครุภัณฑ์  แผน
งานบริหารทัวไป  งานบริหารงานคลัง  ข้อที  55  หน้าที  202
4. คุณลักษณะพืนฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) 
จํานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึง หรือดีกว่า ดังนี
1) ในกรณีทีมีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 2 MB โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.8 GHz 
และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่
น้อยกว่า 8 แกน หรือ
2) ในกรณีทีมีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 2.7 GHz
- มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึง หรือดีกว่า ดังนี
1) เป็นแผงวงจรเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีมีหน่วยความจํา
ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ทีสามารถใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่บนแผงวงจร
หลัก แบบ Onboard Graphics ทีมีความสามารถในการใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว จํานวน 1 หน่วย
- อืนๆ ฯลฯ  (รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจําปี พ.ศ.  2560)
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2) เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ จํานวน 12,000 บาท
1. เพือจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ  Network 
ราคา  12,000   บาท
2. ฐานอํานาจ 
2.1  หนังสือ ที มท 0808.2 /ว 1171 ลว. 15 มิ.ย. 2560 เรือง เกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ประจําปี พ.ศ
.  2560
2.2 หนังสือ  ด่วนทีสุด  ที มท 0808.2/ว1248  ลงวันที  27
  มิถุนายน  2559  เรืองแนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
3. แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) บัญชีครุภัณฑ์  แผน
งานบริหารทัวไป  งานบริหารงานคลัง  ข้อที  56 หน้าที  202
4. คุณลักษณะพืนฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดี
กว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1
 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
- อืนๆ ฯลฯ  (รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจําปี พ.ศ.  2560)

งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 20,000 บาท

1. อุดหนุนศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซือจัดจ้าง ตังไว้ 20,000 บาท
1.1 เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการดําเนินงานศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
การจัดซือจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถินระดับอําเภอให้กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
2. ฐานอํานาจ
2.1หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 74 ลงวันที  8
  มกราคม  2553 เรืองการตังงบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณ
หมวดอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
2.2 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกส่วน
ท้องถิน พ.ศ.  2559  
2.3 หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 3616  ลง
วันที  24  มิถุนายน  2559 
3. ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564)ยุทธศาสตร์
ที  4 ข้อที  3 หน้าที 188 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 1,040,350 บาท
งบบุคลากร รวม 538,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 538,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 178,200 บาท

1. เพือจ่ายเป็นค่าเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีของ
พนักงานส่วนตําบลจํานวน 1 อัตรา ดังนี
- เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน  เป็น
เงิน  178,200  บาท
2. ฐานอํานาจ  
2.1  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล พ.ศ.2542 
2.2  หนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ กอบต. ทีมท 0809.2/ว 138  ลงวัน
ที  30  ธันวาคม  2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่าย
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  
2.3  ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดบุรีรัมย์  เรืองหลัก
เกณฑ์และเงือนไขเกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและ
ประโยชน์ตอบแทนอืน (ฉบับที 6)  ลงวันที  27 เมษายน  พ.ศ.2559 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 324,000 บาท
1. เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างดังนี
1.1 พนักงานจ้างทัวไป  จํานวน  3  อัตรา  เป็นเงิน  324,000  บาท 
2. ฐานอํานาจ  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
บุรีรัมย์  เรืองหลักเกณฑ์เกียวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที 3) ลงวันที  19
  สิงหาคม  พ.ศ.2557

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท
1. เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆให้กับพนักงานจ้างดังนี
1.1 พนักงานจ้างทัวไป   จํานวน  3  อัตรา  เป็นเงิน  36,000  บาท 
2. ฐานอํานาจ  ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
บุรีรัมย์  เรืองหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนตําบล  ลูกจ้าง  และพนักงาน
จ้าง ขององค์การบริหารส่วนตําบลได้รับเงินเพิมค่าครองชีพชัว
คราว (ฉบับที 2)  ลงวันที  31  สิงหาคม  พ.ศ.2558

งบดําเนินงาน รวม 497,850 บาท
ค่าตอบแทน รวม 87,850 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 41,850 บาท

1. เพือจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิน พันักงานจ้าง
2. ฐานอํานาจ
1.2.1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบ
แทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงาน
ส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้อง พ.ศ.2557
1.2.2 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
บุรีรัมย์  เรือง  กําหนดมาตรฐานทัวไปเกียวกับหลักเกณฑ์และ
เงือนไข และวิธีการกําหนดประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นรางวัลประจําปีสําหรับพนักงานส่วนท้องถิน ลูกจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ.2558

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
1. เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซือบ้านของพนักงานส่วนตําบล ฯลฯ 
2. ฐานอํานาจ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้า
ราชการส่วนท้องถิน  (ฉบับที 3) พ.ศ.2559 
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
1. เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล ฯลฯ
2. ฐานอํานาจ
2.1. พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตรฉบับที 5 พ.ศ
. 2548
2.2 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
ของบุตรพนักงานส่วนท้องถิน  พ.ศ.2541 แก้ไขเพิมเติม(ฉบับที 3) พ.ศ
.2549  

ค่าใช้สอย รวม 260,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 100,000 บาท

1. เพือจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียม ค่า
โฆษณา และเผยแพร่ ค่าจัดทําสือประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ค่าล้างอัด
ฟิล์ม และขยายภาพ ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกมาดําเนินการ และรายการ
อืนทีเกียวข้องและจําเป็น ฯลฯ  
2. ฐานอํานาจ  
2.1 หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ที มท 0808.2/ว3523   ลง
วันที  20  มิถุนายน  2559  เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปี ในลักษณะ ค่าใช้
สอย  วัสดุ  และค่าสาธารณูปโภค
2.2 หนังสือ ที มท  0313.4/ว1452  ลว. 27 พฤษภาคม  พ.ศ.2541
  เรืองการเบิกเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

1. เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าลงทะเบียน ค่าใช้จ่าย
อืน ๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตําบลและพนักงาน
จ้าง  อปพร. หรือผู้มีสิทธิในการเบิกตามระเบียบ ฯลฯ
2. ฐานอํานาจ
2.1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน  (ฉบับที 3) พ.ศ.2559
2.2 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ.2557  

2) โครงการรณรงค์ขับขีปลอดภัยช่วงเทศกาล จํานวน 40,000 บาท
1. เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ขับขีปลอดภัยช่วง
เทศกาล  เช่น  เทศกาลปีใหม่/เทศกาลสงกรานต์  และการเฝ้าระวัง
อุบัติเหตุของเจ้าหน้าที  อปพร.  เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียง  ค่าพาหนะ  ค่า
จัดสถานที  ค่าป้ายโครงการ  ค่าวัสดุและอุปกรณ์ทีจําเป็นต้องใช้ในการจัด
งาน  ฯลฯ  
2. ฐานอํานาจ 
2.1  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0804.5/ว
 1634  ลงวันที  22  กันยายน  2557
2.2 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุดที  ที มท0801.4
/ว 668  ลงวันที  27  มีนาคม  2560
3. ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ. 2561 – 2564) ยุทธศาสตร์ที  4
  ข้อที  1 หน้าที  125
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3) โครงการฝึกอบรมป้องกันเด็กจมนํา  ประจําปีงบประมาณ  2561 จํานวน 30,000 บาท
1. เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันเด็กจมนํา  ประจําปี  2561
 เช่น ค่าวิทยากร  ค่าอาหารและนําดืม  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่า
ป้ายโครงการ  ค่าวัสดุและอุปกรณ์ทีจําเป็นต้องใช้ในการจัดงาน  ฯลฯ  
2.  ฐานอํานาจ 
2.1  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0804.5/ว
 1634  ลงวันที  22  กันยายน  2557
2.2 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุดที  ที มท0801.4
/ว 668  ลงวันที  27  มีนาคม  2560
3. ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ. 2561 – 2564) ยุทธศาสตร์ที  4
  ข้อที  4 หน้าที   125

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 40,000 บาท
1. เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์
ทรัพย์สิน เช่น โต๊ะ เก้าอีี เครืองคอมพิวเตอร์ เครืองปรินเตอร์แอร์ เครือง
สูบนํา  เครืองรับส่งวิทยุ   รถดับเพลิง ฯลฯ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  
2. ฐานอํานาจ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด  ที มท 08087.2/ว
  3523   ลงวันที  20  มิถุนายน  2559  เรืองหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้
สอยประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้
สอย  วัสดุ  และค่าสาธารณูปโภค  

ค่าวัสดุ รวม 150,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท

1. เพือจ่ายเป็นค่ากระดาษ ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป
 เป๊ก เข็มหมุด เทป กระดาษคาร์บอน ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม สมุด
บัญชี สมุดประวัติราชการ แบบพิมพ์ต่าง ๆ ตรายาง ซอง  ธงชาติ
มู่ลี พรม เครืองคํานวณเลข กระดานไวท์บอร์ด  กรรไกร  แม็ค ฯลฯ 
2. ฐานอํานาจ  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ทีมท
 0808.2/ว1248  ลงวันที  27  มิถุนายน  2559  เรืองแนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท
1. เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาแบตเตอรี ยางรถยนต์ กระจก ทีปัด
นําฝน ดวงไฟ ฯลฯ รวมถึงการซ่อมแซมบํารุงรักษา ฯลฯ   
2. ฐานอํานาจ  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ทีมท
 0808.2/ว1248  ลงวันที  27  มิถุนายน  2559  เรืองแนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 70,000 บาท
1. เพือจ่ายค่านํามันเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันเบนซิน นํามัน
ดีเซล นํามันเครือง นํามันจารบี นํามันก๊าด ก๊าซหุงต้ม ถ่าน ฯลฯ 
2. ฐานอํานาจ  
2.1หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ทีมท 0808.2
/ว1248  ลงวันที  27  มิถุนายน  2559  เรืองแนวทางการพิจารณาสิง
ของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
2.2 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด  ที มท 08087.2/ว  3523
   ลงวันที  20  มิถุนายน  2559  เรืองหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้สอย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้
สอย  วัสดุ  และค่าสาธารณูปโภค 
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 5,000 บาท
1. เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นเทปบันทึกข้อมูล แผ่นหรือ
จานบันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนือง แป้น
พิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรีชิป ฯลฯ  
2. ฐานอํานาจ  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ทีมท
 0808.2/ว1248  ลงวันที  27  มิถุนายน  2559  เรืองแนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ

วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 40,000 บาท
1. เพือจ่ายเป็นค่าซือถังเคมีดับเพลิงเพือใช้ในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยในชุมชน   สายส่งนํา หัวฉีดนําดับเพลิง ชุดดับเพลิง นอก
อาคาร ถังฉีดพ่นแบบมือโยก ผงเคมีแห้งสําหรับบรรจุถังดับเพลิง ข้อต่อ
ท่อดูดนํา ฯลฯ
 2. ฐานอํานาจ  
2.1 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ทีมท 0808.2
/ว1248  ลงวันที  27  มิถุนายน  2559  เรืองแนวทางการพิจารณาสิง
ของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
2.2  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด  ที มท 08087.2/ว  3523
   ลงวันที  20  มิถุนายน  2559  เรืองหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้สอย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้
สอย  วัสดุ  และค่าสาธารณูปโภค

วันทีพิมพ์ : 16/11/2561  11:20:24 หน้า : 23/75



งบลงทุน รวม 4,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 4,300 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1) เครืองพิมพ์ จํานวน 4,300 บาท

1. เพือจัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน  1  เครือง ราคา  4,300  บาท
2. ฐานอํานาจ
2.1  หนังสือ ที มท 0808.2 /ว 1171 ลว. 15 มิ.ย. 2560 เรือง เกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ประจําปี พ.ศ
.2560
2.2 หนังสือ  ด่วนทีสุด  ที มท 0808.2/ว1248  ลงวันที  27
  มิถุนายน  2559  เรืองแนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
3. แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564)บัญชีครุภัณฑ์  แผนรักษา
ความสงบภายใน  ข้อที  14 หน้าที  198
4. คุณลักษณะพืนฐาน
4.1 เป็นเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต 
4.2 มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
4.3 มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อ
นาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm) 
4.4  มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 4.5 ภาพต่อนาที (ipm) 
4.5 มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดี
กว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
4.6 สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น 
4.8  อืนๆ ฯลฯ  (รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจําปี พ.ศ. 2560)

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 873,440 บาท
งบบุคลากร รวม 398,160 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 398,160 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 356,160 บาท

1. เพือจ่ายเป็นค่าเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีของ
พนักงานส่วนตําบลดังนี
1.1 ผู้อํานวยการกองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  (อํานวยการท้อง
ถินระดับต้น)  เป็นเงิน  356,160  บาท     
2. ฐานอํานาจ 
2.1  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล พ.ศ.  2542 
2.2 หนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ กอบต. ทีมท 0809.2/ว 138  ลงวัน
ที  30  ธันวาคม  2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่าย
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
2.3 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดบุรีรัมย์  เรือง  หลัก
เกณฑ์และเงือนไขเกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีจ่ายเงินเดือนและ
ประโยชน์ตอบแทนอืน (ฉบับที 5)  
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
1. เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง
1.1 ผู้อํานวยการกองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม (อํานวยการท้อง
ถินระดับต้น)  จํานวน  1  อัตรา 
2. ฐานอํานาจ 
2.1  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลท้องถิน  พ.ศ.  2542
2.2  ประกาศ ก.อบต. จังหวัดบุรีรัมย์  เรือง  หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียว
กับอัตราเงินเดือนละวิธีการจ่ายเงินเดือน  และประโยชน์ตอบแทน
อืน (ฉบับที 6)  ลงวันที  17  พฤษภาคม  พ.ศ.  2559

งบดําเนินงาน รวม 441,680 บาท
ค่าตอบแทน รวม 101,680 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 29,680 บาท

1. เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนตําบล  พนักงานจ้าง
2. ฐานอํานาจ
2.1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบ
แทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงาน
ส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้อง พ.ศ. 2557
2.2 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
บุรีรัมย์  เรือง  กําหนดมาตรฐานทัวไปเกียวกับหลักเกณฑ์และ
เงือนไข และวิธีการกําหนดประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นรางวัลประจําปีสําหรับพนักงานส่วนท้องถิน ลูกจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ.  2558  

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท
1. เพือจ่าายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซือบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบล ฯลฯ
2. ฐานอํานาจ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้า
ราชการส่วนท้องถิน  (ฉบับที 3) พ.ศ.  2559

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท
1. เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบลฯลฯ
2. ฐานอํานาจ
2.1. พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตรฉบับที 5 พ.ศ
. 2548
2.2 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
ของบุตรพนักงานส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิมเติม(ฉบับที 3) พ.ศ
. 2549  
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ค่าใช้สอย รวม 300,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 100,000 บาท

1. เพือจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียม ค่าโฆษณา
และเผยแพร่ ค่าจัดทําสือประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ค่าล้างอัดฟิล์ม และ
ขยายภาพ ค่าจ้างเหมาบุคลากรภายนอกมาดําเนินการและรายการอืนที
เกียวข้องและจําเป็น ฯลฯ
2. ฐานอํานาจ
2.1. ระเบียบกระทวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียวกับการ
ปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
2.2  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ที มท 0808.2/ว3523   ลง
วันที  20  มิถุนายน  2559  เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปี ในลักษณะ ค่าใช้
สอย  วัสดุ  และค่าสาธารณูปโภค
2.3 หนังสือสังการของกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว1452 ลงวัน
ที 27 พฤษภาคม  พ.ศ. 2541 เรือง การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 80,000 บาท

1. เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าลงทะเบียน ค่าใช้จ่าย
อืน ๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง ฯลฯ
 
2. ฐานอํานาจ
2.1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ.  2559 
2.2 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ.  2557

2) โครงการอบรมและศึกษาดูงานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง

จํานวน 100,000 บาท

1. เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการอบรมและศึกษาดูงานการ
เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เช่น  ค่าป้ายโครงการ  ค่าเช่า
สถานที  ค่าวิทยากร  ค่าอาหารและนําดืม ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่า
วัสดุและอุปกรณ์อืนๆทีจําเป็นต้องใช้ในการจัดโครงการ ฯลฯ
2. ฐานอํานาจ
2.1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
2.2 หนังสือกระทรวงมหาดไทยที มท. 0313.4/ว 1347 ลงวันที 19 พ.ค
. 2541 เรืองค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน  
2.3 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว 3722 ลงวันที 10
 สิงหาคม 2555 เรือง ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
ต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  
3. ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ยุทธศาสตร์
ที 1  ข้อที 12  หน้าที  67

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
1.  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์
ทรัพย์สิน เช่น โต๊ะ เก้าอี เครืองคอมพิวเตอร์ เครืองถ่ายเอกสาร ฯลฯ
2. ฐานอํานาจ  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ที มท 0808.2
/ว3523   ลงวันที  20  มิถุนายน  2559  เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้
จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปี ในลักษณะ ค่าใช้
สอย  วัสดุ  และค่าสาธารณูปโภค 
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ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

1. เพือจ่ายเป็นค่ากระดาษ ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป
 เป๊ก เข็มหมุด เทป กระดาษคาร์บอน ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม สมุด
บัญชี สมุดประวัติราชการ แบบพิมพ์ต่าง ๆ ตรายาง ซอง ธง
ชาติ มู่ลี พรม เครืองคํานวณเลข กระดานไวท์บอร์ด ฯลฯ  
2. ฐานอํานาจ  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ทีมท
 0808.2/ว1248  ลงวันที  27  มิถุนายน  2559  เรืองแนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
1. เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นเทปบันทึกข้อมูล แผ่นหรือ
จานบันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนือง แป้น
พิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรีชิป ฯลฯ
2. ฐานอํานาจ  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ทีมท
 0808.2/ว1248  ลงวันที  27  มิถุนายน  2559  เรืองแนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ

งบลงทุน รวม 33,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 33,600 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
01. ตู้เหล็ก จํานวน 11,000 บาท

1. เพือจัดซือตู้เหล็ก 2  บาน  (ขนาด 2 บาน มอก.) จํานวน  2  ตู้ๆ
ละ  5,500  บาท  เป็นเงิน  11,000  บาท
2. ฐานอํานาจ
2.1 หนังสือ  ด่วนทีสุด  ที มท 0808.2/ว1248  ลงวันที  27
  มิถุนายน  2559  เรืองแนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
2.2 บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์   ประจําปี  2560
3. แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ 2561-2564) บัญชีครุภัณฑ์  แผนงาน
การศึกษา ข้อที  20 หน้าที 198
 ยุทธศาสตร์
4.  คุณลักษณะพืนฐาน
4.1 มีมือจับชนิดบิด
4.2 มีแผ่นชันปรับระดับ  3  ชัน
4.3 คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
4.4 อืนๆ ฯลฯ  (รายละเอียดตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ประจําปี พ.ศ
. 2560)
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ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
01. กล้องถ่ายภาพนิง  ระบบดิจิตอล จํานวน 14,000 บาท

1. เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือกล้องถ่ายภาพนิง  ระบบดิจิตอล  จํานวน 1
  เครือง  ราคา  14,000  บาท
2.  ฐานอํานาจ 
2.1 หนังสือ  ด่วนทีสุด  ที มท 0808.2/ว1248  ลงวันที  27
  มิถุนายน  2559  เรืองแนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
3. แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) บัญชีครุภัณฑ์  แผนการ
ศึกษา ข้อที  21 หน้าที  198
ยุทธศาสตร์ที 
4. คุณลักษะพืนฐาน
4.1 เป็นกล้องคอมแพค ( Compact Digital Comera) 
4.2 ความละเอียดทีกําหนดเป็นความละเอียดทีเซ็นเซอร์
ภาพ (Image Sensor) 
4.3 มีระบบเฟรชในตัว
4.4 สามารถถอดเปลียนสือบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวกเมือข้อมูลเต็มหรือ
เมือต้องการเปลียน
4.5 สามารถถ่ายโอนข้อมูลไปยังเครืองคอมพิวเตอร์ได้
4.6  มีกระเป๋าบรรจุกล้อง
4.7. อืนๆ ฯลฯ  (รายละเอียดและราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ประจําปี พ
.ศ.2560)
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
01. เครืองพิมพ์ จํานวน 8,600 บาท

1. เพือจัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน  2  เครืองๆละ ราคา  4,300
  บาท  เป็นเงิน  8,600  บาท
2. ฐานอํานาจ
2.1  หนังสือ ที มท 0808.2 /ว 1171 ลว. 15 มิ.ย.2560 เรือง เกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ประจําปี พ.ศ
.2560
2.2 หนังสือ  ด่วนทีสุด  ที มท 0808.2/ว1248  ลงวันที  27
  มิถุนายน  2559  เรืองแนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
3. แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) บัญชีครุภัณฑ์  แผนงาน
การศึกษา ข้อที  23 หน้าที  199
 ยุทธศาสตร์  
4. คุณลักษณะพืนฐาน
4.1 เป็นเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต 
4.2 มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
4.3 มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อ
นาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm) 
4.4  มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 4.5 ภาพต่อนาที (ipm) 
4.5 มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดี
กว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
4.6 สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น 
4.7  อืนๆ ฯลฯ  (รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจําปี พ.ศ. 2560)
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 4,293,286 บาท
งบบุคลากร รวม 927,120 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 927,120 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 757,440 บาท

1. เพือจ่ายเป็นค่าเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีของ
พนักงานครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกกลาง  ดังนี
1.1  ครู คศ1. จํานวน  3 อัตรา   
2. ฐานอํานาจ  
2.1  ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรืองมาตรฐานทัว
ไปเกียวกับการบริหารงานบุคคลพนักงานครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา องค์การบริหารส่วนตําบล  ลงวันที  4  เมษายน  2549
2.2 หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ด่วนทีสุด  ที ศธ 0206.7/ว8 ลงวันที   22
 พฤษภาคม  2558  เรือง พระราชบัญญัติเงินเดือน  เงินวิทยฐานะ และ
เงินประจําตําแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที 3) พ
.ศ.  2558
2.3 หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ทีมท 0816.2/ว3301  ลว
. 14  มิถุนายน  2560  เรือง เรืองซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน ประจําปีงบปีประมาณ พ.ศ.2561
2.4 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก  ที มท 0809.4
/ว1326  ลว 4 กรกฎาคม  2560 เรือง เรืองซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบปีประมาณ พ.ศ.2561  เงินอุดหนุนสําหรับ
สนันบสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  รายการเงินเดือน  เงินสวัสดิการสําหรับข้า
ราชการครูผู้ดูแลเด็ก  เงินค่าตอบแทน  เงินเพิมค่าครองชีพ และเงิน
ประกันสังคมสําหรับพนักงานจ้าง

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 169,680 บาท
1. เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างดังนี
1.1  พนักงานจ้างตามภารกิจ  จํานวน 1 อัตรา  เป็นเงิน  169,680
  บาท  (กรมจัดสรร  112,800  บาท  , อบต. สมทบ 56,880  บาท  รวม
เป็นเงิน  169,680   บาท )
2. ฐานอํานาจ 
2.1 หนังสือ ที  มท 0808.2/ว4072ลงวันที  15 กรกฏาคม  2559
  เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบ
ประมาณ  พ.ศ.  2560  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
2.2 ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดบุรีรัมย์  เรือง
หลักเกณฑ์เกียวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที 3) ลงวันที  19  สิงหาคม  พ.ศ
.2557
2.3 หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ทีมท 0816.2/ว3301  ลว
. 14  มิถุนายน  2560  เรือง เรืองซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน ประจําปีงบปีประมาณ พ.ศ.2561
2.4 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก  ที มท 0809.4
/ว1326  ลว 4 กรกฎาคม  2560 เรือง เรืองซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบปีประมาณ พ.ศ.2561  เงินอุดหนุนสําหรับ
สนันบสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  รายการเงินเดือน  เงินสวัสดิการสําหรับข้า
ราชการครูผู้ดูแลเด็ก  เงินค่าตอบแทน  เงินเพิมค่าครองชีพ และเงิน
ประกันสังคมสําหรับพนักงานจ้าง
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งบดําเนินงาน รวม 1,730,166 บาท
ค่าตอบแทน รวม 97,260 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 77,260 บาท

1. เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนตําบล  พนักงานจ้าง
2. ฐานอํานาจ
2.1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบ
แทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงาน
ส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้อง พ.ศ.2557
2.2 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
บุรีรัมย์  เรือง  กําหนดมาตรฐานทัวไปเกียวกับหลักเกณฑ์และ
เงือนไข และวิธีการกําหนดประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นรางวัลประจําปีสําหรับพนักงานส่วนท้องถิน ลูกจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ.2558

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
1. เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานครู
2. ฐานอํานาจ
2.1. พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตรฉบับที 5 พ.ศ
.2548
2.2 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
ของบุตรพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ.2541 แก้ไขเพิมเติม(ฉบับที 3)พ.ศ
. 2549

ค่าใช้สอย รวม 643,300 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 20,000 บาท

1. เพือจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียม ค่าโฆษณา
และเผยแพร่ ค่าจัดทําสือประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ค่าล้างอัดฟิล์ม และ
ขยายภาพ ค่าจ้างเหมาบุคลากรภายนอกมาดําเนินการและรายการอืนที
เกียวข้องและจําเป็น ฯลฯ
2. ฐานอํานาจ
2.1. ระเบียบกระทวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียวกับการ
ปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542
2.2 หนังสือสังการของกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว1452 ลงวัน
ที 27 พฤษภาคม  พ.ศ.2541 เรือง การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2.3 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว3523   ลงวัน
ที  20  มิถุนายน  2559  เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย  วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค 

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
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1) ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 503,300 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารการ
ศึกษาตามรายการดังต่อไปนี
1. ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลโคกกลาง
1.1 ค่าใช้จ่ายโครงการอาหารกลางวันให้เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตําบลโคกกลาง  ตังไว้  341,600  บาท (ข้อมูลนักเรียน ณ  วันที  10
  มิถุนายน  2560  จํานวน  61  คน  จํานวน  280 วัน)
1.2 ฐานอํานาจ  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ทีมท
 0816.2/3 3301  ลงวันที  14  มิถุนายน  2560   เรืองซักซ้อมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รายการเงิน
อุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน  สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   
1.3 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี   (2561-2564) ยุทธศาสตร์ที  1
 ข้อที  2 หน้าที  65
2. ค่าจัดการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา ตังไว้ 103,700  บาท
2.1 เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุการศึกษา สือการเรียนการ
สอนและเครืองเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ฯลฯ   
2.2  ฐานอํานาจ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ทีมท
 0816.2/3 3301  ลงวันที  14  มิถุนายน  2560   เรืองซักซ้อมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
2.3 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (2561-2564)ยุทธศาสตร์ที 1  ข้อ
ที 4 หน้าที   65      
3. โครงการปฐมนิเทศนักเรียนและผู้ปกครอง  ตังไว้   5,000   บาท
3.1 เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการโครงการปฐมนิเทศนักเรียนและผู้
ปกครอง  
3.2 ฐานอํานาจ
3.2.1  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ
.ศ. 2549
3.2.2  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 6) พ.ศ. 2552
3.2.3  หนังสือ มท 0808.4/ว 3722 ลงวันที 10 สิงหาคม 2555
 เรือง ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ของ อปท. 
3.3 ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ. 2561-2561)  ยุทธศาสตร์ที 1 ข้อ
ที 9 หน้าที  66  
4. โครงการแข่งขันกีฬาเด็กเล็ก  ตังไว้   5,000   บาท
4.1 เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาสีเด็กเล็ก เช่น ค่าลูก
โปร่ง  ค่าป้ายผ้าเปิดงาน  ค่าจัดเตรียมสถานที  ค่าถ้วยรางวัล ค่าเหรียญ
รางวัล  ค่าตอบแทนกรรมการผู้ตัดสิน  ค่าอาหารและเครืองดืม ค่านํา
ดืม  ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา  ค่าจ้างเหมาเครืองขยายเสียง ค่าใช้สอย และค่า
วัสดุอืนๆทีจําเป็น 
4.2 ฐานอํานาจ  
4.2.1 หนังสือ มท 0808.4/ว 2589 ลงวันที  3  สิงหาคม  2547
 เรือง หลักเกณฑ์การใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาของ อปท
4.2.2 หนังสือ มท 0808.2/ว 2697 ลงวันที 15 มิถุนายน 2555
 เรือง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนเพือสนับสนุนการกีฬา
4.2.3 หนังสือ มท 0808.2/ว 1549 ลงวันที 19 มิถุนายน 2557
  เรือง ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายเงินในการแข่งขันกีฬาของ อปท
4.2.4  หนังสือ มท 0808.4/ว 3722 ลงวันที 10 สิงหาคม 2555
 เรือง ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ของ อปท.
4.2.5 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน  การแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ.2559
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4.3  ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ยุทธศาสตร์ที  1 ข้อ
ที 29  หน้าที 69
5. โครงการวันแม่แห่งชาติ   ตังไว้   5,000  บาท
5.1 เพือจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัดซือธงตราสัญลักษณ์ ธงชาติ จัดทําซุ้ม
เฉลิมพระเกียรติ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็น
5.2 ฐานอํานาจ 
5.2.1หหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว2989  ลว
. 31 พฤษภาคม  2560  เรืองซักซ้อมแนวทางจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปี พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  
5.2.2  หนังสือ มท 0808.4/ว 3722 ลงวันที 10 สิงหาคม 2555
 เรือง ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ของ อปท.
5.2.3 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน  การแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 
5.3  ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ. 2561-2561)  ยุทธศาสตร์ที 1
 ข้อที 30  หน้าที 70  
6.โครงการวันพ่อแห่งชาติ   ตังไว้  10,000   บาท
6.1 เพือจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัดซือธงตราสัญลักษณ์ ธงชาติ จัดทําซุ้ม
เฉลิมพระเกียรติ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็น
6.2 ฐานอํานาจ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด ที มท 0808.2
/ว2989  ลว. 31 พฤษภาคม  2560  เรืองซักซ้อมแนวทางจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน , ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน  การแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
6.3 ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ. 2561-2561)  ยุทธศาสตร์ที 1 ข้อ
ที 31  หน้าที 70   
7. โครงการวันลอยกระทง   ตังไว้   5,000   บาท
7.1 เพือจ่ายเป็นค่าเวที ค่าเช่าเครืองเสียง ค่าจัดสถานที ค่าอาหาร ค่า
เครืองดืม ค่าเงินรางวัล ค่าถ้วยรางวัล ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายเบ็ด
เตล็ด ฯลฯ
7.2 ฐานอํานาจ
7.2.1 หนังสือ มท 0808.4/ว 3722 ลงวันที 10 สิงหาคม 2555 เรือง ซัก
ซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ของ อปท.
7.2.2 หนังสือ มท 0808.2/ว 1639 ลงวันที 17 เมษายน 2556
 เรือง หลักเกณฑ์เกียวกับการเบิกจ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ดูแลส่งเสริม
และบํารุงรักษาจารีตประเพณีฯ
7.2.2 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน  การแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
7.3 ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ. 2561-2561) ยุทธศาสตร์ที 1 ข้อ
ที 32  หน้าที 70   
8. โครงการบัณฑิตน้อย   ตังไว้   10,000   บาท
8.1 เพือจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัดงานบัณฑิตน้อยและค่าใช้จ่ายอืน ๆ ที
จําเป็น
8.2 ฐานอํานาจ
8.2.1 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ
.ศ.2549
8.2.2 พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 6) พ.ศ.2552
8.2.3  หนังสือ มท 0808.4/ว 3722 ลงวันที 10 สิงหาคม 2555
 เรือง ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ของ อปท.
8.2.4 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
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งาน  การแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
8.3 ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ. 2561-2561)  ยุทธศาสตร์ที  1
 ข้อที 10 หน้าที 66  
9. ค่าพาหนะนําส่งเด็กไปสถานพยาบาล  ตังไว้  5,000   บาท
9.1 เพือจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการนําเด็กไปสถานพยาบาล
9.2 ฐานอํานาจ
9.2.1 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ
.ศ. 2549
9.2.2 พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 6) พ.ศ.2552
9.3 ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ. 2561-2561)  ยุทธศาสตร์ที  1
 ข้อที 7  หน้าที 66  
10. โครงการจัดงานวันสําคัญทางศาสนาและวันสําคัญอืน ๆ  ตัง
ไว้  5,000   บาท
10.1 เพือจ่ายเป็นค่าปัจจัยไทยธรรม  ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ฯลฯ
10.2 ฐานอํานาจ
10.2.1 หนังสือ มท 0808.4/ว 3722 ลงวันที 10 สิงหาคม 2555
 เรือง ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ของ อปท.
10.2.2 หนังสือ มท 0808.2/ว 1639 ลงวันที 17 เมษายน 2556
 เรือง หลักเกณฑ์เกียวกับการเบิกจ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ดูแลส่งเสริม
และบํารุงรักษาจารีตประเพณีฯ
10.2.3 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน  การแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
10.3 ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี(พ.ศ.2561-2561)ยทธศาสตร์ที 1 ข้อ
ที 33  หน้าที  70          
11. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการศึกษาครู   ตังไว้ 8,000  บาท
11.1  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการศึกษาของครู ฯลฯ
11.2  ฐานอํานาจ  หนังสือ ที  มท 0808.2/ว3456 ลงวันที  19
 มิถุนายน 2558  เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่าย  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2560  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
11.3ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ.2557 
11.3 ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ. 2561-2561)  ยุทธศาสตร์ที 1
  ข้อที  25 หน้าที  69   

2) โครงการอบรมและศึกษาดูงานการดําเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้น
แบบ

จํานวน 100,000 บาท

1. เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมและศึกษาดูงานการดําเนินงาน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ เช่น ค่าวิทยากร  ค่าอาหารและนําดืม  ค่า
อาหารว่างและเครืองดืม  ค่าป้ายโครงการ  ค่าวัสดุและอุปกรณ์ทีจําเป็น
ต้องใช้ในการจัดงาน  ฯลฯ  
2. ฐานอํานาจ 
2.1 หนังสือ ที มท 0804.4/ว 3722  ลงวันที  10  สิงหาคม  2555  เรือง
ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงาน อปท. 
2.2 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  และ
การเข้าฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ.2559 (ฉบับที 3)
3. ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ. 2561 – 2564)  ยุทธศาสตร์  1 ข้อ
ที 13  หน้าที 67

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
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1. เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินหรือซ่อม
แซมครุภัณฑ์ทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ  เช่น โต๊ะ  เก้าอี  เครืองคอมพิวเตอร์  เครืองถ่ายเอกสาร  ฯลฯ  
2. ฐานอํานาจ  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที มท 08087.2/ว
 3523  ลงวันที  20  มิถุนายน  2559  เรืองหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้
จ่ายสอยประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่า
ใช้สอย  วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 

ค่าวัสดุ รวม 989,606 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

1. เพือจ่ายเป็นค่ากระดาษ ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป
 เป๊ก เข็มหมุด เทป กระดาษคาร์บอน ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม สมุด
บัญชี สมุดประวัติราชการ แบบพิมพ์ต่าง ๆ  ตรายาง ซอง ธงชาติ มู่
ลี พรม เครืองคํานวณเลข กระดานไวท์บอร์ด ฯลฯ
2. ฐานอํานาจ  อํานาจ  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนที
สุด  ทีมท 0808.2/ว1248  ลงวันที  27  มิถุนายน  2559  เรืองแนวทาง
การพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ 

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 40,000 บาท
1. เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือถ้วยชาม  ไม้กวาด  ช้อน  แปรง  แก้วนํา  จาน
รอง  ถ้วยกาแฟ  เข่ง  ผ้าปูโต๊ะ  กระจกเงา  และอืนๆ  ทีเกียวข้องกับวัสดุ
งานบ้านงานครัว 
2. ฐานอํานาจ  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ทีมท
 0808.2/ว1248  ลงวันที  27  มิถุนายน  2559  เรืองแนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ 
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ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 909,606 บาท
1. เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนในเขตพืนทีตําบล
โคกกลาง ดังนี
1 โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน (สพฐ
.) จัดสรรจํานวน 260 วัน (เปิดเทอม 200 วัน ปิดเทอม 60 วัน)   คน
ละ  7.37  บาทแยกเป็น
1.1 โรงเรียนบ้านโคกกลางอนุสรณ์ จํานวน 119 คน เป็น
เงิน 228,027.80  บาท
1.2. โรงเรียนบ้านปัญจคาม จํานวน 88 คน เป็นเงิน 168,625.60  บาท
1.3. โรงเรียนบ้านกวางงอย จํานวน 98  คน เป็นเงิน 187,787.60  บาท
1.4. โรงเรียนวัดโกรกประดู่ จํานวน 104 คน เป็นเงิน  199,284.80
  บาท
1.5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกกลาง จํานวน 61 คน เป็น
เงิน 125,879.60   บาท  (จํานวน 280  วัน)
โครงการอาหารเสริม (นม)  โรงเรียน(งบประมาณถ่ายโอนจากสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน(สพฐ) จัดสรรให้เด็กเล็กอนุบาล  เด็ก
นักเรียนชันประถมศึกษาปีที 1-6 จากข้อมูลจํานวนนักเรียน ณ วันที  10
 มิถุนายน  2560 อัตราคนละ  7.37  บาท  (ทังนี  จะเบิกจ่ายได้เมือได้รับ
การจัดสรรจากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน)
2. ฐานอํานาจ  
2.1 หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว2989  ลว
. 31 พฤษภาคม  2560  เรืองซักซ้อมแนวทางจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปี พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
2.2 หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ทีมท 0816.2/ว3301  ลว
. 14  มิถุนายน  2560  เรือง เรืองซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน ประจําปีงบปีประมาณ พ.ศ.  2561
3. ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์
ที 1 ข้อที  3  หน้าที  65

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
1. เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นเทปบันทึกข้อมูล แผ่นหรือ
จานบันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนือง แป้น
พิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรีชิป ฯลฯ
2. ฐานอํานาจ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ทีมท
 0808.2/ว1248  ลงวันที  27  มิถุนายน  2559  เรืองแนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
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งบเงินอุดหนุน รวม 1,636,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,636,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 1,636,000 บาท

1. เพืออุดหนุนเป็นค่าอาหารกลางวันโรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขันพืนฐาน (งบประมาณถ่ายโอน จากสํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขันพืนฐาน (สพฐ.) จัดสรรให้เด็กอนุบาลและเด็กนัก
เรียนชันประถมศึกษาปีที 1-6 อัตราคนละ 20 บาท/วัน จํานวน 200
 วัน ข้อมูลนักเรียน ณ  วันที  10 มิถุนายน  2560  ดังนี
1.1 โรงเรียนบ้านโคกกลางอนุสรณ์ จํานวน 119 คน เป็นเงิน 476,000
บาท
1.2. โรงเรียนบ้านปัญจคาม จํานวน 88 คน เป็นเงิน 352,000  บาท
1.3. โรงเรียนบ้านกวางงอย จํานวน 98  คน เป็นเงิน 392,000  บาท
1.4. โรงเรียนวัดโกรกประดู่ จํานวน 104 คน เป็นเงิน 416,000  บาท
2. ฐานอํานาจ 
2.1 หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว2989  ลว
. 31 พฤษภาคม  2560  เรืองซักซ้อมแนวทางจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปี พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
2.2 หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ทีมท 0816.2/ว3301  ลว
. 14  มิถุนายน  2560  เรือง เรืองซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน ประจําปีงบปีประมาณ พ.ศ.2561
3. ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์
ที  1 ข้อที  1  หน้าที  65

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 1,164,000 บาท
งบบุคลากร รวม 435,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 435,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 393,600 บาท

1. เพือจ่ายเป็นค่าเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีของ
พนักงานส่วนตําบล ดังนี
1.1 ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม  (นักบริหารงาน
สาธารณสุขและสิงแวดล้อมระดับต้น) เป็นเงิน   393,600 บาท 
2. ฐานอํานาจ  
2.1  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล พ.ศ.2542  , หนังสือ
สํานักงาน กจ.กท. และ กอบต. ทีมท 0809.2/ว 138  ลงวันที  30
  ธันวาคม  2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
2.2 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดบุรีรัมย์  เรือง  หลัก
เกณฑ์และเงือนไขเกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีจ่ายเงินเดือนและ
ประโยชน์ตอบแทนอืน (ฉบับที 5) 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
1. เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง
1.1 ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม (อํานวยการท้องถิน
ระดับต้น)  
2. ฐานอํานาจ
2.1  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลท้องถิน  พ.ศ.2542
2.2  ประกาศ ก.อบต. จังหวัดบุรีรัมย์  เรือง  หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียว
กับอัตราเงินเดือนละวิธีการจ่ายเงินเดือน  และประโยชน์ตอบแทน
อืน (ฉบับที 6)  ลงวันที  17  พฤษภาคม  พ.ศ.2559

วันทีพิมพ์ : 16/11/2561  11:20:24 หน้า : 37/75



งบดําเนินงาน รวม 689,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 84,800 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 32,800 บาท

1. เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง
2. ฐานอํานาจ
2.1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบ
แทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงาน
ส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้อง พ.ศ.2557
2.2 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
บุรีรัมย์  เรือง  กําหนดมาตรฐานทัวไปเกียวกับหลักเกณฑ์และ
เงือนไข และวิธีการกําหนดประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นรางวัลประจําปีสําหรับพนักงานส่วนท้องถิน ลูกจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ.2558  

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท
1. เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน  ค่าเช่าซือบ้านของพนักงานส่วนตําบล ฯลฯ 
2. ฐานอํานาจ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้า
ราชการส่วนท้องถิน (ฉบับที 3)  พ.ศ.2559

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
1. เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนส่วน
ตําบล ฯลฯ
2. ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้า
ราชการส่วนท้องถิน  (ฉบับที 3) พ.ศ.2559  

ค่าใช้สอย รวม 540,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 15,000 บาท

1. เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่า
ธรรมเนียม ค่าโฆษณาและเผยแพร่   ค่าจัดทําสือประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าว
สาร  ค่าล้างอัดฟิล์มและขยายภาพ  ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกมาดําเนิน
การ และรายการอืนทีเกียวข้องและจําเป็น  ฯลฯ
2. ฐานอํานาจ
2.1 ระเบียบกระทวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียวกับการ
ปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2542
2.2 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว3523   ลงวัน
ที  20  มิถุนายน  2559  เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย  วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค 
2.3 หนังสือ ที มท  0313.4/ว1452  ลว. 27 พฤษภาคม  พ.ศ.2541
  เรืองการเบิกเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท
1.เพือจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล  หรือคณะบุคคลทีมานิเทศ
งาน  ตรวจงานหรือเยียมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน  รวมทังเจ้าหน้าทีทีเกียว
ข้องในการร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เช่น  ค่าอาหาร  ค่าเครือง
ดืม  ค่าของขวัญ  ค่าใช้จ่ายทีเกียวเนืองในการเลียงรับรองและค่าบริการ
อืนทีจําเป็นต้องจ่ายเกียวกับการรับรอง  ฯลฯ
2. ฐานอํานาจ  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที  มท 0808.4ว2381  ลงวัน
ที  28 กรกฏาคม  2548  เรืองการตังงบประมาณและการเบิกจ่ายค่า
รับรอง หรือค่าเลียงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1) โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จํานวน 300,000 บาท

1. เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและควบคุมโครไข้เลือด
ออก  เช่น  เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงานในการฉีดพ่นหมอกควัน  ค่าจัดซือ
ทรายอะเบท  นํายาเคมี  นํายาพ่นหมอกควัน นํายากําจัดยุงลาย  ค่า
นํามัน  ค่าป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  และค่าวัสดุอุปกรณ์
ทีจําเป็นในการจัดโครงการ ฯลฯ 
2. ฐานอํานาจ
2.1 พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.  2537
 และทีแก้ไขเพิมเติม ฉบับที 6  พ.ศ.2552
2.2 พระราชบัญญัตกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 
3. แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 -2564) ยุทธศาสตร์ที  1  ข้อที  2
 หน้าที  71

2) โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 60,000 บาท
1. เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายประชา
สัมพันธ์  ค่าจัดซือนํายาเคมี วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฯลฯ
2. ฐานอํานาจ
2.1 พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม ฉบับที 6 พ.ศ.2552
2.2 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542
2.3 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว 123 ลงวันที 15
 มิถุนายน 2558 เรือง การดําเนินการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
2.3  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด ทีมท  0808.2/ว 1234  ลง
วันที  7  มีนาคม  2560 
2.4  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0810.5/729  ลงวันที  31  มีนาคม  2560
3. ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์
ที  1  ข้อที  3 หน้าที  71

3)  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
1. เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  เช่น ค่าเบียเลียง ค่า
พาหนะ  ค่าเช่าทีพัก ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอืนๆในการเดินทางไปราชการ
ของพนักงานส่วนท้องถินและพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน 
2. ฐานอํานาจ
2.1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเดินทางไปราชการของเจ้า
หน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555  แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ.2558
2.2 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2557

4) โครงการ "คลองสวย  นําใส" จํานวน 30,000 บาท
1. เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ "คลองสวย นําใส"  เช่น  ค่าอาหาร
และนําดืม   ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าป้ายโครงการ   ค่า
วิทยากร  ฯลฯ และวัสดุอุปกรณ์จําเป็นทีใช้ในการจัดโครงการ 
2.  ฐานอํานาจ  
2.1 หนังสือ มท 0808.4/ว 3722  ลงวันที  10  สิงหาคม  2555  เรือง
ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงานของ อปท. 
2.2 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2557
3. ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที  1  ข้อ
ที  21 หน้าที 75 
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5) โครงการอบรมสิงประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้(ขยะสวยช่วยสังคม) จํานวน 30,000 บาท
1. เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ อบรมสิงประดิษฐ์จากวัสดุเหลือ
ใช้(ขยะสวยช่วยสังคม) เช่น  ค่าอาหารและนําดืม   ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม  ค่าป้ายโครงการ   ค่าวิทยากร  ฯลฯ และวัสดุอุปกรณ์จําเป็นที
ใช้ในการจัดโครงการ 
2. ฐานอํานาจ  
2.1 หนังสือ มท 0808.4/ว 3722  ลงวันที  10  สิงหาคม  2555  เรือง
ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงานของ อปท. 
2.2 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2557
3. ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที  1  ข้อ
ที  19 หน้าที  74

6) โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้การป้องกันภัยจากการใช้ผลิตภัณฑ์ จํานวน 20,000 บาท
1. เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมเสริมสร้างความรู้การป้องกัน
ภัยจากการใช้ผลิตภัณฑ์  เช่น  ค่าอาหารและนําดืม   ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม  ค่าป้ายโครงการ   ค่าวิทยากร  ฯลฯ และวัสดุอุปกรณ์จําเป็นที
ใช้ในการจัดโครงการ 
2. ฐานอํานาจ  
2.1 หนังสือ มท 0808.4/ว 3722  ลงวันที  10  สิงหาคม  2555  เรือง
ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงานของ อปท. 
2.2 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2557
3. ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์ที  1  ข้อ
ที  25 หน้าที  75  

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
1. เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์
ทรัพย์สิน เช่น โต๊ะเก้าอี เครืองพิมพ์ดีด เครืองคอมพิวเตอร์  เครืองพ่น
หมอกควัน  หรืออืนๆทีจําเป็น ฯลฯ  
2. ฐานอํานาจ  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด  ที มท 08087.2/ว
  3523   ลงวันที  20  มิถุนายน  2559  เรืองหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้
สอยประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้
สอย  วัสดุ  และค่าสาธารณูปโภค  

ค่าวัสดุ รวม 65,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

1. เพือจ่ายเป็นค่ากระดาษ ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป
 เป๊ก เข็มหมุด เทป กระดาษคาร์บอน ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม สมุด
บัญชี สมุดประวัติราชการ แบบพิมพ์ต่าง ๆ  ตรายาง ซอง ธงชาติ มู่
ลี พรม เครืองคํานวณเลข กระดานไวท์บอร์ด ฯลฯ  
2. ฐานอํานาจ
2.1 อํานาจ  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ทีมท
 0808.2/ว1248  ลงวันที  27  มิถุนายน  2559  เรืองแนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
2.2 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523   ลงวัน
ที  20  มิถุนายน  2559  เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย  วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค  
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วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 40,000 บาท
1.เพือจ่ายเป็นค่านํามันเชือเพลิงและหล่อลืนสําหรับการฉีดพ่นนํายาเคมี
ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ  ฯลฯ  
2. ฐานอํานาจ
2.1 อํานาจ  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ทีมท
 0808.2/ว1248  ลงวันที  27  มิถุนายน  2559  เรืองแนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
2.2 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523   ลงวัน
ที  20  มิถุนายน  2559  เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย  วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค  

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 15,000 บาท
1. เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น กระดาษเขียน
โปสเตอร์ พู่กันและสี  ฟิล์ม  ฟิล์มสไลด์  แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (วีดี
โอ  แผ่นซีดี) ภาพถ่ายดาวเทียม  รูปสีหรือขาวดําทีได้จากการ
ล้าง อัด ขยาย ฯลฯ 
2. ฐานอํานาจ
2.1 อํานาจ  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ทีมท
 0808.2/ว1248  ลงวันที  27  มิถุนายน  2559  เรืองแนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
2.2 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523   ลงวัน
ที  20  มิถุนายน  2559  เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย  วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค  

งบลงทุน รวม 38,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 38,600 บาท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
1) กล้องถ่ายภาพนิง  ระบบดิจิตอล จํานวน 14,000 บาท

1. เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือกล้องถ่ายภาพนิง  ระบบดิจิตอล  จํานวน 1
  เครือง  ราคา  14,000  บาท
2.  ฐานอํานาจ 
2.1 หนังสือ  ด่วนทีสุด  ที มท 0808.2/ว1248  ลงวันที  27
  มิถุนายน  2559  เรืองแนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
3. แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) บัญชีครุภัณฑ์  แผนงาน
สาธาณสุข  ข้อที  28 หน้าที  199 
4. คุณลักษะพืนฐาน
4.1 เป็นกล้องคอมแพค ( Compact Digital Comera) 
4.2 ความละเอียดทีกําหนดเป็นความละเอียดทีเซ็นเซอร์
ภาพ (Image Sensor) 
4.3 มีระบบแฟรชในตัว
4.4 สามารถถอดเปลียนสือบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวกเมือข้อมูลเต็ม
4.5 สามารถถ่ายโอนข้อมูลจากกล้องไปยังเครืองคอมพิวเตอร์ได้
4.6 มีกระเป๋าบรรจุกล้อง
4.7 อืนๆ ฯลฯ (รายละเอียดตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1) เครืองคอมพิวเตอร์แบบตังโต๊ะ จํานวน 16,000 บาท

1)  เพือจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์  สําหรับงานสํานักงาน *(จอขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิว)   จํานวน  1  เครือง  ราคา 16,000 บาท
2. ฐานอํานาจ
2.1  หนังสือ ที มท 0808.2 /ว 1171 ลว. 15 มิ.ย. 2560 เรือง เกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจําปี พ.ศ
.  2560
2.2 หนังสือ  ด่วนทีสุด  ที มท 0808.2/ว1248  ลงวันที  27
  มิถุนายน  2559  เรืองแนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
3. แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) บัญชีครุภัณฑ์  แผนงานสา
ธาณสุข  ข้อที  26 หน้าที  199 
4. คุณลักษณะพืนฐาน
4.1  มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) 
มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรือดีกว่า จาน
วน 1 หน่วย
4.2  มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่
น้อยกว่า 4 GB
4.3  มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย
4.4  มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
4.5  มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
4.6  มีแป้นพิมพ์และเมาส์
4.7 มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว จํานวน 1 หน่วย
4.8  อืนๆ ฯลฯ  (รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจําปี พ.ศ. 2560)
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1) เครืองพิมพ์ จํานวน 8,600 บาท
1. เพือจัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน  2  เครือง ราคา  8,600  บาท
2. ฐานอํานาจ
2.1  หนังสือ ที มท 0808.2 /ว 1171 ลว. 15 มิ.ย. 2560 เรือง เกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจําปี พ.ศ
.  2560
2.2 หนังสือ  ด่วนทีสุด  ที มท 0808.2/ว1248  ลงวันที  27
  มิถุนายน  2559  เรืองแนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
3. แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) บัญชีครุภัณฑ์  แผนงาน
สาธาณสุข  ข้อที  27 หน้าที  199   
4. คุณลักษณะพืนฐาน
4.1 เป็นเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต 
4.2 มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
4.3 มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อ
นาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm) 
4.4  มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 4.5 ภาพต่อนาที (ipm) 
4.5 มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดี
กว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
4.6 สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น 
4.7 อืนๆ ฯลฯ (รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจําปี พ.ศ.2560)

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,652,220 บาท
งบบุคลากร รวม 1,305,660 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,305,660 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 644,280 บาท

1. เพือจ่ายเป็นค่าเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีของ
พนักงานส่วนตําบล  ดังนี
1.1 ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม  (อํานวยการท้องถินระดับต้น)  เป็น
เงิน  356,160  บาท
1.2 นักพัฒนาชุมชนระดับปฏิบัติการ  เป็นเงิน  288,120  บาท
2. ฐานอํานาจ 
2.1  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล พ.ศ.2542  , หนังสือ
สํานักงาน กจ.กท. และ กอบต. ทีมท 0809.2/ว 138  ลงวันที  30
  ธันวาคม  2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
2.2 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดบุรีรัมย์  เรือง  หลัก
เกณฑ์และเงือนไขเกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีจ่ายเงินเดือนและ
ประโยชน์ตอบแทนอืน (ฉบับที 5) 
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
1. เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งดังนี
1.1 ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม  (อํานวยการท้องถินระดับต้น)  เป็น
เงิน  42,000  บาท
2. ฐานอํานาจ 
2.1 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลท้องถิน  พ.ศ.2542
2.2 ประกาศ ก.อบต. จังหวัดบุรีรัมย์  เรือง  หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียว
กับอัตราเงินเดือนละวิธีการจ่ายเงินเดือน  และประโยชน์ตอบแทน
อืน (ฉบับที 6)  ลงวันที  17  พฤษภาคม  พ.ศ.2559

  
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 586,440 บาท

1. เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนจ้างดังนี
1.1  พนักงานจ้างตามภารกิจ  จํานวน  2  อัตรา เป็นเงิน  370,440  บาท
1.2  พนักงานจ้างทัวไป  จํานวน  2  อัตรา  เป็นเงิน  216,000  บาท 
2. ฐานอํานาจ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
บุรีรัมย์  เรืองหลักเกณฑ์เกียวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที 3) ลงวันที  19
  สิงหาคม  พ.ศ.2557
 
 

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 32,940 บาท
1. เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทัวไป 
2. ฐานอํานาจ  ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
บุรีรัมย์  เรืองหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนตําบล  ลูกจ้าง  และพนักงาน
จ้าง ขององค์การบริหารส่วนตําบลได้รับเงินเพิมค่าครองชีพชัว
คราว (ฉบับที 2)  ลงวันที   31  สิงหาคม  พ.ศ.2558

งบดําเนินงาน รวม 316,560 บาท
ค่าตอบแทน รวม 161,560 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 102,560 บาท

1. เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง
2. ฐานอํานาจ
2.1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบ
แทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงาน
ส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้อง พ.ศ.2557
2.2 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
บุรีรัมย์  เรือง  กําหนดมาตรฐานทัวไปเกียวกับหลักเกณฑ์และ
เงือนไข และวิธีการกําหนดประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นรางวัลประจําปีสําหรับพนักงานส่วนท้องถิน ลูกจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ.2558 
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
1. เพือจ่ายเป็นค่าตอนแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
ส่วนตําบล พนักงานจ้าง ฯลฯ
2. ฐานอํานาจ
2.1 หนังสือที มท 0808.4/5597 ลงวันที 18  มิถุนายน  2553 เรืองการ
เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปก
ครองสว่นท้องถิน
2.2 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ
. 2559
  

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท
1. เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน  เช่าซือบ้านของพนักงานส่วนตําบล
2. ฐานอํานาจ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้า
ราชการส่วนท้องถิน  (ฉบับที 3) พ.ศ.2559 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 12,000 บาท
1. เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล
2. ฐานอํานาจ
2.1. พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตรฉบับที 5 พ.ศ
. 2548
2.2 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
ของบุตรพนักงานส่วนท้องถิน  พ.ศ.2541 แก้ไขเพิมเติม(ฉบับที 3) พ.ศ
.2549

ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 10,000 บาท

1. เพือจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียม   ค่า
โฆษณาและเผยแพร่ค่าจัดทําสือประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร   ค่าล้างอัด
ฟิล์มและขยายภาพ  ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกมาดําเนินการ และรายการ
อืนทีเกียวข้องและจําเป็น  ฯลฯ
2. ฐานอํานาจ
2.1 ระเบียบกระทวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียวกับการ
ปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ.2542
2.2 หนังสือสังการของกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว1452 ลงวัน
ที 27 พฤษภาคม  พ.ศ.2541 เรือง การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2.3 หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ที มท 0808.2/ว3523   ลง
วันที  20  มิถุนายน  2559  เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปี ในลักษณะ ค่าใช้สอย วัสดุและ
ค่าสาธารณูปโภค

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท
1. เพือจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล  หรือคณะบุคคลทีมานิเทศ
งาน  ตรวจงานหรือเยียมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน  รวมทังเจ้าหน้าทีทีเกียว
ข้องในการร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เช่น  ค่าอาหาร  ค่าเครือง
ดืม  ค่าของขวัญ  ค่าใช้จ่ายทีเกียวเนืองในการเลียงรับรองและค่าบริการ
อืนทีจําเป็นต้องจ่ายเกียวกับการรับรอง ฯลฯ 
2. ฐานอํานาจ  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที  มท 0808.4/ว 2381 ลง
วันที 28 กรกฎาคม 2548 เรือง การตังเบิกจ่ายค่ารับรองหรือเลียงรับรอง
ขอองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท

1. เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  เช่น ค่าเบียเลียง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าลงทะเบียน ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ในการเดินทางไป
ราชการของพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง ฯลฯ 
2. ฐานอํานาจ
2.1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน   (ฉบับที 3) พ.ศ.2559
2.2 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ.2557

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
1. เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์
ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตําบล เช่น โต๊ะเก้าอี เครือง
พิมพ์ดีด เครืองคอมพิวเตอร์  เครืองถ่ายเอกสาร หรืออืนๆ
2. ฐานอํานาจ  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ที มท 0808.2
/ว3523   ลงวันที  20  มิถุนายน  2559  เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้
จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปี ในลักษณะ ค่าใช้
สอย  วัสดุ  และค่าสาธารณูปโภค

ค่าวัสดุ รวม 65,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 25,000 บาท

1. เพือจ่ายเป็นค่ากระดาษ   ดินสอ  ปากกา  ไม้บรรทัด  ยางลบ  คลิป
  เป๊ก  เข็มหมุด  เทป  กระดาษคาร์บอน  ลวดเย็บ
กระดาษ  กาว  แฟ้ม  สมุดบัญชี  สมุดประวัติราชการ  แบบพิมพ์
ต่างๆ  ตรายาง  ซอง  ธงชาติ  มู่ลี  พรม  เครืองคํานวณเลข  กระดาน
ไวท์บอร์ด ฯลฯ และวัสดุสํานักงานอืนๆทีใช้ในการปฏิบัติราชการ
2. ฐานอํานาจ  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ทีมท
 0808.2/ว1248  ลงวันที  27  มิถุนายน  2559  เรืองแนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท
1. เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น แผ่นเทปบันทึกข้อมูล แผ่นหรือ
จานบันทึกข้อมูล  หมึกพิมพ์ แผ่นกรองแสง  กระดาษต่อเนือง  แป้น
พิมพ์  เมนบอร์ด  เมมโมรีชิป  ฯลฯ  และวัสดุคอมพิวเตอร์อืนๆ  ทีใช้ใน
การปฏิบัติราชการ 
2. ฐานอํานาจ  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ทีมท
 0808.2/ว1248  ลงวันที  27  มิถุนายน  2559  เรืองแนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
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งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 10,000 บาท

1. อุดหนุนการจัดงานของดีลําปลายมาศ ตังไว้ 10,000 บาท
1.1 เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการจัดงานของดีลําปลายมาศ 
2.1 ฐานอํานาจ  
2.2.1หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 74 ลงวัน
ที  8  มกราคม  2553 เรืองการตังงบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณ
หมวดอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2.2.2  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด ที มท0808.2/ว3616  ลง
วันที  24  มิถุนายน  2559  เรือง  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
3. ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 1
  ข้อที 3  หน้าที  184

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์รายการดังนี 
1. เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนเหล่ากาชาดบุรีรัมย์   ตังไว้  10,000  บาท
1.2. ฐานอํานาจ  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 74 ลงวันที  8  มกราคม  2553 เรืองการตังงบประมาณและการใช้จ่าย
งบประมาณหมวดอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
1.3. ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์
ที 1  ข้อที 1  หน้าที  184     
2. อุดหนุนกิงกาชาดอําเภอลําปลายมาศตามโครงการสนับสนุนกิจการกิง
กาชาดอําเภอลําปลายมาศ  ตังไว้  10,000  บาท  
2.1 เพือจ่ายเป็นการจัดกิจกรรมสาธารณกุศลและให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนตามภารกิจของกิงกาชาดอําเภอลําปลายมาศ
2.2 ฐานอํานาจ 
2.2.1 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 74 ลงวัน
ที  8  มกราคม  2553 เรืองการตังงบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณ
หมวดอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2.2.2 หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด ที มท0808.2/ว3616  ลง
วันที  24  มิถุนายน  2559  เรือง  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
3. แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 1 ข้อที 2
  หน้าที  184
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 2,108,970 บาท
งบบุคลากร รวม 1,440,660 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,440,660 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 999,240 บาท

1. เพือจ่ายเป็นค่าเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีของ
พนักงานส่วนตําบล  ดังนี
1.1 ผู้อํานวยการกองช่าง  (อํานวยการท้องถินระดับต้น)  เป็น
เงิน 362,640  บาท
1.2 วิศวกรโยธาระดับชํานาญการ  เป็นเงิน  356,160  บาท
1.3 นายช่างโยธาระดับชํานาญงาน  เป็นเงิน  280,440  บาท
2. ฐานอํานาจ
2.1 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลท้องถิน พ.ศ. 2542  
2.2ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรืองหลักเกณฑ์และ
เงือนไขเกียวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบล แก้ไข
เพิมเติม (ฉบับที 1) พ.ศ.2559

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
1. เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งดังนี
1.1 ผู้อํานวยการกองช่าง (ผู้อํานวยการท้องถินระดับต้น)  เป็น
เงิน  42,000  บาท
2. ฐานอํานาจ 
2.1 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลท้องถิน  พ.ศ.2542
2.2 ประกาศ ก.อบต. จังหวัดบุรีรัมย์  เรือง  หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียว
กับอัตราเงินเดือนละวิธีการจ่ายเงินเดือน  และประโยชน์ตอบแทน
อืน (ฉบับที 6)  ลงวันที 17 พฤษภาคม  พ.ศ.2559

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 360,480 บาท
1. เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างดังนี
1.1 พนักงานจ้างตามภารกิจ  จํานวน 1  อัตรา เป็นเงิน  144,480  บาท
1.2  พนักงานจ้างทัวไป   จํานวน  2  อัตรา  เป็นเงิน  216,000  บาท
2. ฐานอํานาจ  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
บุรีรัมย์  เรืองหลักเกณฑ์เกียวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที 3) ลงวันที  19
  สิงหาคม  พ.ศ.2557

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 38,940 บาท
1. เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆของพนักงานจ้างดังนี
1.1 พนักงานจ้างตามภารกิจ  จํานวน  1  อัตรา  เป็นเงิน  14,940  บาท
1.2 พนักงานจ้างทัวไป   จํานวน  2  อัตรา  เป็นเงิน  24,000  บาท  
2. ฐานอํานาจ ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
บุรีรัมย์  เรืองหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนตําบล  ลูกจ้าง  และพนักงาน
จ้าง ขององค์การบริหารส่วนตําบลได้รับเงินเพิมค่าครองชีพชัว
คราว (ฉบับที 2)  ลงวันที  31  สิงหาคม  พ.ศ.2558
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งบดําเนินงาน รวม 668,310 บาท
ค่าตอบแทน รวม 163,310 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 113,310 บาท

1. เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนตําบล  พนักงานจ้าง
2. ฐานอํานาจ
2.1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบ
แทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงาน
ส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้อง พ.ศ.2557
2.2 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
บุรีรัมย์  เรือง  กําหนดมาตรฐานทัวไปเกียวกับหลักเกณฑ์และ
เงือนไข และวิธีการกําหนดประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นรางวัลประจําปีสําหรับพนักงานส่วนท้องถิน ลูกจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ.2558

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท
1. เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร และผู้มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือ
2. ฐานอํานาจ
2.1. พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตรฉบับที 5 พ.ศ
. 2548
2.2 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
ของบุตรพนักงานส่วนท้องถิน  พ.ศ.2541 แก้ไขเพิมเติม(ฉบับที 3) พ.ศ
.2549

ค่าใช้สอย รวม 140,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 20,000 บาท

1. เพือจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียม ค่าโฆษณา
และเผยแพร่ ค่าจัดทําสือประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ค่าล้างอัดฟิล์ม และ
ขยายภาพ ค่าจ้างเหมาบุคลากรภายนอกมาดําเนินการและรายการอืนที
เกียวข้องและจําเป็น ฯลฯ
2. ฐานอํานาจ
2.1. ระเบียบกระทวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกียวกับการ
ปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542
2.2 หนังสือสังการของกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว1452 ลงวัน
ที 27 พฤษภาคม  พ.ศ.2541 เรือง การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

1. เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าใช้จ่ายอืนๆในการ
เดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตําบล  พนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนตําบล ฯลฯ
2. ฐานอํานาจ
2.1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเดินทางไปราชการของเจ้า
หน้าทีท้องถิน  พ.ศ.2555 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ.2558 
2.2 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ.2559 (ฉบับที3)
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2) ค่าใช้จ่ายในการดูแลและคุ้มครองป้องกันทีดินสาธารณะ จํานวน 50,000 บาท
1. เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลและคุ้มครองป้องกันทีดิน
สาธารณะ ค่าธรรมเนียมในการออกรังวัดและดูแลทีสาธารณะในเขตตําบล
โคกกลางและค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นในการดูแลทีสาธารณะในเขตตําบล
โคกกลาง
2. ฐานอํานาจ  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด  ทีมท 0808.2
/ว4072  ลงวันที  15  กรกฏาคม 2559  เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งงประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560  ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
3. ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 1
  ข้อที 1  หน้าที  76

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
1. เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซม
ทรัพย์สิน เช่น โต๊ะ เก้าอี เครืองพิมพ์ดีด เครืองคอมพิวเตอร์ เครืองถ่าย
เอกสาร หรือทรัพย์สินอืน ๆ ทีจําเป็น ฯลฯ
2. ฐานอํานาจ  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด  ที มท 08087.2/ว
  3523  ลงวันที  20  มิถุนายน  2559  เรืองหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้
สอยประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้
สอย  วัสดุ  และค่าสาธารณูปโภค  

ค่าวัสดุ รวม 365,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

1. เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือกระดาษ   ดินสอ  ปากกา  ไม้บรรทัด  ยางลบ  คลิ
ป  เป๊ก  เข็มหมุด  เทป  กระดาษคาร์บอน  ลวดเย็บ
กระดาษ  กาว  แฟ้ม  สมุดบัญชี  สมุดประวัติราชการ  แบบพิมพ์
ต่างๆ  ตรายาง  ซอง  ธงชาติ  มู่ลี  พรม  เครืองคํานวณเลข  กระดาน
ไวท์บอร์ด  ผ้าม่าน  มูลี  ฯลฯ
2. ฐานอํานาจ  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ทีมท
 0808.2/ว1248  ลงวันที  27  มิถุนายน  2559  เรืองแนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 230,000 บาท
1. เพือจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์เกียวกับไฟฟ้าจําเป็นต้องใช้ในเรืองไฟฟ้า
สาธารณะ เช่น โคมไฟ หลอดไฟ สายไฟ  สวิตซ์ไฟฟ้า หม้อแปลง
ไฟฟ้า ฯลฯ  และวัสดุไฟฟ้าและวิทยุอืนๆทีเกียวข้องในการปฏิบัติราชการ
2. ฐานอํานาจ  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ทีมท
 0808.2/ว1248  ลงวันที  27  มิถุนายน  2559  เรืองแนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท
1. เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ อิฐ หิน ปูน ทราย ไม้เหล็ก  ยาง
มะตอย ฯลฯ และวัสดุก่อสร้างอืนๆ ทีใช้ในการปฏิบัติราชการ
2. ฐานอํานาจ  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ทีมท
 0808.2/ว1248  ลงวันที  27  มิถุนายน  2559  เรืองแนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
1.เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น กระดาษเขียน
โปสเตอร์ พู่กันและสี  ฟิล์ม  ฟิล์มสไลด์  แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (วีดี
โอ แผ่นซีดี) ภาพถ่ายดาวเทียม  รูปสีหรือขาวดําทีได้จากการ
ล้าง อัด ขยาย ฯลฯ และวัสดุโฆษณาและเผยแพร่อืนๆทีเกียวข้องในการ
ปฏิบัติราชการ
2. ฐานอํานาจ  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ทีมท
 0808.2/ว1248  ลงวันที  27  มิถุนายน  2559  เรืองแนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท
1. เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น แผ่นเทปบันทึกข้อมูล แผ่นหรือ
จานบันทึกข้อมูล  หมึกพิมพ์ แผ่นกรองแสง  กระดาษต่อเนือง  แป้น
พิมพ์  เมนบอร์ด  เมมโมรีชิป  ฯลฯ  และวัสดุคอมพิวเตอร์อืนๆ ทีใช้ใน
การปฏิบัติราชการ
2. ฐานอํานาจ  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ทีมท
 0808.2/ว1248  ลงวันที  27  มิถุนายน  2559  เรืองแนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ

งานไฟฟ้าถนน รวม 8,098,900 บาท
งบดําเนินงาน รวม 800,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 800,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 800,000 บาท

1.  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินทีดิน
และสิงก่อสร้างต่างๆ ฯลฯ และอืน ๆ ทีจําเป็น
2. ฐานอํานาจ  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ
.ศ. 2537 และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 6) พ.ศ. 2552
3. ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) พัฒนายุทธศาสตร์ที 4
 ข้อที 177,180 หน้าที 168
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งบลงทุน รวม 7,298,900 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 7,298,900 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
01. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล. กองการศึกษา) จํานวน 77,000 บาท

1. เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภาย
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกกลาง  ม.1 ต. โคกกลาง อ. ลําปลาย
มาศ  จังหวัดบุรีรัมย์  ขนาดกว้าง 4.00  เมตร  ยาว  38
  เมตร  หนา  0.15  เมตร  มีปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า 152  ตาราง
เมตร  พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางข้างล่ะ 0.50  เมตร  หรือตามความเหมาะ
สมของพืนที (รายละเอียดตามแบบแปลนของอบต. โคกกลาง กําหนด)
2. ฐานอํานาจ พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ
.ศ.2537 และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 6) พ.ศ.2552
3. แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 1  ข้อที  19
 หน้าที  82

02. โครงการก่อสร้างป้ายติดประกาศและประชาสัมพันธ์ (กองการศึกษา) จํานวน 63,000 บาท
1. เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างป้ายติดประกาศและประชา
สัมพันธ์หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกกลาง ต.โคกกลาง  อ. ลําปลาย
มาศ  จ.บุรีรัมย์  ขนาดกว้าง  2.40  เมตร  ยาว  6.00  เมตร   (ราย
ละเอียดตามแบบแปลนของอบต. โคกกลาง กําหนด)
2. ฐานอํานาจ พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ
.ศ.2537 และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 6) พ.ศ.2552
3. แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 1 ข้อที  20
 หน้าที  82

03. โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ (กองช่าง) จํานวน 294,000 บาท
1. เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงจอดรถ อบต. โคกกลาง  ต
. โคกกลาง  อ. ลําปลายมาศ  จ. บุรีรัมย์  ขนาดกว้าง 6.00
  เมตร  ยาว  27.50   เมตร  มีพืนทีใช้สอยไม่น้อยกว่า  165  ตาราง
เมตร  ติดตังป้ายโครงการ  จํานวน 1  ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลน
ของอบต. โคกกลาง กําหนด)
2. ฐานอํานาจ พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ
.ศ.2537 และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 6) พ.ศ.2552
3. แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 5  ข้อที 1
  หน้าที  181 

04.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ม.1 บ.โคกกลาง  ต
.โคกกลาง  อ.ลําปลายมาศ  จ.บุรีรัมย์

จํานวน 200,000 บาท

1. เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ม.1
 บ.โคกกลาง  ต.โคกกลาง  อ.ลําปลายมาศ  จ.บุรีรัมย์   จุดเริมต้น  ทีนาย
พัน  นิลพยัคฆะ  ถึงที  นายพล  ศรีประสิทธิ  ขนาดกว้าง  4.00
  เมตร  ยาว  126.00  เมตร  หนา  0.10  เมตร  มีปริมาณคอนกรีตไม่
น้อยกว่า  504.00  ตารางเมตร  พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางข้างละ  0.50
  เมตร  หรือตามความเหมาะสมของพืนที  ติดตังป้ายโครงการ  1
  ป้าย  (รายละเอียดตามแบบแปลนของอบต. โคกกลาง กําหนด)
2. ฐานอํานาจ พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ
.ศ.2537 และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 6) พ.ศ.2552
3. แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 4  ข้อที  6
  หน้าที  129

วันทีพิมพ์ : 16/11/2561  11:20:24 หน้า : 52/75



05. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ม.2 บ้านขีตุ่น, ม.14 บ้าน
ใหม่ขีตุ่น   ต.โคกกลาง  อ.ลําปลายมาศ  จ.บุรีรัมย์

จํานวน 400,000 บาท

1. เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ม.2
 บ้านขีตุ่น, ม.14 บ้านขีตุ่นใหม่  ต.โคกกลาง  อ.ลําปลายมาศ  จ
.บุรีรัมย์   จุดเริมต้นทีนายสุวรรณ  พาพันธ์ ถึงนางจิม  แก้วเจ็ก  ขนาด
กว้าง  5.00  เมตร  ยาว  159.00  เมตร  หนา  0.15 เมตร  มีปริมาณ
คอนกรีตไม่น้อยกว่า  795.00  ตารางเมตร  พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางข้าง
ละ  0.50  เมตร   หรือตามความเหมาะสมของพืนที  ติดตังป้าย
โครงการ  1  ป้าย  (รายละเอียดตามแบบแปลนของอบต
. โคกกลาง กําหนด)
2. ฐานอํานาจ พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ
.ศ.2537 และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 6) พ.ศ.2552
3. แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 4  ข้อ
ที 151 หน้าที  162

06. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3  บ.สําโรง ต.โคกกลาง  
อ.ลําปลายมาศ จ. บุรีรัมย์

จํานวน 200,000 บาท

1.เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ม.3
 บ้านสําโรง  ต.โคกกลาง  อ.ลําปลายมาศ  จ.บุรีรัมย์   จุดเริมต้นวัด
สําโรง  ถึงสระนําสาธารณะประโยชน์  ขนาดกว้าง  4.00
  เมตร  ยาว 98.00 เมตร  หนา  0.15  เมตร  มีปริมาณคอนกรีตไม่น้อย
กว่า  392.00  ตารางเมตร  พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางข้างละ  0.50  เมตร
หรือตามความเหมาะสมของพืนที  ติดตังป้ายโครงการ  1  ป้าย  (ราย
ละเอียดตามแบบแปลนของอบต. โคกกลาง กําหนด)
2. ฐานอํานาจ พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ
.ศ.2537 และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 6) พ.ศ.2552
3. แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 4  ข้อที  24
  หน้าที 133

07. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ม.4  บ.หนองฟักทอง   ต
.โคกกลาง  อ.ลําปลายมาศ  จ.บุรีรัมย์

จํานวน 200,000 บาท

1. เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ม.4
  บ.หนองฟักทอง   ต.โคกกลาง  อ.ลําปลายมาศ  จ.บุรีรัมย์      
- จุดที 1 จุดเริมต้นทีนางสําเนียง  สระรัมย์  ถึงทีนางอุเทน  ปุราน
รัมย์  ขนาดกว้าง  3.50  เมตร ยาว 65.50 เมตร หนา  0.15  เมตร มี
ปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า  229.25  ตารางเมตร  พร้อมลงหินคลุกไหล่
ทางข้างละ  0.50  เมตร  หรือตามความเหมาะสมของพืนที 
 - จุดที 2 จุดเริมต้นนางไสว  สุดตาซ้าย  ถึงศาลปู่ตา  ขนาดกว้าง  4.00
 เมตร ยาว  40.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร มีปริมาณคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 160.00  ตารางเมตร  พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางข้างละ  0.50
  เมตร  หรือตามความเหมาะสมของพืนทีติดตังป้ายโครงการ  1
  ป้าย  (รายละเอียดตามแบบแปลนของอบต. โคกกลาง กําหนด)
2. ฐานอํานาจ พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ
.ศ.2537 และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 6) พ.ศ.2552
3. แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที4  ข้อที  31
  หน้าที  134 (จุดที 1) ,ข้อที  32  หน้าที  135 (จุดที 2)
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08. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ม.5 บ.ดอนลอย   ต
.โคกกลาง  อ.ลําปลายมาศ  จ.บุรีรัมย์

จํานวน 200,000 บาท

1. เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ม.5
 บ.ดอนลอย   ต.โคกกลาง  อ.ลําปลายมาศ  จ.บุรีรัมย์ จุดเริมต้นทีนานาย
แกว  สงครามรอด ถึงทีนานายเจริญ  รองรัมย์  ขนาดกว้าง  4.00
  เมตร  ยาว  98.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  มีปริมาณคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 392.00  ตารางเมตร  พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางข้างละ  0.50
  เมตร  หรือตามความเหมาะสมของพืนที  ติดตังป้ายโครงการ  1
  ป้าย  (รายละเอียดตามแบบแปลนของอบต. โคกกลาง กําหนด)
2. ฐานอํานาจ พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ
.ศ.2537 และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 6) พ.ศ.2552
3. แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์ที  4  ข้อ
ที  47  หน้าที  138

09.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ม.6  บ.โกรกประดู่  ต.โคกกลาง อ.ลํา
ปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

จํานวน 200,000 บาท

1. เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ม.6
 บ.โกรกประดู่   ต.โคกกลาง  อ.ลําปลายมาศ  จ.บุรีรัมย์  จุดเริมต้นนายสุ
กี  บ่อกลาง  ถึงทีนางกอง  โจกกระโทก  ขนาดกว้าง  4.00
  เมตร  ยาว  98.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  มีปริมาณคอนกรีตไม่
น้อยกว่า  392.00  ตาราเมตร  พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางข้างละ  0.50
  เมตร  หรือตามความเหมาะสมของพืนที  ติดตังป้ายโครงการ  1
  ป้าย  (รายละเอียดตามแบบแปลนของอบต. โคกกลาง กําหนด)
2. ฐานอํานาจ พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ
.ศ.2537 และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 6) พ.ศ.2552
3. แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์ที  4 ข้อที  56
  หน้าที  140

10. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ม.7 บ. กวางงอย  ต
.โคกกลาง  อ.ลําปลายมาศ  จ.บุรีรัมย์

จํานวน 200,000 บาท

1. เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ม.7
 บ.กวางงอย   ต.โคกกลาง  อ.ลําปลายมาศ  จ.บุรีรัมย์  จุดเริมต้นทีนาย
ประสิทธิ  นิลวรรณ์  ถึงทีนายสมชาย  ปะติตังเว ขนาดกว้าง  4.00
  เมตร  ยาว  98.00 เมตร  หนา  0.15 เมตร  มีปริมาณคอนกรีตไม่น้อย
กว่า  392.00  ตาราเตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางข้างละ  0.50
  เมตร หรือตามความเหมาะสมของพืนที  ติดตังป้ายโครงการ  1
  ป้าย  (รายละเอียดตามแบบแปลนของอบต. โคกกลาง กําหนด)
2. ฐานอํานาจ พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ
.ศ.2537 และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 6) พ.ศ.2552
3. แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์ที  4  ข้อ
ที  68  หน้าที  142
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11. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ม.8 บ.หนองโดนน้อย  ต
.โคกกลาง  อ.ลําปลายมาศ  จ.บุรีรัมย์

จํานวน 200,000 บาท

1. เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ม.8
 บ.หนองโดนน้อย  ต.โคกกลาง  อ.ลําปลายมาศ  จ.บุรีรัมย์  จุดเริมต้นนาย
สุนทร  พืชหมอ  ถึงทีนางสุนิสา  โจกกระโทก  ขนาดกว้าง  6.00
 เมตร  ยาว  87.00  เมตร  หนา  0.10 เมตร   มีปริมาณคอนกรีตไม่น้อย
กว่า  522.00  ตาราเมตร  พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางข้างละ  0.50
 เมตร หรือตามความเหมาะสมของพืนที  ติดตังป้ายโครงการ  1
  ป้าย  (รายละเอียดตามแบบแปลนของอบต. โคกกลาง กําหนด)
2. ฐานอํานาจ พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ
.ศ.2537 และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 6) พ.ศ.2552
3. แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์ที  4 ข้อที  76
 หน้าที  144

12. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ม.9 บ.หนองขวาง  ต
.โคกกลาง  อ.ลําปลายมาศ  จ.บุรีรัมย์

จํานวน 200,000 บาท

1. เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ม. 9
  บ.หนองขวาง ต.โคกกลาง  อ.ลําปลายมาศ  จ.บุรีรัมย์      
- จุดที 1 จุดเริมต้นวันดี  ผมทํา ถึงทีนายทวี  โสโรรัมย์  ขนาดกว้าง  4.00
 เมตร  ยาว  43.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  มีปริมาณคอนกรีตไม่น้อย
กว่า  172.00  ตารางเมตร  พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางข้างละ  0.50
  เมตร หรือตามความเหมาะสมของพืนที 
- จุดที 2 จุดเริมต้นนายสมบุญ  ผมทํา ถึงทีนางสุนันท์  สุดตาซ้าย ขนาด
กว้าง  4.00 เมตร  ยาว  55.00  เมตร  หนา  0.15 เมตร  มีปริมาณ
คอนกรีตไม่น้อยกว่า  220.00 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางข้าง
ละ  0.50 เมตร  หรือตามความเหมาะสมของพืนทีติดตังป้ายโครงการ  1
  ป้าย  (รายละเอียดตามแบบแปลนของอบต. โคกกลาง กําหนด)
2. ฐานอํานาจ พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ
.ศ.2537 และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 6) พ.ศ.2552
3. แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์ที4  ข้อที  87
  หน้าที  146 (จุดที 1) ข้อที  90 หน้าที  147 (จุดที 2)  

13. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.10  บ้านหนองพวง  ต
.โคกกลาง อ. ลําปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

จํานวน 200,000 บาท

1. เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ม
.10 บ.หนองพลวง ต.โคกกลาง  อ.ลําปลายมาศ  จ.บุรีรัมย์      
- จุดที 1 จุดเริมต้นทีนายถนอม  โรมกลาง  ถึงทีนายสมาน  โปรดสูง
เนิน ขนาดกว้าง  4.00  เมตร ยาว  32.00  เมตร  หนา  0.15 เมตร  มี
ปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า  128.00  ตร.ม.  พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง
ข้างละ  0.50  ม.  หรือตามความเหมาะสมของพืนที 
- จุดที 2 จุดเริมต้นนายมานพ  เติมเทียน ถึงทีนางธรรม  สุขเลา  ขนาด
กว้าง  4.00  เมตร  ยาว  66.00 เมตร  หนา  0.15  เมตร มีปริมาณ
คอนกรีตไม่น้อยกว่า  264.00 ตาราเงเมตร  พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางข้าง
ละ  0.50  เมตร  หรือตามความเหมาะสมของพืนทีติดตังป้ายโครงการ  1
  ป้าย  (รายละเอียดตามแบบแปลนของอบต. โคกกลาง กําหนด)
2. ฐานอํานาจ พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ
.ศ.2537 และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 6) พ.ศ.2552
3. แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์ที  4 ข้อ
ที  103  หน้าที  150 (จุดที 1) ,ข้อที  105  หน้าที  151 (จุดที 2)
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14. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ม.11  บ.เก่า ต.โคกกลาง  อ
.ลําปลายมาศ  จ.บุรีรัมย์

จํานวน 200,000 บาท

1. เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ม
.11  บ.เก่า ต.โคกกลาง  อ.ลําปลายมาศ  จ.บุรีรัมย์      
- จุดที 1 จุดเริมต้นทีนายประเสริฐ  เกิดกาหลง ถึงทีสระนําสาธารณะ
ประโยชน์ ขนาดกว้าง  2.00  เมตร ยาว  79.00 เมตร   หนา  0.15
  เมตร มีปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า  158.00  ตารางเมตร  พร้อมลง
หินคลุกไหล่ทางข้างละ  0.50 เมตร หรือตามความเหมาะสมของพืนที 
- จุดที 2 จุดเริมต้นนางจันทร์ดี  สาโรจน์  ถึงทีนางจันทร์ดี   สาโรจน์ขนาด
กว้าง  4.00  เมตร  ยาว  59.00 เมตร  0.15  เมตร มีปริมาณคอนกรีต
ไม้น้อยกว่า  236.00  ตารางเมตร   พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางข้าง
ละ  0.50  เมตร   หรือตามความเหมาะสมของพืนทีติดตังป้ายโครงการ  1
  ป้าย  (รายละเอียดตามแบบแปลนของอบต. โคกกลาง กําหนด)
2. ฐานอํานาจ พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ
.ศ.2537 และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 6) พ.ศ.2552
3. แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที  4  ข้อ
ที  115  หน้าที 153 (จุดที 1) ข้อที 114 หน้าที 153 (จุดที 2)

15. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ม.12  บ.โคกกลางน้อย ต
.โคกกลาง  อ.ลําปลายมาศ  จ.บุรีรัมย์

จํานวน 200,000 บาท

1. เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ม
.12  บ.โคกกลางน้อย ต.โคกกลาง  อ.ลําปลายมาศ  จ.บุรีรัมย์      
- จุดที 1 จุดเริมต้นทีนายบุญทัน  วิเศษเนตร ถึงทีบ้านนางชนิสรา อ่อน
นวล ขนาดกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  49.00  เมตร  หนา  0.15 เมตร  มี
ปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า  196.00  ตารางเมตร  พร้อมลงหินคลุกไหล่
ทางข้างละ  0.50  เมตร หรือตามความเหมาะสมของพืนที 
- จุดที 2 จุดเริมต้น  จากบ้านนางดอกไม้  พยัคฆะ ถึงทีนายรักษ์เมือง  มูล
เมือง ขนาดกว้าง  4.00  เมตร ยาว  49.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  มี
ปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า  196.00  ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่
ทางข้างละ  0.50 เมตร หรือตามความเหมาะสมของพืนทีติดตังป้าย
โครงการ  1 ป้าย  (รายละเอียดตามแบบแปลนของอบต
. โคกกลาง กําหนด)
2. ฐานอํานาจ พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ
.ศ.2537 และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 6) พ.ศ.2552
3. แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 4  ข้อ
ที  123  หน้าที  155 (จุดที1) , ข้อที  124  หน้า 155 (จุดที 2)

วันทีพิมพ์ : 16/11/2561  11:20:24 หน้า : 56/75



16. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ม.13  บ. กวางงอยพัฒนา ต
.โคกกลาง  อ.ลําปลายมาศ  จ.บุรีรัมย์

จํานวน 200,000 บาท

1. เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ม
.13  บ.กวางงอยพัฒนา ต.โคกกลาง  อ.ลําปลายมาศ  จ.บุรีรัมย์      
- จุดที 1 จุดเริมต้นศิริ  สิงห์ปาน ถึงทีหนองหาด  ขนาดกว้าง  4.00
 เมตร ยาว  50.00  เมตร  หนา  0.15 เมตร  มีปริมาณคอนกรีตไม่น้อย
กว่า  200.00  ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางข้างละ  0.50
  เมตร  หรือตามความเหมาะสมของพืนที 
- จุดที 2 จุดเริมต้นนายสมชาย  อุดหนองเลา ถึงทีนายสมชาย  วิเศษ
สัตย์  ขนาดกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  48.00 เมตร  หนา  0.15  เมตร  มี
ปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า  192.00 ตารางเมตร  พร้อมลงหินคลุกไหล่
ทางข้างละ  0.50  เมตร หรือตามความเหมาะสมของพืนทีพร้อมติดตัง
ป้ายโครงการจํานวน  1  ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนของอบต
. โคกกลาง กําหนด)
2. ฐานอํานาจ พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ
.ศ.2537 และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 6) พ.ศ.2552
3. แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์ที  4 ข้อ
ที 132  หน้าที 156 (จุดที 1) ข้อที 133  หน้าที 156 (จุดที 2)

17. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ม.15  บ.ไทรงาม ต
.โคกกลาง  อ.ลําปลายมาศ  จ.บุรีรัมย์

จํานวน 110,000 บาท

1. เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ม
.15 บ.ไทรงาม ต.โคกกลาง  อ.ลําปลายมาศ  จ.บุรีรัมย์ จุดเริมต้นทีนางวง
มรี  สุขวิเศษ ถึงที นางจันทร์ลา  สุดตาซ้าย  ขนาดกว้าง  4.00
  เมตร  ยาว  54.00  เมตร  หนา  0.15 เมตร  มีปริมาณคอนกรีตไม่น้อย
กว่า  216.00  ตารางเมตร  หรือตามความเหมาะสมของพืนที ติดตังป้าย
โครงการ  1  ป้าย  (รายละเอียดตามแบบแปลนของอบต
. โคกกลาง กําหนด)
2. ฐานอํานาจ พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ
.ศ.2537 และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 6) พ.ศ.2552
3. แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 4  ข้อที 164
 หน้าที 165

18. โครงการก่อสร้างรางระบายคอนกรีตสําเร็จรูป  ม.15  บ. ไทรงาม ต
.โคกกลาง  อ.ลําปลายมาศ  จ.บุรีรัมย์

จํานวน 90,000 บาท

1. เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายนําคอนกรีตสําเร็จ
รูป ม.15 บ.ไทรงาม ต.โคกกลาง  อ.ลําปลายมาศ  จ.บุรีรัมย์   
- จุดที 1 เริมต้นทีนายเทียน  ชวดรัมย์  ถึงที ศาลปู่ตา ขนาดกว้าง  0.35
   เมตร  ลึก 0.20  เมตร  ยาว  65.00  เมตร บ่อพักขนาด จํานวน 1  บ่อ 
- จุดที 2 เริมต้นที นายกุศล  โคมกระโทก จุดสินสุดที  นางเรือน  สร้อย
จิต  ขนาดกว้าง 0.35  เมตร ลึก 0.20  เมตร  ยาว  45.00  เมตรพร้อม
บ่อพัก จํานวน 1 บ่อ และวางท่อ คสล. ขนาด  0.30 เมตร  จํานวน  5
 ท่อน  (รายละเอียดตามแบบแปลนของอบต. โคกกลาง กําหนด)
2. ฐานอํานาจ พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ
.ศ.2537 และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 6) พ.ศ.2552
3. แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 4  ข้อ
ที  165  หน้าที 165

วันทีพิมพ์ : 16/11/2561  11:20:24 หน้า : 57/75



19. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ม.16  บ. ร่มเย็น ต
.โคกกลาง  อ.ลําปลายมาศ  จ.บุรีรัมย์

จํานวน 200,000 บาท

1.เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ม
.16  บ.ร่มเย็น ต.โคกกลาง  อ.ลําปลายมาศ  จ.บุรีรัมย์      
- จุดที 1 จุดเริมต้นทีผู้ใหญ่กําชัย  สร้อยจิต  ถึงทีนานายทรงชัย  ปรึกกระ
โทก  ขนาดกว้าง  3.00 เมตร ยาว  113.00 เมตร หนา  0.15  เมตร  มี
ปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า  339.00  ตารางเมตร  พร้อมลงหินคลุกไหล่
ทางข้างละ  0.50 เมตร  หรือตามความเหมาะสมของพืนที 
- จุดที 2 จุดเริมต้นโรงเรียนบ้านโกรกประดู่ ถึงทีนางโม่  สงคราม
รอด ขนาดกว้าง  5.00 เมตร  ยาว  17.50  เมตร  หนา  0.10  เมตร มี
ปริมาณคอนกรีตไม้น้อยกว่า  87.50  ตารางเมตร   พร้อมลงหินคลุกไหล่
ทางข้างละ  0.50  เมตร  หรือตามความเหมาะสมของพืนที 
ติดตังป้ายโครงการ  1  ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนของอบต
. โคกกลาง กําหนด)
2. ฐานอํานาจ พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ
.ศ.2537 และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 6) พ.ศ.2552
3. แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 4 ข้อที 171
  หน้าที 167 (จุดที 1) , ข้อที  173 หน้าที 167

20. โครงการก่อสร้างป้ายสวนป่าเฉลิมพระเกียรติ  ม.8  บ้านหนองโดนน้อย 
ต.โคกกลาง  อ. ลําปลายมาศ  จ. บุรีรัมย์

จํานวน 31,000 บาท

1. เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างป้ายสวนป่าเฉลิมพระ
เกียรติ  ม. 8  ต. โคกกลาง  ต. โคกกลาง  อ. ลําปลายมาศ  จ. บุรีรัมย์
ขนาดกว้าง  4.00  เมตร  สูง  2.50  เมตร  จํานวน  1  ป้าย  (รายละเอียด
ตามแบบแปลนของอบต. โคกกลาง กําหนด)
2. ฐานอํานาจ พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ
.ศ.2537 และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 6) พ.ศ.2552
3. แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์ที  1 ข้อที 17
  หน้าที 81

21. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระหว่างหมู่ที 13 บ้านกวาง
งอยพัฒนา ตําบลโคกกลาง  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์  เชือม - หมู่
ที 8 บ้านโคกซาด ต. ผไทรินทร์  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์

จํานวน 1,410,000 บาท

1. เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ระหว่างหมู่ที 13 บ้านกวางงอยพัฒนา ตําบลโคกกลาง อําเภอลํา
ปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ เชือม - หมู่ที 8 บ้านโคกซาด ต
. ผไทรินทร์ อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์  จุดเริมต้นทีโรงเรียน
บ้านกวางงอย ถึงทีนายชืน  บ่อไทย ขนาดกว้าง  6.00
  เมตร  ยาว 469.00  เมตร   หนา  0.15 เมตร  มีปริมาณคอนกรีตไม่
น้อยกว่า  2,814 ตารางเมตร  พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางข้างละ  0.50
  เมตร หรือตามความเหมาะสมของพืนที  ติดป้ายโครงการ  1  ป้าย (ราย
ละเอียดตามแบบแปลนของอบต. โคกกลาง กําหนด)
2. ฐานอํานาจ พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ
.ศ.2537 และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 6) พ.ศ.2552
3. แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 4  ข้อที  6
  หน้าที  194  

วันทีพิมพ์ : 16/11/2561  11:20:24 หน้า : 58/75



22)โครงการขยายเขตประปาระหว่าง หมู่ที 5 บ้านดอนลอย เชือมบ้าน หมู่ที 
4 บ้านหนองฟักทอง ตําบลโคกกลาง อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

จํานวน 46,900 บาท

1.เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการขยายเขตประปาระหว่าง หมู่ที 5 บ้าน
ดอนลอย เชือมบ้าน หมู่ที 4 บ้านหนองฟักทอง  ต.โคกกลาง  อําเภอลํา
ปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์ เส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 2 นิว ยาว  500
 เมตร  พร้อมอุปกรณ์ครบชุด(รายละเอียดตามแบบแปลนของอบต
. โคกกลาง กําหนด)
2. ฐานอํานาจ พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ
.ศ.2537 และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 6) พ.ศ.2552
3. แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 4  ข้อที  46
  หน้าที  138           

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
01. โครงการปรับปรุงอาคารเกษตรกรรม (กองช่าง) จํานวน 361,000 บาท

1. เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงโครงการปรับปรุงอาคารเกษตรกรรม   อบต
. โคกกลาง  ต. โคกกลาง  อ. ลําปลายมาศ  จ. บุรีรัมย์  ขนาดกว้าง 7.00
 เมตร  ยาว  14.00 เมตร พร้อมติดตังป้ายโครงการจํานวน  1 ป้าย (ราย
ละเอียดตามแบบแปลนของอบต. โคกกลาง กําหนด)
2. ฐานอํานาจ พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ
.ศ.2537 และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 6) พ.ศ.2552
3. แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์ที  5  ข้อที 4
  หน้าที 181 

02. โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกกลาง 
(กองการศึกษา)

จํานวน 67,000 บาท

1. เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงโครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกกลาง  หมู่ที 1 ต.โคกกลาง  อ. ลําปลายมาศ  จ
.บุรีรัมย์  ขนาดกว้าง  7.00  เมตร  ยาว  10.50  เมตร มีพืนทีใช้สอยไม่
น้อยกว่า 75.50  ตารางเมตร  (รายละเอียดตามแบบแปลนของอบต
. โคกกลาง กําหนด)
2. ฐานอํานาจ พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ
.ศ.2537 และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 6) พ.ศ.2552
3. แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 1  ข้อที  18
 หน้าที 81

03.โครงการซ่อมสร้างผิว Asphaltic Concrete  (โดยวิธี Pavement In-
Place Recycling) ถนนสายบ้านหนองฟักทอง - บ้านโกรกประดู่  ตําบล
โคกกลาง  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์

จํานวน 1,749,000 บาท

1. เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการโครงการซ่อมสร้าง
ผิว Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) 
ถนนสายบ้านหนองฟักทอง - บ้านโกรกประดู่ ตําบลโคกกลาง อําเภอลํา
ปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์  จุดเริมต้นทีนายบุตรดี  นาคินชาติ ถึงวัดบ้าน
ดอนลอยขนาดกว้าง  6.00  เมตร  ยาว  500  เมตร  ไหล่ทางกว้างข้าง
ละ  1.00  เมตร  ติดป้ายโครงการ  1  ป้าย  (รายละเอียดตามแบบแปลน
ของอบต. โคกกลาง กําหนด)
2. ฐานอํานาจ พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ
.ศ.2537 และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 6) พ.ศ.2552
3. แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์ทีที  4 ข้อที  2
  หน้าที  193  
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 461,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 461,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 461,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
01.โครงการจัดทําแผนแม่บทชุมชน จํานวน 20,000 บาท

1. เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจัดทําโครงการจัดทําแผนแม่บท
ชุมชน  เช่น  ค่าอาหารและนําดืม  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่า
วิทยากร  ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ  และวัสดุและอุปกรณ์จําเป็นทีใช้ในการจัด
โครงการ 
2. ฐานอํานาจ
2.1 หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท 0891.4/ว856   ลงวันที  12
  มีนาคม  2553
2.2 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ.2557 
2.3 หนังสือ มท 0808.4/ว 3722 ลงวันที 10 สิงหาคม 2555 เรือง ซัก
ซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ของ อปท.
3. ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564)  ยุทธศาสตร์ที 4 ข้อ
ที 4 หน้าที 172

02.โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพือพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี  ผู้สูงอายุ  ผู้
พิการ  ผู้ติดเชือเอชไอวี  และผู้ด้อยโอกาส

จํานวน 50,000 บาท

1. เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจัดทําโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพือ
พัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชือ เอชไอวี และผู้ด้อย
โอกาส เช่น  ค่าอาหารและนําดืม  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม   ค่าป้าย
โครงการ ค่าวิทยากร  ฯลฯและวัสดุและอุปกรณ์จําเป็นทีใช้ในการจัด
โครงการ 
2. ฐานอํานาจ
2.1 หนังสือ มท 0808.4/ว 3722 ลงวันที 10 สิงหาคม 2555 เรือง ซัก
ซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ของ อปท.
2.2 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ.2557 
3. ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ. 2561-2564)  ยุทธศาสตร์ที 1  ข้อ
ที 2 หน้าที  84

03.โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้กับผู้สูงอายุ กลุ่มสตรี  เยาวชนและ
ประชาชนทัวไป

จํานวน 50,000 บาท

1. เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจัดทําโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูง
อายุ กลุ่มสตรี เยาวชนและประชาชนทัวไป  เช่น  ค่าอาหารและนําดืม  ค่า
อาหารว่างและเครืองดืม   ค่าป้ายโครงการ ค่าวิทยากร  ฯลฯและวัสดุและ
อุปกรณ์จําเป็นทีใช้ในการจัดโครงการ 
2. ฐานอํานาจ
2.1 หนังสือ มท 0808.4/ว 3722 ลงวันที 10 สิงหาคม 2555 เรือง ซัก
ซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ของ อปท.
2.2 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ.2557 
 3. ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564)  ยุทธศาสตร์ที 1  ข้อ
ที 11 หน้าที 86
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04.โครงการค่ายเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด จํานวน 20,000 บาท
1. เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจัดทําโครงการค่ายพัฒนาครอบครัวไทยห่าง
ไกลยาเสพติด เช่น  ค่าอาหารและนําดืม  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม   ค่า
ป้ายโครงการ ค่าวิทยากร  ฯลฯ และวัสดุและอุปกรณ์จําเป็นทีใช้ในการจัด
โครงการ 
2. ฐานอํานาจ
2.1 หนังสือ มท 0808.4/ว 3722 ลงวันที 10 สิงหาคม 2555 เรือง ซัก
ซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ของ อปท.
2.2 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ.  2557 
 3. ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ. 2561-2564)  ยุทธศาสตร์ที 4 ข้อ
ที 3  หน้าที  172

05.โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตําบลโคกกลาง จํานวน 100,000 บาท
1. เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจัดทําโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้สูง
อายุตําบลโคกกลาง เช่น  ค่าอาหารและนําดืม  ค่าอาหารว่างและนํา
ดืม   ค่าป้ายโครงการ ค่าวิทยากร  ฯลฯ และวัสดุและอุปกรณ์จําเป็นทีใช้
ในการจัดโครงการ 
2. ฐานอํานาจ
2.1 หนังสือ มท 0808.4/ว 3722 ลงวันที 10 สิงหาคม 2555 เรือง ซัก
ซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ของ อปท.
2.2 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ.2557 
 3. ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564)  ยุทธศาสตร์ทีที 1 ข้อ
ที 5  หน้าที 84

06.โครงการฝึกอบรมอาชีพสําหรับผู้พิการและผู้ดูแล จํานวน 30,000 บาท
1. เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจัดทําโครงการฝึกอบรมอาชีพสําหรับผู้พิการ
และผู้ดูแล เช่น  ค่าอาหารและนําดืม  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม   ค่าป้าย
โครงการ ค่าวิทยากร  ฯลฯและวัสดุและอุปกรณ์จําเป็นทีใช้ในการจัด
โครงการ 
2. ฐานอํานาจ
2.1 หนังสือ มท 0808.4/ว 3722 ลงวันที 10 สิงหาคม 2555 เรือง ซัก
ซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ของ อปท.
2.2 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ.2557 
3. ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ. 2561-2564)  ยุทธศาสตร์ที 1 ข้อ
ที 4  หน้าที 84

วันทีพิมพ์ : 16/11/2561  11:20:24 หน้า : 61/75



07.โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จํานวน 20,000 บาท
1. เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจัดทําโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ  เช่น  ค่าอาหารและนําดืม  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม   ค่า
ป้ายโครงการ ค่าวิทยากร  ฯลฯและวัสดุและอุปกรณ์จําเป็นทีใช้ในการจัด
โครงการ 
2. ฐานอํานาจ
2.1 หนังสือ มท 0808.4/ว 3722 ลงวันที 10 สิงหาคม 2555 เรือง ซัก
ซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ของ อปท.
2.2 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ.2557 
 3. ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ. 2561-2564)  ยุทธศาสตร์ที 1 ข้อ
ที 6 หน้าที 85

08.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 26,000 บาท
1. เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจัดทําโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด เช่น  ค่าอาหารและนําดืม  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม   ค่าป้าย
โครงการ ค่าวิทยากร  ฯลฯและวัสดุและอุปกรณ์จําเป็นทีใช้ในการจัด
โครงการ 
2. ฐานอํานาจ
2.1 หนังสือ มท 0808.4/ว 3722 ลงวันที 10 สิงหาคม 2555 เรือง ซัก
ซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ของ อปท.
2.2 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ.2557 
 3. ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ. 2561-2564)  ยุทธศาสตร์ที 4 ข้อ
ที 1  หน้าที 172

09.โครงการจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์รักในครอบครัว จํานวน 50,000 บาท
1. เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจัดทําโครงการจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์รักใน
ครอบครัว เช่น  ค่าอาหารและนําดืม  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม   ค่าป้าย
โครงการ ค่าวิทยากร  ฯลฯและวัสดุและอุปกรณ์จําเป็นทีใช้ในการจัด
โครงการ 
2. ฐานอํานาจ
2.1 หนังสือ มท 0808.4/ว 3722 ลงวันที 10 สิงหาคม 2555 เรือง ซัก
ซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ของ อปท.
2.2 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ.2557 
 3. ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ. 2561-2564)  ยุทธศาสตร์ที 1  ข้อ
ที 1  หน้าที 84

10.โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่เรียนรู้ภูมิปัญญา จํานวน 20,000 บาท
1. เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจัดทําโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่เรียน
รู้ภูมิปัญญา เช่น  ค่าอาหารและนําดืม  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม   ค่า
ป้ายโครงการ ค่าวิทยากร  ฯลฯ และวัสดุและอุปกรณ์จําเป็นทีใช้ในการจัด
โครงการ 
2. ฐานอํานาจ
2.1 หนังสือ มท 0808.4/ว 3722 ลงวันที 10 สิงหาคม 2555 เรือง ซัก
ซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ของ อปท.
2.2 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ.2557 
 3. ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ. 2561-2564)  ยุทธศาสตร์ที 1 ข้อ
ที 21 หน้าที  87
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11. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพือพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและ
เยาวชน  ประชาชนทัวไป

จํานวน 20,000 บาท

1. เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจัดทําโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
เพือพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน ประชาชนทัวไป) เช่น  ค่าอาหาร
และนําดืม  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม   ค่าป้ายโครงการ ค่า
วิทยากร  ฯลฯ และวัสดุและอุปกรณ์จําเป็นทีใช้ในการจัดโครงการ 
2. ฐานอํานาจ
2.1 หนังสือ มท 0808.4/ว 3722 ลงวันที 10 สิงหาคม 2555 เรือง ซัก
ซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ของ อปท.
2.2 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ.2557 
 3. ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ. 2561-2564)  ยุทธศาสตร์ที 1 ข้อ
ที  25  หน้าที  88

12. โครงการฝึกอบรม "แม่มือใหม่" จํานวน 10,000 บาท
1. เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจัดทําโครงการฝึกอบรม "แม่มือ
ใหม่" เช่น  ค่าอาหารและนําดืม  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม   ค่าป้าย
โครงการ ค่าวิทยากร  ฯลฯและวัสดุและอุปกรณ์จําเป็นทีใช้ในการจัด
โครงการ 
2. ฐานอํานาจ
2.1 หนังสือ มท 0808.4/ว 3722 ลงวันที 10 สิงหาคม 2555 เรือง ซัก
ซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ของ อปท.
2.2 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ.2557 
3. ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ. 2561-2564)  ยุทธศาสตร์ที 1 ข้อ
ที  23 หน้าที 88

13.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตังครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น จํานวน 15,000 บาท
1. เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจัดทําโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ตังครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น  เช่น  ค่าอาหารและนําดืม  ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม   ค่าป้ายโครงการ ค่าวิทยากร  ฯลฯและวัสดุและอุปกรณ์จําเป็น
ทีใช้ในการจัดโครงการ 
2. ฐานอํานาจ
2.1 หนังสือ มท 0808.4/ว 3722 ลงวันที 10 สิงหาคม 2555 เรือง ซัก
ซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ของ อปท.
2.2 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ.2557 
3. ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ. 2561-2564)  ยุทธศาสตร์ที 1 ข้อ
ที 13  หน้าที  86

วันทีพิมพ์ : 16/11/2561  11:20:24 หน้า : 63/75



14.โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันเอดส์ จํานวน 15,000 บาท
1. เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจัดทําโครงการอบรมให้ความรู้การป้องกัน
เอดส์ เช่น  ค่าอาหารและนําดืม  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม   ค่าป้าย
โครงการ ค่าวิทยากร  ฯลฯและวัสดุและอุปกรณ์จําเป็นทีใช้ในการจัด
โครงการ 
2. ฐานอํานาจ
2.1 หนังสือ มท 0808.4/ว 3722 ลงวันที 10 สิงหาคม 2555 เรือง ซัก
ซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ของ อปท.
2.2 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ.  2557 
3. ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ. 2561-2564)  ยุทธศาสตร์ที 1  ข้อ
ที  22  หน้าที 87

15. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน จํานวน 15,000 บาท
1. เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจัดทําโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
เด็กและเยาวชน  เช่น  ค่าอาหารและนําดืม  ค่าอาหารว่างและเครือง
ดืม   ค่าป้ายโครงการ ค่าวิทยากร  ฯลฯและวัสดุและอุปกรณ์จําเป็นทีใช้ใน
การจัดโครงการ 
2. ฐานอํานาจ
2.1 หนังสือ มท 0808.4/ว 3722 ลงวันที 10 สิงหาคม 2555 เรือง ซัก
ซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ของ อปท.
2.2 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ.2557 
3. ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ. 2561-2564)  ยุทธศาสตร์ที 1  ข้อ
ที  24 หน้าที  88
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารทัวไปเกียวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รวม 15,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 15,000 บาท

เพือจ่ายเป็นอุดหนุนส่วนราชการตามรายการดังนี
1. อุดหนุนการจัดงานประเพณีขึนเขาพนมรุ้ง ตังไว้ 10,000 บาท
1.1 เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการจัดงานประเพณีขึนเขาพนมรุ้งจังหวัด
บุรีรัมย์
1.2 ฐานอํานาจ
1.1.1 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 74 ลงวัน
ที  8  มกราคม  2553 เรืองการตังงบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณ
หมวดอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
1.1.2  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2 /ว 3616
  ลงวันที  24 มิถุนายน  2559
1.3  ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)ยุทธศาสตร์
ที 2  ข้อที  1  หน้าที  187
2. อุดหนุนสํานักงานจังหวัดบุรีรัมย์ตามโครงการจัดงานอนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมเมืองบุรีรัมย์ (งานวันสถาปนาเมืองแปะ)  จํานวน  5,000  บาท
2.1  เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสํานักงานจังหวัดบุรีรัมย์ตามโครงการจัด
งานอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมเมืองบุรีรัมย์  (งานวันสถาปนาเมืองแปะ)
2.2  ฐานอํานาจ  
2.2.1 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 74 ลงวัน
ที  8  มกราคม  2553 เรืองการตังงบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณ
หมวดอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  
2.2.2  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2 /ว 3616
  ลงวันที  24 มิถุนายน  2559
2.3 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)ยุทธศาสตร์
ที  2  ข้อที  2 หน้าที  187 
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งานกีฬาและนันทนาการ รวม 220,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 220,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 220,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1) โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด " โคกกลางคัพ " จํานวน 150,000 บาท

1. เพือจ่ายเป็นค่าป้ายโครงการ ค่าลูกโป่ง ค่าป้ายผ้าพิธีเปิดงาน ค่าจัด
เตรียมสนาม ค่าถ้วยรางวัล ค่าเหรียญรางวัล ค่าตอบแทนกรรมการผู้
ตัดสิน ค่าอาหารและนําดืม  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์
กีฬา ค่าจ้างเหมาเครืองขยายเสียง ค่าใช้สอย และวัสดุอืนๆ ทีจําเป็น ฯลฯ
2. ฐานอํานาจ
 2.1 หนังสือ มท 0808.4/ว 2589  ลงวันที 3 สิงหาคม 2547 เรือง หลัก
เกณฑ์การใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาของ อปท
 2.2 หนังสือ มท 0808.2/ว 2697 ลงวันที 15 มิถุนายน 2555 เรือง การ
เบิกจ่ายเงินงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนเพือสนับสนุนการกีฬา
 2.3 หนังสือ มท 0808.2/ว 1549 ลงวันที 19 มิถุนายน 2557 เรือง ซัก
ซ้อมแนวทางการใช้จ่ายเงินในการแข่งขันกีฬาของ อปท
2.4 หนังสือ มท 0808.4/ว 3722 ลงวันที  10 สิงหาคม  2555 เรือง ซัก
ซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ของ อปท.
2.5 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน  การแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
3. ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที  1  ข้อ
ที 4  หน้าที 89

2) โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันนอกสถานที จํานวน 50,000 บาท
1. เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันนอก
สถานที  และค่าใช้จ่ายวัสดุอืนๆทีจําเป็น ฯลฯ 
2. ฐานอํานาจ
 2.1 หนังสือ มท 0808.4/ว 2589  ลงวันที 3 สิงหาคม 2547 เรือง หลัก
เกณฑ์การใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาของ อปท
 2.2 หนังสือ มท 0808.2/ว 2697 ลงวันที 15 มิถุนายน 2555 เรือง การ
เบิกจ่ายเงินงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนเพือสนับสนุนการกีฬา
 2.3 หนังสือ มท 0808.2/ว 1549 ลงวันที 19 มิถุนายน 2557 เรือง ซัก
ซ้อมแนวทางการใช้จ่ายเงินในการแข่งขันกีฬาของ อปท
2.4 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน  การแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
3. ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที  1 ข้อ
ที 6  หน้าที 90
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3) โครงการแข่งขันกีฬาเปตองเทิดพระเกียรติสมเด็จย่า จํานวน 20,000 บาท
1. เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาเปตองเทิดพระเกียรติ
สมเด็จย่า เช่น  ค่าป้ายโครงการ ค่าลูกโป่ง ค่าป้ายผ้าพิธีเปิดงาน ค่าจัด
เตรียมสนาม ค่าถ้วยรางวัล ค่าเหรียญรางวัล ค่าตอบแทนกรรมการผู้
ตัดสิน ค่าอาหารและนําดืม  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์
กีฬา ค่าจ้างเหมาเครืองขยายเสียง ค่าใช้สอย และวัสดุอืนๆ ทีจําเป็น ฯลฯ
2. ฐานอํานาจ
2.1 หนังสือ มท 0808.4/ว 2589  ลงวันที 3 สิงหาคม 2547 เรือง หลัก
เกณฑ์การใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาของ อปท
2.2 หนังสือ มท 0808.2/ว 2697 ลงวันที 15 มิถุนายน 2555 เรือง การ
เบิกจ่ายเงินงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนเพือสนับสนุนการกีฬา
2.3 หนังสือ มท 0808.2/ว 1549 ลงวันที 19 มิถุนายน 2557 เรือง ซัก
ซ้อมแนวทางการใช้จ่ายเงินในการแข่งขันกีฬาของ อปท
2.4 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน  การแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
3. ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 1 ข้อ
ที 7 หน้าที 90 

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 210,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 210,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 210,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1)โครงการจัดงานประเพณีหล่อเทียนพรรษาและแห่เทียนพรรษา จํานวน 40,000 บาท

1. เพือจ่ายเป็นเงินค่าปัจจัยถวายพระ ค่าตกแต่งต้นเทียนพรรษา ค่าวัสดุ
ตกแต่งต้นเทียน รถขบวนแห่ ค่าจ้างเหมาเครืองเสียง ค่าอาหาร ค่าเครือง
ดืม และอืน ๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ
2. ฐานอํานาจ
2.1 หนังสือ มท 0808.4/ว 3722 ลงวันที 10 สิงหาคม 2555 เรือง ซัก
ซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ของ อปท.
2.2 หนังสือ มท 0808.2/ว 1639 ลงวันที 17 เมษายน 2556 เรือง หลัก
เกณฑ์เกียวกับการเบิกจ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ดูแลส่งเสริมและบํารุง
รักษาจารีตประเพณีฯ
2.3 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน  การแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
3. ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564)  ยุทธศาสตร์ที  2 ข้อ
ที  5 หน้าที 99   
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2) โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง จํานวน 20,000 บาท
1. เพือจ่ายเป็นค่าเวที ค่าเช่าเครืองเสียง ค่าจัดสถานที ค่าอาหารและนํา
ดืม ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าเงินรางวัล ค่าถ้วยรางวัล ค่าวัสดุและ
อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ฯลฯ
2. ฐานอํานาจ
 2.1 หนังสือ มท 0808.4/ว 3722 ลงวันที 10 สิงหาคม 2555 เรือง ซัก
ซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ของ อปท.
 2.2 หนังสือ มท 0808.2/ว 1639 ลงวันที 17 เมษายน 2556 เรือง หลัก
เกณฑ์เกียวกับการเบิกจ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ดูแลส่งเสริมและบํารุง
รักษาจารีตประเพณีฯ
2.3 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน  การแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
3. ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564 ) ยุทธศาสตร์ที  2  ข้อ
ที 3  หน้าที  99
     

3) โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 50,000 บาท
1. เพิือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าป้ายโครงการ  ค่าอาหารและนําดืม  ค่า
อาหารและเครืองดืม  ของขวัญ ของรางวัล และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจํา
เป็น ฯลฯ 
2. ฐานอํานาจ
 2.1 หนังสือ มท 0808.4/ว 3722 ลงวันที 10 สิงหาคม 2555 เรือง ซัก
ซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ของ อปท.
 2.2 หนังสือ มท 0808.2/ว 1639 ลงวันที 17 เมษายน 2556 เรือง หลัก
เกณฑ์เกียวกับการเบิกจ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ดูแลส่งเสริมและบํารุง
รักษาจารีตประเพณีฯ
2.3 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน  การแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
3. ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์ที ที 1 ข้อ
ที 12  หน้าที 90 

4) โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็ก เยาวชนและประชาชนในตําบล
โคกกลาง

จํานวน 50,000 บาท

1. เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
เด็ก เยาวชนและประชาชนในตําบลโคกกลาง เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่า
วิทยากร   ค่าอาหารและนําดืม  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆ ทีจําเป็นใช้ในโครงการ ฯลฯ 
2. ฐานอํานาจ
2.1 หนังสือ มท 0808.4/ว 3722 ลงวันที 10 สิงหาคม 2555 เรือง ซัก
ซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ของ อปท.
2.2 หนังสือ มท 0808.2/ว 1639 ลงวันที 17 เมษายน 2556 เรือง หลัก
เกณฑ์เกียวกับการเบิกจ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ดูแลส่งเสริมและบํารุง
รักษาจารีตประเพณีฯ
23. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน  การแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
3. ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 1 ข้อ
ที 13 หน้าที  91
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5)โครงการฝึกอบรมภาษาอาเซียนเพือการสือสาร จํานวน 50,000 บาท
1. เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมภาษาอาเซียนเพือการสือ
สารเช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวิทยากร   ค่าอาหารและนําดืม  ค่าอาหารว่าง
และเครืองดืม  ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ทีจําเป็นใช้ในโครงการ ฯลฯ 
2. ฐานอํานาจ
2.1 หนังสือ มท 0808.4/ว 3722 ลงวันที 10 สิงหาคม 2555 เรือง ซัก
ซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ของ อปท.
2.2 หนังสือ มท 0808.2/ว 1639 ลงวันที 17 เมษายน 2556 เรือง หลัก
เกณฑ์เกียวกับการเบิกจ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ดูแลส่งเสริมและบํารุง
รักษาจารีตประเพณีฯ
2.3 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน  การแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
3. ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 1  ข้อ
ที 14  หน้าที 91

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 310,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 310,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 270,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 50,000 บาท

1. เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่า
ธรรมเนียม ค่าโฆษณาและเผยแพร่  ค่าจัดทําสือประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าว
สาร  ค่าล้างอัดฟิล์มและขยายภาพ  ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกมาดําเนิน
การ และรายการอืนทีเกียวข้องและจําเป็น   ฯลฯ  
2. ฐานอํานาจ  
2.1 หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ที มท 0808.2/ว3523   ลง
วันที  20  มิถุนายน  2559  เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปี ในลักษณะ ค่าใช้
สอย  วัสดุ  และค่าสาธารณูปโภค
2.2 หนังสือสังการของกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว1452 ลงวัน
ที 27 พฤษภาคม  พ.ศ.2541 เรือง การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

1. เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าลงทะเบียน ค่าใช้จ่าย
อืน ๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง ฯลฯ
2. ฐานอํานาจ
2.1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน   (ฉบับที 3) พ.ศ.2559
2.2 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ.2557
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2) โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 30,000 บาท
1. เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เช่น  ค่าป้าย
โครงการ  ค่าอาหารและนําดืม  ค่าอาหารและเครืองดืม  การจัดซือพันธุ์
กล้าไม้ วัสดุและอุปกรณ์อืน ๆ ทีจําเป็นทีใช้ในโครงการ ฯลฯ
2. ฐานอํานาจ 
2. ฐานอํานาจ 
2.1 หนังสือด่วนทีสุดที มท. 0891.4/ว 164 ลงวันที 26 มกราคม 2558  
2.2 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด  ที มท 0801.2
/ว1060 ลงวันที  31 พฤษภาคม 2559
2.3 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
2.4 หนังสือกระทรวงมหาดไทยที มท. 0313.4/ว 1347 ลงวันที 19 พ.ค
. 2541 เรืองค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน  
2.5 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว 3722 ลงวันที 10
 สิงหาคม 2555 เรือง ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
ต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  
2.4  หนังสือกระทวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที มท 0310.4/ว 2128  ลง
วันที  31 กรกฎาคม  2557  
3. ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์
ที 1 ข้อที 9 หน้าที  93

3) โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านการเกษตร จํานวน 80,000 บาท
1. เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านการ
เกษตร เช่น  ค่าป้ายโครงการ ค่าวิทยากร  ค่าอาหารและนําดืม  ค่าอาหาร
และเครืองดืม  วัสดุอุปกรณ์อืน ๆ ทีจําเป็นทีใช้ในโครงการ ฯลฯ
2. ฐานอํานาจ  
2.1 หนังสือด่วนทีสุดที มท. 0891.4/ว 164 ลงวันที 26 มกราคม 2558  
2.2 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด  ที มท 0801.2
/ว1060 ลงวันที  31 พฤษภาคม 2559
2.3 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
2.4 หนังสือกระทรวงมหาดไทยที มท. 0313.4/ว 1347 ลงวันที 19 พ.ค
. 2541 เรืองค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน  
2.5 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว 3722 ลงวันที 10
 สิงหาคม 2555 เรือง ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
ต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  
2.4  หนังสือกระทวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที มท 0310.4/ว 2128  ลง
วันที  31 กรกฎาคม  2557  
3. ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์
ที 3 ข้อที 2 หน้าที  120
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4) โครงการฝึกอบรมการทําปุ๋ยหมักเพือการเกษตร จํานวน 30,000 บาท
1. เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมการทําปุ๋ยหมักเพือการ
เกษตร เช่น  ค่าป้ายโครงการ ค่าวิทยากร  ค่าอาหารและนําดืม  ค่าอาหาร
และเครืองดืม  วัสดุและอุปกรณ์อืน ๆ ทีจําเป็นทีใช้ในโครงการ ฯลฯ
2. ฐานอํานาจ 
2.1 หนังสือด่วนทีสุดที มท. 0891.4/ว 164 ลงวันที 26 มกราคม 2558  
2.2 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด  ที มท 0801.2
/ว1060 ลงวันที  31 พฤษภาคม 2559
2.3 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
2.4 หนังสือกระทรวงมหาดไทยที มท. 0313.4/ว 1347 ลงวันที 19 พ.ค
. 2541 เรืองค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน  
2.5 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว 3722 ลงวันที 10
 สิงหาคม 2555 เรือง ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
ต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  
2.4  หนังสือกระทวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที มท 0310.4/ว 2128  ลง
วันที  31 กรกฎาคม  2557  
3. ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์
ที 1 ข้อที 1 หน้าที  120

5) โครงการฝึกอบรมการจัดการฟาร์มโค จํานวน 20,000 บาท
1. เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมการจัดการฟาร์มโค เช่น  ค่า
ป้ายโครงการ  ค่าวิทยากร ค่าอาหารและนําดืม  ค่าอาหารว่างและเครือง
ดืม วัสดุและอุปกรณ์อืน ๆ ทีจําเป็นทีใช้ในโครงการ ฯลฯ
2. ฐานอํานาจ 
2.1 หนังสือด่วนทีสุดที มท. 0891.4/ว 164 ลงวันที 26 มกราคม 2558  
2.2 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด  ที มท 0801.2
/ว1060 ลงวันที  31 พฤษภาคม 2559
2.3 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
2.4 หนังสือกระทรวงมหาดไทยที มท. 0313.4/ว 1347 ลงวันที 19 พ.ค
. 2541 เรืองค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน  
2.5 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว 3722 ลงวันที 10
 สิงหาคม 2555 เรือง ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
ต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  
2.4  หนังสือกระทวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที มท 0310.4/ว 2128  ลง
วันที  31 กรกฎาคม  2557  
3. ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์
ที 3 ข้อที 3 หน้าที  120
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6) โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการผสมเทียมโค จํานวน 20,000 บาท
1. เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการผสมเทียม
โค เช่น  ค่าป้ายโครงการ  ค่าวิทยากร ค่าอาหารและนําดืม  ค่าอาหารว่าง
และเครืองดืม  วัสดุและอุปกรณ์อืน ๆ ทีจําเป็นทีใช้ในโครงการ ฯลฯ
2. ฐานอํานาจ 
2.1 หนังสือด่วนทีสุดที มท. 0891.4/ว 164 ลงวันที 26 มกราคม 2558  
2.2 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด  ที มท 0801.2
/ว1060 ลงวันที  31 พฤษภาคม 2559
2.3 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
2.4 หนังสือกระทรวงมหาดไทยที มท. 0313.4/ว 1347 ลงวันที 19 พ.ค
. 2541 เรืองค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน  
2.5 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว 3722 ลงวันที 10
 สิงหาคม 2555 เรือง ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
ต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  
2.4  หนังสือกระทวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที มท 0310.4/ว 2128  ลง
วันที  31 กรกฎาคม  2557  
3. ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์
ที 3 ข้อที 16 หน้าที  122

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
1.เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ทรัพย์สิน
ขององค์การบริหารส่วนตําบล เช่น โต๊ะเก้าอี เครืองพิมพ์ดีด เครือง
คอมพิวเตอร์  เครืองถ่ายเอกสาร หรืออืนๆ ฯลฯ
2. ฐานอํานาจ  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2
/ว3523 ลงวันที  20  มิถุนายน  2559  เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้
จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้
สอย  วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 

ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

1. เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือกระดาษ   ดินสอ  ปากกา  ไม้บรรทัด  ยางลบ  คลิ
ป  เป๊ก  เข็มหมุด  เทป  กระดาษคาร์บอน  ลวดเย็บ
กระดาษ  กาว  แฟ้ม  สมุดบัญชี  สมุดประวัติราชการ  แบบพิมพ์
ต่างๆ  ตรายาง  ซอง  ธงชาติ  มู่ลี  พรม  เครืองคํานวณเลข  กระดาน
ไวท์บอร์ด  ผ้าม่าน  มูลี  ฯลฯ และวัสดุสํานักงานอืนๆทีเกียวข้อง
2. ฐานอํานาจ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ทีมท
 0808.2/ว1248  ลงวันที  27  มิถุนายน  2559  เรืองแนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ

วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท
1. เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรูพืช พันธุ์พืช พันธุ์
สัตว์ วัสดุเพาะชํา อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช ผ้าใบหรือพลาสติก สปริง
เกอร์ จอบ เสียม ฯลฯ และวัสดุการเกษตรอืนๆทีเกียวข้อง
2. ฐานอํานาจ  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ทีมท
 0808.2/ว1248  ลงวันที  27  มิถุนายน  2559  เรืองแนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
1. เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นเทปบันทึกข้อมูล แผ่นหรือ
จานบันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนือง แป้น
พิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรีชิป ฯลฯ และวัสดุคอมพิวเตอร์อืนๆทีเกียวข้อง
2. ฐานอํานาจ  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ทีมท
 0808.2/ว1248  ลงวันที  27  มิถุนายน  2559  เรืองแนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 22,255,584 บาท
งบกลาง รวม 22,255,584 บาท
งบกลาง รวม 22,255,584 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 113,424 บาท

1. เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม สําหรับส่วนของนายจ้างให้
แก่สํานักงานประกันสังคม   ( ค่าตอบแทนพนักงานจ้างรวมค่าครองชีพชัว
คราว  เป็นเงิน 2,155,680  X5% = 107,784 บาท )(ค่าตอบแทน
พนักงานจ้างตําแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก   เดือนละ 9,400  บาท เป็น
เงิน 112,800 X 5% = 5,640  บาท (เงินประกันสังคมครูผู้ดูแล
เด็ก)  เป็นเงิน 113,424  บาท     
2. ฐานอํานาจ
2.1 หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ด่วนทีสุด ที มท 0809.5/ ว
 9 ลงวันที 22 มกราคม 2557
2.2 พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533
2.3 หนังสือสํานักงาน ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.5/ว
 81 ลงวันที 10 กรกฎาคม 2557

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 11,914,800 บาท
1. เพือจ่ายเป็นเบียยังชีพผู้สูงอายุตามประกาศบัญชีรายชือผู้มีสิทธิรับเบีย
ยังชีพผู้สูงอายุในพืนทีตําบลโคกกลาง  จํานวน  1,503  คน  
2. ฐานอํานาจ 
2.1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพือการยัง
ชีพของ อปท พ.ศ.2548
2.2 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ
. 2542  มาตรา 16 
3. แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 1 ข้อที 2
 หน้าที 94  

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 8,726,400 บาท
1. เพือจ่ายเป็นเบียยังชีพผู้พิการตามบัญชีประกาศรายชือผ้มีสิทธิรับเงิน
เบียยังชีพผู้พิการในพืนทีตําบลโคกกลาง จํานวน 909 คนๆ ละ 800
 บาท/เดือน/ปี  เป็นเงิน  8,726,400  บาท
2. ฐานอํานาจ 
2.1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพือการยัง
ชีพของ อปท พ.ศ.2548
2.2 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ
. 2542  มาตรา 16 
3. แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 1 ข้อที 3
 หน้าที 94  
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เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 90,000 บาท
1. เพือจ่ายเป็นเบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์จํานวน 15 คน ๆ ละ 500
 บาท/เดือน/ปี
2. ฐานอํานาจ
2.1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพือการยัง
ชีพของ อปท พ.ศ. 2548
2.2 ตามภารกิจถ่ายโอน  มาตรา16  แห่ง พ.ร.บ. กําหนดแผนและขัน
ตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.  2542  
3. ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 1 ข้อ
ที 1 หน้าที 94  

สํารองจ่าย จํานวน 338,458 บาท
1. เพือใช้ในกรณีทีจําเป็นเร่งด่วน ในเขตพืนทีตําบล
โคกกลาง เช่น อุทกภัย วาตภัย หรือกรณีเร่งด่วนอืนฯในเขตพืนทีกรณีทีมี
สาธารณภัยเกิดขึนหรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ฯลฯ 
2. ฐานอํานาจ
2.1หนังสือด่วนมาก ที มท 0313.4/ ว 667 ลงวันที 12 มีนาคม 2545 
2.2 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3215  ลงวัน
ที  6 มิถุนายน  2559  
2.3  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที มท 0891.2
/ว76  ลงวันที  13  มกราคม  2558 

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 850,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
1. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ตังไว้ 150,000 บาท
1.1 เพือจ่ายเป็นค่าเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
2 ฐานอํานาจ 
2.1 ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรือง  การ
กําหนดหลักเกณฑ์เพือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถินดําเนินงาน
และบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับในระดับท้องถินหรือ
พืนที พ.ศ. 2557
2.2  ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์
ที 1  ข้อที  4  หน้าที  94
2. เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ตังไว้ 100,000 บาท
2.1 เพือจ่ายเป็นการสร้างหลักประกันความมันคงของชุมชนในตําบล
โคกกลาง
2. ฐานอํานาจ
2.2 หนังสือด่วนทีสุดที มท 0891.4/ว2502 ลงวันที 20 สิงหาคม  2553
2.3 มติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมือวันที 29 มิถุนายน  2553 เห็น
ชอบแนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถินสมทบงบประมาณกองทุนสว้ส
ดิการชุมชน
2.4 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564)ยุทธศาสตร์
ที 1  ข้อที 5  หน้าที  94 
3. เงินสมทบโครงการเศรษฐกิจชุมชน (ชดใช้เงินคืนจํานวน  600,000
  บาท
3.1 ฐานอํานาจ  
3.1.1ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดําเนินงานโครงการ
เศรษฐกิจชุมชน พ.ศ. 2541  ลงวันที  15  กันยายน  2541 
3.1.2 หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท 0310.3/ว0132  ลงวันที  11
 มกราคม  2551  เร่ืองการแจ้งแนวทางการดําเนินโครงการเศรษฐกิจ
ชุมชน
3.2 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์
ที 1 ข้อที 6 หน้าที  94 
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เงินช่วยพิเศษ จํานวน 20,000 บาท
1. เพือจ่ายเป็นค่าทําศพให้แก่พนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง ทีเสีย
ชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที
2. ฐานอํานาจ
2.1 พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จบํานาญและเงินอืน
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
2.2  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างของส่วนราชการ  พ
.ศ. 2526  แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที2) พ.ศ. 2536

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 202,502 บาท
1. เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน
ในอัตราร้อยละ 1 ของเงินรายได้  ( รายได้ไม่รวมเงินอุด
หนุน  20,250,200 X 1% = 202,502  บาท) 
2. ฐานอํานาจ
2.1 หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน ที มท 0808.5/ว 28 ลงวันที  21 กรกฎาคม  2559 
2.2  หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน ที มท 0808.5/ว 38 ลงวันที 21 กรกฎาคม  2559
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