
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลชอผกา

อําเภอ ชํานิ   จังหวัดบุรีรัมย

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 43,700,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 10,477,790 บาท

งบบุคลากร รวม 6,297,660 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,916,900 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,100 บาท

เพื่อจายเป็นคาเงินเดือนนายก อบต. ตั้งไว้ 244,800 บาท
และเงินเดือนรองนายก อบต. จํานวน 2 อัตรา 
ตั้งไว้ 269,300 บาท

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก อบต.
ตั้งไว้ 21,000 บาท และเงินคาตอบแทนประจําตําแหนง
รอง นายก อบต. จํานวน 2 อัตรา ตั้งไว้ 21,200 บาท

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพิเศษนายก อบต. ตั้งไว้
21,000 บาท และเงินคาตอบแทนพิเศษรอง นายก อบต.
จํานวน 2 อัตรา ตั้งไว้ 21,200 บาท

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการ
บริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนเลขานุการนายก อบต.
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เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 2,232,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือนให้กับบุคคล ดังตอไปนี้
ประธานสภา อบต.  เป็นเงิน 134,640 บาท
รองประธานสภา อบต. เป็นเงิน 110,160 บาท
สมาชิกสภา อบต.จํานวน 22 อัตรา เป็นเงิน 2,073,600 บาท
เลขานุการสภา อบต. เป็นเงิน 86,400 บาท
ตามระเบียบ มท.วาด้วยเงินเดือนและคาตอบแทนผู้บริหาร
และสมาชิกสภา อบต. พ.ศ.2554 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
ลว. 26 มิ.ย. 2557
เงินเดือนฝ่ายการเมือง ตั้งจายตามกฎหมายจัดตั้ง พ.ร.บ.
สภาตําบลและ อบต. พ.ศ.2537 (แก้ไขถึงฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
ลว. 16 เม.ย. 2562

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,380,760 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,721,960 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล พร้อมเงินปรับปรุง
เงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบล สังกัด สํานักปลัด
ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป ตั้งจายจากเงินรายได้ ประกอบด้วย
- ปลัด อบต. (นักบริหารงานท้องถิ่น) จํานวน 1 อัตรา
- รองปลัด อบต. (นักบริหารงานท้องถิ่น) จํานวน 1 อัตรา
- หัวหน้าสํานักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป) จํานวน 1 อัตรา
- นักทรัพยากรบุคคล จํานวน 1 อัตรา
- นิติกร จํานวน 1 อัตรา
- เจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 2 อัตรา
- เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ จํานวน 1 อัตรา
ตามประกาศ ก.อบต.จ.บุรีรัมย เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไข
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนฯ (ฉบับที่ 5) ลว. 11 เม.ย. 2559
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนรายเดือนปลัด อบต. จํานวน 1 อัตรา
เดือนละ 7,000 บาท จํานวน 12 เดือน ตั้งไว้ 84,000 บาท
ตามประกาศ ก.อบต.จ.บุรีรัมย เรื่อง กําหนดหลักเกณฑให้
พนักงานสวนตําบลได้รับเงินนอกเหนือจากเงินเดือน
ลว.31 พ.ค.2557 

เงินประจําตําแหนง จํานวน 168,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงพนักงานสวนท้องถิ่น ดังนี้
1) ปลัด อบต. (นักบริหารงานท้องถิ่น กลาง) จํานวน 1 อัตรา
เดือนละ 7,000 บาท จํานวน 12 เดือน ตั้งไว้ 84,000 บาท
2) รองปลัด อบต. (นักบริหารงานท้องถิ่น ต้น) จํานวน 1 อัตรา
เดือนละ 3,500 บาท จํานวน 12 เดือน ตั้งไว้ 42,000 บาท
3) หัวหน้าสํานักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ต้น) จํานวน 1 อัตรา
เดือนละ 3,500 บาท จํานวน 12 เดือน ตั้งไว้ 42,000 บาท
ตามประกาศ ก.อบต.จ.บุรีรัมย เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไข
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนฯ (ฉบับที่ 6) ลว. 17 พ.ค. 2559

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 376,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง สังกัด สํานักปลัด
ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป ดังนี้
ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 1 อัตรา
- ตําแหนง พนักงานขับรถยนต ตั้งไว้ 160,800 บาท
ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 2 อัตรา
- ตําแหนงคนงานทั่วไป จํานวน 1 อัตรา ตั้งไว้ 108,000 บาท
- ตําแหนงพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จํานวน 1 อัตรา
  ตั้งไว้ 108,000 บาท 
ตามประกาศ ก.อบต.จ.บุรีรัมย เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไข
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง พ.ศ.2547 (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558
ลว. 6 พ.ย. 2558
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้าง
ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป สังกัด สํานักปลัด. ดังนี้
ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 1 อัตรา
- ตําแหนง พนักงานขับรถยนต ตั้งไว้ 6,000 บาท
ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 2 อัตรา
- ตําแหนงคนงานทั่วไป จํานวน 1 อัตรา ตั้งไว้ 12,000 บาท
- ตําแหนงพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จํานวน 1 อัตรา
  ตั้งไว้ 12,000 บาท 
ตามประกาศ ก.อบต.จ.บุรีรัมย เรื่อง หลักเกณฑการให้พนักงานฯ
ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลว. 31 ส.ค.2558 
เงินเดือนฝ่ายประจํา ตั้งจายตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ
ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลว. 30 ธ.ค. 2558

งบดําเนินงาน รวม 2,983,730 บาท
ค่าตอบแทน รวม 638,230 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 348,230 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก 
องคการบริหารสวนตําบล ดังนี้
1) เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษฯ
ของพนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 258,230 บาท
ตามระเบียบ มท. วาด้วยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นฯ
พ.ศ.2557 ลว. 16 พ.ค. 2557
2) เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการฯ
ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ
ตั้งไว้ 70,000 บาท 
ตามหนังสือ กค. ที่ กค 0402.5/ว 156 ลว 19 ก.ย. 2560
3) คาสมนาคุณคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยข้าราชการ
ตั้งไว้ 20,000 บาท
ระเบียบ กค. วาด้วยการจายเงินสมนาคุณกรรมการสอบสวนทาง
วินัยข้าราชการ พ.ศ. 2536 
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให้แกพนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง
ตามหนังสือ มท ที่ มท 0808.2/ว 2409 ลว. 17 พ.ย. 2559
เรื่อง การเบิกจายคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 

คาเชาบ้าน จํานวน 190,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านของพนักงานสวนตําบล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้
ตามระเบียบ มท. วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น
พ.ศ.2548 (แก้ไขฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 ลว. 6 มี.ค. 2562 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล 
และคณะผู้บริหารซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ มท. วาด้วยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น
พ.ศ.2541 (แก้ไขฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 ลว. 25 พ.ค. 2549
และหนังสือที่ มท 0809.3/ว 4522 ลว. 9 ส.ค. 2559
เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน
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ค่าใช้สอย รวม 1,735,500 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 380,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จาย ดังนี้
1) คาเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ คาถายเอกสาร คาหนังสือพิมพ
    ตั้งไว้ 5,000 บาท
2) คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ ตั้งไว้ 200,000 บาท 
3) คาจ้างเหมาบริการทําความสะอาดบริเวณอาคารสํานักงาน
    อาคารหอประชุม อาคารเอนกประสงค เดือนละ 5,500 บาท
    ตั้งไว้ 66,000 บาท 
4) คาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาต้นไม้ สวนไม้ประดับ สวนหยอม
    สนามหญ้า บริเวณที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลชอผกา
    เดือนละ 5,500 บาท ตั้งไว้ 66,000 บาท
5) คาบอกรับวารสารท้องถิ่น วารสารอื่นๆ หรือวารสารสิ่งพิมพ
    ตั้งไว้ 2,000 บาท
6) คาเชาพื้นที่เครื่องแมขายคอมพิวเตอรเพื่อ รับ-สง เอกสาร
    อิเล็กทรอนิกส ตั้งไว้ 6,500 บาท
7) คาจัดทํา พรบ.รถยนตภาคบังคับ สําหรับรถยนตสวนกลาง
    และรถบรรทุกน้ําเอนกประสงค ตั้งไว้ 5,000 บาท 
    ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 2633 
    ลว. 14 ส.ค. 2552
8) คาจ้างเหมาทํากรอบรูปติดสติกเกอร จัดทําบอรดข้อมูลทั่วไป
    ของ อบต. คาจัดทําปายประชาสัมพันธตางๆ  ฯลฯ
    ตั้งไว้ 20,000 บาท
9) คาดูแลรักษา บํารุงรักษา เว็บไซต อบต.ชอผกา 
    ตั้งไว้ 10,000 บาท
ตั้งจายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7120 
ลว. 9 ธ.ค. 2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจ้างเหมา
บริการของ อปท.
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 160,000 บาท

1) เพื่อจายเป็นคารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะที่มานิเทศ
งาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงานและเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมต้อนรับบุคคลหรือคณะ เชน คาอาหาร 
คาเครื่องดื่ม คาของขวัญ คาพิมพเอกสาร และคาใช้จายอื่นๆ
ตั้งไว้ 20,000 บาท
2) เพื่อจายเป็นคาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือ
คณะกรรมการหรืออนุกรรมการที่ได้รับการแตงตั้งตามกฎหมาย
หรือระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือ
การประชุมรวมระหวางองคกรปกครองสวนท้องถิ่นกับหนวยงาน
อื่นๆ ซึ่งรวมถึงผู้เข้ารวมประชุมอื่นๆ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งเข้ารวมประชุม เชน คาอาหาร คาเครื่องดื่ม และคาใช้จาย
อื่นๆ ตั้งไว้ 30,000 บาท
ตามหนังสือ มท ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลว 28 ก.ค. 2548 
เรื่อง ตั้งงบประมาณและการเบิกจายเงินคารับรองและคาเลี้ยง
รับรองของ อปท.
3) เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดงาน จัดนิทรรศการตางๆ
ซึ่งเป็นวันสําคัญของทางราชการและงานประเพณี เชน วันปย
มหาราช วันเฉลิมพระชนมพรรษา ฯลฯ ตั้งไว้ 20,000 บาท
ตามหนังสือ มท ที่ มท 0808.4/ว 3722 ลว. 10 ส.ค. 2555
เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับคาใช้จายในการจัดงานตางๆ
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
4) เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการตอสู้คดี เชน คาธรรมเนียมศาล
คาคําร้อง คาอัยการแก้ตางคดี คาถายเอกสาร ฯลฯ 
ตั้งไว้ 20,000 บาท
5) เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการขอออกหนังสือสําคัญ
สําหรับที่หลวง เชน คารังวัด คาหลักเขต คาแผนปายชื่อ
ที่สาธารณประโยชน ฯลฯ ตั้งไว้ 70,000 บาท
ตามระเบียบ มท วาด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองปองกันที่ดิน
อันเป็นสาธารณสมบัติของแผนดิน สําหรับพลเมืองใช้รวมกัน
พ.ศ. 2553 (ข้อ 13) 
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล ในการจัดงานกิจกรรมตาง ๆ 
ที่มีความจําเป็น และความเหมาะสม

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล ในการจัดงาน
กิจกรรมตางๆ ที่มีความจําเป็นและความเหมาะสม

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราช
อาณาจักร ของผู้บริหาร  สมาชิกสภาท้องถิ่น  พนักงานและลูกจ้าง  
เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ คาเชาที่พักและคาใช้จายอื่นๆ

จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยง, คาพาหนะ, คาเชาที่พักและคาใช้จาย
อื่นๆในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของพนักงาน
สวนตําบลและพนักงานจ้าง รวมถึงคณะผู้บริหารและ
สมาชิกสภา อบต.ผู้ที่สามารถเบิกได้ตามสิทธิ
ตามระเบียบ มท.วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
ลว. 13 ก.ค. 2561

คาใช้จายในการเลือกตั้ง สําหรับจายเป็นคาใช้จายในการเลือกตั้งทั่ว
ไป หรือเลือกตั้งซอม นายกองคการบริหารสวนตําบลและสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 700,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการเลือกตั้งท้องถิ่น ตามที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด ทั้งประเภททั่วไปหรือ
เลือกตั้งซอม นายก อบต.และสมาชิกสภา อบต. 
ตามหนังสือ มท ดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 1705 
ลว. 20 มี.ค. 2563
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คาพวงมาลัย ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา สําหรับพิธีการ
วันสําคัญตาง ๆ ตามวาระและโอกาสที่จําเป็น และมีความสําคัญ

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดหาพวงมาลัย, ชอดอกไม้, 
พวงมาลา, หรือวัสดุอื่น เพื่อใช้สําหรับพิธีการวันสําคัญตางๆ
ตามวาระและโอกาสที่จําเป็นและมีความสําคัญ
ตามระเบียบ มท. วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการจัดงานฯ
พ.ศ. 2559 ลว. 19 ธ.ค. 2559

โครงการ  อบต.สัญจรรับฟังความคิดเห็นและให้บริการประชาชน
เคลื่อนที่

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการ อบต.สัญจรรับฟังความคิดเห็น
และให้บริการประชาชนเคลื่อนที่ ประกอบไปด้วยคาอาหาร 
เครื่องดื่ม ปายประชาสัมพันธ ฯลฯ ที่จําเป็นต้องใช้ในโครงการ
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) หน้า 72 ลําดับที่ 3
ตามระเบียบ มท. วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการจัดงานฯ
พ.ศ. 2559 ลว. 19 ธ.ค. 2559 
พระราชกฤษฎีกา วาด้วยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

โครงการฝึกอบรมประชาชนในท้องถิ่นให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยว
กับประชาธิปไตยและการมีสวนรวมของประชาชนในองคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการฝึกอบรมประชาชนในท้องถิ่น
ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมีสวนรวม
ของประชาชนในองคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประกอบไปด้วย
คาอาหาร เครื่องดื่ม ปายประชาสัมพันธ ฯลฯ ที่จําเป็นต้องใช้
ในโครงการ
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) หน้า 72 ลําดับที่ 2
ระเบียบ มท. วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ลว. 5 ส.ค. 2557
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โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของคณะผู้บริหาร 
สมาชิก อบต. พนักงานและลูกจ้าง  และทัศนศึกษาดูงานนอกสถาน
ที่

จํานวน 250,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานและ
ลูกจ้าง และทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ ประกอบไปด้วย
คาอาหาร เครื่องดื่ม ปายประชาสัมพันธ ฯลฯ ที่จําเป็นต้องใช้
ในโครงการ
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) หน้า 79 ลําดับที่ 2
ระเบียบ มท. วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ลว. 5 ส.ค. 2557

โครงการเฝาระวังการลักลอบตัดไม้ทําลายป่าและการบุกรุกพื้นที่ป่า จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการเฝาระวังการลักลอบตัดไม้
ทําลายป่าและการบุกรุกพื้นที่ป่า ประกอบไปด้วย คาอาหาร 
เครื่องดื่ม ปายประชาสัมพันธ ฯลฯ ที่จําเป็นต้องใช้ในโครงการ
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) หน้า 77 ลําดับที่ 1
พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 67, 68

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซม ครุภัณฑ ที่ดินและ
สิ่งกอสร้าง รวมถึงวัสดุและทรัพยสินตางๆ 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555
ลว. 22 มี.ค. 2560 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบฯ
ในลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค

ค่าวัสดุ รวม 265,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุตางๆ ที่จําเป็นต้องใช้ในสํานักงาน เชน
กระดาษ, ปากกา, ดินสอ, แฟม, แบบพิมพ, หมึกถายเอกสาร,
ตลับหมึกเครื่องโทรสาร และวัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและเข้าลักษณะ
ประเภทวัสดุนี้
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วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ตางๆ เชน ฟวส, สายไฟ,
ปลั๊กไฟ, หลอดไฟฟา, ลําโพง, ไมโครโฟน, แบตเตอรรี่วิทยุ
สื่อสาร, หรืออุปกรณที่เกี่ยวข้อง ในการซอมแซมอุปกรณที่
หมดอายุการใช้งานหรือเสียหาย และวัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
และเข้าลักษณะประเภทวัสดุนี้

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันดีเซล,
น้ํามันเบนซิน, น้ํามันเครื่อง, น้ํามันเบรก, จารบี และวัสดุอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้องและเข้าลักษณะประเภทวัสดุนี้
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555
ลว. 22 มี.ค. 2560 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบฯ
ในลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ตางๆ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร
เชน แผนบันทึกข้อมูล, หัวพิมพ, ตลับหมึก, เมาท, แปนพิมพ
และวัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและเข้าลักษณะประเภทวัสดุนี้

วัสดุอื่น จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุอื่นๆ ขององคการบริหารสวนตําบล
ที่ไมเข้าลักษณะประเภทวัสดุที่ตั้งจายไว้
คาวัสดุ ตั้งจายตามหนังสือกรมสงเสริมฯ ดวนที่สุดที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลว. 27 มิ.ย. 2559 เรื่อง การจําแนกประเภทรายจาย
เป็นวัสดุฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 345,000 บาท
คาไฟฟา จํานวน 177,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟาที่ทําการ อบต.ชอผกา  คาไฟฟาเครื่อง
สํารองไฟกล้องวงจรปด และคาไฟฟาอื่นที่อยูในความรับผิดชอบ
ของ อบต.
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คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 14,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ําประปาที่ใช้สําหรับอุปโภคบริโภคที่ทําการ อบต
.

คาบริการโทรศัพท จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบริการโทรศัพท/โทรสาร ประจําสํานักงาน
จํานวน 2 เลขหมายฯ ละ 1,000/เดือน สําหรับ อบต.ชอผกา 

คาบริการไปรษณีย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อดวงตราไปรษณียากร, คาไปรษณีย, โทรเลข,
คาธนาณัติ ฯลฯ

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการเชื่อมตอ Internet คาเชาพื้นที่เครื่องแมขาย
เพื่อรับ - สง เอกสารอิเล็กทรอนิกสของที่ทําการ อบต.ชอผกา 
เพื่อบริการประชาชนและเป็นการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศรองรับการดําเนินการตางๆ เชน การบันทึกข้อมูล
พื้นฐานของ อบต. ข้อมูลการวางแผน และประเมินผลการ
ใช้จายงบประมาณ รวมถึง คาใช้จายจําเป็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
คาสาธารณูปโภค ตั้งจายตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่นดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 2271 ลว. 23 พ.ย. 2552
เรื่อง การจายคาสาธารณูปโภคค้างจายของ อปท.

งบลงทุน รวม 1,126,400 บาท
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ค่าครุภัณฑ์ รวม 1,126,400 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

กล้องโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขายแบบแบบมุมมองคงที่ จํานวน 208,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ กล้องโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขายแบบ
มุมมองคงที่ สําหรับติดตั้งภายนอกอาคารสําหรับใช้ในงานรักษา
ความปลอดภัยทั่วไป จํานวน 4 ชุด
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
- กล้องโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขายแบบมุมมองคงที่ สําหรับ
ติดตั้งภายนอกอาคาร สําหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัย
ทั่วไปความละเอียดไมน้อยกวา 1,920 x 1,080 pixel หรือ
ไมน้อยกวา 2,073,600 pixel} Frame rate ไมน้อยกวา 25
ภาพตอวินาที จํานวน 4 ชุด
- อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย (NRV) 8 TB 8 ชอง
จํานวน 1 ชุด 
- อุปกรณกระจายสัญญาณแบบ POE (L2 Switch)
10/100/1000 จํานวน 1 ชุด
- เครื่องสํารองไฟขนาด 1kVA/600W จํานวน 1 เครื่อง
- ตู้สําหรับจัดเก็บเครื่องควบคุมพร้อมอุปกรณขนาด 19 นิ้ว
15 U จํานวน 1 ชุด
- จอแสดงภาพ LED ทีวี แบบ smart TV ขนาด 40 นิ้ว ความ
ละเอียดจอภาพ 1,920x1,080 pixel จํานวน 1 เครื่อง
- ตู้ CCTV Cabinet และกลองกันน้ําสําหรับจัดเก็บอุปกรณ
ภายนอก จํานวน 4 ชุด
- สานนําสัญญาณชนิดภายนอกอาคาร จํานวน 300 เมตร 
(รายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศนวงจรปด
ฉบับเดือนกันยายน 2562) ลว. 25 ก.ย. 2562 )
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2)
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 59 ลําดับที่ 2
ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือนกันยายน 2562 
ลว. 25 ก.ย. 2562 
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เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จํานวน 44,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล
แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 2
 เครื่อง
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 6 แกนหลัก 
(6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อยกวา
3.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่
ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache 
Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไมน้อยกวา
9 MB 
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะ
อยางใดอยางหนึ่งหรือดีกวา ดังนี้ 
   1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก
   ที่มีหนวยความจําขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ 
   2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายใน
   หนวยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit
   ที่สามารถใช้หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาด
   ไมน้อยกวา 2 GB หรือ 
   3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการ
   ใช้หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา
   2 GB
 -  มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา 
มีขนาดไมน้อยกวา 4 GB
 -  มีหนวยจัดเก็บข้อมูลชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุ
ไมน้อยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุ
ไมน้อยกวา 250 GB จํานวน1 หนวย
 -  มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
 - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง
 - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา
 ไมน้อยกวา 3 ชอง
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 - มีแปนพิมพและเมาส
 - มีจอภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2)
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 59 ลําดับที่ 2
ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ
และระบบคอมพิวเตอร กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ลว. 12 พ.ค. 2563

รถบรรทุก (ดีเซล) จํานวน 854,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ รถบรรทุก (ดีเซล) จํานวน 1 คัน 
โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขปดังนี้ 
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา
2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 110 กิโลวัตต
ขับเคลื่อน 2 ล้อ (แบบดับเบิ้ลแค๊บ)
- เป็นกระบะสําเร็จรูป
- ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู
- เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ
- ราคารวมภาษีสรรพสามิต
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2)
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 59 ลําดับที่ 1
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ ธ.ค. 2562

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑขนาดใหญ
งบรายจ่ายอื่น รวม 20,000 บาท

รายจ่ายอื่น รวม 20,000 บาท
รายจายอื่น

คาจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบตางๆ
ซึ่งมิใชเพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสร้าง

จํานวน 20,000 บาท
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งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น

โครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนองคการบริหารสวนตําบลเมืองยาง
ตามโครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นอําเภอชํานิ
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) หน้า 72 ลําดับที่ 7
ตามระเบียบ มท. วาด้วยเงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ. 2559
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ลว 9 มิ.ย. 2563

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนที่ทําการอําเภอชํานิ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอชํานิ 
ตามโครงการ “จัดงานรัฐพิธี” ตั้งไว้ 15,000 บาท
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) หน้า 62 ลําดับที่ 11
ตามระเบียบ มท. วาด้วยเงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ. 2559
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ลว 9 มิ.ย. 2563

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน

อุดหนุนสํานักงานเหลากาชาดจังหวัดบุรีรัมย จํานวน 10,000 บาท

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 508,030 บาท
งบบุคลากร รวม 435,720 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 435,720 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 435,720 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล พร้อมเงินปรับปรุง
เงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบล สังกัด สํานักปลัด
ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป ตั้งจายจากเงินรายได้ ประกอบด้วย
- นักวิเคราะหนโยบายและแผน จํานวน 1 อัตรา
ตามประกาศ ก.อบต.จ.บุรีรัมย เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไข
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนฯ (ฉบับที่ 5) ลว. 11 เม.ย. 2559
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งบดําเนินงาน รวม 72,310 บาท
ค่าตอบแทน รวม 72,310 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 36,310 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก 
องคการบริหารสวนตําบล ดังนี้
1) เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษฯ
ของพนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง
ตามระเบียบ มท. วาด้วยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นฯ
พ.ศ.2557 ลว. 16 พ.ค. 2557

คาเชาบ้าน จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านของพนักงานสวนตําบล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้
ตามระเบียบ มท. วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น
พ.ศ.2548 (แก้ไขฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 ลว. 6 มี.ค. 2562 

งานบริหารงานคลัง รวม 2,510,420 บาท
งบบุคลากร รวม 1,957,800 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,957,800 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,795,800 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล พร้อมเงินปรับปรุง
เงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบล สังกัด กองคลัง
ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป ตั้งจายจากเงินรายได้ ประกอบด้วย
- ผู้อํานวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง) จํานวน 1 อัตรา
- นักวิชาการเงินและบัญชี จํานวน 1 อัตรา
- นักวิชาการคลัง จํานวน 1 อัตรา
- นักวิชาการจัดเก็บรายได้ จํานวน 1 อัตรา
- เจ้าพนักงานพัสดุ จํานวน 1 อัตรา
ตามประกาศ ก.อบต.จ.บุรีรัมย เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไข
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนฯ (ฉบับที่ 5) ลว. 11 เม.ย. 2559
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงพนักงานสวนท้องถิ่น ดังนี้
1) ผู้อํานวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง) จํานวน 1 อัตรา
เดือนละ 3,500 บาท จํานวน 12 เดือน 
ตามประกาศ ก.อบต.จ.บุรีรัมย เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไข
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนฯ (ฉบับที่ 6) ลว. 17 พ.ค. 2559

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง สังกัด กองคลัง
ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป ดังนี้
ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 1 อัตรา
- ตําแหนงคนงานทั่วไป จํานวน 1 อัตรา 
ตามประกาศ ก.อบต.จ.บุรีรัมย เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไข
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง พ.ศ.2547 (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558
ลว. 6 พ.ย. 2558

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้าง
ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป สังกัด กองคลัง ดังนี้
ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 1 อัตรา
- ตําแหนงคนงานทั่วไป จํานวน 1 อัตรา 
ตามประกาศ ก.อบต.จ.บุรีรัมย เรื่อง หลักเกณฑการให้พนักงานฯ
ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลว. 31 ส.ค.2558 
เงินเดือนฝ่ายประจํา ตั้งจายตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ
ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลว. 30 ธ.ค. 2558
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งบดําเนินงาน รวม 534,620 บาท
ค่าตอบแทน รวม 314,620 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 158,620 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก 
องคการบริหารสวนตําบล ดังนี้
1) เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษฯ
ของพนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง 
ตามระเบียบ มท. วาด้วยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นฯ
พ.ศ.2557 ลว. 16 พ.ค. 2557

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให้แกพนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง
ตามหนังสือ มท ที่ มท 0808.2/ว 2409 ลว. 17 พ.ย. 2559
เรื่อง การเบิกจายคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 

คาเชาบ้าน จํานวน 96,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านของพนักงานสวนตําบล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้
ตามระเบียบ มท. วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น
พ.ศ.2548 (แก้ไขฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 ลว. 6 มี.ค. 2562 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล 
และคณะผู้บริหารซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ มท. วาด้วยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น 
พ.ศ.2541 (แก้ไขฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 ลว. 25 พ.ค. 2549 
และหนังสือ ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลว. 9 ส.ค. 2559 
เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน
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ค่าใช้สอย รวม 140,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาใช้จายในการปรับปรุงการจัดเก็บภาษีและจัดทําแผนที่ภาษี จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการปรับปรุงการจัดเก็บภาษี 
ตั้งจายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7120 
ลว. 9 ธ.ค. 2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจ้างเหมา
บริการของ อปท.

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ
ตั้งจายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7120 
ลว. 9 ธ.ค. 2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจ้างเหมา
บริการของ อปท.

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยง, คาพาหนะ, คาเชาที่พักและคาใช้จาย
อื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของพนักงาน
สวนตําบลและพนักงานจ้าง ผู้ที่สามารถเบิกได้ตามสิทธิ
ตามระเบียบ มท.วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
ลว. 13 ก.ค. 2561

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซม ครุภัณฑ ที่ดินและ
สิ่งกอสร้าง รวมถึงวัสดุและทรัพยสินตางๆ 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555
ลว. 22 มี.ค. 2560 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบฯ
ในลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
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ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุตางๆ ที่จําเป็นต้องใช้ในสํานักงาน เชน
กระดาษ, ปากกา, ดินสอ, แฟม, แบบพิมพ, หมึกถายเอกสาร,
ตลับหมึกเครื่องโทรสาร และวัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและเข้าลักษณะ
ประเภทวัสดุนี้

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ําดื่มที่ซื้อจากเอกชน และสิ่งของเครื่องใช้ตางๆ
เชน ไม้กวาด, แก้ว, จาน, น้ํายาถูพื้น, น้ํายาล้างจาน,
น้ํายาล้างห้องน้ํา, ผ้าปูโต๊ะ และวัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและ
เข้าลักษณะประเภทวัสดุนี้

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ตางๆ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร
เชน แผนบันทึกข้อมูล, หัวพิมพ, ตลับหมึก, เมาท, แปนพิมพ
และวัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและเข้าลักษณะประเภทวัสดุนี้
คาวัสดุ ตั้งจายตามหนังสือกรมสงเสริมฯ ดวนที่สุดที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลว 27 มิ.ย. 2559 เรื่อง การจําแนกประเภทรายจายเป็น
วัสดุ

งบลงทุน รวม 18,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 18,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จํานวน 11,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จํานวน 2 ตู้  
โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขปดังนี้ 
1) มีมือจับชนิดบิด
2) มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชั้น 
3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.) 
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ ธ.ค. 2562
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ตู้เหล็กแบบ 4 ลิ้นชัก จํานวน 7,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ ตู้เหล็กแบบ 4 ลิ้นชัก จํานวน 1 ตู้  
โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขปดังนี้ 
1) มีหูลิ้นชัก
2) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.) 
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ ธ.ค. 2562

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 73,200 บาท

งบดําเนินงาน รวม 73,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 67,200 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 67,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไปให้กับ
สมาชิก อปพร. ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามคําสั่งผู้อํานวยการศูนย อปพร.
ตามระเบียบ มท วาด้วยการเบิกคาใช้จายให้แกอาสาสมัคร
ปองกันภัยฝ่ายพลเรือนของ อปท. พ.ศ. 2560 ลว. 12 ธ.ค. 2560

ค่าใช้สอย รวม 6,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการขับขี่ปลอดภัยชวงเทศกาลปใหม จํานวน 3,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการขับขี่ปลอดภัยชวงเทศกาลปใหม
ประกอบไปด้วยคาอาหาร เครื่องดื่ม ปายประชาสัมพันธ ฯลฯ
ที่จําเป็นต้องใช้ในโครงการ
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) หน้า 73 ลําดับที่ 6
พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 67, 68
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โครงการขับขี่ปลอดภัยชวงเทศกาลสงกรานต จํานวน 3,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการขับขี่ปลอดภัยชวงเทศกาล
สงกรานตประกอบไปด้วยคาอาหาร เครื่องดื่ม ปายประชาสัมพันธ
ฯลฯ ที่จําเป็นต้องใช้ในโครงการ
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) หน้า 73 ลําดับที่ 5
พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 67, 68

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 15,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการสนับสนุนกิจกรรม อปพร. จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการสนับสนุนกิจกรรม อปพร. เชน
การจัดฝึกอบรมการจัดตั้งหรือทบทวนหลักสูตรสมาชิก อปพร.
ตลอดจนคาใช้สอย และวัสดุในการปฏิบัติตามคําสั่งของศูนย
ประกอบไปด้วยคาอาหาร เครื่องดื่ม ปายประชาสัมพันธ ฯลฯ
ที่จําเป็นต้องใช้ในโครงการ
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) หน้า 73 ลําดับที่ 2
ระเบียบ มท. วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ลว. 5 ส.ค. 2557
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งบเงินอุดหนุน รวม 5,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 5,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอชํานิ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอชํานิ 
ตามโครงการซ้อมแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) หน้า 73 ลําดับที่ 1
ตามระเบียบ มท. วาด้วยเงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ. 2559
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ลว 9 มิ.ย. 2563

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 965,000 บาท

งบบุคลากร รวม 745,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 745,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 703,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล พร้อมเงินปรับปรุง
เงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบล สังกัด กองการศึกษา ศาสนาฯ
ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป ตั้งจายจากเงินรายได้ ประกอบด้วย
- ผู้อํานวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา) 
  จํานวน 1 อัตรา
- นักวิชาการศึกษา จํานวน 1 อัตรา
ตามประกาศ ก.อบต.จ.บุรีรัมย เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไข
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนฯ (ฉบับที่ 5) ลว. 11 เม.ย. 2559

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงพนักงานสวนท้องถิ่น ดังนี้
- ผู้อํานวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา) 
จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 3,500 บาท จํานวน 12 เดือน 
ตามประกาศ ก.อบต.จ.บุรีรัมย เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไข
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนฯ (ฉบับที่ 6) ลว. 17 พ.ค. 2559
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งบดําเนินงาน รวม 220,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 90,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก 
องคการบริหารสวนตําบล ดังนี้
1) เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษฯ
ของพนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง
ตามระเบียบ มท. วาด้วยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นฯ
พ.ศ.2557 ลว. 16 พ.ค. 2557

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให้แกพนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง
ตามหนังสือ มท ที่ มท 0808.2/ว 2409 ลว. 17 พ.ย. 2559
เรื่อง การเบิกจายคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 

คาเชาบ้าน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านของพนักงานสวนตําบล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้
ตามระเบียบ มท. วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น
พ.ศ.2548 (แก้ไขฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 ลว. 6 มี.ค. 2562 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล 
และคณะผู้บริหารซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ มท. วาด้วยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น
พ.ศ.2541 (แก้ไขฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 ลว. 25 พ.ค. 2549
และหนังสือที่ มท 0809.3/ว 4522 ลว. 9 ส.ค. 2559 
เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน
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ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนในการอบรม สัมมนาตางๆ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ
ตั้งจายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7120 
ลว. 9 ธ.ค. 2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจ้างเหมา
บริการของ อปท.

คาเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ คาถายเอกสารและข้อบังคับตางๆ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ คาถายเอกสารและ
ข้อบังคับตางๆ 
ตั้งจายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7120 
ลว. 9 ธ.ค. 2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจ้างเหมา
บริการของ อปท.

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยง, คาพาหนะ, คาเชาที่พักและคาใช้จาย
อื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของพนักงาน
สวนตําบลและพนักงานจ้าง ผู้ที่สามารถเบิกได้ตามสิทธิ
ตามระเบียบ มท.วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
ลว. 13 ก.ค. 2561

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซม ครุภัณฑ ที่ดินและ
สิ่งกอสร้าง รวมถึงวัสดุและทรัพยสินตางๆ 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555
ลว. 22 มี.ค. 2560 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบฯ
ในลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
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ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุตางๆ ที่จําเป็นต้องใช้ในสํานักงาน เชน
กระดาษ, ปากกา, ดินสอ, แฟม, แบบพิมพ, หมึกถายเอกสาร,
ตลับหมึกเครื่องโทรสาร และวัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและเข้าลักษณะ
ประเภทวัสดุนี้

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ตางๆ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร
เชน แผนบันทึกข้อมูล, หัวพิมพ, ตลับหมึก, เมาท, แปนพิมพ
และวัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและเข้าลักษณะประเภทวัสดุนี้
คาวัสดุ ตั้งจายตามหนังสือกรมสงเสริมฯ ดวนที่สุดที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลว 27 มิ.ย. 2559 เรื่อง การจําแนกประเภทรายจายเป็น
วัสดุ

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 8,186,500 บาท
งบบุคลากร รวม 2,586,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,586,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,600,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล พร้อมเงินปรับปรุง
เงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบล สังกัด กองการศึกษา ศาสนาฯ
ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป ตั้งจายจากเงินอุดหนุนฯ ประกอบด้วย
- หัวหน้าศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 2 อัตรา
- ครูผู้ดูแลเด็ก (คศ.2) จํานวน 2 อัตรา
- ครูผู้ดูแลเด็ก (คศ.1) จํานวน 1 อัตรา
ตามหนังสือกรมสงเสริมฯ ที่ มท 0809.4/ว 2070 ลว.14 ก.ค.
2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําป 2564 เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ของ อปท.
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เงินวิทยฐานะ จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินวิทยฐานะชํานาญการ ดังนี้
เงินวิทยฐานะชํานาญการ จํานวน 2 อัตรา ๆ เดือนละ
3,500 บาท
ตามหนังสือกรมสงเสริมฯ ที่ มท 0809.4/ว 2070 ลว.14 ก.ค.
2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําป 2564 เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ของ อปท.

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 813,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง สังกัด กองการศึกษาฯ
ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป ดังนี้
ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 1 อัตรา
- ตําแหนง ครูผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) จํานวน 5 อัตรา 
ได้รับจัดสรรอัตราละ 9,400.-บาท/เดือน
ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 1 อัตรา
- ตําแหนงผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) จํานวน 1 อัตรา 
ได้รับจัดสรรอัตราละ 9,000 บาท/เดือน
ตามหนังสือกรมสงเสริมฯ ที่ มท 0809.4/ว 2070 ลว.14 ก.ค.
2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําป 2564 เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ของ อปท.
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 89,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้าง
ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป สังกัด กองการศึกษา ศาสนาฯ ดังนี้
ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 1 อัตรา
- ตําแหนง ครูผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) จํานวน 5 อัตรา 
ได้รับจัดสรรอัตราละ 2,000.-บาท/เดือน
ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 1 อัตรา
- ตําแหนงผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) จํานวน 1 อัตรา 
ได้รับจัดสรรอัตราละ 1,000 บาท/เดือน
ตามหนังสือกรมสงเสริมฯ ที่ มท 0809.4/ว 2070 ลว.14 ก.ค.
2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําป 2564 เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ของ อปท.

งบดําเนินงาน รวม 2,800,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 170,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 160,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก 
องคการบริหารสวนตําบล ดังนี้
1) เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษฯ
ของพนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง
ตามระเบียบ มท. วาด้วยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นฯ
พ.ศ.2557 ลว. 16 พ.ค. 2557

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให้แกพนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง
ตามหนังสือ มท ที่ มท 0808.2/ว 2409 ลว. 17 พ.ย. 2559
เรื่อง การเบิกจายคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
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ค่าใช้สอย รวม 1,010,500 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาทําความสะอาด ศพด.โคกเพชร จํานวน 66,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการทําความสะอาดศูนยพัฒนา
เด็กเล็กโคกเพชร 5,500 บาท/เดือน 
ตั้งจายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7120 
ลว. 9 ธ.ค. 2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจ้างเหมา
บริการของ อปท.

คาติดตั้งและคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ศพด.ทั้ง 2 แหง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาติดตั้งและคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 2 แหง  
ตั้งจายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7120 
ลว. 9 ธ.ค. 2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจ้างเหมา
บริการของ อปท.

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนในการอบรม สัมมนาตางๆ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ
ตั้งจายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7120 
ลว. 9 ธ.ค. 2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจ้างเหมา
บริการของ อปท.

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะที่มานิเทศ
งาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงานและเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมต้อนรับบุคคลหรือคณะ เชน คาอาหาร 
คาเครื่องดื่ม คาของขวัญ คาพิมพเอกสาร และคาใช้จายอื่นๆ
ตามหนังสือ มท ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลว 28 ก.ค. 2548 
เรื่อง ตั้งงบประมาณและการเบิกจายเงินคารับรองและคาเลี้ยง
รับรองของ อปท. 
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายโครงการสงเสริมสุขภาพและอนามัยเด็ก จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการสงเสริมสุขภาพและอนามัยเด็ก 
ประกอบไปด้วยคาอาหาร เครื่องดื่ม ปายประชาสัมพันธ ฯลฯ 
ที่จําเป็นต้องใช้ในโครงการ
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) หน้า 66 ลําดับที่ 11
ตามระเบียบ มท. วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการจัดงานฯ
พ.ศ. 2559 ลว. 19 ธ.ค. 2559 

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน พนักงานจ้าง จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยง, คาพาหนะ, คาเชาที่พักและคาใช้จาย
อื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของพนักงาน
ครู อบต.และพนักงานจ้าง ผู้ที่สามารถเบิกได้ตามสิทธิ
ตามระเบียบ มท.วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
ลว. 13 ก.ค. 2561

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 794,500 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา ดังนี้
1) อุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
จํานวน 245 วัน 
2) อุดหนุนคาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 1,700 บาท/คน
3) อุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาใช้จายในการจัดการศึกษาสําหรับ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (3-5 ป) 1,130 บาท/คน 
ตามหนังสือ มท ดวนที่สุดที่ มท 0816.2/ว 4110 ลว 14 ก.ค.
2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําป 2564 เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ของ อปท และ หนังสือ มท. ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842
ลว 30 มิ.ย. 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําป 2564 ของ อปท.
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซม ครุภัณฑ ที่ดินและ
สิ่งกอสร้าง รวมถึงวัสดุและทรัพยสินตางๆ 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555
ลว. 22 มี.ค. 2560 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบฯ
ในลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค

ค่าวัสดุ รวม 1,590,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุตางๆ ที่จําเป็นต้องใช้ในสํานักงาน เชน
กระดาษ, ปากกา, ดินสอ, แฟม, แบบพิมพ, หมึกถายเอกสาร,
ตลับหมึกเครื่องโทรสาร และวัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและเข้าลักษณะ
ประเภทวัสดุนี้

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ําดื่มที่ซื้อจากเอกชน และสิ่งของเครื่องใช้ตางๆ
เชน ไม้กวาด, แก้ว, จาน, น้ํายาถูพื้น, น้ํายาล้างจาน,
น้ํายาล้างห้องน้ํา, ผ้าปูโต๊ะ และวัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและเข้า
ลักษณะ
ประเภทวัสดุนี้
คาวัสดุ ตั้งจายตามหนังสือกรมสงเสริมฯ ดวนที่สุดที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลว 27 มิ.ย. 2559 เรื่อง การจําแนกประเภทรายจาย
เป็นวัสดุ
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คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,540,000 บาท

เพื่อเป็นคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ดังนี้
1) คาอาหารเสริม (นม) สําหรับเด็กนักเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) จํานวน 260 วัน
ทั้ง 4 แหง ดังนี้
    - โรงเรียนบ้านชอผกา
    - โรงเรียนบ้านหัวสะพาน
    - โรงเรียนบ้านสําโรงโคกเพชร 
    - โรงเรียนบ้านบุ-หนองเทา    
 2) คาอาหารเสริม (นม) สําหรับเด็กกอนวัยเรียนสังกัดศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก (ศพด.) จํานวน 260 วัน ทั้ง 2 แหง ดังนี้
    - ศูนยพัฒนาเด็กองคการบริหารสวนตําบลชอผกา
    - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเพชร 
ตามหนังสือ มท ดวนที่สุดที่ มท 0816.2/ว 4110 ลว 14 ก.ค.
2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําป 2564 เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ของ อปท และ หนังสือ มท. ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 
ลว 30 มิ.ย. 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําป 2564 ของ อปท.

ค่าสาธารณูปโภค รวม 30,000 บาท
คาไฟฟา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2 ศูนย
คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ําประปาที่ใช้สําหรับอุปโภคบริโภคสําหรับ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 2 ศูนย
คาสาธารณูปโภค ตั้งจายตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 2271 ลว. 23 พ.ย. 2552
เรื่อง การจายคาสาธารณูปโภคค้างจายของ อปท.
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งบเงินอุดหนุน รวม 2,800,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,800,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียนสังกัด จํานวน 2,800,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการอาหารกลางวันสําหรับ
โรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ)
จํานวน 200 วัน ทั้ง 4 แหง ดังนี้ 
    - โรงเรียนบ้านชอผกา
    - โรงเรียนบ้านหัวสะพาน
    - โรงเรียนบ้านสําโรงโคกเพชร 
    - โรงเรียนบ้านบุ-หนองเทา    
ตามระเบียบ มท. วาด้วยเงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ. 2559
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ลว 9 มิ.ย. 2563
ตามหนังสือ มท ดวนที่สุดที่ มท 0816.2/ว 4110 ลว 14 ก.ค.
2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําป 2564 เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ของ อปท และ หนังสือ มท. ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842
ลว 30 มิ.ย. 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําป 2564 ของ อปท.

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 598,500 บาท

งบดําเนินงาน รวม 598,500 บาท
ค่าใช้สอย รวม 598,500 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการทําความสะอาดสํานักงานและ
กําจัด สิ่งปฎิกูล ฯลฯ 
ตั้งจายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7120 
ลว. 9 ธ.ค. 2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจ้างเหมา
บริการของ อปท.
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการแขงขันกีฬานักเรียน เยาวชน และประชาชนต้านยา
เสพติด

จํานวน 130,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการจัดการแขงขันกีฬานักเรียน
เยาวชนและประชาชนต้านยาเสพติด (ชอผกาเกมส)
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) หน้า 63 ลําดับที1่
ตามระเบียบ มท. วาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการจัดงาน
การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
กีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559 

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ประกอบไปด้วยคาอาหาร เครื่องดื่ม
ปายประชาสัมพันธ ฯลฯ ที่จําเป็นต้องใช้ ในโครงการ
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) หน้า 69 ลําดับที่ 21
ระเบียบ มท. วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ลว. 5 ส.ค. 2557

โครงการปองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 15,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการปองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ประกอบไปด้วยคาอาหาร เครื่องดื่ม ปายประชาสัมพันธ ฯลฯ
ที่จําเป็นต้องใช้ ในโครงการ
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) หน้า 69 ลําดับที่ 19
ตามหนังสือ กรมสงเสริมฯ ที่ มท 0810..3/ว 1102 ลว 1ก.ค
.2557
ระเบียบ มท. วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ลว. 5 ส.ค.2557
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โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 260,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 
ประกอบไปด้วยคาอาหาร เครื่องดื่ม ปายประชาสัมพันธ ฯลฯ
ที่จําเป็นต้องใช้ ในโครงการ
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) หน้า 69 ลําดับที่ 22
ตามหนังสือ มท. ที่ มท 0810..5/ว 190 ลว 15 ม.ค. 2561
เรื่อง แนวทางการดําเนินงานโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข
ระเบียบ มท. วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ลว. 5 ส.ค. 2557

โครงการรณรงคปองกันโรคไข้เลือดออก จํานวน 88,500 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการรณรงคปองกันโรคไข้เลือดออก
ประกอบไปด้วยคาจัดซื้อสารกําจัดลูกน้ํายุงลาย (ทรายอะเบท)
จํานวน 8,250 ซองๆละ 6 บาท และคาจัดซื้อน้ํายาฉีดพน
หมอกควันเพื่อกําจัดยุงลาย จํานวน 26 ขวดๆละ 1,500 บาท
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) หน้า 67 ลําดับที่ 3
พ.ร.บ. สภาตําบลและ อบต. พ.ศ. 2537 (แก้ไขถึงฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562 ลว. 16 เม.ย. 2562 

โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธาน  สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ 
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

จํานวน 85,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ
เจ้าฟาจุฬาภรณวลัยลักษณอัครราชกุมาร กรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) หน้า 67 ลําดับที่ 4
ตามหนังสือ มท. ที่ มท 0810..5/ว 190 ลว 15 ม.ค. 2561
เรื่อง แนวทางการดําเนินงานโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 10,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการแก้ไขปัญหาความรุนแรงตอเด็กและสตรี จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการแก้ไขปัญหาความรุนแรงตอเด็ก
และสตรี ประกอบไปด้วยคาอาหาร เครื่องดื่ม 
ปายประชาสัมพันธ ฯลฯ  ที่จําเป็นต้องใช้ ในโครงการ
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) หน้า 70 ลําดับที่ 2
ระเบียบ มท. วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ลว. 5 ส.ค. 2557

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 1,966,620 บาท

งบบุคลากร รวม 1,530,720 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,530,720 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 689,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล พร้อมเงินปรับปรุง
เงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบล สังกัด กองชาง
ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป ตั้งจายจากเงินรายได้ ประกอบด้วย
- ผู้อํานวยการกองชาง (นักบริหารงานชาง) จํานวน 1 อัตรา
- นายชางโยธา จํานวน 1 อัตรา
ตามประกาศ ก.อบต.จ.บุรีรัมย เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไข
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนฯ (ฉบับที่ 5) ลว. 11 เม.ย. 2559
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงพนักงานสวนท้องถิ่น ดังนี้
- ผู้อํานวยการกองชาง (นักบริหารงานชาง) จํานวน 1 อัตรา
เดือนละ 3,500 บาท จํานวน 12 เดือน 
ตามประกาศ ก.อบต.จ.บุรีรัมย เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไข
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนฯ (ฉบับที่ 6) ลว. 17 พ.ค. 2559

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 691,320 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง สังกัด กองชาง 
ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป ดังนี้
ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 3 อัตรา
- ตําแหนง คนงานเครื่องสูบน้ํา จํานวน 1 อัตรา
- ตําแหนง ผู้ชวยนายชางไฟฟา จํานวน 1 อัตรา
- ตําแหนง ผู้ชวยนายชางโยธา จํานวน 1 อัตรา
ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 3 อัตรา
- ตําแหนง คนงานทั่วไป จํานวน 1 อัตรา 
- ตําแหนง คนงานเครื่องสูบน้ํา จํานวน 2 อัตรา 
ตามประกาศ ก.อบต.จ.บุรีรัมย เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไข
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง พ.ศ.2547 (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558
ลว. 6 พ.ย. 2558
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้าง
ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป สังกัด กองชาง ดังนี้
ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 3 อัตรา
- ตําแหนง คนงานเครื่องสูบน้ํา จํานวน 1 อัตรา
- ตําแหนง ผู้ชวยนายชางไฟฟา จํานวน 1 อัตรา
- ตําแหนง ผู้ชวยนายชางโยธา จํานวน 1 อัตรา
ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 3 อัตรา
- ตําแหนง คนงานทั่วไป จํานวน 1 อัตรา 
- ตําแหนง คนงานเครื่องสูบน้ํา จํานวน 2 อัตรา 
ตามประกาศ ก.อบต.จ.บุรีรัมย เรื่อง หลักเกณฑการให้พนักงานฯ
ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลว. 31 ส.ค.2558 
เงินเดือนฝ่ายประจํา ตั้งจายตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ
ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลว. 30 ธ.ค. 2558

งบดําเนินงาน รวม 435,900 บาท
ค่าตอบแทน รวม 210,900 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 154,900 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก 
องคการบริหารสวนตําบล ดังนี้
1) เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษฯ
ของพนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 258,230 บาท
ตามระเบียบ มท. วาด้วยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นฯ
พ.ศ.2557 ลว. 16 พ.ค. 2557
2) เพื่อจายเป็นคาจ้างออกแบบควบคุมอาคารและงานกอสร้าง
ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ
ตามหนังสือ กค. ที่ กค 0402.5/ว 156 ลว 19 ก.ย. 2560
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให้แกพนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง
ตามหนังสือ มท ที่ มท 0808.2/ว 2409 ลว. 17 พ.ย. 2559
เรื่อง การเบิกจายคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 

คาเชาบ้าน จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านของพนักงานสวนตําบล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้
ตามระเบียบ มท. วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น
พ.ศ.2548 (แก้ไขฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 ลว. 6 มี.ค. 2562 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล 
และคณะผู้บริหารซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ มท. วาด้วยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น 
พ.ศ.2541 (แก้ไขฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 ลว. 25 พ.ค. 2549
และหนังสือที่ มท 0809.3/ว 4522 ลว. 9 ส.ค. 2559 
เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน

ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการทั่วไป จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการทํากรอบรูปติดสติกเกอร 
จัดทําบอรดข้อมูลทั่วไปของ อบต. คาจัดทําปาย
ประชาสัมพันธตางๆ ฯลฯ 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7120
ลว. 9 ธ.ค. 2559 เรื่อง หลักเกณฑเบิกจายเงินคาจ้างเหมา
บริการของ อปท.
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คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ
 ตั้งจายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7120 
ลว. 9 ธ.ค. 2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจ้างเหมา
บริการของ อปท.

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร      
ของพนักงานและลูกจ้าง

จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยง, คาพาหนะ, คาเชาที่พักและคาใช้จาย
อื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของพนักงาน
สวนตําบลและพนักงานจ้าง ผู้ที่สามารถเบิกได้ตามสิทธิ
ตามระเบียบ มท.วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
ลว. 13 ก.ค. 2561

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซม ครุภัณฑ ที่ดินและ
สิ่งกอสร้าง รวมถึงวัสดุและทรัพยสินตางๆ 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555
ลว. 22 มี.ค. 2560 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบฯ
ในลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค

ค่าวัสดุ รวม 95,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุตางๆ ที่จําเป็นต้องใช้ในสํานักงาน เชน
กระดาษ, ปากกา, ดินสอ, แฟม, แบบพิมพ, หมึกถายเอกสาร,
ตลับหมึกเครื่องโทรสาร และวัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและเข้าลักษณะ
ประเภทวัสดุนี้
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วัสดุกอสร้าง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ตางๆ เชน จอบเสียม
แปลงทาสี, สวาน, ทราย, สังกะสี, เครื่องวัดขนาดเล็ก ทอน้ํา,
อุปกรณประปา และวัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและเข้าลักษณะ
ประเภทวัสดุนี้

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน กระดาษ
เขียนโปสเตอร, พูกันสี, การล้าง/อัด/ขยายรูป, จัดทําเอกสาร
เผยแพร และวัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและเข้าลักษณะประเภทวัสดุนี้

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ตางๆ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร
เชน แผนบันทึกข้อมูล, หัวพิมพ, ตลับหมึก, เมาท, แปนพิมพ
และวัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและเข้าลักษณะประเภทวัสดุนี้
คาวัสดุ ตั้งจายตามหนังสือกรมสงเสริมฯ ดวนที่สุดที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลว 27 มิ.ย. 2559 เรื่อง การจําแนกประเภทรายจาย
เป็นวัสดุฯ
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งานไฟฟ้าถนน รวม 3,805,600 บาท
งบดําเนินงาน รวม 560,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซม ครุภัณฑ ที่ดินและ
สิ่งกอสร้าง รวมถึงวัสดุและทรัพยสินตางๆ 
- คาบํารุงรักษาและซอมแซมถนน
- คาบํารุงรักษาและซอมแซมคลองสงน้ําและระบบไฟฟาสถานี
สูบน้ําบ้านโคกสําโรง
- คาบํารุงรักษาและซอมแซมรั้วรอบบริเวณสํานักงาน
- คาบํารุงรักษาและซอมแซมอาคารสํานักงาน,อาคารหอประชุม
อาคารเอนกประสงค อาคารเก็บวัสดุ ฯลฯ
- คาบํารุงรักษาและซอมแซมระบบประปาหมูบ้านในเขต อบต.
ชอผกา เชน เครื่องสูบน้ํา ระบบไฟฟา ทอประปา ฯลฯ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555
ลว. 22 มี.ค. 2560 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบฯ
ในลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค

ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ตางๆ เชน ฟวส, สายไฟ,
ปลั๊กไฟ, หลอดไฟฟา, ลําโพง, ไมโครโฟน, แบตเตอรรี่วิทยุ
สื่อสาร, หรืออุปกรณที่เกี่ยวข้อง ในการซอมแซมอุปกรณที่
หมดอายุการใช้งานหรือเสียหาย และวัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
และเข้าลักษณะประเภทวัสดุนี้
คาวัสดุ ตั้งจายตามหนังสือกรมสงเสริมฯ ดวนที่สุดที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลว. 27 มิ.ย. 2559 เรื่อง การจําแนกประเภทรายจาย
เป็นวัสดุฯ
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 300,000 บาท
คาไฟฟา จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟาสถานีสูบน้ําด้วยไฟฟาทั้ง 2 แหง 
คาสาธารณูปโภค ตั้งจายตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 2271 ลว. 23 พ.ย. 2552
เรื่อง การจายคาสาธารณูปโภคค้างจายของ อปท.

งบลงทุน รวม 3,245,600 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 3,245,600 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้าง โดมอเนกประสงคพร้อมจัดหาเวที จํานวน 891,600 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างตามโครงการกอสร้างโดมเอนกประสงค
พร้อมจัดหาเวที บ้านหนองบัวหลวง หมูที่ 12 ตําบลชอผกา
อําเภอชํานิ จังหวัดบุรีรัมย ขนาดกว้างเฉลี่ย 15.00  เมตร
ระยะทางยาว 20.00 เมตร พร้อมปายโครงการ 1 ปาย
(ตามแปลน อบต.ชอผกากําหนด)
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2)
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 57 ลําดับที่ 4
ตามพ.ร.บ.สภาตําบลและ อบต. พ.ศ.2537 (แก้ไขถึงฉบับที่ 7)
พ.ศ.2562 ลว. 16 เม.ย. 2562
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมูบ้าน บ้านโคกเพชร 
หมูที่ 1 จากถนนลาดยางถึงที่สวนนางสงบ สิงหทอง

จํานวน 635,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างตามโครงการกอสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กในหมูบ้านบ้านโคกเพชร หมูที่ 1 ตําบลชอผกา
อําเภอชํานิ จังหวัดบุรีรัมย เริ่มจากถนนลาดยางถึงที่สวน
นางสงบ สิงหทอง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว
312.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาตรคอนกรีตเสริมเหล็ก
ไมน้อยกวา 187.00 ลบ.ม. ไหลทางลงหินคลุก พร้อมปาย
โครงการ 1 ปาย (ตามแปลน อบต.ชอผกากําหนด)
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2)
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 56 ลําดับที่ 1
ตามพ.ร.บ.สภาตําบลและ อบต. พ.ศ.2537 (แก้ไขถึงฉบับที่ 7)
พ.ศ.2562 ลว. 16 เม.ย. 2562

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมูบ้าน บ้านชอผกา หมู
ที่ 7 จากบ้านนายอาน กฎมัจฉา ถึงประปาหมูบ้าน

จํานวน 658,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างตามโครงการกอสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กในหมูบ้านบ้านชอผกา หมูที่ 7 ตําบลชอผกา
อําเภอชํานิ จังหวัดบุรีรัมย เริ่มจากบ้านนายอาน กฎมัจฉา
ถึงประปาหมูบ้าน ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทางยาว
256.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือปริมาตรคอนกรีตเสริมเหล็ก
ไมน้อยกวา 192.00 ลบ.ม. วางทอระบายน้ํา คศล.
ขนาด ?0.30 เมตร จํานวน 3 จุด จํานวน 22 ทอน
ไหลทางลงหินคลุกตามสภาพ  พร้อมปาย
โครงการ 1 ปาย (ตามแปลน อบต.ชอผกากําหนด)
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2)
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 57 ลําดับที่ 3
ตามพ.ร.บ.สภาตําบลและ อบต. พ.ศ.2537 (แก้ไขถึงฉบับที่ 7)
พ.ศ.2562 ลว. 16 เม.ย. 2562
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมูบ้าน บ้านหนองเทา
หมูที่ 8 จากบ้านนายประชา เหลารัมย  ถึงบ้านนางประคอง ศรี
เนาวรัตน

จํานวน 675,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างตามโครงการกอสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กในหมูบ้านบ้านหนองเทา หมูที่ 8 ตําบลชอผกา
อําเภอชํานิ จังหวัดบุรีรัมย เริ่มจากบ้านนายประชา เหลารัมย
ถึงบ้านนางประคอง ศรีเนาวรัตน ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร
ระยะทางยาว 324.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร  หรือปริมาตร
คอนกรีตเสริมเหล็กไมน้อยกวา 194.00 ลบ.ม. วางทอระบาย
น้ํา คศล ขนาด ?0.30 เมตร จํานวน 2 จุด จํานวน 12 ทอน
ไหลทางลงหินคลุกตามสภาพ  พร้อมปายโครงการ 1 ปาย
(ตามแปลน อบต.ชอผกากําหนด)
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2)
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 57 ลําดับที่ 4
ตามพ.ร.บ.สภาตําบลและ อบต. พ.ศ.2537 (แก้ไขถึงฉบับที่ 7)
พ.ศ.2562 ลว. 16 เม.ย. 2562
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โครงการปรับปรุงถนนดินโดยเสริมดินพร้อมลงหินคลุก บ้าน
โคกสําโรง หมูที่ 2 จากบ้านนายเพชร สุภาษิต ถึงนานายสมบูรณ 
พินิจพันธ

จํานวน 386,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างตามโครงการปรับปรุงถนนดินโดย
เสริมดินพร้อมลงหินคลุกเพื่อการเกษตรบ้านโคกสําโรง 
หมูที่ 2 ตําบลชอผกา อําเภอชํานิ จังหวัดบุรีรัมย เริ่มจาก
บ้านนายเพชร สุภาษิต ถึงนานายสมบูรณ พินิจพันธ
งานเสริมดิน  ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 470.00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.40 เมตร ปริมาตรดินเสริม
ไมน้อยกวา 827.20 ลบ.ม. วางทอระบายน้ํา คศล.ขนาด
?0.40 เมตร จํานวน 5 จุด จํานวน 34 ทอน
งานหินคลุก ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 1,520 ลบ.ม. หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาตร
หินคลุกไมน้อยกวา 608.00 ลบ.ม.พร้อมเกรดตกแตง 
พร้อมปายโครงการ 1 ปาย (ตามแปลน อบต.ชอผกากําหนด)
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2)
(พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 56 ลําดับที่ 2
ตามพ.ร.บ.สภาตําบลและ อบต. พ.ศ.2537 (แก้ไขถึงฉบับที่ 7)
พ.ศ.2562 ลว. 16 เม.ย. 2562

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 1,415,760 บาท

งบบุคลากร รวม 1,062,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,062,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 818,640 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล พร้อมเงินปรับปรุง
เงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบล สังกัด กองสวัสดิการสังคมฯ
ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป ตั้งจายจากเงินรายได้ ประกอบด้วย
- ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม จํานวน 1อัตรา 
  (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม)
- นักพัฒนาชุมชน จํานวน 1 อัตรา
ตามประกาศ ก.อบต.จ.บุรีรัมย เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไข
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนฯ (ฉบับที่ 5) ลว. 11 เม.ย. 2559
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 17,040 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)
ของพนักงานสวนตําบล จํานวน 1 อัตรา 
ตามประกาศ ก.อบต.จ.บุรีรัมย เรื่อง กําหนดหลักเกณฑให้
พนักงานสวนตําบลได้รับเงินนอกเหนือจากเงินเดือน
ลว.31 พ.ค.2557  

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงพนักงานสวนท้องถิ่น ดังนี้
- ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการ
สังคม) จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 3,500 บาท จํานวน 12 เดือน
ตามประกาศ ก.อบต.จ.บุรีรัมย เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไข
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนฯ (ฉบับที่ 6) ลว. 17 พ.ค. 2559

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 162,480 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง สังกัด กองสวัสดิการสังคมฯ
ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป ดังนี้
ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 1 อัตรา
- ตําแหนง ผู้ชวยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน จํานวน 1 อัตรา
ตามประกาศ ก.อบต.จ.บุรีรัมย เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไข
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง พ.ศ.2547 (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558
ลว. 6 พ.ย. 2558

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 21,840 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้าง
ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป สังกัด กองสวัสดิการสังคมฯ ดังนี้
ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 1 อัตรา
- ตําแหนง ผู้ชวยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน จํานวน 1 อัตรา
ตามประกาศ ก.อบต.จ.บุรีรัมย เรื่อง หลักเกณฑการให้พนักงานฯ
ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลว. 31 ส.ค.2558 
เงินเดือนฝ่ายประจํา ตั้งจายตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ
ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลว. 30 ธ.ค. 2558
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งบดําเนินงาน รวม 353,760 บาท
ค่าตอบแทน รวม 173,760 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 81,760 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษฯ
ของพนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง 
ตามระเบียบ มท. วาด้วยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นฯ
พ.ศ.2557 ลว. 16 พ.ค. 2557

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให้แกพนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง
ตามหนังสือ มท ที่ มท 0808.2/ว 2409 ลว. 17 พ.ย. 2559
เรื่อง การเบิกจายคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 

คาเชาบ้าน จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านของพนักงานสวนตําบล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้
ตามระเบียบ มท. วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น
พ.ศ.2548 (แก้ไขฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 ลว. 6 มี.ค. 2562 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล 
และคณะผู้บริหารซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ มท. วาด้วยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น 
พ.ศ.2541 (แก้ไขฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 ลว. 25 พ.ค. 2549
และหนังสือที่ มท 0809.3/ว 4522 ลว. 9 ส.ค. 2559 
เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน
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ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ จํานวน 45,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ
ตั้งจายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7120 
ลว. 9 ธ.ค. 2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจ้างเหมา
บริการของ อปท.

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการของพนักงานสวนตําบล จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยง, คาพาหนะ, คาเชาที่พักและคาใช้จาย
อื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของพนักงาน
สวนตําบลและพนักงานจ้าง ผู้ที่สามารถเบิกได้ตามสิทธิ
ตามระเบียบ มท.วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
ลว. 13 ก.ค. 2561

โครงการฝึกอบรมการทําขนมไทย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการฝึกอบรมการทําขนมไทย 
ประกอบไปด้วยคาอาหาร เครื่องดื่ม ปายประชาสัมพันธ ฯลฯ
ที่จําเป็นต้องใช้ในโครงการ
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) หน้า 76 ลําดับที่ 2
ระเบียบ มท. วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ลว. 5 ส.ค. 2557
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โครงการฝึกอบรมการทําน้ําพริก จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการฝึกอบรมทําน้ําพริก 
ประกอบไปด้วยคาอาหาร เครื่องดื่ม ปายประชาสัมพันธ ฯลฯ
ที่จําเป็นต้องใช้ในโครงการ
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) หน้า 76 ลําดับที่ 1
ระเบียบ มท. วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ลว. 5 ส.ค. 2557

โครงการฝึกอบรมสงเสริมอาชีพให้กับกลุมสตรี จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการฝึกอบรมการสงเสริมอาชีพให้กับ
กลุมสตรี ประกอบไปด้วยคาอาหาร เครื่องดื่ม ปายประชาสัมพันธ
 ฯลฯ ที่จําเป็นต้องใช้ในโครงการ
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) หน้า 76 ลําดับที่ 3
ระเบียบ มท. วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ลว. 5 ส.ค. 2557

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซม ครุภัณฑ ที่ดินและ
สิ่งกอสร้าง รวมถึงวัสดุและทรัพยสินตางๆ 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555
ลว. 22 มี.ค. 2560 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบฯ
ในลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค

ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุตางๆ ที่จําเป็นต้องใช้ในสํานักงาน เชน
กระดาษ, ปากกา, ดินสอ, แฟม, แบบพิมพ, หมึกถายเอกสาร,
ตลับหมึกเครื่องโทรสาร และวัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและเข้าลักษณะ
ประเภทวัสดุนี้
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ตางๆ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร
เชน แผนบันทึกข้อมูล, หัวพิมพ, ตลับหมึก, เมาท, แปนพิมพ
และวัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและเข้าลักษณะประเภทวัสดุนี้
คาวัสดุ ตั้งจายตามหนังสือกรมสงเสริมฯ ดวนที่สุดที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลว. 27 มิ.ย. 2559 เรื่อง การจําแนกประเภทรายจาย
เป็นวัสดุฯ

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 25,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 25,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 25,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบต.ชอผกา รวมกับ
ประชาคมตําบลชอผกา

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการประชุมคณะกรรมการพัฒนา
อบต.ชอผกา รวมกับประชาคมตําบลชอผกา ประกอบไปด้วย
คาอาหาร เครื่องดื่ม ปายประชาสัมพันธ ฯลฯ ที่จําเป็นต้องใช้
ในโครงการ
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) หน้า 72 ลําดับที่ 5
ตามระเบียบ มท. วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการจัดงานฯ
พ.ศ. 2559 ลว. 19 ธ.ค. 2559 

โครงการสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน
ประกอบไปด้วยคาอาหาร เครื่องดื่ม ปายประชาสัมพันธ ฯลฯ
ที่จําเป็นต้องใช้ในโครงการ
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) หน้า 72 ลําดับที่ 4
ตามระเบียบ มท. วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการจัดงานฯ
พ.ศ. 2559 ลว. 19 ธ.ค. 2559 
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 120,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 90,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขันกีฬาชํานิเกมสต้านยาเสพติด จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการสงนักเรียนเข้ารวมแขงขันกีฬา
ต้านยาเสพติดชํานิเกมส ประกอบไปด้วยคาอาหาร เครื่องดื่ม
ปายประชาสัมพันธ ฯลฯ ที่จําเป็นต้องใช้ในโครงการ
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) หน้า 63 ลําดับที่ 6
ตามระเบียบ มท. วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการจัดงาน
การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬา
ของ อปท. พ.ศ. 2559 ลว. 19 ธ.ค. 2559 

โครงการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขันกีฬาฟุตบอลชํานิคัพ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขันฟุตบอล
ชํานิคัพ ประกอบไปด้วยคาอาหาร เครื่องดื่ม ปายประชาสัมพันธ 
ฯลฯ ที่จําเป็นต้องใช้ในโครงการ
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) หน้า 63 ลําดับที่ 7
ตามระเบียบ มท. วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการจัดงาน
การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬา
ของ อปท. พ.ศ. 2559 ลว. 19 ธ.ค. 2559

วันที่พิมพ : 5/8/2563  17:34:38 หน้า : 53/59



โครงการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขันกีฬาฟุตบอลประเพณีจังหวัด
บุรีรัมย

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขันฟุตบอล
ประเพณีจังหวัดบุรีรัมย ประกอบไปด้วยคาอาหาร เครื่องดื่ม
ปายประชาสัมพันธ ฯลฯ ที่จําเป็นต้องใช้ในโครงการ
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) หน้า 63 ลําดับที่ 5
ตามระเบียบ มท. วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการจัดงาน
การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬา
ของ อปท. พ.ศ. 2559 ลว. 19 ธ.ค. 2559

งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอชํานิ โครงการแขงขันกีฬาต้านยา
เสพติดชํานิเกมส

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอชํานิ
 1) โครงการแขงขันกีฬาต้านยาเสพติดชํานิเกมส 
จํานวน 25,000 บาท 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 -2565) หน้า 64 ลําดับที่ 10
ตามระเบียบ มท. วาด้วยเงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ. 2559
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ลว 9 มิ.ย. 2563
2) โครงการแขงขันฟุตบอลประเพณีจังหวัดบุรีรัมย
จํานวน 5,000 บาท
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 64 ลําดับที่ 9
ตามระเบียบ มท. วาด้วยเงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ. 2559
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ลว 9  มิ.ย. 2563
ตามระเบียบ มท. วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการจัดงาน
การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬา
ของ อปท. พ.ศ. 2559 ลว. 19 ธ.ค. 2559 
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 75,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 55,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 55,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายตามโครงการบรรพชา อุปสมบท และบวชศีลจาริณีภาคฤดู
ร้อน

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการบรรพชา อุปสมบท สามเณร
ภาคฤดูร้อน ประกอบไปด้วยคาอาหาร เครื่องดื่ม
ปายประชาสัมพันธ ฯลฯ ที่จําเป็นต้องใช้ในโครงการ
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) หน้า 61 ลําดับที่ 1
ตามระเบียบ มท. วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการจัดงานฯ 
ของ อปท. พ.ศ. 2559 ลว. 19 ธ.ค. 2559 

คาใช้จายตามโครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานตและวันผู้สูงอายุ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการอนุรักษสืบสานประเพณี
วันสงกรานตและวันผู้สูงอายุ ประกอบไปด้วยคาอาหาร 
เครื่องดื่ม ปายประชาสัมพันธ ฯลฯ ที่จําเป็นต้องใช้ในโครงการ
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) หน้า 61 ลําดับที่ 5
ตามระเบียบ มท. วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการจัดงานฯ 
ของ อปท. พ.ศ. 2559 ลว. 19 ธ.ค. 2559 

โครงการจัดขบวนแหเข้ารวมงานประเพณีนมัสการหลวงพอชํานิจ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการจัดขบวนแหเข้ารวมงานนมัสการ
หลวงพอชํานิ ประกอบไปด้วยคาอาหาร เครื่องดื่ม
ปายประชาสัมพันธ ฯลฯ ที่จําเป็นต้องใช้ในโครงการ
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) หน้า 61 ลําดับที่ 3
ตามระเบียบ มท. วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการจัดงานฯ 
ของ อปท. พ.ศ. 2559 ลว. 19 ธ.ค. 2559 
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งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอชํานิ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอชํานิ
ตามโครงการนมัสการหลวงพอชํานิจ  
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 -2565) หน้า 62 ลําดับที่ 9
ตามระเบียบ มท. วาด้วยเงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ. 2559
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ลว 9 มิ.ย. 2563

อุดหนุนสํานักงานจังหวัดบุรีรัมย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสํานักงานจังหวัดบุรีรัมย
ตามโครงการประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 -2565) หน้า 62 ลําดับที่ 12
ตามระเบียบ มท. วาด้วยเงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ. 2559
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ลว 9 มิ.ย. 2563

แผนงานการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ รวม 30,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อต้นไม้ ตามยุทธศาสตรการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของรัฐบาล
(โครงการรักน้ํา รักป่า รักษาแผนดิน)
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) หน้า 77 ลําดับที่ 3
ตาม พ.ร.บ. สภาตําบลและ อบต. พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ลว. 16 เม.ย. 2562
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 12,917,580 บาท

งบกลาง รวม 12,917,580 บาท
งบกลาง รวม 12,917,580 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 119,712 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมพนักงานจ้าง
ประจําป 2564 ในอัตราร้อยละ 5 ของคาตอบแทน
ตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ.2533 และหนังสือสํานักงาน
ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 9 
ลว. 22 ม.ค. 2557

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 4,779 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนในอัตราร้อยละ 2
ตาม พ.ร.บ.เงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และหนังสือ
กรมสงเสริมฯ ดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 4172 ลว. 24 ธ.ค.
2561 เรื่อง การตั้งงบประมาณเงินสมทบกองทุนทดแทน

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 8,006,400 บาท

เพื่อจายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 60 ปขึ้นไป ตามระเบียบ มท. 
วาด้วยหลักเกณฑการจายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อปท.
พ.ศ. 2552  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 และ
ตามหนังสือกรมสงเสริมฯ  ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 684
ลว. 28 มิ.ย. 2562

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 3,974,400 บาท

เพื่อจายเป็นเบี้ยยังชีพความพิการและทุพพลภาพในเขตพื้นที่
องคการบริหารสวนตําบลชอผกา
ตามระเบียบ มท วาด้วยหลักเกณฑการจายเบี้ยความพิการ
ของ อปท. พ.ศ. 2553 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
และหนังสือกรมสงเสริมฯ ดวนที่สุดที่ มท 0810.6/ว 684
ลว. 28 มิ.ย. 2562
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เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 138,000 บาท

เพื่อจายเป็นเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดสในเขตพื้นที่ อบต.ชอผกา
ตามระเบียบ มท. วาด้วยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการ
ยังชีพของ อปท. พ.ศ. 2548 และตามหนังสือกรมสงเสริมฯ
ดวนที่สุดที่ มท 0810.6/ว 684 ลว. 28 มิ.ย. 2562

สํารองจาย จํานวน 216,177 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายกรณีฉุกเฉินหรือมีความจําเป็นเรงดวน
ตามอํานาจหน้าที่ขององคการบริหารสวนตําบลกฎหมายจัดตั้ง
พ.ร.บ. สภาตําบลและ อบต. แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562 ลว. 19 เม.ย. 2562

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน
ตําบลชอผกา 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 71 ลําดับที่ 9
ตามระเบียบ มท วาด้วยการตั้งงบประมาณของ อปท.
เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ. 2561 และหนังสือกรมสงเสริมฯ
ดวนที่สุดที่ มท 0891.3/ว 2199 ลว. 10 พ.ย. 2552

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ชอผกา จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
อบต.ชอผกา 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 68 ลําดับที่ 11
ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่อง การ
กําหนดหลักเกณฑเพื่อสนับสนุนให้ อปท. ดําเนินงานและ
บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้น
ที่ พ.ศ. 2557
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เงินชวยพิเศษ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยคาทําศพพนักงานสวนตําบลและ
พนักงานจ้างที่ถึงแกความตายระหวางรับราชการ 
ตามพระราชกฎษฎีกา วาด้วยการจายเงินเดือน, เงินป,
บําเหน็จ,บํานาญและเงินอื่นใดในสภาพเดียวกัน พ.ศ. 2538

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 198,112 บาท
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