
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลช่อผกา
อําเภอ ชํานิ   จังหวัดบุรีรัมย์

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 42,500,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 9,007,900 บาท
งบบุคลากร รวม 6,093,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,089,700 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,100 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเงินเดือนนายก อบต.  ตังไว้  244,800 บาท    
เพือจ่ายเป็นค่าเงินเดือนรองนายก อบต.จํานวน 2 อัตรา  
ตังไว้  269,300 บาท       

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง นายก อบต.                
ตังไว้  21,000 บาท
ค่าตอบแทนประจําตําแหน่งรองนายก อบต.จํานวน 2 อัตรา   
ตังไว้  21,200 บาท     

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง นายก อบต. 
ตังไว้  21,000   บาท
ค่าตอบแทนประจําตําแหน่งรองนายก อบต.  จํานวน  2  อัตรา  
ตังไว้  21,200   บาท         

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายก อบต.
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 2,404,800 บาท
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  เป็นเงิน     134,640  บาท
รองประธานสภา                               เป็นเงิน     110,160   บาท
สมาชิกสภา จํานวน 24 อัตรา              เป็นเงิน  2,073,600  บาท
เลขานุการสภา                                  เป็นเงิน       86,400   บาท
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก อบต. 
รองนายก อบต.ประธานสภาอบต.รองประธานสภา อบต.สมาชิกสภา
อบต. เลขานุการนายก อบต.และเลขานุการสภา อบต. (ฉบับที 2) 
พ.ศ.2557
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,003,900 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,463,000 บาท

1.เงินเดือนปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล (นักบริหารงานท้องถิน)  
จํานวน 1 อัตรา  
2.เงินเดือนรองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล(นักบริหารงานท้อง
ถิน)   จํานวน 1 อัตรา
3.เงินเดือนหัวหน้าสํานักปลัด (นักบริหารงานทัวไป) จํานวน 1อัตรา 
4.เงินเดือนนักทรัพยากรบุคคล  จํานวน 1 อัตรา
5.เงินเดือนนิติกร  จํานวน 1 อัตรา     
6.เงินเดือนเจ้าพนักงานธุรการ  จํานวน  2 อัตรา    
7.เงินเดือนเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ จํานวน 1 อัตรา
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดบุรีรัมย์ เรือง หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอืน 
(ฉบับที 5) ลงวันที 11 เมษายน 2559   

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 84,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเงินค่าตอบแทนรายเดือนปลัดองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 1 อัตราๆ เดือนละ7,000  บาท จํานวน 12 เดือน 
ตังไว้  84,000 บาท 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 168,000 บาท
1.เพือจ่ายเป็นค่าเงินประจําตําแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 1 อัตราๆ เดือนละ7,000 บาท จํานวน 12 เดือน  
ตังไว้  84,000 บาท                     
2.เพือจ่ายเป็นค่าเงินประจําตําแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 1 อัตราๆ เดือนละ 3,500  บาท จํานวน  12  เดือน
ตังไว้  42,000  บาท            
3.เพือจ่ายเป็นค่าเงินประจําตําแหน่งหัวหน้าสํานักปลัด
จํานวน 1 อัตราๆ เดือนละ 3,500 บาท จํานวน 12 เดือน  
ตังไว้ 42,000 บาท            
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดบุรีรัมย์ เรือง หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอืน 
(ฉบับที 6) ลงวันที 17 พฤษภาคม 2559

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 260,100 บาท
ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ เพือจ่ายเป็นค่าตอบ
แทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ  
1.ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จํานวน 1 อัตรา ตังไว้ 152,100
 บาท  ประเภท  ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทัวไป    
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างทัวไป
2.ตําแหน่ง คนงานทัวไป จํานวน 1 อัตรา   ตังไว้ 108,000   บาท  
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดบุรีรัมย์ เรืองหลักเกณฑ์เกียวกับพนักงานจ้าง
(ฉบับที 4) ลงวันที 6 พฤศจิกายน 2558

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 28,800 บาท
1.เงินเพิมการครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ  
ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์  จํานวน 1 อัตรา  ตังไว้ 16,800   บาท  
2.เงินเพิมการครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้างทัวไป   
ตําแหน่งคนงานทัวไป  จํานวน 1 อัตรา   ตังไว้  12,000   บาท  
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดบุรีรัมย์ เรือง หลักเกณฑ์การให้พนักงาน
ส่วนตําบลลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบล
ได้รับเงินเพิมการครองชีพชัวคราว (ฉบับที 2) ลงวันที 31
สิงหาคม 2558 
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งบดําเนินงาน รวม 2,783,300 บาท
ค่าตอบแทน รวม 544,800 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 297,000 บาท

1.เพือจ่ายเป็นเงินค่าประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ(โบนัส)
ของพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบล 
ตังไว้  227,000 บาท  
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืน
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วน
ท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557   
2.เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการ
จัดซือจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ  ตังไว้  50,000 บาท
หนังสือกระทรวงการคลัง ที กค 0402.5/ว156 ลว19 ก.ย.พ.ศ. 2560
เรือง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
3.ค่าสมนาคุณกรรมการสอบสวนทางวินัยข้าราชการ ตังไว้ 20,000 บาท
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจ่ายเงินสมนาคุณกรรมการ
สอบสวนทางวินัยข้าราชการ พ.ศ.2536

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานส่วนตําบลและลูกจ้าง
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 2409 ลว.17พ.ย.
2559 เรือง การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 172,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบล
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 3) พ.ศ.2559

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล 
ลูกจ้างประจําและคณะผู้บริหาร
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
ของบุตรพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541และแก้ไขเพิมเติมถึง      
(ฉบับที 3) พ.ศ.2549
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ค่าใช้สอย รวม 1,695,500 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 380,500 บาท
เพือจ่ายเป็น
1.ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าหนังสือพิมพ์  
และข้อบัญญัติต่างๆ ฯลฯ ตังไว้  5,000    บาท  
2.ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ  ตังไว้   200,000    บาท
3.ค่าจ้างเหมาบริการทําความสะอาดบริเวณอาคารสํานักงาน อาคาร  
หอประชุม อาคารเอนกประสงค์ เดือนละ 5,500  บาท 
ตังไว้  66,000 บาท  
4.ค่าจ้างเหมาบริการดูแลรักษาต้นไม้  สวนไม้ประดับ  สวนหย่อม 
สนามหญ้าบริเวณทีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลช่อผกา 
เดือนละ 5,500 บาท  ตังไว้  66,000 บาท
5.ค่าบอกรับวารสารท้องถิน วารสารอืนๆ หรือวารสารสิงพิมพ์ต่างๆ
ตังไว้  2,000   บาท  
6.ค่าเช่าพืนทีเครืองแม่ข่ายคอมพิวเตอร์เพือรับ-ส่งเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์  ตังไว้  6,500   บาท
7.ค่าจัดทํา พรบ.รถยนต์ภาคบังคับ สําหรับรถยนต์ส่วนกลางและรถ
บรรทุกนําเอนกประสงค์   ตังไว้  5,000   บาท
8.ค่าจ้างเหมาทํากรอบรูปตัดสติกเกอร์ จัดทําบอร์ดข้อมูลทัวไปของ 
อบต.ค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ ฯลฯ   ตังไว้  20,000 บาท   
9.ค่าดูแล บํารุงรักษา เว็บไซต์ อบต.ช่อผกา   ตังไว้  10,000 บาท   
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1452 ลว. 27 พ.ค.2541
เรืองการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 

วันทีพิมพ์ : 2/10/2561  13:09:06 หน้า : 4/33



รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 190,000 บาท
1.เพือจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะทีมานิเทศ
งาน  ตรวจงาน หรือเยียมชมหรือทัศนศึกษาดูงานและเจ้าหน้าทีทีเกียว
ข้องซึงร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะ เช่น  ค่าอาหาร  ค่าเครืองดืม ค่าของ
ขวัญ ค่าพิมพ์เอกสารและค่าใช้จ่ายอืนๆ    ตังไว้ 20,000  บาท         
2.เพือจ่ายเป็นค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาท้องถินหรือคณะ
กรรมการหรืออนุกรรมการทีได้รับการแต่งตังตามกฎหมาย หรือ
ระเบียบ หรือหนังสือสังการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุม
ร่วมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถินกับหน่วยงานอืนๆ ซึงรวม
ถึงผู้เข้าร่วมประชุอืนๆ และเจ้าหน้าทีทีเกียวข้องซึงเข้าร่วมประชุม
เช่น  ค่าอาหาร ค่าเครืองดืม  และค่าใช้จ่ายอืนๆ  ตังไว้  30,000 บาท
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว 2381 ลว.28 ก.ค.2548
 เรือง การตังงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่ารับรองหรือค่าเลียงรับรอง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  
3.เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานจัดนิทรรศการ ต่างๆ ซึงเป็นวัน
สําคัญ ของทางราชการและงานประเพณี เช่น วันปิยมหาราช  
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ฯลฯ   ตังไว้  20,000  บาท  
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว 3722 ลว.10 ส.ค.2555
 เรือง ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  
4.เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี เช่น ค่าธรรมเนียมศาล  
ค่าคําร้อง ค่าอัยการแก่ต่างคดี  ค่าถ่ายเอกสารฯลฯ ลฯ           
ตังไว้  20,000  บาท
5.เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการขอออกหนังสือสําคัญสําหรับที
หลวง เช่น ค่ารังวัด ค่าหลักเขต ค่าแผ่นป้ายชือทีสาธารณประโยชน์ ฯลฯ
 ตังไว้  100,000  บาท 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกัน
ทีดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน สําหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน 
พ.ศ. 2553 (ข้อ13)
   

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล ในการจัดงานกิจกรรมต่าง ๆ ทีมี
ความจําเป็น และความเหมาะสม

จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา สําหรับ
พิธีการวันสําคัญต่าง ๆ ตามวาระและโอกาสทีจําเป็น และมีความ
สําคัญ  ตังไว้  10,000 บาท
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว 3722 ลว.10 ส.ค.2555
เรือง ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 
และนอกราชอาณาจักร ของผู้บริหาร  สมาชิกสภาท้องถิน  พนักงาน 
และลูกจ้าง  เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง  ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพักและค่า
ใช้จ่ายอืนๆ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555 และแก้ไข
เพิมเติม (ฉบับที 3) พ.ศ.2559
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ค่าใช้จ่ายในการเลือกตัง สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตังทัวไป หรือ
เลือกตังซ่อม นายกองค์การบริหารส่วนตําบลและสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบล

จํานวน 600,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าในการเลือกตังทัวไป หรือเลือกตังซ่อม นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา สําหรับพิธีการวัน
สําคัญต่าง ๆ ตามวาระและโอกาสทีจําเป็น และมีความสําคัญ

จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา สําหรับ
พิธีการวันสําคัญต่าง ๆ ตามวาระและโอกาสทีจําเป็น และมีความสําคัญ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว 3722 ลว. 10 ส.ค. 2555
เรือง ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
โครงการ  อบต.สัญจรรับฟังความคิดเห็นและให้บริการประชาชนเคลือนที จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ อบต.สัญจรรับฟังความคิดเห็นและให้
บริการประชาชนเคลือนที โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่าง และเครืองดืม ค่าจัดเตรียมสถานที ค่าป้ายโครงการ
แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564)หน้าที 80 ลําดับที 3
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองทีดี พ.ศ.2546
โครงการฝึกอบรมประชาชนในท้องถินให้มีความรู้ความเข้าใจเกียวกับ
ประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมประชาชนในท้องถินให้มีความรู้
ความเข้าใจเกียวกับประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564)หน้าที 80 ลําดับที 2
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
โครงการฝึกอบรมเพิมประสิทธิภาพการบริหารงานของคณะผู้บริหาร 
สมาชิก อบต. พนักงานและลูกจ้าง  และทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที

จํานวน 250,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเพิมประสิทธิภาพการบริหารงาน
ของคณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงานและลูกจ้าง และทัศนศึกษา
ดูงานนอกสถานที โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง 
และเครืองดืม ค่าจัดเตรียมสถานที ค่าป้ายโครงการ 
แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)หน้าที 86 ลําดับที 3
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
โครงการเฝ้าระวังการลักลอบตัดไม้ทําลายป่าและการบุกรุกพืนทีป่า จํานวน 40,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเฝ้าระวังการลักลอบตัดไม้ทําลายป่าและ
การบุกรุกพืนทีป่า เพือจ่ายเป็น  ค่าอาหาร,เครืองดืม,อาหารว่าง,ค่าเบีย
เลียง    และ ค่าวัสดุอุปกรณ์ทีจําเป็น 
แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 84 ลําดับที 1
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 
และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 67,68

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น เครืองพิมพ์ดีด เครือง
ถ่ายเอกสาร เครืองโรเนียว ตู้ โต๊ะ คอมพิวเตอร์ รถจักรยานยนต์ 
รถยนต์ ฯลฯค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอืน เช่นวัสดุต่าง ๆ
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ค่าวัสดุ รวม 239,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือสิงของเครืองใช้ต่างๆ ทีจําเป็นต้องใช้ในสํานักงาน
เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ยางลบ ฯลฯ     

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า 
บัลลาสต์ ฯลฯ   

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 84,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน  เช่น  นํามันเบนซิน นํามัน
ดีเซล นํามันเครือง ฯลฯ  

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรม
และอืน ๆ เกียวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ

วัสดุอืน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ทีไม่เข้าลักษณะและประเภท
ตามระเบียบวิธีการงบประมาณ   
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว1248
ลว.27 มิ.ย. 2559 เรือง แนวทางพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุ
ละครุภัณฑ์ ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 304,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 140,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับทีทําการองค์การบริหารส่วนตําบล  

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําประปาสําหรับทีทําการองค์การบริหารส่วนตําบล

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 24,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบริการโทรศัพท์/โทรสารประจําสํานักงาน  
จํานวน  2 หมายเลข  แยกเป็นค่าเช่า โทรศัพท์โทรสาร 
 หมายเลขละ 1,000 บาท/ เดือน   

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์  ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซือดวงตราไปรษณีย์
อากร  ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ 

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบริการอินเตอร์เน็ตตําบล ค่าธรรมเนียมการเช่าหมาย
เลข
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งบลงทุน รวม 56,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 56,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เครืองเจาะกระดาษและเข้าเล่ม จํานวน 12,000 บาท
เพือจ่ายจัดซือเครืองเจาะกระดาษและเข้าเล่ม
จํานวน 1 เครือง แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ 2561-2564  
เพิมเติมเปลียนแปลง (ฉบับที 3)หน้า 60 ลําดับที1 
ตังตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มกราคม 2561
แบบเจาะกระดาษมือโยกและเข้าเล่มมือโยก
1.เป็นชนิดสันห่วงพลาสติก ขนาดไม่ตํากว่า 21 ห่วง
2.เข้าเล่มได้หนาไม่น้อยกว่า 2 นิว
3.เข้าเล่มขนาดความยาวเอกสาร กระดาษ A4
4.ปรับระยะห่างระหว่างขอบเอกสารและรูเจาะได้

พัดลมติดเพดาน จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือพัดลมติดเพดาน ขนาด 18 นิว
จํานวน 2 ตัว ตังจ่ายราคาตลาด เพือให้เหมาะสมกับการใช้งาน
แผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 เพิมเติมเปลียนแปลง (ฉบับที3) 
หน้าที 60 ลําดับที 2
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสําหรับสํานักงาน จํานวน 21,000 บาท
เพือจัดซือคอมพิวเตอร์ สําหรับสํานักงาน จํานวน 1 เครือง
คุณลักษณะพืนฐาน
มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) 
จํานวน1หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึงหรือดีกว่า ดังนี
1.ในกรณีทีมีหน่วยความจํา แบบ Cahce Memory 
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB ต้อมมีความเร็ว สัญญาณนาฬิกา
พืนฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกรา
ฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 8 แกนหรือ 
2.ในกรณีทีมีหน่วยความจํา แบบ Cahce Memory ขนาด
ไม่น้อยกว่า 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐาน
ไม่น้อยกว่า 2.5 GHz และมีเทลโนโลยีเพิมสัญญาณนาฬิกา
ได้ในกรณีทีต้องใช้ความสามารถในการประมงลผลสูง
3.มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า
ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
4.มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 1TB หรือชนิด Solid State Drivrขนาดความจุไม่
น้อยกว่า120 GB จํานวน 1 หน่วย
5.มีจอภาพทีรับรองความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 768 
Pixel และขนาดไม่น้อยกว่า12 นิว 
6.มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตังภายใน (Internal) 
หรือภายนอก (External) จํานวน 1หน่วย
7.มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 
1 ช่อง
8.มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า 
ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
9.มีช่องเชือมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไม่น้อยกว่า 
1ช่อง
10.สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 
802.11b ,g ,n ,ac) และ Bluetooth
แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมเปลียนแปลง 
(ฉบับที 3) หน้าที 60 ลําดับที 3
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิว
เตอร์ ประจําปี พ.ศ.2561

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 20,000 บาท
ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึงไม่รวมถึง
ค่าซ่อมบํารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง 
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งบรายจ่ายอืน รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอืน
ค่าจ้างทีปรึกษาเพือศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ
ซึงมิใช่เพือการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ทีดินและสิงก่อสร้าง

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างองค์กรหรือสถาบันทีเป็นกลางเพือเป็นผู้ดําเนิน
การสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการตามมติการประเมินที
ก.อบต.จังหวัดบุรีรัมย์กําหนดเพือกําหนดวงเงินประโยชน์
ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษของพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง
ประจําปี 2561
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดชือจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

งบเงินอุดหนุน รวม 55,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 55,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนทีทําการอําเภอชํานิ จํานวน 45,000 บาท

1.อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอชํานิ  ตังไว้ 15,000 บาท   
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอชํานิ  
ตามโครงการ “จัดงานรัฐพิธี” 
แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ 2561-2564) หน้า 88 ลําดับที 3
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
2.อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอชํานิ   ตังไว้ 10,000 บาท 
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอชํานิ ตามโครงการ
ส่งเสริมความเข้มแข็งของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 
แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ 2561-2564)  
หน้า 88 ลําดับที 4
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
3.อุดหนุนเทศบาลตําบลหนองปล่อง       ตังไว้ 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนเทศบาลตําบลหนองปล่อง
ตามโครงการศูนย์ปฎิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถินอําเภอชํานิ  
แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ 2561-2564) 
เพิมเติมเปลียนแปลง (ฉบับที 3)หน้า 59 ลําดับที1
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์
อุดหนุนสํานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ จํานวน 10,000 บาท

1.อุดหนุนสํานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์   
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ ตามโครงการ 
“โครงการจัดหารายได้เพือจัดกิจกรรมสาธารณกุศลและให้ความช่วย
เหลือประชาชนตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ ” 
แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564)หน้าที 91 ลําดับที 1    
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 419,430 บาท
งบบุคลากร รวม 349,320 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 349,320 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 349,320 บาท

1.เงินเดือนนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  จํานวน  1 อัตรา
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดบุรีรัมย์ เรือง หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียว
กับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอืน 
(ฉบับที 5) ลงวันที 11 เมษายน 2559  

งบดําเนินงาน รวม 70,110 บาท
ค่าตอบแทน รวม 70,110 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 29,110 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ(โบนัส) 
ของพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบล
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทน
อืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี แก่พนักงานส่วน
ท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2557

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบล
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิมเติมถึง(ฉบับที 3)พ.ศ.2559

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
ของบุตรพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิมเติมถึง 
(ฉบับที 3) พ.ศ.2549

งานบริหารงานคลัง รวม 2,500,480 บาท
งบบุคลากร รวม 1,832,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,832,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,670,000 บาท

1.เงินเดือนผู้อํานวยการกองคลัง(นักบริหารงานการคลัง) 
จํานวน 1 อัตรา              
2.เงินเดือนนักวิชาการการเงินและบัญชี  จํานวน 1 อัตรา                  
3.เงินเดือนนักวิชาการคลัง  จํานวน 1 อัตรา                             
4.เงินเดือนนักวิชาการจัดเก็บรายได้  จํานวน 1 อัตรา
5.เงินเดือนเจ้าพนักงานพัสดุ   จํานวน 1 อัตรา 
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดบุรีรัมย์ เรืองหลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอืน 
(ฉบับที 5) ลงวันที 11 เมษายน 2559

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเงินประจําตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองคลัง 
จํานวน 1 อัตรา ๆ เดือนละ 3,500  บาท จํานวน 12 เดือน
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดบุรีรัมย์ เรือง หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียว
กับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอืน 
(ฉบับที 6)ลงวันที 17 พฤษภาคม 2559

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท
ค่าพนักงานจ้างทัวไป ตําแหน่ง คนงานทัวไป จํานวน1 อัตรา
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดบุรีรัมย์ เรืองหลักเกณฑ์เกียวกับพนักงานจ้าง 
(ฉบับที 4) ลงวันที 6 พฤศจิกายน 2558
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท
เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวพนักงานจ้างทัวไป  
1.ตําแหน่ง คนงานทัวไป จํานวน 1 อัตรา      
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดบุรีรัมย์ เรือง หลักเกณฑ์การให้พนักงาน
ส่วนตําบลลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบล
ได้รับเงินเพิมการครองชีพชัวคราว (ฉบับที 2) ลงวันที 31 
สิงหาคม 2558 

งบดําเนินงาน รวม 668,480 บาท
ค่าตอบแทน รวม 323,480 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 145,480 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส)
ของพนักงานส่วนตําบล 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี 
แก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินพ.ศ.2557   

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานส่วนตําบลและลูกจ้าง 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 2409 ลว.17พ.ย.
2559 เรือง การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 108,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบล
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิน พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 3) พ.ศ.2559

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
ของบุตรพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541และแก้ไขเพิมเติม
ถึง (ฉบับที 3) พ.ศ.2549

ค่าใช้สอย รวม 270,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 220,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
1.ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ตังไว้  40,000 บาท  
2.ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงการจัดเก็บภาษีและจัดทําแผนทีภาษี   
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงการจัดเก็บภาษี  ตังไว้ 30,000 บาท   
3.ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานคลัง 
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน และการจัดทําหรือปรับข้อมูลแผนที  
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน    ตังไว้  150,000 บาท
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนทีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2550
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 
และนอกราชอาณาจักรของพนักงาน และลูกจ้าง เช่น ค่าเบียเลียง
เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพักและค่าใช้จ่ายอืนๆ    
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน 2555 และแก้ไขเพิมเติมถึง
(ฉบับที 3) พ.ศ.2559

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น เครืองพิมพ์ดีด 
ตู้ โต๊ะ คอมพิวเตอร์ และปรินเตอร์ ฯลฯ  

ค่าวัสดุ รวม 75,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือสิงของเครืองใช้ต่างๆ เช่น กระดาษ ปากกา 
หมึกถ่ายเอกสาร หมึกโรเนียว ฯลฯ  

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือสิงของเครืองใช้ต่างๆ เช่นไม้กวาด แก้วนํา 
จานรอง ฯลฯ        

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรม
และอืนๆ เกียวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว1248
ลว.27 มิ.ย.2559 เรือง แนวทางพิจาณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 93,200 บาท
งบดําเนินงาน รวม 73,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 67,200 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 67,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าป่วยการชดเชยการงานหรือ เวลาทีเสียไปให้กับ
สมาชิก อปพร.ทีปฏิบัติหน้าทีตามคําสังผู้อํานวยการศูนย์ อปพร.
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน พ.ศ.2560

ค่าใช้สอย รวม 6,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการขับขีปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 จํานวน 3,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการขับขีปลอดภัยช่วงเทศกาล
ปีใหม่ 2562 ได้แก่ ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ทีจําเป็น
หลอดไฟ สายไฟ เชือก ฯลฯ 
แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 81ลําดับที 6
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
และแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 6) พ.ศ.2552 มาตรา 67,68
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โครงการขับขีปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการขับขีปลอดภัยในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ ได้แก่ ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ทีจําเป็น
หลอดไฟ สายไฟ เชือก ฯลฯ 
แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 81 ลําดับที 5
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
และแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 67,68

     
    

งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอชํานิ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอชํานิ 
ตามโครงการสร้างภูมิคุ้มกันด้านความมันคง 
แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 92 ลําดับที 2
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 15,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการสนับสนุนกิจกรรม อปพร. จํานวน 10,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม  อปพร. เช่น   
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมฝึกอบรม การจัดตัง 
หรือทบทวนหลักสูตรสมาชิก อปพร.ตลอดจนค่าใช้สอยและ
วัสดุในการปฏิบัติตามคําสังของศูนย์ อปพร.
แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 81 ลําดับที 2
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
          

งบเงินอุดหนุน รวม 5,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 5,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอชํานิ จํานวน 5,000 บาท
อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอชํานิ   
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอชํานิ 
ตามโครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 81 ลําดับที 1
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 864,000 บาท
งบบุคลากร รวม 602,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 602,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 560,000 บาท

1.เงินเดือนผู้อํานวยการกองการศึกษา(นักบริหารงานการศึกษา)  
จํานวน 1 อัตรา 
2.เงินเดือนนักวิชาการศึกษา  จํานวน 1 อัตรา  
ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตําบลช่อผกา
และประกาศ ก.อบต.จังหวัดบุรีรัมย์ เรือง หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอืน 
(ฉบับที 5) ลงวันที 11 เมษายน 2559

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองการศึกษา 
จํานวน 1 อัตราๆ เดือนละ 3,500 บาท จํานวน 12 เดือน
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดบุรีรัมย์ เรือง หลักเกณฑ์และเงือนไข        
เกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์
ตอบแทนอืน (ฉบับที 6) ลงวันที 17 พฤษภาคม 2559

งบดําเนินงาน รวม 262,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 112,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 46,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ(โบนัส) 
ของพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทน
อืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี แก่พนักงานส่วน
ท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2557

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง 
หนังสือกระทรวงมหาดไทยที มท 0808.2/ว 2409 ลว.17 พ.ย.2559 
เรือง การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบล 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิน พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 2) พ.ศ.2559

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสวัสดิการช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบล 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
ของบุตรพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541และแก้ไขเพิมเติมถึง           
(ฉบับที 3) พ.ศ. 2549
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ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
1.ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการประชุม อบรม สัมมนาต่างๆ   
ของพนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง    ตังไว้   30,000   บาท       
2.ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าถ่ายเอกสารและข้อบังคับต่างๆ ฯลฯ  
   ตังไว้  10,000   บาท
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1452 ลว. 27    
พ.ค. 2541 เรือง การเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครอง      
ส่วนท้องถิน 

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักรของพนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง เช่น  
ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะเดินทาง ค่าทีพัก และค่าใช้จ่ายอืนๆ  
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ.2559

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมวัสดุและครุภัณฑ์ต่างๆ เช่น  
ค่าซ่อมแซมวัสดุ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ เครืองคอมพิวเตอร์ 
ปรินเตอร์ กล้องถ่ายรูป ฯลฯ 

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุสํานักงานต่าง ๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา 
ดินสอ ยางลบ กรรไกร ฯลฯ  

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ในงานสํานักงาน เช่น 
ค่าหมึกเครืองพิมพ์, แผ่นบันทึกข้อมูล โปรแกรม ตลับผงหมึก
และอืนๆ ทีเกียวกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ 
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว1248
ลว. 27 มิ.ย.2559 เรือง แนวทางพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและ   
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 8,130,777 บาท
งบบุคลากร รวม 2,398,164 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,398,164 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,426,080 บาท

1.เงินเดือนหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 2 อัตรา
2.เงินเดือนข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก, ครู ค.ศ.1 จํานวน 3 อัตรา
ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตําบลช่อผกา
และพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําเหน่ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที 3) พ.ศ. 2558
และ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
0809.4 /ว1875 ลงวันที 21 มิถุนายน 2561 
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 84,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเงินประจําตําแหน่งครู  จํานวน  2  อัตรา  
พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะและเงินประจําตําเหน่ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที 3) พ.ศ.2558

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 768,684 บาท
1.ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ 
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ  
จํานวน  5 อัตรา    ตังไว้   660,684   บาท
2.ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้างทัวไป   
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างทัวไป  
จํานวน 1 อัตรา     ตังไว้  108,000   บาท
ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตําบลช่อผกา
และประกาศ ก.อบต.จังหวัดบุรีรัมย์ เรือง หลักเกณฑ์เกียวกับพนักงานจ้าง
(ฉบับที 4) ลงวันที 6 พฤศจิกายน 2558

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 119,400 บาท
1.เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวพนักงานจ้างตามภารกิจ   
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวเงินเพิมตามคุณวุฒิ
พนักงานจ้างตามภารกิจ   จํานวน 5 อัตรา  ตังไว้ 107,400 บาท
2.เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวพนักงานจ้างทัวไป 
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวพนักงานจ้าง
ทัวไป จํานวน 1 อัตรา  ตังไว้  12,000 บาท
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดบุรีรัมย์ เรือง หลักเกณฑ์การให้พนักงาน
ส่วนตําบลลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลได้
รับเงินเพิมการครองชีพชัวคราว(ฉบับที 2) ลงวันที 31 สิงหาคม 2558  

งบดําเนินงาน รวม 2,828,613 บาท
ค่าตอบแทน รวม 180,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 170,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ(โบนัส)
ของพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี 
แก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2557
   

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าประโยชน์ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ของพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว1562 ลว.15 พ.ค.       
2550 เรือง การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
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ค่าใช้สอย รวม 972,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 106,000 บาท

1.ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่างๆ ของพนักงานส่วนตําบล 
พนักงานจ้าง     ตังไว้   40,000  บาท
2.ค่าจ้างเหมาบริการทําความสะอาดและดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลช่อผกา
(บ้านโคกเพชร)   ตังไว้  66,000  บาท
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว1452 ลว.27พ.ค.2541 
เรืองการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท
ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
เพือจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะทีมานิเทศงาน
ตรวจงานหรือเยียมชมหรือทัศนะศึกษาดูงานและเจ้าหน้าทีทีเกียวข้อง
ซึงร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะ เช่น ค่าอาหาร ค่าเครืองดืม ค่าของ     
ขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร และค่าใช้จ่ายอืนๆ  

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยเด็ก จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยเด็ก
ได้แก่ ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ทีจําเป็นและค่าอาหารว่าง
พร้อมเครืองดืม ฯลฯ 
แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 74 ลําดับที 11
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 
และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 6) พ.ศ.2552 มาตรา 67,68

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน พนักงานจ้าง จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักรของพนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง 
เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพักและค่าใช้จ่ายอืนๆ  
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิมเติม
(ฉบับที 3) พ.ศ.2559
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 741,000 บาท

1.เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันจัดสรรให้เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลช่อผกา จํานวน 245 วัน 
 ตังไว้  499,800   บาท
2.เงินอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)            
เพือจ่ายเป็นค่าสือการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และค่าเครืองเล่น
พัฒนาการเด็ก จัดสรรให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนตําบลช่อผกา ตังไว้ 173,400  บาท   
3.เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สพด.)(3-5 ปี)   ตังไว้ 67,800  บาท
**ทังนี จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับจัดสรรงบประมาณ
หนังสือกรมส่งเสริมกรมส่งเสริมการปกครอง ที มท 0816.2/ว 3274
ลงวันที 19 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายขอรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

วันทีพิมพ์ : 2/10/2561  13:09:06 หน้า : 18/33



ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น ค่าซ่อมแซม
วัสดุ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ เครืองคอมพิวเตอร์ ปรินเตอร์ กล้องถ่ายรูป  
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน โรงอาหาร สนามเด็กเล่น ฯลฯ
 

ค่าวัสดุ รวม 1,646,613 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุสํานักงานต่าง ๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม 
ปากกา ดินสอ ยางลบ กรรไกร ฯลฯ             

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือสิงของเครืองใช้ต่างๆ เช่น หม้อ ถ้วย จาน ไม้กวาด 
กาละมัง ไม้ถูพืน แก้ว ฯลฯ สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร
ส่วนตําบลช่อผกา  

ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,586,613 บาท
1.ค่าอาหารเสริม(นม) สําหรับเด็กนักเรียนสังกัดสํานักงาน        
คณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน(สพฐ.) 
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาอาหารเสริม(นม) สําหรับเด็กนักเรียนของโรงเรียน
สังกัดสํานักงาน สพฐ. จํานวน 4 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านช่อ
ผกา,โรงเรียนบ้านหัวสะพาน,โรงเรียนบ้านสําโรงโคกเพชรและโรงเรียน
บ้านบุ -หนองเทา 
จํานวน 260 วัน  ตังไว้ 1,391,161 บาท 
2.ค่าอาหารเสริม(นม) สําหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลช่อผกา 
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาอาหารเสริม(นม) สําหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลช่อผกา จํานวน 2 แห่ง 
ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลช่อผกา และ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลช่อผกา(บ้านโคก
เพชร) จํานวน 260 วัน  ตังไว้  195,452 บาท                 
**ทังนี จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับจัดสรรงบประมาณ
หนังสือกรมส่งเสริมกรมส่งเสริมการปกครอง ที มท 0816.2/ว 3274
ลงวันที 19 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายขอรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
       

ค่าสาธารณูปโภค รวม 30,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
องค์การบริหารส่วนตําบลช่อผกา  

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําประปาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
องค์การบริหารส่วนตําบลช่อผกา  
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งบเงินอุดหนุน รวม 2,904,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,904,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียนสังกัด จํานวน 2,904,000 บาท
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน(สพฐ.) 
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสนับสนุนอาหารกลางวัน สําหรับเด็กนักเรียน
ในโรงเรียนสังกัดสพฐ. จํานวน 4 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านช่อผกา,
โรงเรียนบ้านหัวสะพาน,โรงเรียนบ้านสําโรงโคกเพชรและโรงเรียน
บ้านบุ - หนองเทา  จํานวน 200 วัน  
**ทังนี จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับจัดสรรงบประมาณ
หนังสือกรมส่งเสริมกรมส่งเสริมการปกครอง ที มท 0816.2/ว 3274
ลงวันที 19 มิถุนายน 2561เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายขอรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 351,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 341,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 341,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 5,000 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการกําจัดสิงปฏิกูล     
เพือเป็นค่าจ้างเหมาบริการในการทําความสะอาดสํานักงาน
และกําจัดสิงปฏิกูล ฯลฯ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 
0313.4/ว 1452 ลว.27พ.ค.2541 เรือง การเบิกจ่ายค่าจ้าง
เหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬานักเรียน เยาวชน และประชาชนต้านยาเสพติด จํานวน 130,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน เยาวชน 
และประชาชนต้านยาเสพติด (ช่อผกาเกมส์) 
แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 72 ลําดับที 9
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว 2589 ลว.3 ส.ค.
2547 เรืองหลักเกณฑ์การใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนตามพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดําเนินการโครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารี โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าจัดเตรียมสถานที ค่าป้าย
โครงการ ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์อืนๆ ทีจําเป็น
แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)เพิมเติมเปลียนแปลง
(ฉบับที 3) หน้า 59 ลําดับที 2
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0810.5/ว109 ลว.15 ม.ค.
2561 เรือง แนวทางดําเนินการโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข
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โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 20,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมส่งเสริมบําบัดฟืนผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด  
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้กับผู้เสพ/ผู้ติด
ยาเสพติด ทีผ่านการบําบัดฟืนฟู
แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 77 ลําดับที 19        
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท.0810.3/ว1102
ลว.1กรกฎาคม 2557 เรือง มาตรการเร่งรัดการปราบปราม
และหยุดยังการแพร่ระบาดของยาเสพติด
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก จํานวน 88,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือ สารกําจัดลูกนํายุงลาย (ทราย
อะเบท) จํานวน 8,250 ซอง ซองละ 6 บาทเป็นเงิน 49,500 บาท 
ค่าจัดซือนํายาฉีดพ่นหมอกควันเพือกําจัดยุงลาย จํานวน 26 ขวด
ขวดละ1,500 บาท เป็นเงิน 39,000 บาท
แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 75 ลําดับที 3 
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

จํานวน 77,500 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  ดังนี   
ค่าจัดซือวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 1,750 โด๊ส 
ราคาโด๊สละ  25 บาท   เป็นเงิน  43,750  บาท  
ค่าจัดซือเข็ม จํานวน17.5 กล่อง (กล่องละ100 เล่ม) เล่มละ 2 บาท  
เป็นเงิน 3,500 บาท ค่าจัดซือไซริง จํานวน 17.5กล่อง (กล่องละ100
 อัน) อันละ 3 บาท   เป็นเงิน 5,250  บาท
ค่าจ้างเหมาฉีดวัคซีนฯ  เป็นเงิน 15,000 บาท
ค่าสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์เลียงและขึนทะเบียนสัตว์ 
ตังไว้  10,000 บาท 
แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)เพิมเติมเปลียนแปลง 
(ฉบับที 3) หน้า 59 ลําดับที 1
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน มท 0891.3/ว788
 ล.ว.20 เมษายน 2559 เรือง ภารกิจ และอํานาจหน้าทีขององค์
กรปกครองส่วนท้องถินตามพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.2535

งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอชํานิ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอชํานิ  
ตามโครงการบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ภายใต้ยุทธศาสตร์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 92 ลําดับที 3
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 10,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและสตรี จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก 
และสตรี ได้แก่ ค่าอาหาร,ค่าอาหารว่างพร้อมเครืองดืม ,ค่าป้าย
โครงการ และค่าวัสดุอุปกรณ์ทีจําเป็น ฯลฯ
แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 78 ลําดับที 2 
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 1,713,500 บาท
งบบุคลากร รวม 1,252,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,252,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 623,900 บาท

1.เงินเดือนผู้อํานวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง)
จํานวน 1 อัตรา           
2.เงินเดือนนายช่างโยธา  จํานวน  1 อัตรา  
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดบุรีรัมย์ เรือง หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอืน 
(ฉบับที 5) ลงวันที 11 เมษายน 2559

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยกองช่าง   จํานวน  1
 อัตรา  ประกาศ ก.อบต.จังหวัดบุรีรัมย์ เรือง หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียว
กับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอืน 
(ฉบับที 6) ลงวันที 17 พฤษภาคม 2559

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 514,700 บาท
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ   
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ  
1.ตําแหน่ง   คนงานประจําเครืองสูบนํา    จํานวน  1  อัตรา     
2.ตําแหน่ง   ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า             จํานวน  1  อัตรา 
3.ตําแหน่ง   ผู้ช่วยนายช่างโยธา               จํานวน  1  อัตรา       
ประเภทค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างทัวไป                               
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างทัวไป   
1.ตําแหน่ง  คนงานทัวไป                        จํานวน  1  อัตรา     
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดบุรีรัมย์ เรืองหลักเกณฑ์เกียวกับพนักงานจ้าง
(ฉบับที 4) ลงวันที 6 พฤศจิกายน 2558
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 72,000 บาท
1.เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว พนักงานจ้างตามภารกิจ  
ตําแหน่ง คนงานเครืองสูบนํา    จํานวน  1  อัตรา  
2.เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว  พนักงานจ้างตามภารกิจ  
ตําแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า   จํานวน  1  อัตรา
3.เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว  พนักงานจ้างตามภารกิจ  
ตําแหน่ง ผู้ช่วยนายช่าง           จํานวน  1  อัตรา
4.เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว  พนักงานจ้างทัวไป  
ตําแหน่ง คนงานทัวไป            จํานวน  1  อัตรา
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดบุรีรัมย์ เรือง หลักเกณฑ์การให้พนักงาน
ส่วนตําบลลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลได้
รับเงินเพิมการครองชีพชัวคราว(ฉบับที 2) ลงวันที 31 สิงหาคม 2558 

งบดําเนินงาน รวม 460,900 บาท
ค่าตอบแทน รวม 230,900 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 154,900 บาท

1.เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ 
(โบนัส) ของพนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบ
แทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนัก
งานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน พ.ศ.2557  ตังไว้  94,900 บาท  
2.ค่าจ้างออกแบบหรือควบคุมอาร 
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างออกแบบควบคุมอาคารงานก่อสร้าง
ตังไว้  60,000 บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานส่วนตําบล  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 2409
 ลว.17พ.ย.2559 เรือง การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบล  
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิน พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
ส่วนตําบล            
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการ
ศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ.2541และแก้ไข
เพิมเติมถึง (ฉบับที 3) พ.ศ.2549
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ค่าใช้สอย รวม 135,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 70,000 บาท

1.ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ   
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนให้กับพนักงานและลูกจ้าง 
ตังไว้  40,000  บาท    
2.ค่าจ้างเหมาบริการทัวไป  
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทํากรอบรูปตัดสติกเกอร์ จัดทําบอร์ดข้อมูล
ทัวไปของ อบต.ค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ ฯลฯ ตังไว้ 30,000
 บาท  
         
  

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร  
    
ของพนักงานและลูกจ้าง

จํานวน 30,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักรของพนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง เช่น  
ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะเดินทาง ค่าทีพัก และค่าใช้จ่ายอืนๆ  
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ.2559

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 35,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือค่าซ่อมแซมทรัพย์สินขององค์การบริหาร
ส่วนตําบล หรือทีอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบล  
เช่น ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์  เช่น เครืองคอมพิวเตอร์ และ Printer
เครืองปรับอากาศ กล้องถ่ายรูป ฯลฯ 

ค่าวัสดุ รวม 95,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงานต่าง ๆ  เช่น  กระดาษ  ปากกา  แฟ้ม  
กระดาษไขเขียนแบบ  ดินสอ  ยางลบ ฯลฯ   

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือปูนซีเมนต์ ทราย หิน สี ไม้ ,เหล็ก ,ท่อ พีวีซี ฯลฯ   
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสี  โฟม พู่กัน รูปภาพ  ค่าจ้างล้างฟิล์ม  
อัดภาพสี ขาวดํา ฯลฯ    

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือ
แกนพิมพ์  แป้นพิมพ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ 
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งานไฟฟ้าถนน รวม 4,642,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 420,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 280,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 280,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมถนน
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมคลองส่งนําและ
ระบบไฟฟ้าสถานีสูบนําบ้านโคกสําโรง 
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมรัวรอบบริเวณสํานักงาน 
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมอาคารสํานักงาน,
ประชุมอบต.อาคารอเนกประสงค์ และอาคารเก็บวัสดุ ฯลฯ
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านใน
เขต อบต.ช่อผกา เช่น เครืองสูบนําระบบไฟฟ้า ท่อประปา ฯลฯ 

ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ สายไฟ,หลอดไฟ ,โคมไฟสาธารณะ 
สตาร์ทเตอร์ ,บัลลาสต์ ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 80,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบนําด้วยไฟฟ้าบ้านสําโรง – 
บ้านโคกเพชร ตําบลช่อผกา อําเภอชํานิ จังหวัดบุรีรัมย์    
   

งบลงทุน รวม 4,222,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 4,222,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน 
บ้านบุ หมู่ที 9 ตําบลช่อผกา อําเภอชํานิ

จํานวน 386,000 บาท

ขนาดกว้างเฉลีย 4.00 เมตร ระยะทางยาว 180.00 เมตร หนา 
0.15  เมตร หรือปริมาตรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า
108.00ลูกบาศก์เมตร ทางไหล่ลงหินคลุกตามสภาพ
เริมจากบ้านนางเสวย ธาริธรรม ถึงบ้านนายชัยสิทธิ ชืนในจิตร์ 
(ตามแบบ อบต.ช่อผกากําหนด) 
แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 63 ลําดับที 24
ตามบัญชีราคามาตรฐานสิงก่อสร้างฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2561
สํานักงบประมาณ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน
บ้านโคกสําโรง หมู่ที 2 ตําบลช่อผกา อําเภอชํานิ

จํานวน 303,000 บาท

ขนาดกว้างเฉลีย 4.00 เมตร ระยะทางยาว140.00 เมตร  
หนา 0.15  เมตร หรือปริมาตรคอนกรีตเสริมเหล็ก
ไม่น้อยกว่า 84 ลูกบาศก์เมตร วางท่อระบายนํา 
คสล. ขนาด  0.30 เมตร จํานวน 2  จุด รวม 10 ท่อน 
ทางไหล่ลงหินคลุกตามสภาพถนน เริมจากศาลาประชาคมหมู่บ้าน 
ถึง บ้านนายเพชร  สุภาษิต (ตามแบบ อบต.ช่อผกากําหนด)
แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมเปลียนแปลง 
(ฉบับที 3) หน้า 57 ลําดับที 1
ตามบัญชีราคามาตรฐานสิงก่อสร้างฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2561
สํานักงบประมาณ
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน
บ้านช่อผกา หมู่ที 7 ตําบลช่อผกา อําเภอชํานิ

จํานวน 435,000 บาท

ขนาดกว้างเฉลีย 4.00 เมตร ระยะทางยาว 200.00  เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือปริมาตรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า120.00
ลูกบาศก์เมตร ทางไหล่ลงหินคลุกตามสภาพ 
เริมจากบ้านนางทองมาก กฎมัจฉา ถึงบ้านนางสวัสดิ ปานภักดี
(ตามแบบ อบต.ช่อผกากําหนด)
แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 62 ลําดับที 15
ตามบัญชีราคามาตรฐานสิงก่อสร้างฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2561
สํานักงบประมาณ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน
บ้านบุ หมู่ที 9 ตําบลช่อผกา อําเภอชํานิ

จํานวน 116,000 บาท

ขนาดกว้างเฉลีย 4.00 เมตร ระยะทางยาว 53.00 เมตร 
หนา 0.15  เมตร หรือปริมาตรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่
น้อยกว่า31.80 ลูกบาศก์เมตร วางท่อระบายนํา คสล. 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร จํานวน1จุด รวม6 ท่อน 
ทางไหล่ลงหินคลุกตามสภาพ  เริมจากบ้านนางเหรียญ 
ไตรพงษ์ ถึง บ้านนายประยงค์  ศรีเนาวรัตน์
(ตามแบบ อบต.ช่อผกากําหนด)
แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมเปลียนแปลง 
(ฉบับที 3) หน้า 58 ลําดับที 4
ตามบัญชีราคามาตรฐานสิงก่อสร้างฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2561
สํานักงบประมาณ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน
บ้านหนองเทา หมู่ที 8 ตําบลช่อผกา อําเภอชํานิ

จํานวน 396,000 บาท

ขนาดกว้างเฉลีย 4.00 เมตร ระยะทางยาว180.00 เมตร 
หนา 0.15  เมตร หรือปริมาตรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 
108 ลูกบาศก์เมตร วางท่อระบายนํา คสล.ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง
 0.30 เมตร จํานวน 2จุด รวม12 ท่อน ทางไหล่ลงหินคลุก
ข้างละ 0.50 เมตร เริมจากบ้านนางแดง สีสุข 
ถึงทีสวน นายสุธน วงษาเศก 
แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมเปลียนแปลง 
(ฉบับที 3) หน้า 57 ลําดับที 3
ตามบัญชีราคามาตรฐานสิงก่อสร้างฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2561
สํานักงบประมาณ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน
บ้านหนองเสม็ดน้อย หมู่ที 3 ตําบลช่อผกา อําเภอชํานิ

จํานวน 2,586,000 บาท

ขนาดกว้างเฉลีย  6.00 เมตร ระยะทางยาว 815.00  เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือปริมาตรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 
734 ลูกบาศก์เมตร วางท่อระบายนํา คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.40 เมตร จํานวน 5 จุด รวม 41 ท่อน ทางไหล่ลงหินคลุก 
ตาามสภาพ เริมจากบ้านนายวินัย อ้อมนอก ถึง
บ้านสมศักดิ พูนไธสง (ตามแบบ อบต.ช่อผกากําหนด)
แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติมเปลียนแปลง 
(ฉบับที 3) หน้า 57 ลําดับที 3
ตามบัญชีราคามาตรฐานสิงก่อสร้างฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2561
สํานักงบประมาณ
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 1,364,980 บาท
งบบุคลากร รวม 948,880 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 948,880 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 733,000 บาท

1.เงินเดือนผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิ
การสังคม)  จํานวน 1 อัตราๆ                          
2.เงินเดือนนักพัฒนาชุมชน  จํานวน 1 อัตรา
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดบุรีรัมย์ เรือง หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียว
กับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอืน 
(ฉบับที 5) ลงวันที 11 เมษายน 2559                          

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 7,320 บาท
เพือจ่ายเงินเพิมพิเศษสําหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)ของพนักงานส่วน
ตําบล จํานวน1 อัตรา ตําแหน่ง นักบริหารงานสวัสดิการสังคม

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
จํานวน 1 อัตราๆ เดือนละ 3,500 บาท จํานวน 12  เดือน
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดบุรีรัมย์ เรือง หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียว
กับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอืน 
(ฉบับที 6) ลงวันที 17พฤษภาคม 2559

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 144,960 บาท
ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ
1.ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 21,600 บาท
เงินเพิมการครองชีพชัวคราวของพนักงานส่วนตําบล  
ตําแหน่ง พนักงานจ้างตามภารกิจ           
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดบุรีรัมย์ เรือง หลักเกณฑ์การให้พนักงาน
ส่วนตําบลลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลรับ
เงินเพิมการครองชีพชัวคราว(ฉบับที 2)ลงวันที 31 สิงหาคม 2558 

งบดําเนินงาน รวม 399,100 บาท
ค่าตอบแทน รวม 189,100 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 73,100 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส)
ของพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง  
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบ
แทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี 
แก่พนักงานส่วนท้องถิน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง 
หนังสือกระทรวงมหาดไทยที มท 0808.2/ว 2409 ลว.17 พ.ย.2559 
เรือง การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 96,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบล  
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิน พ.ศ.2548และแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 3) พ.ศ.2559

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
ของบุตรพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิมเติมถึง 
(ฉบับที 3) พ.ศ. 2549

ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 45,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ 

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตําบล จํานวน 35,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร  
และนอกราชการอาณาจักรของพนักงานส่วนตําบลและลูกจ้าง  
เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก และค่าใช้จ่ายอืนๆ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 9) พ.ศ.2560

โครงการฝึกอบรมการทําขนมไทย จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการทําขนมไทย
ได้แก่ ค่าตอบแทนวิทยากร,ค่าอาหาร,อาหารว่างพร้อมเครืองดืม
และค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ 
แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)หน้าที 83 ลําดับที 2
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
โครงการฝึกอบรมทํานําพริก จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทํานําพริก  
ได้แก่ ค่าตอบแทนวิทยากร,ค่าอาหาร,อาหารว่างพร้อมเครืองดืม
ค่าทําป้าย และค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ 
แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)หน้าที 83 ลําดับที 1
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
1.ค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์  เช่น คอมพิวเตอร์ ตู้ โต๊ะ ฯลฯ
2.ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอืนๆ เช่น วัสดุต่างๆ    
ในสํานักงาน ฯลฯ  

ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุสํานักงานต่าง ๆ เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ 
นํายาลบคําผิด แฟ้ม ลูกแม็ก ยางลบ ไม้บรรทัด คลิปดํา คลิปลวด ฯลฯ
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 35,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  หมึก เครืองปรินเตอร์  
แผ่น CD สาย USB  เม้า ปลักไฟ  แป้นพิมพ์  ฯลฯ  
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว1248
ลว. 27 มิ.ย. 2559 เรือง แนวทางพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

งบลงทุน รวม 17,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 17,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองพิมพ์แบบ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี จํานวน 17,000 บาท
เพือจัดซือครืองพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี 
จํานวน 1 เครือง 
คุณลักษณะพืนฐาน
1.เป็นอุปกรณ์ทีมีความสามารถเป็น Printer,Copier,Scanner 
และ Fax ภายในเครืองเดียวกัน
2.มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dip
3.มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่านาที (ppm)
4.มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาที (ppm)
5.มีหน่วยความจํา (Memoyr) ขนาดไม่น้อยกว่า 192 MB 
6.สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา และ สี) ได้
7.มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200?1,200 dip
8.มีถาดป้อนเอสการอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
9.สามารถถ่ายสําเนาเอสการได้ทังสีและขาวดํา
10.สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สําเนา
11.สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
12.มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า 
จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
13. มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 
1 ช่อง 
14.มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น Custom
15.สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และ Custom
แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 เพิมเติมเปลียนแปลง 
(ฉบับที 3) หน้า 60 ลําดับที 4
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิว
เตอร์ ประจําปี พ.ศ.2561

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 25,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 25,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 25,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทําแผน
ชุมชน 
แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 80 ลําดับที 4
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0891.4/ว 856 ลว.12 มี.ค.2553
เรือง การสนับสนุนการขับเคลือนแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถินและ
จังหวัดแบบบูรณาการ
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โครงการสนับสนุนการประชุมประชาคมตําบล จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมประชาคมตําบล     
แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 80 ลําดับที 5       
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 352 ลว.22 ม.ค.2553
เรือง มาตรการประหยัดในการเบิกค่าใช้จ่าย

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 120,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 90,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาชํานิเกมส์ต้านยาเสพติด จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ชํานิเกมส์ต้านยาเสพติด 
แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 72 ลําดับที 14
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง   
ขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาฟุตบอลชํานิคัพ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาฟุตบอลชํานิคัพ 
แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 72 ลําดับที 15
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง   
ขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559

โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาฟุตบอลประเพณีจังหวัดบุรีรัมย์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้ในโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาฟุตบอล
ประเพณีจังหวัดบุรีรัมย์ 
แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 72 ลําดับที 13
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง   
ขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559

งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอชํานิ จํานวน 30,000 บาท

1.อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอชํานิ     ตังไว้  25,000  บาท     
เพือจ่ายเป็นค่าอุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอชํานิ  ตามโครงการ 
“การจัดการแข่งขันกีฬาชํานิเกมส์ต้านยาเสพติด” 
แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที 91
ลําดับที 2                            
2.อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอชํานิ      ตังไว้  5,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอชํานิ  
ตามโครงการ “แข่งขันฟุตบอลประเพณีจังหวัดบุรีรัมย”์
แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 91 ลําดับที 1
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559

วันทีพิมพ์ : 2/10/2561  13:09:06 หน้า : 30/33



งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 85,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 55,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 55,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายตามโครงการบรรพชา อุปสมบท และบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการบรรพชา อุปสมบท และ
บวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อน 
แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)หน้าที 71 ลําดับที 1
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557

ค่าใช้จ่ายตามโครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสงกรานต์และ
วันผู้สูงอายุ 
แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)หน้าที 71 ลําดับที 5
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง   
ขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559

โครงการจัดขบวนแห่เข้าร่วมงานประเพณีนมัสการหลวงพ่อชํานิจ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการการจัดขบวนแห่เข้า
ร่วมในงานนมัสการหลวงพ่อชํานิจ 
แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564)หน้าที 71 ลําดับที 3
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559)       

งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอชํานิ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอชํานิ ตามโครงการ
"นมัสการหลวงพ่อชํานิจ"
แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)หน้าที 88 ลําดับที 2
อุดหนุนสํานักงานจังหวัดบุรีรัมย์ จํานวน 20,000 บาท

1.อุดหนุนสํานักงานจังหวัดบุรีรัมย์   ตังไว้  10,000  บาท    
เพือจ่ายเป็นค่าอุดหนุนสํานักงานจังหวัดบุรีรัมย์ ตามโครงการ
จัดงานอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมเมืองบุรีรัมย์ (งานวันสถาปนาเมือง
แปะ) แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 88  ลําดับที 2
2.อุดหนุนสํานักงานจังหวัดบุรีรัมย์   ตังไว้  10,000  บาท   
เพือจ่ายเป็นค่าอุดหนุนสํานักงานจังหวัดบุรีรัมย์ ตามโครงการ
ขึนเขาประเพณีเขาพนมรุ้ง 
แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 88  ลําดับที 4   
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แผนงานการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ รวม 30,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือต้นไม้
ตามยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมของ
รัฐบาล (โครงการ รักนํา รักป่า รักษาแผ่นดิน)
แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 84 ลําดับที 3 
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วน
ตําบล พ.ศ.253 และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 6)พ.ศ.2552 มาตรา 67

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 13,127,733 บาท
งบกลาง รวม 13,127,733 บาท
งบกลาง รวม 13,127,733 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 100,500 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินกองทุนประกันสังคมลูกจ้าง ประจําปี  2562
จํานวน 14 ราย ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถินที มท 0809.5/ว81
ลงวันท1ี0 ก.ค.2557 เรือง ประกาศ ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต.
เรืองมาตรฐานทัวไปเกียวกับพนักงานจ้าง

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 7,812,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเบียผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลช่อผกา
(ประมาณการจากข้อมูลจากระบบสารสนเทศเพือการจัดการเบียยังชีพ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน)
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียยังชีพผู้สูง
อายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2552 เพิมเติมถึง
(ฉบับที 2 พ.ศ.2560)

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 4,464,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบียยังชีพคนพิการและทุพพลภาพในเขต
องค์การบริหารส่วนตําบลช่อผกา(ประมาณการจากข้อมูลจากระบบ
สารสนเทศเพือการจัดการเบียยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียยังชีพความ
พิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2553 
(ฉบับที 2) พ.ศ.2559

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์
ในเขตเทศบาลตําบลช่อผกา จํานวน 25 ราย รายละ 500 บาท
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์
เพือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2548

สํารองจ่าย จํานวน 204,129 บาท
รายจ่ายทีตังไว้เพือใช้จ่ายในกรณีจําเป็น      
เพือจ่ายเป็นค่าป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
ทีเกิดจากสาธารณภัยต่างๆ เช่น การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย 
นําป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว อัคคีภัย วาตภัย 
และไฟป่า  
หนังสือกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพือช่วยเหลือประชา
ชนตามอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2560
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รายจ่ายตามข้อผูกพัน
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน
ตําบลช่อผกา
แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564)หน้าที 79 ลําดับที 9
หนังสือกระทรวงมหาดไทย มท 0891.4/ว 2502 ลว 20 ส.ค. 
2553 เรือง แนวทางสนับสนุนการดําเนินงานกองทุนสวัสดิ
การชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ช่อผกา จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
อบต.ช่อผกา 
แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564)หน้าที 76 ลําดับที 11
ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรืองการกําหนด
หลักเกณฑ์เพือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถินดําเนินงาน
และบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิน
หรือพืนที พ.ศ.2557

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 177,104 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วน
ท้องถิน (กบท.) 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2546 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 2)
พ.ศ.2554
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