
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลจรเขมาก

อําเภอ ประโคนชัย   จังหวัดบุรีรัมย

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 69,760,076 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 10,250,300 บาท

งบบุคลากร รวม 8,076,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 4,323,960 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 532,080 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนนายกองคการบริหารสวนตําบลและรอง
นายกองคการบริหารสวนตําบล ดังนี้        
เงินเดือนนายกองคการบริหารสวนตําบล       
ในอัตราเดือนละ 21,120 บาท         
เงินเดือนรองนายกองคการบริหารสวนตําบล       
ในอัตราเดือนละ 11,610 บาท         

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกองคบริหารสวน
ตําบลและรองนายกองคการบริหารสวนตําบล ดังนี้        
เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกองคการบริหารสวนตําบลใน
อัตราเดือนละ 1,900 บาท         
เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงรองนายกองคการบริหารสวน
ตําบลในอัตราเดือนละ 950 บาท         
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เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพิเศษนายกองคการบริหารสวนตําบล
และรองนายกองคการบริหารสวนตําบล ดังนี้        
เงินคาตอบแทนพิเศษนายกองคการบริหารสวนตําบลในอัตรา
เดือนละ 1,900 บาท         
เงินคาตอบแทนพิเศษรองนายกองคการบริหารสวนตําบลในอัตรา
เดือนละ 950 บาท         

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการ
บริหารสวนตําบล

จํานวน 90,720 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนเลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบลในอัตราเดือนละ 7,560 บาท        

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 3,609,960 บาท

เพื่อจายเปน         
    1.คาตอบแทนประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลในอัตรา
เดือนละ 11,610 บาท         
    2.คาตอบแทนรองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลใน
อัตราเดือนละ 9,500 บาท         
    3.คาตอบแทนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลในอัตรา
เดือนละ 7,560 บาท         
    4.คาตอบแทนเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลใน
อัตราเดือนละ 7,560 บาท         

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,752,340 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,579,520 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือน พรอมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ให
แกพนักงานสวนตําบลและหนวยตรวจสอบภายใน จํานวน 8
 อัตรา โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน        

วันที่พิมพ : 29/9/2563  11:32:25 หนา : 2/103



เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 105,300 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือนในอัตราเทากับอัตราเงินประจํา
ตําแหนงใหกับพนักงานสวนตําบลที่ไดรับเงินประจําตําแหนง และ
จายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานสวนตําบล        

เงินประจําตําแหนง จํานวน 168,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงปลัดองคการบริหารสวนตําบลของ
ปลัดองคการบริหารสวนตําบล และหัวหนาสํานักปลัด       

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 839,520 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจจํานวน 3
 อัตรา และพนักงานจางทั่วไป จํานวน 3 อัตรา โดยคํานวณตั้ง
จายไวไมเกิน 12 เดือน        

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง        

งบดําเนินงาน รวม 2,107,000 บาท
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ค่าตอบแทน รวม 804,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 748,000 บาท
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1.เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ จํานวน 286,000
 บาท  
    เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอนแทนอื่นเปนกรณีพิเศษใหแก
พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง        
    -เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนตําบลใหเปนรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557        
    -เปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
บุรีรัมยเรื่อง กําหนดหลักเกณฑ เงื่อนไขและวิธีการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัล
ประจําปีสําหรับพนักงานสวนตําบล ลูกจาง และพนักงานจางของ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2558        
2.คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผูรับผิดชอบการจัดซื้อจัด
จางและการบริหารพัสดุภาครัฐ จํานวน 60,000 บาท     
    เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหกับบุคคลหรือคณะกรรมการที่รับ
ผิดชอบการจัดซื้อจัดจางและบริหารงานพัสดุภาครัฐ        
    -เปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการ บริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560         
    -เปนไปตามหนังสือดวนที่สุด กระทรวงการคลัง ที่ กค 0402.5
/ว 156 ลงวันที่ 19 กันยายน 2560        
3.เงินตอบแทนเจาหนาที่ในการเลือกตั้ง จํานวน 400,000  บาท   

     เพื่อจายเปนคาตอบแทนของผูที่ไดรับแตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่
ในการเลือกตั้ง        
    -เปนไปพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผู
บริหารทองถิ่น พ.ศ.2562         
4.คาใชจายในการคัดเลือกพนักงานและลูกจาง จํานวน 2,000
 บาท   
    เพื่อจายเปนคาใชจายในการคัดเลือกพนักงานและลูกจาง คา
สมนาคุณใหแกเจาหนาที่ดําเนินการคัดเลือก         
    -เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายการ
คัดเลือกพนักงานและลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2555 และแกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558        
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแก
พนักงานสวนทองถิ่น          
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1562
 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550        

คาเชาบาน จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคาเชาบานใหแกขาราชการสวนทองถิ่น
ที่มีสิทธิเบิกจายได        
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4
) พ.ศ. 2562        

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของผูบริหารทอง
ถิ่น พนักงานสวนทองถิ่นตลอดจนลูกจางและที่มีสิทธิเบิกจายได 
-เปนไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว257
 ลงวันที่ 28 มิถุนายน  2559        

ค่าใช้สอย รวม 638,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คากําจัดสิ่งปฏิกูล จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคากําจัดสิ่งปฏิกูลตาง ๆ       

คาโฆษณาและเผยแพร จํานวน 50,000 บาท

 เพื่อจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณา และเผย
แพร ประชาสัมพันธโครงการ/กิจกรรม ทางวิทยุกระจาย
เสียง โทรทัศน หรือสิ่งพิมพตางๆ      
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คาจางเหมาบริการ จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการใหผูรับจางเหมาทําการอยางหนึ่ง
อยางใดซึ่งมิใชเปนการประกอบ ดัดแปลง ตอเติมครุภัณฑหรือสิ่ง
กอสรางอยางใดและอยูในความรับผิดชอบของผูรับจาง ฯลฯ
  จํานวน 20,000 บาท      
-คาจางเหมาเดินทอประปาและติดตั้ง      
อุปกรณประปาเพิ่มเติม รวมถึงการปรับปรุง         
การบํารุงรักษาหรือซอมแซมระบบประปาและอุปกรณระบบ
ประปา และหองสุขา จํานวน 20,000   บาท      
เพื่อจายเปนคาจางเหมาเดินทอประปา ติดตั้งอุปกรณประปาเพิ่ม
เติม ดูแลและบํารุงรักษาซอมแซม  ระบบน้ําประปาและหองสุขา
ภายในอาคารสํานักงานองคการบริหารสวนตําบลจรเขมากและ
อาคาร      
    ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย      

คาใชจายในการจัดซื้อหนังสือพิมพ จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อหนังสือพิมพรายวัน       
วันละ 2 ฉบับ ในการบริการขอมูลขาวสารแกประชาชน และผูมา
ติดตอราชการ      

คาธรรมเนียมตางๆ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมตางๆที่จําเปนตองใชในกิจกรรมของ
องคการบริหารสวนตําบล      

คาประกันรถราชการ จํานวน 17,000 บาท

เพื่อจายเปนคาประกันภัยรถยนตสวนกลาง ฯลฯ      
    -เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 2633 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2552      
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คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือเกี่ยวกับการประชุม
สภาสมัยสามัญและวิสามัญ คูมือการปฏิบัติ
งาน เอกสาร ระเบียบ ขอบังคับ      
สื่อประชาสัมพันธตางๆ ฯลฯ      
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเปน
    1)คารับรอง  รวม  90,000 บาท  
    -คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคล จํานวน 20,000 บาท  
    -เพื่อจายเปนคารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคล เชน คาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาของขวัญ คาพิมพ
เอกสาร คาใชจายที่เกี่ยวของในการเลี้ยงรับรอง        
รวมทั้งคาบริการและคาใชจายอื่นๆซึ่งจําเปนตองจายที่เกี่ยวกับ
การรับรอง เพื่อเปนคารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
ที่ไปนิเทศงาน ตรวจงาน         
เยื่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ ซึ่งรวม
ตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล         
    -เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว
 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548        
    -คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถิ่นหรือคณะ
กรรมการ คณะอนุกรรมการ จํานวน   70,000  บาท      
    -เพื่อจายเปนคาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถิ่น  หรือ
คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ไดรับแตงตั้ง        
ตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ ของ        
กระทรวงมหาดไทย เชน คาอาหาร เครื่องดื่มเครื่องใชในการเลี้ยง
รับรองและคาบริการอื่นๆ ซึ่งจําเปนตองจาย ที่เกี่ยวกับการเลี้ยง
รับรองในการประชุม ทั้งนี้        
ใหรวมถึงผูเขารวมประชุมอื่นๆและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของซึ่งเขารวม
ประชุม         
    -เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว
 2381         
ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 และ ที่ มท 0808.2/ว 252 ลงวัน
ที่ 22 มกราคม 2553        
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใชจาย
อื่นๆในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของเจาหนาที่
ทองถิ่นตลอดจนคาลงทะเบียนตางๆ         
    -เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ
.ศ.2557         

คาใชจายในการเลือกตั้ง จํานวน 215,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินการจัดการเลือกตั้ง โดยมีคาใช
จายประกอบดวย คาวัสดุ อุปกรณเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ฯลฯ และ
คาใชจายอื่นที่เกี่ยวของ        
    -เปนไปตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง วาดวยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น         
    -เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หนาที่ 48 ขอ 9        

คาพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไม และพวงมาลา จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเปนคาพวงมาลา ชอดอกไม กระเชาดอกไม คาพวง
มาลา ฯลฯ        
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562      
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โครงการรังวัดที่ดินสาธารณประโยชน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการขอออกรังวัดที่ดินเพื่อขอออกหนังสือ
สําคัญสําหรับที่หลวง หรือคาโอนกรณีมีผูมอบที่ดินใหเปนที่
สาธารณประโยชน หรือคาธรรมเนียมตางๆที่เกี่ยวของกับเรื่อง
ที่ดินสาธารณประโยชน ฯลฯ        
   -เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการดูแลรักษา
และคุมครองป้องกันที่ดินเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน สําหรับ
พลเมืองใชรวมกัน พ.ศ.2553        
   -เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 46
 ขอ 5        

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงทรัพยสินเพื่อใหสามารถใชงานได
ตามปกติ        

ค่าวัสดุ รวม 230,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานัก
งาน เชน กระดาษ แฟ้ม ปากกา พรม ธงชาติ น้ําดื่มสําหรับบริการ
ประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ         

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน สายไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า  ลําโพง ไมโครโฟนฯลฯ รวมถึงการซอมแซมวัสดุไฟฟ้าและ
วิทยุ        

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเครื่องใชตางๆ เชน แปรง ไมกวาด ผาปู
โตะ ถวยชาม ถาด กระติกน้ํารอน ฯลฯ        
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วัสดุกอสราง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุกอสราง เชน สี ทินเนอร แปรงทาสี ไม
โถสวม อางลางมือ ฯลฯ รวมถึงการซอมแซมวัสดุกอสราง        

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขน
สง เชน แบตเตอรี่ ยางใน ยางนอก น้ํามันเบรกฯลฯ รวมถึงการ
ซอมแซมวัสดุยานพาหนะและขนสง        

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันเชื้อ
เพลิงน้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ฯลฯ      
  

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน ตลับผงหมึก เครื่อง
แบบพิมพแบบเลเซอร เมนบอรด แป้นพิมพ ฯลฯ         

วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท

 เพื่อจายเปนคาวัสดุสิ่งของอื่นๆที่ไมสามารถจัดเขาประเภท
วัสดุกลุมใดๆได        

ค่าสาธารณูปโภค รวม 435,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 280,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไฟฟ้าในที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลจรเข
มากและในที่สาธารณะ        

คาบริการโทรศัพท จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาโทรศัพทในที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลจรเข
มาก        
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คาบริการไปรษณีย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาสงไปรษณีย คาโทรเลข คาธนาณัติ คาซื้อดวงตรา
ไปรษณียากร คาธรรมเนียมการโอนเงิน ฯลฯ        

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 140,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบอินเทอรเน็ต รวมถึง
อินเตอรเน็ตการดและคาสื่อสารอื่นๆ เชน คาเคเบิ้ลทีวี         
คาเชาสัญญาณดาวเทียม โดเมนเนม คาเชาพื้นที่เครื่องแม
ขาย เพื่อรับ-สงเอกสารอิเลคทรอนิกส คาเชาพื้นที่โดเมนเนม ฯลฯ
 และใหหมายรวมถึงคาใชจาย        
เพื่อใหไดใชบริการดังกลาวและคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช
บริการ        

งบลงทุน รวม 30,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 30,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 30,000 บาท

รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑขนาดใหญ
ซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุงตามปกติหรือคาซอมกลาง        

งบรายจ่ายอื่น รวม 15,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 15,000 บาท
รายจายอื่น

รายจายอื่น จํานวน 15,000 บาท

คาจางที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบ
ตางๆ  ซึ่งมิใชเพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑที่ดินและหรือสิ่ง
กอสรางพัฒนาระบบตางๆ ฯลฯ         
    -เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
หนาที่ 48 ลําดับที่ 5        
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งบเงินอุดหนุน รวม 22,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 22,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

โครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 12,000 บาท

โครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น"สถานที่กลาง"อําเภอประโคนชัย         
จังหวัดบุรีรัมย ประจําปี 2564  เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหกับ
องคการบริหารสวนตําบลบานไทร อําเภอประโคนชัย จังหวัด
บุรีรัมย        
-เปนไปตามหนังสือองคการบริหารสวนตําบลบานไทร ที่ บร
 74801/ว 36 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2563        
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุน  ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559        
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 49
 ขอ 12        

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการสงเสริมงานรัฐพิธีและงานสําคัญทางราชการ จํานวน 10,000 บาท

-โครงการสงเสริมงานรัฐพิธีและงานสําคัญทางราชการ
ประจําปี 2564 เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอ
ประโคนชัย        
-เปนไปตามหนังสือที่วาการอําเภอประโคนชัย ดวนที่สุด ที่ บร
 0318/ว 585 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2563         
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุน  ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559        
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)หนาที่ 49
 ขอ 11        
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 872,680 บาท
งบบุคลากร รวม 664,680 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 664,680 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 402,720 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือน พรอมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนใหแก
พนักงานสวนตําบล จํานวน 1 อัตรา โดยคํานวณตั้งจายไวไม
เกิน 12 เดือน        

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 261,960 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 1
 อัตรา โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน        
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งบดําเนินงาน รวม 208,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 107,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 68,000 บาท

1.เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ จํานวน 58,000 บาท  

เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอนแทนอื่นเปนกรณีพิเศษใหแก
พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง        
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะ        
เปนเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนตําบลใหเปนรายจาย  อื่น
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557        
-เปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล จังหวัด
บุรีรัมยเรื่อง กําหนดหลักเกณฑ เงื่อนไขและวิธีการ        
กําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปน
เงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงานสวนตําบล ลูกจาง         
และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2558        
2.คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผูรับผิดชอบ การจัดซื้อจัด
จางและการบริหารพัสดุภาครัฐ จํานวน 10,000 บาท   
เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหกับบุคคลหรือคณะกรรมการรับผิด
ชอบการจัดซื้อจัดจางและบริหารงานพัสดุภาครัฐ        
-เปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560         
-เปนไปตามหนังสือดวนที่สุด กระทรวงการคลัง ที่ กค 0402.5/ว
 156        

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแก
พนักงานสวนทองถิ่น          
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1562
 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550        
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คาเชาบาน จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคาเชาบานใหแกขาราชการสวนทองถิ่น
ที่มีสิทธิเบิกจายได        
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4
) พ.ศ. 2562        

ค่าใช้สอย รวม 75,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการใหผูรับจางเหมาทําการอยางหนึ่ง
อยางใดซึ่งมิใชเปนการประกอบ ดัดแปลง ตอเติมครุภัณฑหรือสิ่ง
กอสรางอยางใดและอยูในความรับผิดชอบของผูรับจาง ฯลฯ       

คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนงสือ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเย็บหนังสือหรือเขาปก  หนังสือ เกี่ยวกับขอ
บัญญัติ ขอบังคับ แผนพัฒนาทองถิ่น  ระเบียบ กฎหมาย สื่อ
ประชาสัมพันธตางๆ ฯลฯ      

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใชจาย
อื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของเจาหนาที่
ทองถิ่น ตลอดจนคาลงทะเบียนตางๆ         
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การ  ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ.2557         
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โครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดโครงการ เชน คาอาหาร คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุ ฯลฯ คาใชจายอื่นที่เกี่ยวของ     
  
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557       
-เปนไปตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยวินิจฉัยการจัดซื้อจัด
จาง และการบริหารพัสดุภาครัฐ ดวนที่สุด ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว
 119 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561       
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 48
 ขอ 7       

โครงการสงเสริมการจัดประชาคม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดเวทีประชาคมหมูบานประชาคม
ตําบล และการจัดกิจกรรมประชาคมดานตางๆที่กอใหเกิด
ประโยชนแกทางราชการ เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม ฯลฯ คาใชจายอื่นที่เกี่ยวของ        
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557        
-เปนไปตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยวินิจฉัยการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ ดวนที่สุด ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว 119
 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561        
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 48
 ขอ 8        

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงทรัพยสินเพื่อใหสามารถใชงานได
ตามปกติ       
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ค่าวัสดุ รวม 25,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ/จัดหาวัสดุสํานัก
งาน เชน กระดาษ แฟ้ม ปากกา น้ํายาลบคําผิด ลวดเย็บ
กระดาษ กาว ซองเอกสาร ฯลฯ         

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน ตลับผงหมึก เครื่อง
แบบพิมพแบบเลเซอร เมนบอรด แป้นพิมพ ฯลฯ         

ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเปนคาสงไปรษณีย คาโทรเลข คาธนาณัติ คาซื้อดวงตรา
ไปรษณียากร ฯลฯ        

งานบริหารงานคลัง รวม 3,135,520 บาท
งบบุคลากร รวม 2,469,720 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,469,720 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,511,040 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือน พรอมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให
แกพนักงานสวนตําบล   จํานวน 5 อัตรา โดยคํานวณตั้งจายไวไม
เกิน  12  เดือน        

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 42,600 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว ของพนักงานตําบล        

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงผูอํานวยการกองคลัง         
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 829,920 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 4 อัตรา
และพนักงานจางทั่วไป  จํานวน 1 อัตรา โดยคํานวณตั้งจายไวไม
เกิน  12  เดือน        

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 44,160 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง         

งบดําเนินงาน รวม 621,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 336,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 250,000 บาท

 1)เงินประโยชนตอบแทนอื่นกรณีพิเศษ    จํานวน   200,000  
บาท  เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษใหแก
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง        
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนตําบลใหเปนรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557        
- เปนไปตามประการศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
บุรีรัมยเรื่อง กําหนดหลักเกณฑ เงื่อนไขและวิธีการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัล
ประจําปีสําหรับพนักงานสวนตําบล ลูกจาง และพนักงานจางของ
องคกรปกครองสวนตําบล พ.ศ. 2558        
 2)คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผูรับผิดชอบการจัดซื้อจัด
จางและการบริหารพัสดุภาครัฐ จํานวน 50,000 บาท    
เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหกับบุคคลหรือคณะกรรมการที่รับผิด
ชอบการจัดซื้อจัดจางและบริหารงานพัสดุภาครัฐ        
- เปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560        
- เปนไปตามหนังสือดวนที่สุด กระทรวงการคลัง ที่ กค 0402.5/ว
 156 ลงวันที่  19  กันยายน  2560        
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแก
พนักงานสวนทองถิ่น         
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1562
ลงวันที่  15  พฤษภาคม  2550        

คาเชาบาน จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคาเชาบานใหแกขาราชการสวนทองถิ่น
ที่มีสิทธิเบิกจายได        
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4
) พ.ศ. 2562        

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของผูบริหารทอง
ถิ่น พนักงานสวนตําบล ตลอดจนลูกจางและที่มีสิทธิเบิกจายได 
- เปนไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด กค 0422.3/ว 257
ลงวันที่  28  มิถุนาย  2559        

ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาโฆษณาแและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณาและเผยแพร
ประชาสัมพันธโครงการ/กิจกรรมทางวิทยุกระจาย
เสียง โทรทัศน หรือสิ่งพิมพตางๆ     

คาจางเหมาบริการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการใหผูรับจางเหมาทําการอยางหนึ่ง
อยางใดซึ่งมิใชเปนการประกอบ ดัดแปลง ตอเติมครุภัณฑหรือ สิ่ง
กอสรางอยางใดและอยูในความรับผิดชอบของผูรับจาง ฯลฯ     
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คาประกันรถราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาประกันภัยรถยนตสวนกลาง ฯลฯ     
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2633
 ลงวันที่  14  สิงหาคม  2552     

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
อาณาจักร

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใชจาย
อื่นๆในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของเจาหนาที่
ทองถิ่นตลอดจนคาลงทะเบียนตางๆ 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557       

โครงการประชาสัมพันธการจัดเก็บภาษี จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการประชา
สัมพันธเพื่อพัฒนารายได ของอบต.จรเขมาก เชน วัสดุ คา
ป้าย  อุปกรณตางๆ ฯลฯ        
-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น    (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 48
 ขอ 2

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงทรัพยสินเพื่อใหสามารถใชงานได
ตามปกติ        

วันที่พิมพ : 29/9/2563  11:32:25 หนา : 22/103



ค่าวัสดุ รวม 135,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ/จัดหาวัสดุสํานัก
งาน เชน กระดาษ แฟ้ม ปากกา        
ดินสอ น้ํายาลบคําผิด ซองเอกสาร แบบพิมพตางๆ ฯลฯ        

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน สายไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้ารวมถึงการซอมแซมวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ        

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขน
สง เชน แบตเตอรี่ ยางใน        
ยางนอก น้ํามันเบรก ฯลฯ รวมถึงการซอมแซมวัสดุยานพาหนะ
และขนสง        

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันเชื้อ
เพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ฯลฯ     
   

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน ตลับผงหมึก เครื่อง
แบบพิมพแบบเลเซอร เมนบอรด แป้นพิมพ ฯลฯ        

ค่าสาธารณูปโภค รวม 20,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาสงไปรษณีย คาโทรเลข คาธนาณัติ คาซื้อดวงตรา 
ไปรษณียยากร ฯลฯ        

งบลงทุน รวม 44,800 บาท
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ค่าครุภัณฑ์ รวม 44,800 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 23,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงานประมวล
ผล จํานวน 1 เครื่อง        
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ        
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอย
กวา 1.6 GHz. และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่
ตองใชความสามารถในการประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย        
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
นอยกวา 6 MB        
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่งหรือดีกวา ดังนี้        
  1) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูบนแผงวงจรหลักที่
มีความสามารถในการใชหนวยความจําแยกจากหนวยความ
จําหลักขนาดไมนอยกวา 2 GB        
  2)  มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB        

- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
นอยกวา 4 GB        
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
นอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
นอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย        
- มี DVD-RW หรือดีกวา แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภาย
นอก(External) จํานวน 1 หนวย        
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย(Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-Tหรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
       
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย
กวา 3 ชอง        
- มีแป้นพิมพและเมาส        
- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไมนอยกวา 21 นิ้ว ความ
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ละเอียดแบบ FHD (1920x1080)        
- สามารถใชงาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth        
(เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและ
ระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วัน
ที่ 12 พฤษภาคม 2563)        

เครื่องพิมพ จํานวน 4,300 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ(Ink Tank Printer) จํานวน 1 เครื่อง         
คุณลักษณะพื้นฐาน         
- เปนเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผลิต         
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi        
 
- มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม
นอยกวา19 หนาตอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที          
- มีความเร็วในการพิมพรางสีสําหรับกระดาษขนาด A4  ไมนอย
กวา 15 หนาตอนาที(ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที (ipm)         
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
นอยกวา 1 ชอง         
- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 50 แผน         
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom         
(เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและ
ระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วัน
ที่ 12  พฤษภาคม 2563)         

เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA จํานวน 2,500 บาท
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เพื่อจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน        
- มีกําลังไฟฟ้าดานนอกไมนอยกวา 800 VA (480 Watts)        
- สามารถสํารองไฟฟ้าไดไมนอยกวา 15 นาที        
(เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและ
ระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วัน
ที่ 12  พฤษภาคม 2563)        

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรงครุภัณฑ จํานวน 15,000 บาท

รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑขนาดใหญ 
ซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุงตามปกติหรือคาซอมกลาง        

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 1,403,540 บาท

งบบุคลากร รวม 975,540 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 975,540 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 149,640 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือน พรอมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนใหแก
พนักงานสวนตําบลสังกัดสํานักปลัด อบต. จํานวน 1 อัตรา        
โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน        

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 21,300 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานสวนตําบล   
     

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 696,600 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางทั่วไป จํานวน 6 อัตรา โดย
คํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน        

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง        
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งบดําเนินงาน รวม 408,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 111,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 106,000 บาท

1.เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ จํานวน 71,000
 บาท เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอนแทนอื่นเปนกรณีพิเศษใหแก
พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง        
-เปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
บุรีรัมยเรื่อง กําหนดหลักเกณฑ เงื่อนไขและวิธีการ กําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะ        
เปนเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงานสวนตําบล ลูกจาง และ
พนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2558        
2.คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผูรับผิดชอบ การจัดซื้อจัด
จางและการบริหารพัสดุภาครัฐ จํานวน 5,000 บาท เพื่อจายเปน
คาตอบแทนใหกับบุคคลหรือคณะกรรมการที่รับผิดชอบการจัดซื้อ
จัดจางและบริหารงานพัสดุภาครัฐ        
-เปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560      
3.คาตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝายพลเรือน จํานวน 30,000
 บาท เพื่อจายเปนคาปวยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสีย
ไป เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย      
-เปนไปตามหนังสือดวนที่สุด กระทรวงการคลัง ที่ กค 0402.5
/ว156 ลงวันที่ 19 กันยายน 2560      

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแก
พนักงานสวนทองถิ่น          
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1562
 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550        
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ค่าใช้สอย รวม 122,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณาและเผย
แพร ประชาสัมพันธโครงการ/กิจกรรมทางวิทยุกระจาย
เสียง โทรทัศนหรือสิ่งพิมพตาง ๆ      

คาจางเหมาบริการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการใหผูรับจางเหมาทําการ      
อยางหนึ่งอยางใดซึ่งมิใชเปนการประกอบ ดัดแปลง       
ตอเติมครุภัณฑหรือสิ่งกอสรางอยางใดและอยูในความ      
รับผิดชอบของผูรับจาง ฯลฯ       

คาประกันรถราชการ จํานวน 17,000 บาท

เพื่อจายเปนคาประกันภัยรถยนตสวนกลาง ฯลฯ   ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 2633 ลงวันที่ 14
 สิงหาคม 2552      

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
อาณาจักร

จํานวน 30,000 บาท

 เพื่อจายเปนคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใชจาย
อื่นๆในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของเจาหนาที่
ทองถิ่นและอาสาสมัครป้องกันภัยฝายพลเรือน กรณีไดรับคําสั่ง
จากผูอํานวยการศูนยอาสาสมัครป้องกันภัยฝายพลเรือน องคการ
บริหารสวนตําบลจรเขมากตลอดจนคาลงทะเบียนตางๆ         
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557         
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงทรัพยสินเพื่อใหสามารถใชงานได
ตามปกติ        

ค่าวัสดุ รวม 175,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานัก
งาน เชน กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ธงชาติ ฯลฯ        

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน สายไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า หลอดไฟ สวิตซไฟฟ้า ฯลฯ รวมถึงการซอมแซมวัสดุไฟฟ้า
และวิทยุ        

วัสดุกอสราง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุกอสราง เชน สี ทินเนอร แปรงทาสี ไม 
โถสวม อางลางมือ ฯลฯ รวมถึงการซอมแซมวัสดุกอสราง        

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขน
สง เชน แบตเตอรี่ ยางใน ยางนอก น้ํามันเบรก กระจกโคง
มน สัญญาณไฟกระพริบ        
สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ฯลฯ        

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันเชื้อ
เพลิงน้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ฯลฯ      
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วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเครื่องแตงกายชุดฝึก อปพร. หรือชุดปฏิบัติ
การ อปพร. ประกอบ
ดวย หมวก เสื้อ กางเกง เข็มขัด รองเทา รวมทั้งบัตรประจํา
ตัว อปพร.  วุฒิบัตร อปพร. และเข็มเครื่องหมาย อปพร. เปนคา
เครื่องแตงกายชุดปฏิบัติงานของบุคลากรหรือเครื่องแบบ และเพื่อ
จายเปนคาวัสดุอื่นที่จําเปนตองใชในการปฏิบัติงาน เชน ถุงมือ
ยางหรือหนัง ผาปิดปาก-ปิดจมูก รองเทายางหุมสนสูงใต
เขา (รองเทาบูต) เสื้อกันฝน เปนตน     

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน ตลับผงหมึกเครื่อง
แบบพิมพแบบเลเซอร เมนบอรด แป้นพิมพ ฯลฯ         

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เชน ถังดับเพลิง ลูกบอล
ดับเพลิง เครื่องดับเพลิง ฯลฯ        

วัสดุอื่น จํานวน 5,000 บาท

 เพื่อจายเปนคาใชจายวัสดุสิ่งของอื่นๆที่ไมสามารถเขาประเภท
วัสดุกลุมใดๆได        

งบลงทุน รวม 20,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 20,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 20,000 บาท

รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑขนาดใหญ
ซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุงตามปกติหรือคาซอมกลาง        
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 135,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 120,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการชวยเหลือประชาชนกรณีเกิดอัคคีภัยที่ไมเขาขายภัยพิบัติ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการชวยเหลือผูประสบเหตุอัคคีภัยที่ไม
เขาขายภัยพิบัติ         
    -เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายเพื่อ
ชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2561         
    -เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 2 หนาที่ 4   ขอ 1         

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปีใหม จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายดําเนินการตามโครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปีใหม พ.ศ. 2564 ประกอบดวย คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุ ฯลฯ คาใชจายอื่นที่เกี่ยวของ     
   
    -เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวน
ที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 661 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557        
    -เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวน
ที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 661 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561        
    -เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565
) หนาที่ 50 ขอ 2        
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โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายดําเนินการตามโครงการป้องกันและ
ลด อุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลวันสงกรานต พ.ศ. 2564
  ประกอบดวย คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุ ฯลฯ คาใช
จายอื่นที่เกี่ยวของ        
    -เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557        
    -เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.4/ว 661 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561        
    -เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565
) หนาที่ 50 ขอ 3        

โครงการหนูนอยนักดับเพลิง จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการฝึกอบรมฯ เชน คาสมนาคุณวิทยากร 
คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม และคาใชจายอื่นที่จํา
เปน ฯลฯ        
    -เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายใน
การฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ
.ศ. 2557        
    -เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565
) หนาที่ 50 ขอ 5         

งบเงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการฝึกซอมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอประโคนชัย        
    -เปนไปตามหนังสือที่วาการอําเภอประโคนชัย ดวนที่สุด ที่ บร
 0318/ว 585 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2563        
    -เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุด
หนุน  ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559        
    -เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่  51
  ขอ 11        
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โครงการฝึกอบรมทบทวนและการสวนสนามวัน อปพร. จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอประโคนชัย        
    -เปนไปตามหนังสือที่วาการอําเภอประโคนชัย ดวนที่สุด ที่ บร
 0318/ว 585 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2563        
    -เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559        
    -เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่  51
  ขอ 10        

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,717,000 บาท

งบบุคลากร รวม 1,435,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,435,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 795,000 บาท

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 795,000  บาท
เพื่อจายเปนเงินเดือน พรอมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให
แกพนักงานสวนตําบล จํานวน 3 อัตรา  โดยคํานวณตั้งจายไวไม
เกิน 12 เดือน        

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 1,000 บาท

เงินเพิ่มตางๆของพนักงาน จํานวน 1,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานสวนตําบล    
    

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เงินประจําตําแหนง  จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงผูอํานวยการกองการศึกษาฯ        
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 567,000 บาท

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 567,000 บาท
เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางจํานวน 2 อัตรา โดยคํานวณ
ตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน        

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 30,000 บาท

เงินเพิ่มตางๆของพนักงานจาง จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง         
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งบดําเนินงาน รวม 282,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 192,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 150,000 บาท

1.เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ จํานวน 120,000
 บาท  
เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอนแทนอื่นเปนกรณีพิเศษใหแก
พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง        
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะ        
เปนเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนตําบลใหเปนรายจายอื่น
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557        
-เปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
บุรีรัมยเรื่อง กําหนดหลักเกณฑ เงื่อนไขและวิธีการ        
กําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปน
เงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงานสวนตําบล ลูกจาง         
และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2558        
2.คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผูรับผิดชอบการจัดซื้อจัด
จางและการบริหารพัสดุภาครัฐจํานวน 30,000 บาท     
เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหกับบุคคลหรือคณะกรรมการที่รับผิด
ชอบการจัดซื้อจัดจางและบริหารงานพัสดุภาครัฐ        
-เปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560         
-เปนไปตามหนังสือดวนที่สุด กระทรวงการคลัง ที่ กค 0402.5
/ว156 ลงวันที่ 19 กันยายน 2560        

คาเชาบาน จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคาเชาบานใหแกขาราชการสวนทองถิ่น
ที่มีสิทธิเบิกจายได        
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาของขาราชการสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2548 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562  
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ค่าใช้สอย รวม 35,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาถายเอกสาร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาถายเอกสารเกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย เอกสาร สื่อ
ประชาสัมพันธตางๆ ฯลฯ        

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใชจาย
อื่นๆในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของเจาหนาที่
ทองถิ่นตลอดจนคาลงทะเบียนตางๆ         
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557         

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงทรัพยสินเพื่อใหสามารถใชงานได
ตามปกติ        

ค่าวัสดุ รวม 55,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ/จัดหาวัสดุสํานัก
งาน เชน กระดาษ แฟ้ม ปากกา น้ํายาลบคําผิด ลวดเย็บ
กระดาษ กาว ซองเอกสาร ฯลฯ         

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

 เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน เมมโมรี่การด
 รูปสีหรือขาวดําที่ไดจากการอัดขยาย ฯลฯ         
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน ตลับผงหมึก  เครื่อง
แบบพิมพแบบเลเซอร เมนบอรด แป้นพิมพ ฯลฯ         

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 10,661,812 บาท
งบบุคลากร รวม 2,666,140 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,666,140 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,803,240 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือน พรอมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให
แกหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 2 อัตรา เปนเงิน  577,200
   บาท ใหแกครู จํานวน 4 อัตรา เปนเงิน 1,226,040  บาท โดย
คํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน        

เงินวิทยฐานะ จํานวน 218,400 บาท

เงินวิทยฐานะ จํานวน  218,400  บาท   เพื่อจายเปนเงิน
วิทยฐานะใหแกครู         

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 593,500 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 1
 อัตรา และพนักงานจางทั่วไป จํานวน 4 อัตรา โดยคํานวณตั้ง
จายไวไมเกิน 12 เดือน        

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 51,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง ผูชวย
ครูผูดูแลเด็ก        
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งบดําเนินงาน รวม 3,795,672 บาท
ค่าตอบแทน รวม 209,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 184,000 บาท

1.เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ จํานวน 164,000
 บาท 
เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอนแทนอื่นเปนกรณีพิเศษใหแก
พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง       
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะ เปนเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนตําบลใหเปนรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557       
-เปนไปตามประกาศคณะกรรมการจังหวัดบุรีรัมยเรื่อง กําหนด
หลักเกณฑ เงื่อนไขและวิธีการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปีสําหรับ
พนักงานสวนตําบล ลูกจาง และพนักงานจางขององคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2558       
2.คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผูรับผิดชอบการจัดซื้อจัด
จางและการบริหารพัสดุภาครัฐ จํานวน20,000   บาท    
เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหกับบุคคลหรือคณะกรรมการที่รับผิด
ชอบการจัดซื้อจัดจางและบริหารงานพัสดุภาครัฐ       
-เปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการ บริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560        
-เปนไปตามหนังสือดวนที่สุด กระทรวงการคลังที่ กค 0402.5
/ว156 ลงวันที่ 19 กันยายน 2560       

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของผูบริหารทองถิ่น 
พนักงานสวนทองถิ่นตลอดจนลูกจางและที่มีสิทธิเบิกจายได 
-เปนไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว257
 ลงวันที่ 28 มิถุนายน  2559        
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ค่าใช้สอย รวม 1,213,550 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ จํานวน 20,000 บาท

-คาจางเหมาทําการอยางหนึ่งอยางใดซึ่งมิใชเปนการประกอบ ดัด
แปลง ตอเติมครุภัณฑหรือสิ่งกอสรางอยางใดและอยูในความรับ
ผิดชอบของผูรับจาง ฯลฯ         

คาถายเอกสาร จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเปนคาถายเอกสารของศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโคก
เมือง ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานจรเขมาก            

คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบานโคกเมือง ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานจรเขมาก            

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคล เชน คาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาของขวัญคาพิมพ
เอกสาร คาใชจายที่เกี่ยวของในการเลี้ยงรับรอง         
รวมทั้งคาบริการและคาใชจายอื่นๆซึ่งจําเปนตองจายที่เกี่ยวกับ
การรับรอง เพื่อเปนคารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
ที่ไปนิเทศงาน ตรวจงาน เยื่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน และเจา
หนาที่ที่เกี่ยวของซึ่งรวมตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล          
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381
 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548         
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
อาณาจักร

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใชจาย
อื่นๆในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของเจาหนาที่
ทองถิ่นตลอดจนคาลงทะเบียนตางๆ         
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557         

โครงการ กิน กอด เลน เลา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการจัดโครงการฯ เชน คาอาหาร อาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุอุปกรณและคาใชจาย
อื่นที่เกี่ยวของ ฯลฯ        
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557        
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 52
 ขอ 5        

โครงการพัฒนาศักยภาพครูและคณะกรรมการสถานศึกษา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการจัดโครงการฯ เชน คาอาหาร อาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุอุปกรณและคาใชจาย
อื่นที่เกี่ยวของ ฯลฯ         
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557         
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 2 หนาที่ 6 ขอ 5         
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โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 1,043,550 บาท

1.เพื่อจายใหกับศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานจรเขมาก        
  -เปนคาใชจายคาอาหารกลางวัน จํานวนเด็ก 70 คน คนละ 20
 บาทตอวัน จํานวนวัน 245 วัน คิดเปนเงิน 343,000 บาท    
  -เปนคาวัสดุการศึกษารายหัว จํานวนเด็ก 70 คน คนละ 1,700
 บาท  คิดเปนเงิน 119,000 บาท    
  -เปนคาหนังสือเรียน จํานวนเด็ก 70 คน คนละ 200 บาท   คิด
เปนเงิน 14,000  บาท    
  -เปนคาอุปกรณการเรียน จํานวนเด็ก 70 คน คนละ 200
 บาท   คิดเปนเงิน  14,000 บาท    
  -เปนคาเครื่องแบบนักเรียน จํานวนเด็ก 70 คน  คนละ 300
 บาท   คิดเปนเงิน  21,000  บาท    
  -เปนคากิจกรรมพัฒนาผูเรียน จํานวนเด็ก 70 คน  คนละ 430
 บาท   คิดเปนเงิน  30,100  บาท    
2.เพื่อจายใหกับศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโคกเมือง        
  -เปนคาใชจายคาอาหารกลางวัน จํานวนเด็ก 65 คน คนละ 20
 บาท ตอวัน จํานวนวัน 245 วัน คิดเปนเงิน  318,500  บาท    
  -เปนคาวัสดุการศึกษารายหัว จํานวนเด็ก 65 คน  คนละ 1,700
 บาท   คิดเปนเงิน 110,500  บาท    
  -เปนคาหนังสือเรียน จํานวนเด็ก 65 คน คนละ 200 บาท    คิด
เปนเงิน 13,000  บาท    
  -เปนคาอุปกรณการเรียน จํานวนเด็ก 65 คน คนละ 200
 บาท  คิดเปนเงิน  13,000  บาท    
  -เปนคาเครื่องแบบนักเรียน จํานวนเด็ก 65 คน คนละ 300
 บาท  คิดเปนเงิน 19,500 บาท    
  -เปนคากิจกรรมพัฒนาผูเรียน จํานวนเด็ก 65 คน คนละ 430
 บาท  คิดเปนเงิน 27,950  บาท    
  -เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายไดและราย
จายของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562  
      
  -เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 52
 ขอ 2        
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โครงการสานสัมพันธผูปกครอง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการจัดโครงการฯ เชน คาอาหาร อาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุอุปกรณและคาใชจาย
อื่นที่เกี่ยวของ ฯลฯ        
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557        
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 2 หนาที่ 6 ขอ 6        

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน "คายพุทธบุตร" จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการจัดโครงการฯ เชน คาอาหาร อาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากรคาวัสดุอุปกรณและคาใชจาย
อื่นที่เกี่ยวของ ฯลฯ        
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557         
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 63
 ขอ 3        

จัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ ศพด.บานโคกเมืองและ ศพด.บานจรเข
มาก

จํานวน 25,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมฯ เชน คาอาหาร อาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากรคาวัสดุอุปกรณและคาใชจาย
อื่นที่เกี่ยวของ ฯลฯ        
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557        
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 2 หนาที่ 5 ขอ 1        
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ค่าวัสดุ รวม 2,288,122 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ/จัดหาวัสดุสํานัก
งาน เชน กระดาษ แฟ้ม ปากกา น้ํายาลบคําผิด ลวดเย็บ
กระดาษ กาว ซองเอกสาร ฯลฯ  สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน
โคกเมือง และศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานจรเขมาก        

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเครื่องใชตางๆ เชน แปรง ไมกวาด ผาปู
โตะ ถวยชาม ถาด กระติกน้ํารอน ฯลฯ      
สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโคกเมือง และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานจรเขมาก        

คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 2,238,122 บาท

เพื่อจายเปนคาอาหารเสริม (นม) ใหกับ        
    1. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานจรเขมากและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานโคกเมือง  จํานวน 118 คน คนละ 7.37
 บาท/วัน  จํานวน 260 วัน คิดเปน 226,112.00 บาท     
    2. โรงเรียน จํานวน 6 โรง ดังนี้        
      (1) โรงเรียนบานหนองราน        
      (2) โรงเรียนบานบัว        
      (3) โรงเรียนบานจรเขมาก        
      (4) โรงเรียนวัดบานเมืองต่ํา        
      (5) โรงเรียนบานบุ(รัฐราษฎรรังสฤษฏ)         
      (6) โรงเรียนบานกระสังสามัคคี        
สําหรับเด็กอนุบาลและเด็กประถมศึกษาปีที่ 1-6 จํานวน 1,050
 คน คนละ 7.37 บาท/วัน  จํานวน 260 วัน คิดเปน 2,012,010
 บาท     
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน ตลับผงหมึกเครื่อง
แบบพิมพแบบเลเซอร เมนบอรด แป้นพิมพ ฯลฯ         
สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโคกเมือง และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานจรเขมาก        

ค่าสาธารณูปโภค รวม 85,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 55,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไฟฟ้าสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโคก
เมือง ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานจรเขมาก และศูนยการเรียนรูไอซีที
ชุมชนบานโคกเมือง        

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบอินเทอรเน็ต รวมถึง
อินเตอรเน็ตการดและคาสื่อสารอื่นๆ เชน คาเคเบิ้ลทีวี         
คาเชาสัญญาณดาวเทียม เปนตน และใหหมายรวมถึงคาใชจาย
เพื่อใหไดใชบริการดังกลาวและคาใชจายที่สําหรับศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบานโคกเมือง และศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานจรเขมาก        
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งบเงินอุดหนุน รวม 4,200,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 4,200,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กประถมศึกษา จํานวน 4,200,000 บาท

    เงินอุดหนุนสวนราชการ จํานวน 4,200,000 บาท
    เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กประถม
ศึกษา จํานวน 1,050 คนๆละ 20 บาท/วัน จํานวน 200 วัน  คิด
เปน 4,200,000  บาท      
    ใหกับโรงเรียน จํานวน 6 โรงเรียน  ดังนี้        
    1) อุดหนุนโรงเรียนบานหนองราน        
    2) อุดหนุนโรงเรียนบานบัว        
    3) อุดหนุนโรงเรียนบานจรเขมาก        
    4) อุดหนุนโรงเรียนวัดบานเมืองต่ํา        
    5) อุดหนุนโรงเรียนบานบุรัฐราษฎรรังสฤษฏ)        
    6) อุดหนุนโรงเรียนบานกระสังสามัคคี        
    -เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565
) หนาที่ 53 ขอ 8        
        

วันที่พิมพ : 29/9/2563  11:32:25 หนา : 45/103



งานระดับมัธยมศึกษา รวม 30,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินการโครงการ โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวย คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่มคาสมนาคุณ
วิทยากร คาวัสดุอุปกรณและคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ ฯลฯ        
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557         
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) หนา 63
 ขอ 4        

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 60,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมตางๆใหกับสภาเด็กและ
เยาวชน โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาอาหาร คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุอุปกรณและคาใชจาย
อื่นๆที่เกี่ยวของ        
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557         
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ 2561-2565) หนาที่ 52
 ขอ 1 
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โครงการสงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับและขับ
เคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมตางๆใหกับสภาเด็กและ
เยาวชนโดยมีคาใชจายประกอบดวย คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุอุปกรณและคาใชจายอื่นๆ
ที่เกี่ยวของ    
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557         
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 52
 ขอ 4        

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 2,001,080 บาท

งบบุคลากร รวม 869,580 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 869,580 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 519,120 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือน พรอมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ประจําปีให
แกพนักงานสวนตําบลสังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวด
ลอม  จํานวน 2 อัตรา โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 ดือน        

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 21,300 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานสวนตําบล   
     

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ      
  

วันที่พิมพ : 29/9/2563  11:32:25 หนา : 47/103



คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 275,160 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 1 อัตรา 
พนักงานจางทั่วไป จํานวน 1 อัตรา โดยคํานวณตั้งจายไวไม
เกิน 12 เดือน        

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง        

งบดําเนินงาน รวม 817,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 83,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 68,000 บาท

1.เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ จํานวน 63,000บาท 
เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษใหแก
พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง       
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะ เปนเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนตําบลใหเปนรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557       
-เปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
บุรีรัมยเรื่อง กําหนดหลักเกณฑ เงื่อนไขและวิธีการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะ       
เปนเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงานสวนตําบล ลูกจางและ
พนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2558       
2.คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผูรับผิดชอบการจัดซื้อจัด
จางและการบริหารพัสดุภาครัฐ จํานวน5,000 บาท     
เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหกับบุคคลหรือคณะกรรมการที่รับผิด
ชอบการจัดซื้อจัดจางและบริหารพัสดุภาครัฐ       
-เปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560       
-เปนไปตามหนังสือดวนที่สุด กระทรวงการคลัง ที่ กค 0402.5
/ว156 ลงวันที่ 19 กันยายน 2560       
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คาเชาบาน จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคาเชาบานใหแกที่มีสิทธิเบิกจายไดตาม
ระเบียบฯที่กําหนด        

ค่าใช้สอย รวม 504,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณาและเผยแพร
ขาวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศนหรือสิ่งพิมพตางๆ      

คาจางเหมาบริการ จํานวน 29,000 บาท

เพื่อจายเปน      
-คาจางเหมาบริการใหผูรับเหมาทําการอยางหนึ่งอยางใดซึ่งมิใช
เปนการประกอบดัดแปลงตอเติมครุภัณฑหรือสิ่งกอสรางอยางใด
และอยูในความรับผิดชอบของผูรับจาง ฯลฯ    จํานวน 20,000
 บาท     
-คาจางเหมาบริการคาสํารวจขอมูลสัตวและขึ้นทะเบียนสัตวตัว
ละ 6 บาท/ปี จํานวน 1,500 ตัว จํานวน 9,000  บาท   
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5
/ว 1046 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561      

คาถายเอกสาร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนถายเอกสารเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย เอกสารสื่อ
ประชาสัมพันธตางๆ ฯลฯ      

คาประกันภัยรถราชการ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาประกันภัยรถยนตสวนกลาง ฯลฯ ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2633 ลงวันที่ 14
 สิงหาคม 2552      
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
อาณาจักร

จํานวน 390,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใชจาย
อื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของเจาหนาที่
ทองถิ่น และผูปฏิบัติการที่เปนอาสาสมัครกูชีพ กรณีไดรับคําสั่งให
ปฏิบัติราชการในการบริการระบบการแพทยฉุกเฉิน        
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถื่น พ.ศ.2557  
      

โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบาตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี

จํานวน 45,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการฉีดวัคซีนป้องกันและควบ
คุมโรคพิษสุนัขบา/แมวทั้งที่มีเจาของและไมมีเจาของจากการ
สํารวจตัวละ  30 บาท จํานวน 1,500 ตัว        
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท 0810.5
/ว 1046 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561        
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2651-2565) หนาที่ 55
 ขอ 14        

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงทรัพยสินเพื่อใหสามารถใชงานได
ตามปกติ        

ค่าวัสดุ รวม 230,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ/จัดหาวัสดุสํานัก
งาน เชน กระดาษ แฟ้ม ปากกา น้ํายาลบคําผิด ลวดเย็บ
กระดาษ กาว ซองเอกสาร ฯลฯ        
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง เชนแบตเตอรี่ยาง
ใน ยางนอก น้ํามันเบรก สัญญาณไฟฉุกเฉิน ฯลฯ        

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันเชื้อ
เพลิงน้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ฯลฯ      
  

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 170,000 บาท

เพื่อจายเปน        
    1)คาใชจายในการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบา
จํานวน 50,000 บาท ยาคุมกําเนิด เข็มฉีดยา และวัสดุอื่นที่เกี่ยว
ของ ฯลฯ        
    2)คาใชจายในการจัดซื้อทรายกําจัดลูกน้ํายุงลายจํานวน 
60,000 บาท  
    3)คาใชจายในการจัดซื้อน้ํายาพนหมอกควัน จํานวน 20,000 
บาท  
    4)คาใชจายในการจัดซื้อสําลี และผาพันแผล จํานวน 40,000 
บาท  
    แอลกอฮอล เวชภัณฑ และวัสดุวิทยาศาสตรอื่นๆ ฯลฯ        

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน ตลับผงหมึกเครื่อง
แบบพิมพแบบเลเซอร เมนบอรด แป้นพิมพ ฯลฯ        

งบลงทุน รวม 304,500 บาท
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ค่าครุภัณฑ์ รวม 304,500 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน
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เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ชนิดตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 
20,000 บีทียู

จํานวน 30,600 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จํานวน  1 เครื่อง      
    คุณลักษณะพื้นฐาน      
    (1) ขนาดที่กําหนดเปนขนาดไมต่ํากวา 20,000 บีทียู      
    (2) ราคาที่กําหนดเปนราคารวมคาติดตั้ง      
    (3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็น 
ขนาดไมเกิน 40,000  บีทียู ตองไดรับการรรับรองมาตรฐาน      
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟเบอร 5      
    (4) ตองเปนเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้ง
หนวยสงความเย็นและหนวยระบายความรอนจากโรงงานเดียวกัน 
     
    (5) มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร      
    (6) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากขอ 3)
นอกเหนือจากการพิจารณาดานราคาแลว เพื่อเปนการประหยัด
พลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีค่ําประสิทธิภาพ
พลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกวา
    7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
(1) แบบแยกสวน ประกอบดวยอุปกรณ ดังนี้ สวิตช 1 ตัว ทอทอง
แดงไปกลับหุมฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไมเกิน 15 เมตร
8) คาติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
(กรณีตองการแสดงคาติดตั้งแยกจากราคาเครื่องปรับอากาศ)
(1) ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน
ขนาดไมต่ํากวา 13,000 บีทียู 4,000 บาท
ขนาดไมต่ํากวา 40,000 บีทียู 5,500 บาท
(2) ชนิดตูตั้งพื้น
ขนาดไมต่ํากวา 33,000 บีทียู 5,000 บาท
ขนาดไมต่ํากวา 42,000 บีทียู 6,000 บาท
(3) ชนิดติดผนัง
ขนาด 12,000-24,000 บีทียู 3,000 บาท      
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ 
สํานักงานงบประมาณ ธันวาคม 2562      
-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558      
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เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน ชนิดตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 
15,000 บีทียู

จํานวน 25,900 บาท
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เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ  จํานวน  1 เครื่อง        
    คุณลักษณะพื้นฐาน        
    (1) ขนาดที่กําหนดเปนขนาดไมต่ํากวา 15,000 บีทียู        
    (2) ราคาที่กําหนดเปนราคารวมคาติดตั้ง        
    (3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็น 
ขนาดไมเกิน 40,000  บีทียู ตองไดรับการรรับรองมาตรฐาน        

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟเบอร 5        
    (4) ตองเปนเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้ง
หนวยสงความเย็นและหนวยระบายความรอนจากโรงงานเดียวกัน 
       
    (5) มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร        
    (6) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากขอ 3)
นอกเหนือจากการพิจารณาดานราคาแลว เพื่อเปนการประหยัด
พลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีค่ําประสิทธิภาพ
พลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกวา
    7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
(1) แบบแยกสวน ประกอบดวยอุปกรณ ดังนี้ สวิตช 1 ตัว ทอทอง
แดงไปกลับหุมฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไมเกิน 15 เมตร
8) คาติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
(กรณีตองการแสดงคาติดตั้งแยกจากราคาเครื่องปรับอากาศ)
(1) ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน
ขนาดไมต่ํากวา 13,000 บีทียู 4,000 บาท
ขนาดไมต่ํากวา 40,000 บีทียู 5,500 บาท
(2) ชนิดตูตั้งพื้น
ขนาดไมต่ํากวา 33,000 บีทียู 5,000 บาท
ขนาดไมต่ํากวา 42,000 บีทียู 6,000 บาท
(3) ชนิดติดผนัง
ขนาด 12,000-24,000 บีทียู 3,000 บาท          
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ 
สํานักงานงบประมาณ ธันวาคม 2562        
    -เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558        
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ครุภัณฑงานบานงานครัว

ครุภัณฑงานบานงานครัว จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเตียงสองชั้นพรอมชุดที่นอนขนาด 3.5
 ฟุต จํานวน 1  ชุด
จัดซื้อตามราคาทองถิ่น เนื่องจากเปนครุภัณฑที่ไมมีกําหนดไวใน
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑของสํานักงานงบประมาณ   
  

ครุภัณฑกีฬา

ครุภัณฑกีฬา จํานวน 213,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ        
    -เครื่องวิ่งลอถวง จํานวน 2 ชุด  จํานวน  28,000  บาท  
    -จักรยาน  จํานวน 2 ชุด จํานวน  19,600  บาท  
    -จักรยานเอนหลัง  จํานวน 2 ชุด จํานวน  22,000  บาท  
    -เครื่องซิทอัพ  จํานวน 2 ชุด จํานวน  9,800  บาท  
    -เครื่องบริหารเอว สะโพก  จํานวน 2 ชุด จํานวน  11,000  
บาท  
    -เครื่องยกแขน ขา สะโพก  จํานวน 2 ชุด จํานวน  20,000  
บาท  
    -เครื่องซิทอัพและนวดหลัง  จํานวน 2 ชุด จํานวน 22,000  
บาท  
    -เครื่องบริหารหัวไหลแบบคานเดี่ยว  จํานวน 2 ชุด จํานวน 
 22,000  บาท  
    -เครื่องบริหารขอเขา ขอขา  จํานวน 2 ชุด จํานวน  15,000
 บาท  
    -มาโยกลอเลื่อน  จํานวน 2 ชุด จํานวน 18,000  บาท  
    -เครื่องบริหารขางลําตัว แขน ขา  จํานวน 2 ชุด 
จํานวน 25,600 บาท  
จัดซื้อตามราคาทองถิ่น เนื่องจากเปนครุภัณฑที่ไมมีกําหนด ไวใน
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑของสํานักงานงบประมาณ        
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 20,000 บาท

รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑขนาดใหญ
ซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุงตามปกติหรือคาซอมกลาง        

งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติด จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอประโคนชัย ตาม
โครงการป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติด ประจําปี 2564        
    -เปนไปตามหนังสือที่วาการอําเภอประโคนชัย ดวนที่สุด ที่ บร
 0318/ว 585 ลงวันที่ 5  มิถุนายน 2563        
    -เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หนาที่ 57
 ขอ 3        

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 500,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 140,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 140,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการ "จรเขมากเมืองสะอาด คนในชาติมีสุข" จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายดําเนินการโครงการฯ โดยคาใชจายประกอบ
ดวยคาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม และคาใชจายอื่นที่
เกี่ยวของ ฯลฯ      
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557      
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 55
  ขอ 13      
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โครงการการป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติดตําบลจรเขมาก จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายดําเนินโครงการฯ โดยคาใชจายประกอบดวยคา
อาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม และคาใชจายอื่นที่เกี่ยว
ของ ฯลฯ      
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557      
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 54
  ขอ 1      

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายดําเนินการโครงการฯ โดยคาใชจายประกอบ
ดวยคาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม และคาใชจายอื่นที่
เกี่ยวของ ฯลฯ      
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557      
-เปนไปตามหนังสือปศุสัตวที่ กษ 0610.06/39491ลงวันที่ 27
 ธันวาคม 2560      
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 55
 ขอ 10      

โครงการฝึกอบรมฟื้นฟูอาสาสมัครหนวยบริการการแพทยฉุกเฉิน
ระดับตําบล

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินการโครงการ ฯ โดยคาใชจาย
ประกอบดวยคาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม และคาใชจาย
อื่นที่เกี่ยวของ ฯลฯ      
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557      
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)หนาที่ 57
 ขอ 1 
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โครงการรณรงป้องกันและควบคุมโรคไขเลือดออก จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินการโครงการ ฯ โดยคาใช
จาย ประกอบดวยคาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม และคา
ใชจายอื่นที่เกี่ยวของ ฯลฯ      
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557      
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)หนาที่ 54
 ขอ 4      

งบเงินอุดหนุน รวม 360,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 360,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

โครงการสงเสริมสุขภาพอนามัยแมและเด็ก  มหัศจรรย 1000 วัน
แรกแหงชีวิต

จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหกับคณะกรรมการหมูบาน จํานวน 18
 หมูบาน  หมูบานละ 10,000 บาท      
    -เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559      
    -เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 08010.5/ว 1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560      
    -เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 56
 ขอ 17      

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยาตานภัยมะเร็งเตานม จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหกับคณะกรรมการหมูบาน จํานวน 18
 หมูบาน หมูบานละ 10,000 บาท      
    -เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559      
    -เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 08010.5/ว 1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560      
    -เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 56
 ขอ 16      
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 706,040 บาท

งบบุคลากร รวม 425,640 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 425,640 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 305,640 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือน พรอมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให
แกพนักงานสวนตําบลสังกัดกองสวัสดิการสังคม จํานวน 1
 อัตรา โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน        

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 108,000 บาท

เพื่อเปนคาตอบแทนพนักงานจางทั่วไป จํานวน 1 อัตรา โดยคํา
นวนณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน        

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง        
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งบดําเนินงาน รวม 142,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 45,000 บาท

1.เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ จํานวน  35,000 บาท 
 
  – เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษใหแก
พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง        
  – เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนตําบลใหเปนรายจาย        
อื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557        
  – เปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
บุรีรัมยเรื่อง กําหนดหลักเกณฑ เงื่อนไขและวิธีการ        
กําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปน
เงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงานสวนตําบลลูกจางและพนักงาน
จางขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2558        
2.คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผูรับผิดชอบการจัดซื้อจัด
จางและการบริหารพัสดุภาครัฐ จํานวน 10,000  บาท    
  – เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหกับบุคคลหรือคณะกรรมการที่รับ
ผิดชอบการจัดซื้อจัดจางและบริหารงานพัสดุภาครัฐ        
  – เปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560        
  – เปนไปตามหนังสือดวนที่สุด กระทรวงการคลัง ที่ กค 0402.5
/ว156 ลงวันที่ 19 กันยายน 2560        

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแก
พนักงานสวนทองถิ่น        
  –เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1562
 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550        
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของผูบริหารทองถิ่น 
พนักงานสวนทองถิ่นตลอดจนลูกจางและที่มีสิทธิเบิกจายได        

  –  เปนไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด กค 0422.3
/ว257ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559        

ค่าใช้สอย รวม 35,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณาและเผยแพร
ประชาสัมพันธโครงการ/กิจกรรม        
ทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน หรือสื่อสิ่งพิมพตางๆ        

คาจางเหมาบริการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการใหแกผูรับจางเหมาทําการ        
อยางหนึ่งอยางใดซึ่งมิใชเปนการประกอบ ดัดแปลง ตอเติม
ครุภัณฑหรือสิ่งกอสรางอยางใดและอยูในความ        
รับผิดชอบของผูรับจาง ฯลฯ        

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อเปนคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใชจายอื่นๆใน
การเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของเจาหนาที่ทองถิ่น     
   
ตลอดจนคาลงทะเบียนตางๆ        
  – เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ
.ศ. 2557        
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงทรัพยสินเพื่อใหสามารถใชงานได
ตามปกติ        

ค่าวัสดุ รวม 55,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ/จัดหาวัสดุสํานัก
งาน เชน กระดาษ แฟ้ม ปากกา        
น้ํายาลบคําผิด ลวดเย็บกระดาษ กาว ซองเอกสาร ฯลฯ        

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ลําโพง ไมโครโฟน ฯลฯ
 รวมถึงการซอมแซมวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ        

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเครื่องใชตางๆเชน แปรง ไมกวาด ผาปู
โตะถวยชาม ถาด กระติกน้ํารอน ฯลฯ        

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาโฆษณาและเผยแพรกิจกรรมตางๆ        

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน เมนบอรด แป้น
พิมพ ฯลฯ        

ค่าสาธารณูปโภค รวม 2,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเปนคาสงไปรษณีย คาโทรเลข คาธนาณัติ คาซื้อดวงตรา 
ไปรษณียากร ฯลฯ        
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งบลงทุน รวม 128,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 128,400 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เกาอี้สํานักงาน จํานวน 15,000 บาท

    - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน จํานวน  3  ตัว เปนเงิน 
 15,000  บาท         
ขนาดกวาง 64 ซม. ยาว 98 ซม. สูง 108 ซม.        
จัดซื้อตามราคาทองถิ่น เนื่องจากเปนครุภัณฑที่ไมมีกําหนดไวใน   
     
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงานงบประมาณ        

เครื่องถายเอกสาร (ขาว-ดํา) จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อเครื่องถายเอกสาร(ขาว-ดํา) 
จํานวน 1 เครื่อง          
คุณลักษณะพื้นฐาน         
      - ระบบดิจิตอล (ขาว-ดํา) ความเร็ว 20 แผนตอนาที        
ขนาดที่กําหนดเปนขนาดความเร็วขั้นต่ํา        
      - เปนระบบมัลติฟังชั่น         
      - เปนระบบกระดาษธรรมดา ชนิดหมึกผง ยอ-ขยายได บัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ ฉบับ
เดือน ธันวาคม 2562        

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 1  เครื่อง จํานวน  22,000  
บาทสําหรับงานประมวลผล        
แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)         
คุณลักษณะพื้นฐาน         
 - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 6 แกน
หลัก (6 core) โดยมี        
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 3.0 GHz และมี
เทคโนโลยีเพิ่ม        
สัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถในการประมวล
ผลสูง         
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จํานวน 1 หนวย        
  -หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory         
รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไมนอยกวา 9 MB         
 -มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง D120        
หรือดีกวา ดังนี้         
    1) เปนแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวย
ความจํา         
ขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ        
    2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวย
ประมวลผลกลาง         
แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใชหนวยความ
จําหลักในการ        
แสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ         
    3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการ
ใชหนวย        
ความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB         
 -มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
นอยกวา 4 GB         
 -มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือ ดีกวา ขนาดความจุไม
นอยกวา 1 TB         
หรือชนิด Solid State Driveขนาดความจุไมนอยกวา 250 GB 
จํานวน 1 หนวย         
 -มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย         
 -มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000         
Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง         
 -มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย
กวา 3 ชอง         
 -มีแป้นพิมพและเมาส         
 -มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย         
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและ
ระบบคอมพิวเตอร         
ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12
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 พฤษภาคม 2563         

อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card Reader) จํานวน 
2 เครื่อง

จํานวน 1,400 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน        
 -สามารถอานและเขียนขอมูลในบัตรแบบ
อเนกประสงค(Smart Card)        
ตามมาตรฐาน ISO/IEC7816 ได         
-มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา 4.8 MHz         
-สามารถใชงานผานชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB ได 
-สามารถใชกับบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card) ที่ใชแรงดัน
ไฟฟ้าขนาด         
5 Volts, 3 Volts และ 1.8 Volts ไดเปนอยางนอย  

งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน

อุดหนุนสํานักงานกิ่งกาชาดจังหวัดบุรีรัมย จํานวน 10,000 บาท

โครงการจัดหารายได เพื่อจัดกิจกรรมสาธารณกุศล และใหความ
ชวยเหลือประชาชน ตามภารกิจของเหลากาชาดจังหวัด
บุรีรัมย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564        
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสํานักงานกิ่งกาชาดจังหวัดบุรีรัมยในการ
ดําเนินการตามโครงการฯ        
  – เปนไปตามหนังสือสํานักงานเหลากาชาดจังหวัดบุรีรัมยที่ ลช
.บร.ว.245/2563 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2563        
  – เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559        
  – เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561- 2565)หนาที่ 58
 ขอ 3        

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผูสูงอายุ และผูพิการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการชวยเหลือประชาชนดานพัฒนา
คุณภาพชีวิต
เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายรัฐบาลในการชวยเหลือประชาชน
แบงเบาภาระคาใชจายในการดําเนินชีวิตประจําวัน        
  – เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายเพื่อ
ชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2560        
  – เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 2 หนาที่  7   ขอ 1        

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 870,640 บาท

งบบุคลากร รวม 680,640 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 680,640 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 416,160 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือน พรอมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน       
ประจําปีใหแกพนักงานสวนตําบลสังกัดกองสวัสดิการสังคม       
จํานวน 1 อัตรา โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน       

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม   
     

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 222,480 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 1 อัตรา 
โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน         
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งบดําเนินงาน รวม 190,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 80,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 75,000 บาท

1.คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 75,000 บาท
   1)เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ จํานวน 55,000
 บาท  
 – เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ ใหแก
พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง        
 – เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนตําบลใหเปนรายจาย        
อื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557        
 – เปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล จังหวัด
บุรีรัมยเรื่อง กําหนดหลักเกณฑ เงื่อนไขและวิธีการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะ        
เปนเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงานสวนตําบลลูกจาง และ
พนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2558        
   2)คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผูรับผิดชอบการจัดซื้อ
จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ จํานวน 20,000 บาท  
 – เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหกับบุคคลหรือคณะกรรมการที่รับ
ผิดชอบการจัดซื้อจัดจางและบริหารงานพัสดุภาครัฐ        
 – เปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560        
 – เปนไปตามหนังสือดวนที่สุด กระทรวงการคลัง ที่ กค 0402.5
/ว156 ลงวันที่ 19 กันยายน 2560        

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแก
พนักงานสวนทองถิ่น        
  –เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1562
 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550        
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของผูบริหารทองถิ่น 
พนักงานสวนทองถิ่นตลอดจนลูกจางและที่มีสิทธิเบิกจายได        

  – เปนไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด กค 0422.3
/ว257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559        
       

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 30,000 บาท

– เพื่อเปนคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใชจายอื่นๆ  
   
ในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของเจาหนาที่ทองถิ่น  
   
ตลอดจนคาลงทะเบียนตางๆ     
– เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ  
   
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557     

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงทรัพยสินเพื่อใหสามารถใชงานได
ตามปกติ     

ค่าวัสดุ รวม 57,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ/จัดหาวัสดุสํานัก
งาน เชน กระดาษ แฟ้ม ปากกา     
น้ํายาลบคําผิด ลวดเย็บกระดาษ กาว ซองเอกสาร ฯลฯ     
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน สายไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า ลําโพง ไมโครโพน ฯลฯ รวมถึงการซอมแซมวัสดุไฟฟ้าและ
วิทยุ     

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเครื่องใชตางๆเชน แปรง ไมกวาด ผาปู
โตะ ถวยชาม ถาด กระติกน้ํารอน ฯลฯ     

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาโฆษณาและเผยแพรกิจกรรมตางๆ รูปสีขาวดําที่ได
จากการอัดขยาย ฯลฯ   

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน ตลับผงหมึก    

ค่าสาธารณูปโภค รวม 3,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเปนคาสงไปรษณีย คาโทรเลข คาธนาณัติ คาซื้อดวงตรา 
ไปรษณียากร ฯลฯ     
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งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 220,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 220,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 220,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการฝึกอบรมอาชีพการแปรรูปอาหาร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายดําเนินการโครงการฯ โดยคาใชจายประกอบ
ดวยคาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม และคาใชจายอื่นที่
เกี่ยวของฯลฯ        
– เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557        
– เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 62
 ขอ 6        

โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายดําเนินการโครงการฯ โดยคาใชจายประกอบ
ดวย คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม และคาใชจายอื่นที่
เกี่ยวของฯลฯ        
– เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557        
– เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 59
 ขอ 5        
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โครงการพัฒนาคุณภาพฃีวิตผูสูงอายุเพื่อเตรียมความพรอมสูสังคมผู
สูงวัย

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายดําเนินการโครงการฯ โดยคาใชจายประกอบ
ดวย คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม และคาใชจายอื่นที่
เกี่ยวของฯลฯ        
– เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557        
– เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)หนาที่ 58
 ขอ 1        

โครงการพัฒนาสตรีกับวิถีเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายดําเนินการโครงการฯ โดยคาใชจายประกอบ
ดวยคาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม และคาใชจายอื่นที่
เกี่ยวของฯลฯ        
– เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557        
– เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2561 - 2565)หนาที่  60
   ขอ 7        

โครงการแมดีเดนตําบลจรเขมาก จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายดําเนินการโครงการฯ โดยคาใชจายประกอบ
ดวยคาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม และคาใชจายอื่นที่
เกี่ยวของฯลฯ        
– เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557        
– เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)หนาที่  60
  ขอ 12        
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โครงการสงเสริมครอบครัวเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายดําเนินการโครงการฯ โดยคาใชจายประกอบ
ดวยคาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม และคาใชจายอื่นที่
เกี่ยวของฯลฯ        
– เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557        
– เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 2 หนาที่  8   ขอ  4         

โครงการสงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุตําบลจรเขมาก จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายดําเนินการโครงการฯ โดยคาใชจายประกอบ
ดวยคาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม และคาใชจายอื่นที่
เกี่ยวของฯลฯ        
– เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557        
– เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 2 หนาที่  8  ขอ  3         

โครงการอบรมสงเสริมอาชีพการทําขนม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายดําเนินการโครงการฯ โดยคาใชจายประกอบ
ดวยคาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม และคาใชจายอื่นที่
เกี่ยวของฯลฯ        
– เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557        
– เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 2 หนาที่  8  ขอ  2  
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 365,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 320,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 320,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการแขงขันกีฬาจรเขมากเกมส จํานวน 150,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการจัดการแขงขันกีฬา เชน คาเงิน
รางวัล ถวยรางวัล คาตอบแทนคณะกรรมการ วัสดุอุปกรณ และ
คาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
    -เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 
    -เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 65
 ขอ 3 

โครงการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาชิงถวยพระราชทาน
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี

จํานวน 170,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน คาพาหนะ
คาเบี้ยเลี้ยง คาชุดกีฬา คาวัสดุอุปกรณและคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยว
ของ ฯลฯ
    -เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 
    -เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น ปี (พ.ศ. 2561-2565
) หนาที่ 65 ขอ 4 
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งบเงินอุดหนุน รวม 45,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 45,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการแขงขันกีฬาฟุตบอลประเพณีจังหวัดบุรีรัมย ชิงถวยพระราช
ทานพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทร มหาวชิราลง
กรณฯ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหกับอําเภอประโคนชัย ในการดําเนิน
การตามโครงการฯ
  -เปนไปตามหนังสืออําเภอประโคนชัย ดวนที่สุด ที่ บร 0318/ว
 585 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2563
  -เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
  -เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 65
 ขอ 6
     

โครงการจัดการแขงขันกีฬา ชิงถวยพระราชทานสมเด็จพระขนิษฐาธิ
ราชเจากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหกับอําเภอประโคนชัย ในการดําเนิน
การตามโครงการฯ        
    -เปนไปตามหนังสืออําเภอประโคนชัย ดวนที่สุด ที่ บร 0318
/ว 585ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2563        
    -เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559        
    -เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 66
  ขอ 9  
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 325,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 270,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 270,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดงานเทศกาล "ขาวมะลิหอม ปลาจอมกุง ชมทุงนก
ประโคนชัย"

จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดเตรียมขบวนแห คาจัดหาเทพี คา
จัดนิทรรศการ คาวัสดุอุปกรณและคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
    -เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬา
เขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
    -เปนไปตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ ดวนที่สุดที่ กค(กวจ) 0405.2/ว 119 ลง
วันที่ 7 มีนาคม 2561
    -เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 63
 ขอ 1

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงาน การจัดกิจกรรมตาง ๆ
เชน คาจัดเตรียมสถานที่ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาเงินรางวัล คาตอบแทนกรรมการ คาวัสดุอุปกรณและคาใช
จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
    -เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
    -เปนไปตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ ดวนที่สุดที่ กค(กวจ) 0405.2/ว 119 ลง
วันที่ 7 มีนาคม 2561
    -เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 64
 ขอ 2
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โครงการจัดงานประเพณีแหเทียนเขาพรรษา จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงาน การจัดกิจกรรมตางๆ
เชน คาหลอเทียนพรรษา คาจัดประดับตกแตงขบวนแห 
คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม และคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยว
ของ ฯลฯ
    -เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
    -เปนไปตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ ดวนที่สุดที่ กค(กวจ) 0405.2/ว 119 ลง
วันที่ 7 มีนาคม 2561
    -เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)หนาที่ 64
 ขอ 1

งบเงินอุดหนุน รวม 55,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 55,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการจัดงาน "เทศกาลขาวมะลิหอม ปลาจอมกุง ชมทุงนก
ประโคนชัย"

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหกับอําเภอประโคนชัย ในการดําเนิน
การตามโครงการฯ      
    -เปนไปตามหนังสืออําเภอประโคนชัย ดวนที่สุด ที่ บร 0318
/ว 585 ลงวันที่ 5  มิถุนายน 2563      
    -เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559      
    -เปนไปตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหาร พัสดุภาครัฐ ดวนที่สุดที่ กค(กวจ) 0405.2/ว 119 ลง
วันที่ 7 มีนาคม 2561      
    -เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 65
 ขอ 7      
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โครงการจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหกับจังหวัดบุรีรัมย ในการดําเนินการ
ตาม โครงการฯ      
    -เปนไปตามหนังสืออําเภอประโคนชัย ดวนที่สุด ที่ บร 0318
/ว 585  ลงวันที่ 5  มิถุนายน 2563      
    -เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559      
    -เปนไปตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหาร พัสดุภาครัฐ ดวนที่สุดที่ กค(กวจ) 0405.2/ว 119 ลง
วันที่ 7 มีนาคม 2561      
    -เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 65
 ขอ 8      

โครงการประเพณีทองเที่ยวปราสาทเมืองต่ํา ตามรอยอารยธรรมขอม จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหกับอําเภอประโคนชัย ในการดําเนิน
การตามโครงการฯ   
  -เปนไปตามหนังสืออําเภอประโคนชัย ดวนที่สุด ที่ บร 0318/ว
 585 ลงวันที่ 5  มิถุนายน 2563      
    -เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559      
    -เปนไปตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหาร พัสดุภาครัฐ ดวนที่สุดที่ กค(กวจ) 0405.2/ว 119 ลง
วันที่ 7 มีนาคม 2561      
    -เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 65
  ขอ 5      

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว รวม 796,900 บาท
งบบุคลากร รวม 627,900 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 627,900 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 495,120 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือน พรอมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน  ประจําปีให
แกพนักงานสวนตําบลสังกัดสํานักปลัด อบต. จํานวน 2
 อัตรา โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 12,780 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานสวน
ตําบล

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางทั่วไป จํานวน 1 อัตรา  โดย
คํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง
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งบดําเนินงาน รวม 169,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 66,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 61,000 บาท

1)เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ จํานวน  51,000  
บาท  
    -เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอนแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ ใหแก
พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง        
    -เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะ        
เปนเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนตําบลใหเปนรายจาย อื่น
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557        
    -เปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
บุรีรัมยเรื่อง กําหนดหลักเกณฑ เงื่อนไขและวิธีการ        
กําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปน
เงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงานสวนตําบล ลูกจาง         
และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2558   
2)คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผูรับผิดชอบการจัดซื้อจัด
จางและการบริหารพัสดุภาครัฐ จํานวน 10,000  บาท      
    -เพื่อจายเปนคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่รับผิด
ชอบการจัดซื้อจัดจางและบริหารงานพัสดุภาครัฐ        
    -เปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560         
    -เปนไปตามหนังสือดวนที่สุด กระทรวงลงวันที่ 19
 กันยายน 2560        

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแก
พนักงานสวนทองถิ่น  
    -เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว
 1562 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550
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ค่าใช้สอย รวม 93,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาโฆษณาและเผยแพร จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจายเปนคาโฆษณาและเผยแพรกิจกรรมตางๆ และวาระสําคัญ
ตางๆ

คาจางเหมาบริการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการใหผูรับจางเหมาทําการอยางหนึ่ง
อยางใดซึ่งมิใชเปนการประกอบ ดัดแปลง ตอเติมครุภัณฑหรือสิ่ง
กอสรางอยางใดและอยูในความ
รับผิดชอบของผูรับจาง ฯลฯ 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใชจาย
อื่นๆในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของเจาหนาที่
ทองถิ่น ตลอดจนคาลงทะเบียนตางๆ 
    -เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายใน
การฝึกอบรม  และเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557
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โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการเปนเจาบานที่ดี จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายดําเนินการตามโครงการฝึกอบรมภาษา
อังกฤษ
    -เพื่อการเปนเจาบานที่ดี ประกอบดวย คาสมนาคุณ
วิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุ ฯลฯ คา
ใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ
   -เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายใน
การเขารับการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ.2557
    -เปนไปตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยวินิจฉัยการจัดซื้อจัด
จางและการบริหารพัสดุภาครัฐ ดวนที่สุด ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว
 119 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561
    -เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 2 หนาที่ 9 ขอ 1

โครงการพัฒนาหมูบานทองเที่ยวชุมชนนาอยู จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายดําเนินการตามโครงการพัฒนาหมูบานทอง
เที่ยวชุมชนนาอยู ประกอบดวย คาสมนาคุณวิทยากร คา
อาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุ ฯลฯ คาใชจายอื่นๆที่
เกี่ยวของ
   -เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายใน
การเขารับการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ.2557
    -เปนไปตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยวินิจฉัยการจัดซื้อจัด
จางและการบริหารพัสดุภาครัฐ ดวนที่สุด ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว
 119 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561
    -เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 47
 ขอ 2

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงทรัพยสินเพื่อใหสามารถใชงานได
ตามปกติ
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ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ/จัดหาวัสดุสํานัก
งาน เชน กระดาษ แฟ้ม ปากกา น้ํายาลบคําผิด ลวดเย็บ
กระดาษ กาว ซองเอกสาร ฯลฯ 

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน ตลับผงหมึก เครื่อง
แบบพิมพแบบเลเซอร เมนบอรด แป้นพิมพ ฯลฯ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 3,396,260 บาท

งบบุคลากร รวม 2,140,260 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,140,260 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,296,240 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือน พรอมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให
แกพนักงานสวนตําบลสังกัดกองชาง จํานวน 5 อัตรา

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 42,600 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานสวนตําบล

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงของผูอํานวยการกองชาง

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 678,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 1
 อัตรา  และพนักงานจางทั่วไป จํานวน 5 อัตรา

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 81,420 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางตาม
ภารกิจ จํานวน 1 อัตรา ทั่วไป 5 อัตรา
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งบดําเนินงาน รวม 1,136,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 536,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 470,000 บาท

1.เงินประโยชนตอบแทนเปนกรณีพิเศษ จํานวน 170,000  บาท
  เพื่อจายเป้นเงินรประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษใหแก
พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง
  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนด
 - เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงิน
รางวัลประจําปีแกพนักงานสวนตําบลใหเปนรายจาย
  อื่นขององคกรคปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557
 - เปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล จังหวัด
บุรีรัมย เรือง กําหนดหลักเกณฑ เงื่อนไขและวิธีการ กําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เปนเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงานสวนตําบล ลูกจาง  และ
พนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2558
2.คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผูรับผิดชอบการจัดซื้อจัด
จางและการบริหารพัสดุภาครัฐ จํานวน 300,000 บาท
  เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหบุคคลหรือคณะกรรมการที่รับผิด
ชอบการจัดซื้อจัดจางและบริหารงานพัสดุภาครัฐเปนไปตามพระ
ราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
.2560
  เปนไปตามหนังสือดวนที่สุด กระทรวงการคลัง ที่ กค 0402.5/ว
 156 ลงวันที่ 19 กันยายน 2560

คาเชาบาน จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคาเชาบานใหแก  ขาราชการสวนทอง
ถิ่นที่มีสิทธิเบิกจายได
   -เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของ
ขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ. 2562
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวนตําบล
ที่มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบของทางราชการ ฯลฯ

ค่าใช้สอย รวม 330,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการใหผูรับจางเหมาทําการอยางหนึ่ง
อยางใดซึ่งมิใชเปนการประกอบ ดัดแปลง ตอเติมครุภัณฑหรือสิ่ง
กอสรางอยางใดและอยูในความรับผิดชอบของผูรับจาง เชน  คา
วิเคราะหทดสอบคุณภาพน้ํา คาจางออกแบบ คาจางเหมาออก
แบบรับรอง รูปแบบรายการพรอมประมาณราคา ซอมแซมผิว
จราจร เครื่องจักรกลอื่น ๆ วางทอระบายน้ํา คสล. ขุดรองระบาย
น้ํา ฯลฯ

คาติดตั้งไฟฟ้า จํานวน 50,000 บาท

1.เพื่อจายเปนคาปักเสาพาดสาย ภายนอกสถานที่ราชการเพื่อให
แกราชการไดใชบริการไฟฟ้ารวมถึงคาติดตั้งหมอแปลง เครื่องวัด
และอุปกรณไฟฟ้าซึ่งเปนกรรมสิทธิ์ของการไฟฟ้า        
2.เพื่อจายเปนคาจางเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณไฟฟ้าเพิ่ม
เติม คาธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุง ระบบไฟฟ้า การเพิ่มกําลัง
ไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้าการบํารุงรักษาไฟฟ้าและอุกรณ        
       
        

คาประกันรถราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาประกันภัยรถยนตสวนกลาง ฯลฯ        
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว2633 ลงวัน
ที่ 14 สิงหาคม 2552 
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใชจาย
อื่นๆในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของเจาหนาที่
ทองถิ่น ตลอดจนคาลงทะเบียนตางๆ 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงทรัพยสินเพื่อใหสามารถใชงานได
ตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 220,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ/จัดหาวัสดุสํานัก
งาน เชน กระดาษ แฟ้ม ปากกา น้ํายาลบคําผิด ลวดเย็บ
กระดาษ กาว ซองเอกสาร ฯลฯ      

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน สายไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า หลอดไฟ สวิตซไฟฟ้า ฯลฯ รวมถึงการซอมแซมวัสดุไฟฟ้า
และวิทยุ     

วัสดุกอสราง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุกอสราง เชน ปูนซีเมนต ทราย โถสวม 
ไม ตะปู เหล็กเสน ทอ คสล. ทอน้ําและอุปกรณประปา ฯลฯ     

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน ยาง
นอก ยางใน สายไมล ไขควง ประแจ แมแรง ฯลฯ  รวมถึงการ
ซอมแซมวัสดุยานพาหนะและขนสง    
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันเชื้อ
เพลิง     
น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ฯลฯ     

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน ตลับผงหมึกเครื่อง
แบบพิมพแบบเลเซอร เมนบอรด แป้นพิมพ ฯลฯ     

ค่าสาธารณูปโภค รวม 50,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคากระแสไฟฟ้าในที่สาธารณะทั้ง 18 หมูบาน ฯลฯ    

งบลงทุน รวม 20,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 20,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 20,000 บาท

รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑขนาด
ใหญ ซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุงตามปกติหรือคาซอมกลาง    

งบเงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนสํานักงานการไฟฟ้าสวนภูมิภาค จํานวน 100,000 บาท

อุดหนุนสํานักงานการไฟฟ้าสวนภูมิภาค จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสํานักงานการไฟฟ้าสวนภูมิภาคในการ
ขยายเขตระบบจําหนายไฟฟ้าภายในเขตตําบลจรเขมาก        
  - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565 ) หนา 83
 ลําดับที่ 2        
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งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 6,460,000 บาท
งบลงทุน รวม 6,460,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 6,460,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสรางถนนดินพรอมลงลูกรัง บานลําดวน หมูที่ 2 จํานวน 260,663 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนดินพรอมลงลูกรังบานลําดวน ม.ที่ 2 
ต.จรเขมาก สายนานายทุน - นานายทัศน ขนาดกวาง 6.00 เมตร 
ยาว 550 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 3,300 ตารางเมตร
-พรอมป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย
-ตามแบบองคการบริหารสวนตําบลจรเขมาก
-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
มาตรา 67และมาตรา 68
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 1 หนาที่ 15 ขอ 3

โครงการกอสรางถนนดินพรอมลงลูกรังบานโคกเมือง หมูที่ 6 จํานวน 343,437 บาท

-เพื่อจายเปนคากอสรางถนนดินพรอมลงลูกรังบานโคกเมือง หมู
ที่ 6 
ต.จรเขมาก สายถนนลาดยาง-นานายสวัสดิ์ ขนาดกวาง 6.00
 เมตร
ยาว 700 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 4,200 ตารางเมตร
-พรอมป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย
-ตามแบบองคการบริหารสวนตําบลจรเขมาก
-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552
มาตรา 67 และมาตรา 68
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 2 หนาที่ 13 ขอ 3
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โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟัลทติกคอนกรีตฯ หมูที่ 13 ม.ที่ 
16

จํานวน 2,000,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินสมทบของโครงการที่ไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
กอสราง
ถนนลาดยางแอสฟัลทติดคอนกรีต สายทางบานโคกอาหง
วน - บานบัว
บร.ถ. 78-007 ต.จรเขมาก
-พรอมป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย
-ตามแบบองคการบริหารสวนตําบลจรเขมาก
-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบลพ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
มาตรา 67และมาตรา 68
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพิ่มเติม
ครั้งที่ 1 หนาที่ 19 ขอ 1

โครงการกอสรางรางระบายน้ําพรอมฝาปิดบานจรเขมาก หมูที่ 1 จํานวน 490,600 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางรางระบายน้ําพรอมฝาปิด บานจรเข
มาก หมูที่ 1
ต.จรเขมาก สายบานนายธีระ - บานนายดิษฐ ขนาดกวาง 0.50
 เมตร
ยาว 195 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร 
-พรอมป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย
-ตามแบบองคการบริหารสวนตําบลจรเขมาก
-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552
มาตรา 67 และมาตรา 68
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  
หนาที่ 69 ขอ 13
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โครงการปรับปรุงตอเติมอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเปนคาปรับปรุงตอเติมอาหารป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย
องคการบริหารสวนตําบลจรเขมาก ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว
14.00 เมตร หรือมีพื้นที่ดําเนินการ 56 ตารางเมตร
-พรอมป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย
-ตามแบบองคการบริหารสวนตําบลจรเขมาก
-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล
พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552มาตรา 67และ
มาตรา 68
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพิ่มเติม
ครั้งที่ 2 หนาที่ 12 ขอ 16

โครงการปรับปรุงถนนดินพรอมลงลูกรังบานหนองบัวราย หมูที่ 7 จํานวน 490,626 บาท

เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนดินพรอมลงลูกรังบานหนองบัว
ราย หมูที่ 7
ต.จรเขมาก สายลาดยาง-นานายสุมน -นานายประดี ขนาด
กวาง 6.00 เมตร
ยาว 1,150 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 6,900 ตารางเมตร
-พรอมป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย
-ตามแบบองคการบริหารสวนตําบลจรเขมาก
-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552
มาตรา 67 และมาตรา 68
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 1 หนาที่ 15 ขอ 6
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โครงการวางทอระบายน้ํา บานบัวหมูที่ 16 จํานวน 95,621 บาท

เพื่อจายเปนคาวางทอระบายน้ําบานบัวหมูที่ 16 ต.จรเขมาก
สายบานบัว-เขาคอก (ดาบมนัส) เสนผาศูนยกลาง 0.80
 เมตร จํานวน 3.00 จุด
   จุดที่ 1 วางทอระบายน้ํา จํานวน 17 ทอน
   จุดที่ 2 วางทอระบายน้ํา จํานวน 11 ทอน
   จุดที่ 3 วางทอระบายน้ํา จํานวน 14 ทอน
-พรอมป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย
-ตามแบบองคการบริหารสวนตําบลจรเข--เปนไปตามพระราช
บัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบลพ.ศ. 2537 แกไข
เพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
มาตรา 67และมาตรา 68
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561ถึง พ.ศ. 2565)
หนาที่ 82 ขอ 25

โครงการวางทอระบายน้ําบานกระสัง หมูที่ 4 จํานวน 189,720 บาท

เพื่อจายเปนคาวางทอระบายน้ําบานกระสัง หมูที่ 4 ต.จรเขมาก
จุดที่ 1 นายเพียบ บุตรประโคน จุดที่ 2 คลองกระสัง ทอระบาย
น้ําขนาดเสนผาศูนยกลาง  1.00 เมตร จํานวน 28.00 ทอน
พรอมป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย
-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบลพ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
 มาตรา 67และมาตรา 68
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561ถึง พ.ศ. 2565) เพิ่ม
เติมครั้งที่ 1 หนาที่ 11 ขอ 22
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โครงการวางทอระบายน้ําบานโคกปราสาท หมูที่ 12 จํานวน 414,490 บาท

เพื่อจายเปนคาวางทอระบายน้ํา บานโคกปราสาท หมูที่ 12
ต.จรเขมาก ชวงหนองบานเกา ทอระบายน้ําขนาด เสนผาศูนย
กลาง  1.00 เมตร
จํานวน 45.00 ทอน
-พรอมป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย
-ตามแบบองคการบริหารสวนตําบลจรเขมาก
-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบลพ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
มาตรา 67และมาตรา 68
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพิ่มเติม
ครั้งที่ 2 หนาที่ 13 ขอ 7

โครงการวางทอระบายน้ําบานจรเขมาก หมูที่ 11 จํานวน 498,420 บาท

เพื่อจายเปนคาวางทอระบายน้ําบานจรเขมาก หมูที่ 11 ต.จรเข
มาก
ชวงศาลาประชาคม ทอระบายน้ําขนาด เสนผาศูนยกลาง 1.00
 เมตร จํานวน
50.00 ทอน ผิวจราจร คสล.มีพื้นที่ไมนอยกวา 72.00 ตร.ม.
-พรอมป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย
-ตามแบบองคการบริหารสวนตําบลจรเขมาก
-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบลพ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
 มาตรา 67และมาตรา 68
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 2 หนาที่ 13 ขอ 6
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โครงการวางทอระบายน้ําพรอมบอพัก บานบุ หมูที่ 5 จํานวน 498,063 บาท

เพื่อจายเปนคาวางทอระบายน้ําพรอมบอพัก บานบุ หมูที่ 5
ต.จรเขมาก สายบานนายบัญลือ-นางลอย
ทอระบายน้ําขนาด เสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร จํานวน  250.00
 ทอนบอพัก คสล.จํานวน 22 บอ ผิวจราจร คสล.มีพื้นที่ไมนอย
กวา 320 ตร.ม.
พรอมป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย ตามแบบองคการบริหารสวน
ตําบลจรเขมาก
-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบลพ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
 มาตรา 67และมาตรา 68
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561ถึง พ.ศ. 2565) เพิ่ม
เติมฉบับที่ 2 หนาที่ 1 ขอ 1

โครงการวางทอระบายน้ําพรอมบอพัก บานบุหมูที่ 17 จํานวน 499,730 บาท

เพื่อจายเปนคาวางทอระบายน้ําพรอมบอพัก บานบุ หมูที่ 17ต.จร
เขมาก สายศาลาประจําหมูบาน -นายสนม หมั่นตลุง
ทอระบายน้ําขนาด เสนผาศูนยกลาง0.40 เมตร จํานวน 262.00
 ทอน บอพัก คสล.จํานวน 25.00 บอ ผิวจราจร คสล.มีพื้นที่ไม
นอยกวา 235 ตร.ม.
พรอมป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย   ตามแบบองคการบริหาร
สวนตําบลจรเขมาก
-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
  มาตรา 67และมาตรา 68
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 67
 ขอ 5
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เงินชดเชยสัญญาแบบปรับคาได (คา K ) จํานวน 168,630 บาท

เพื่อจายเปนคาชดเชยคางานกอสรางตามสัญญาแบบปรับราคา
ได (คา k)
-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบลพ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
มาตรา 67และมาตรา 68
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น
 (พ.ศ. 2561 - 2565) หนาที่ 83 ขอ 1

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง จํานวน 10,000 บาท

    -รายจายเพื่อปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง  

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 1,156,780 บาท

งบบุคลากร รวม 853,440 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 853,440 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 691,440 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือน พรอมทั้งปรับปรุงเงินเดือนประจําปีใหแก
พนักงานสวนตําบลสังกัดกองสงเสริมการเกษตร จํานวน 2
 อัตรา โดยคํานวนตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงผูอํานวยการกองการเกษตร

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางทั่วไป  จํานวน 1 อัตรา โดย
คํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง
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งบดําเนินงาน รวม 303,340 บาท
ค่าตอบแทน รวม 141,340 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 83,340 บาท

1.เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ จํานวน 63,340 บาท
เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอนแทนอื่นเปนกรณีพิเศษใหแก
พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง
    -เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนตําบลใหเปนรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
    -เปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
บุรีรัมยเรื่อง กําหนดหลักเกณฑ เงื่อนไขและวิธีการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัล
ประจําปีสําหรับพนักงานสวนตําบล ลูกจาง และพนักงานจางของ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2558
2.คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผูรับผิดชอบ การจัดซื้อจัด
จางและการบริหารพัสดุภาครัฐ จํานวน 20,000 บาท 
เพื่อจายเปนคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่รับผิดชอบ
การจัดซื้อจัดจางและบริหารงานพัสดุภาครัฐ
    -เปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
    -เปนไปตามหนังสือดวนที่สุด กระทรวงการคลัง ที่ กค 0402.5
/ว 156 ลงวันที่ 19 กันยายน 2560

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแก
พนักงานสวนทองถิ่น  
    -เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว
 1562 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550
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คาเชาบาน จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคาเชาบานใหแกขาราชการสวนทองถิ่น
ที่มีสิทธิเบิกจายได
   -เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของ
ขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ. 2559

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของผูบริหารทอง
ถิ่น พนักงานสวนทองถิ่นตลอดจนลูกจางและที่มีสิทธิเบิกจายได
    -เปนไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3
/ว257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน  2559

ค่าใช้สอย รวม 97,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการใหผูรับจางเหมาทําการอยางหนึ่ง
อยางใดซึ่งมิใชเปนการประกอบ ดัดแปลง ตอเติมครุภัณฑหรือสิ่ง
กอสรางอยางใดและอยูในความรับผิดชอบของผูรับจาง ฯลฯ 

คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือเกี่ยวกับ
ระเบียบ  กฎหมาย  ขอบังคับ สรุปเลมรายงาน สรุปผลการดําเนิน
โครงการ สื่อประชาสัมพันธตางๆ ฯลฯ
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใชจาย
อื่นๆในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของเจาหนาที่
ทองถิ่น  ตลอดจนคาลงทะเบียนตางๆ   
    -เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายใน
การฝึกอบรม และเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557  

โครงการฝึกอบรมสงเสริมอาชีพดานการเกษตรตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายดําเนินการตามโครงการ โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวย คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาป้าย คาวัสดุอุปกรณ คาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ ฯลฯ
    -เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายใน
การเขารับการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ.2557
    -เปนไปตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ ดวนที่สุดที่ กค(กวจ) 0405.2/ว 119 ลง
วันที่ 7 มีนาคม 2561
    -เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561- 2565
) หนาที่ 84 ขอ 2
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โครงการโรงปุ๋ยในแปลงนา จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายดําเนินการตามโครงการ โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวย คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาป้าย  คาวัสดุอุปกรณ คาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ ฯลฯ
    -เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายใน
การเขารับการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ.2557
    -เปนไปตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ ดวนที่สุดที่ กค(กวจ) 0405.2/ว 119 ลง
วันที่ 7 มีนาคม 2561
    -เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) หนาที่ 84
 ขอ 3

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงทรัพยสินเพื่อใหสามารถใชงานได
ตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ/จัดหาวัสดุสํานัก
งาน เชน กระดาษ แฟ้ม ปากกา น้ํายาลบคําผิด ลวดเย็บ
กระดาษ กาว ซองเอกสาร ฯลฯ 

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันเชื้อ
เพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ฯลฯ

วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร เชน พันธุผัก พันธุพืชไม
ดอก ไมประดับ ดิน กระถาง ปุ๋ย ฯลฯ 
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน เมมโมรี่การด
 รูปสีหรือขาวดําที่ไดจากการอัดขยาย ฯลฯ 

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน ตลับผงหมึก เครื่อง
แบบพิมพแบบเลเซอร เมนบอรด แป้นพิมพ ฯลฯ 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 5,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาสงไปรษณีย  คาโทรเลข  คาธนาณัติ คาซื้อดวง
ตราไปรษณียากร ฯลฯ

งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ รวม 110,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 110,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการขยายพันธุและสงเสริมการปลูกหญาแฝกตามแนวพระราช
ดําริ

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายดําเนินการตามโครงการ การจัดกิจกรรม
ตางๆ โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาป้ายคาวัสดุอุปกรณ คาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
เขารับการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ.2557
-เปนไปตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ ดวนที่สุดที่ กค(กวจ) 0405.2/ว 119 ลง
วันที่ 7 มีนาคม 2561
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2565
) หนาที่ 86 ขอ 1
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โครงการทองถิ่นอาสา ปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ"จิตอาสา สรางปา 
รักษน้ํา"

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายดําเนินการตามโครงการการจัดกิจกรรม
ตางๆ โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาป้ายคาวัสดุอุปกรณ คาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ ฯลฯ
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0801.2/ว 1442 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2561
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬา
เขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
-เปนไปตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหาร
พัสดุภาครัฐ ดวนที่สุดที่ กค(กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวันที่ 7
 มีนาคม 2561
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2565) 
หนาที่ 86 ขอ 3

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายดําเนินการตามโครงการการจัดกิจกรรม
ตางๆ โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาสมนาคุณวิทยากร คา
อาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
คาป้าย คาวัสดุอุปกรณ คาเบี้ยเลี้ยง การสํารวจเก็บรวบรวมพันธุ
กรรมพืชการดําเนินกิจกรรมฐานทรัพยากรทองถิ่น คาใช
จายอื่นๆที่เกี่ยวของ ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
เขารับการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ.2557
-เปนไปตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ ดวนที่สุดที่ กค(กวจ) 0405.2/ว 119 ลง
วันที่ 7 มีนาคม 2561
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2565) เพิ่ม
เติมครั้งที่ 1
หนาที่ 18 ขอ 1
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 24,566,524 บาท

งบกลาง รวม 24,566,524 บาท
งบกลาง รวม 24,566,524 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 285,536 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนหลักประกันสังคมในอัตรารอยละ 5
  พรอมกับหักคาตอบแทนของพนักงานจางสงเปนเงินในอัตรา
เดียวกัน
-เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. ก.อบต.ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557
-เปนไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533
-เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. ก.อบต.ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 57,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบเขากองทุนเงินทดแทนเปนรายปีในอัตรา
รอยละ 0.2 ของคาจางโดยประมาณทั้งปี
-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 18,340,800 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายสําหรับสนับสนุนการสรางหลักประกันราย
ไดใหแกผูสูงอายุ

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 4,608,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายสําหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมใหแกผู
พิการหรือทุพพลภาพ

เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเบี้ยยังชีพผูปวยเอดสตามระเบียบวาดวยการจาย
เงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ
. 2548
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สํารองจาย จํานวน 359,023 บาท

เพื่อจายเปน
    1) คาใชจายเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจําเปนเรงดวน แตมิได
ตั้งงบประมาณเพื่อการนั้นไว หากไมรีบดําเนินการโดยเร็วอาจเกิด
ความเสียหายแกราชการ หรือความเดือดรอนแกประชาชน
    2) คาใชจายกรณีเหตุจําเปน หรือกรณีฉุกเฉินเกิดขึ้นโดยมิได
คาดคิดมากอน เชน การชวยเหลือผูประสบภัย หรือเพื่อแกไข
ปัญหาจากภัยธรรมชาติ
    3) สํารองไวเพื่อใชจายในกิจการที่ตั้งบประมาณไวแลว แตไม
เพียงพอที่จะดําเนินการได
    -เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อ
ชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2560

รายจายตามขอผูกพัน

เงินชดใชคืนโครงการเศรษฐกิจชุมชนเพื่อชําระหนี้ใหกลุมอาชีพหรือ
กลุมเกษตรกรที่ผิดนัดสัญญา ไมชําระหนี้หรือชําระไมครบถวน

จํานวน 25,000 บาท

เงินชดใชคืนโครงการเศรษฐกิจชุมชนเพื่อชําระหนี้ใหกลุมอาชีพ
หรือกลุมเกษตรกรที่ผิดนัดสัญญาไมชําระหนี้หรือชําระไมครบถวน
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการดําเนิน
โครงการเศรษฐกิจชุมชน พ.ศ.2541

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน จํานวน 20,000 บาท

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 
เพื่อบริหารงานกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลจรเขมาก
    -เปนไปตามพระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ
.2546
    -เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท 0891.4/ว 2502 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553
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เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพขององคการบริหารสวนตําบล
จรเขมาก

จํานวน 450,000 บาท

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพขององคการบริหารสวน
ตําบลจรเขมาก เพื่อใชจายตามแผนงานของกองทุน
หลักประกันสุขภาพ 
    -เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด
ที่ มท 0810.5/ว 0711 ลงวันที่ 31 มกราคม 2562 

เงินชวยพิเศษ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคาทําศพ พนักงานสวนตําบล   พนักงาน
จาง

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) จํานวน 281,165 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบเขากองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน
ทองถิ่น(กบท.)
   -เปนไปตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญขา
ราชการสวนทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.5/ว 29 ลงวันที่ 12
 กรกฎาคม 2560
   -เปนไปตามสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน
ทองถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 30 ลงวันที่ 142 กรกฎาคม 2560
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