
ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

องคการบริหารส่วนตําบลคอใต
อําเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลคอใต

           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผูบริหารทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลคอใต จะไดเสนอรางขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลคอใตอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผูบริหารทองถิ่นองคการ
บริหารสวนตําบลคอใต จึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลัก
การและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 47,245,819.04 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 42,468,679.81 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 21,349,817.06 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 40 โครงการ รวม 
2,524,701.28 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 25 โครงการ รวม 1,706,555.74 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2.1 รายรับจริง จํานวน 40,007,950.51 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 78,616.08 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 5,055.20 บาท

หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน 354,299.40 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 280,360.00 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 6,811.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 17,415,182.83 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 21,867,626.00 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 73,593.00 บาท

2.3 รายจายจริง จํานวน 32,111,555.02 บาท ประกอบดวย



งบกลาง จํานวน 10,671,097.00 บาท

งบบุคลากร จํานวน 11,465,608.66 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 4,560,713.32 บาท

งบลงทุน จํานวน 3,617,109.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 1,782,027.04 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 15,000.00 บาท

2.4 รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 73,593.00 บาท

2.5 มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ จํานวน 3,201,000.00 บาท

2.6 รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

2.7 รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลคอใต
อําเภอสวางแดนดิน  จังหวัดสกลนคร

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2563

ประมาณการ
ปี 2564

ประมาณการ
ปี 2565

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 78,616.08 40,000.00 90,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

5,055.20 108,000.00 60,000.00

หมวดรายไดจากทรัพยสิน 354,299.40 350,000.00 350,000.00

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 280,360.00 220,000.00 300,000.00

หมวดรายไดจากทุน 6,811.00 2,000.00 5,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 725,141.68 720,000.00 805,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 17,415,182.83 18,280,000.00 18,195,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

17,415,182.83 18,280,000.00 18,195,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 21,867,626.00 21,000,000.00 22,000,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

21,867,626.00 21,000,000.00 22,000,000.00

รวม 40,007,950.51 40,000,000.00 41,000,000.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลคอใต
อําเภอสวางแดนดิน  จังหวัดสกลนคร

2. รายจาย

รายจาย
รายจายจริง
ป 2563

ประมาณการ
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 10,671,097.00 11,611,400.00 11,921,400.00

งบบุคลากร 11,465,608.66 12,872,565.00 14,875,740.00

งบดําเนินงาน 4,560,713.32 7,690,035.00 7,631,960.00

งบลงทุน 3,617,109.00 4,293,000.00 4,374,300.00

งบเงินอุดหนุน 1,782,027.04 3,508,000.00 2,196,600.00

งบรายจ่ายอื่น 15,000.00 25,000.00 0.00

รวมจายจากงบประมาณ 32,111,555.02 40,000,000.00 41,000,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ
องคการบริหารส่วนตําบลค้อใต้

อําเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององคการบริหารส่วนตําบลค้อใต้
อําเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 11,292,963

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 917,720

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 7,419,378

แผนงานสาธารณสุข 1,076,240

แผนงานสังคมสงเคราะห 961,660

แผนงานเคหะและชุมชน 281,200

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 212,779

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 205,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 6,061,820

แผนงานการเกษตร 649,840

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 11,921,400

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 41,000,000



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องคการบริหารสวนตําบลคอใต

อําเภอสวางแดนดิน  จังหวัดสกลนคร

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 11,921,400 11,921,400
    งบกลาง 11,921,400 11,921,400

หนา : 1/10



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง

งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รวม

งบบุคลากร 5,432,040 226,080 2,196,420 355,320 8,209,860
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,587,980 0 0 0 2,587,980

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,844,060 226,080 2,196,420 355,320 5,621,880

งบดําเนินงาน 1,509,000 20,000 1,473,603 0 3,002,603
    คาตอบแทน 530,000 0 416,000 0 946,000

    คาใชสอย 964,000 20,000 415,000 0 1,399,000

    คาวัสดุ 15,000 0 337,603 0 352,603

    คาสาธารณูปโภค 0 0 305,000 0 305,000

งบลงทุน 63,700 0 16,800 0 80,500
    คาครุภัณฑ 63,700 0 16,800 0 80,500

รวม 7,004,740 246,080 3,686,823 355,320 11,292,963

หนา : 2/10



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการรักษาความสงบ

ภายใน

งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

งานจราจร รวม

งบบุคลากร 489,420 0 0 489,420
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 489,420 0 0 489,420

งบดําเนินงาน 30,000 130,400 24,000 184,400
    คาใชสอย 30,000 25,000 0 55,000

    คาตอบแทน 0 100,000 0 100,000

    คาวัสดุ 0 5,400 24,000 29,400

งบลงทุน 236,900 0 0 236,900
    คาครุภัณฑ 236,900 0 0 236,900

งบเงินอุดหนุน 7,000 0 0 7,000
    เงินอุดหนุน 7,000 0 0 7,000

รวม 763,320 130,400 24,000 917,720

หนา : 3/10



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 886,620 2,274,480 3,161,100
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 886,620 2,274,480 3,161,100

งบดําเนินงาน 347,000 1,964,778 2,311,778
    คาตอบแทน 200,000 0 200,000

    คาใชสอย 147,000 892,350 1,039,350

    คาวัสดุ 0 1,072,428 1,072,428

งบลงทุน 29,900 0 29,900
    คาครุภัณฑ 29,900 0 29,900

งบเงินอุดหนุน 35,000 1,881,600 1,916,600
    เงินอุดหนุน 35,000 1,881,600 1,916,600

รวม 1,298,520 6,120,858 7,419,378

หนา : 4/10



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบบุคลากร 168,540 0 168,540
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 168,540 0 168,540

งบดําเนินงาน 0 899,700 899,700
    คาตอบแทน 0 120,000 120,000

    คาใชสอย 0 707,700 707,700

    คาวัสดุ 0 72,000 72,000

งบลงทุน 0 8,000 8,000
    คาครุภัณฑ 0 8,000 8,000

รวม 168,540 907,700 1,076,240

หนา : 5/10



แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์

รวม

งบบุคลากร 411,480 415,680 827,160
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 411,480 415,680 827,160

งบดําเนินงาน 74,000 35,500 109,500
    คาตอบแทน 50,000 0 50,000

    คาใชสอย 24,000 35,500 59,500

งบลงทุน 10,000 0 10,000
    คาครุภัณฑ 10,000 0 10,000

งบเงินอุดหนุน 0 15,000 15,000
    เงินอุดหนุน 0 15,000 15,000

รวม 495,480 466,180 961,660

หนา : 6/10



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานไฟฟ้าและประปา
งานกําจัดขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล
รวม

งบดําเนินงาน 0 113,200 113,200
    คาใชสอย 0 113,200 113,200

งบเงินอุดหนุน 168,000 0 168,000
    เงินอุดหนุน 168,000 0 168,000

รวม 168,000 113,200 281,200
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบดําเนินงาน 182,779 182,779
    คาใชสอย 182,779 182,779

งบเงินอุดหนุน 30,000 30,000
    เงินอุดหนุน 30,000 30,000

รวม 212,779 212,779

หนา : 7/10



แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดําเนินงาน 100,000 45,000 145,000
    คาใชสอย 50,000 45,000 95,000

    คาวัสดุ 50,000 0 50,000

งบเงินอุดหนุน 0 60,000 60,000
    เงินอุดหนุน 0 60,000 60,000

รวม 100,000 105,000 205,000

หนา : 8/10



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมและ

การโยธา
งานก่อสร้าง รวม

งบบุคลากร 655,800 1,153,020 1,808,820
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 655,800 1,153,020 1,808,820

งบดําเนินงาน 159,000 484,000 643,000
    คาตอบแทน 110,000 0 110,000

    คาใชสอย 49,000 415,000 464,000

    คาวัสดุ 0 69,000 69,000

งบลงทุน 25,000 3,585,000 3,610,000
    คาครุภัณฑ 25,000 0 25,000

    คาที่ดินและสิ่งกอสราง 0 3,585,000 3,585,000

รวม 839,800 5,222,020 6,061,820

หนา : 9/10



แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

รวม

งบบุคลากร 210,840 0 210,840
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 210,840 0 210,840

งบดําเนินงาน 10,000 30,000 40,000
    คาวัสดุ 10,000 0 10,000

    คาใชสอย 0 30,000 30,000

งบลงทุน 0 399,000 399,000
    คาที่ดินและสิ่งกอสราง 0 399,000 399,000

รวม 220,840 429,000 649,840

หนา : 10/10







รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565
องคการบริหารสวนตําบลคอใต

อําเภอสวางแดนดิน  จังหวัดสกลนคร
 

รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

หมวดภาษีอากร
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 172,721.33 38.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีบํารุงทองที่ 37,676.14 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 0.00 29,123.08 0.00 100.00 % 40,000.00
     ภาษีป้าย 51,550.00 49,455.00 40,000.00 25.00 % 50,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 261,947.47 78,616.08 40,000.00 90,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 1,629.60 1,513.20 1,000.00 50.00 % 1,500.00
     คาธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิว เพื่อ
การโฆษณา

0.00 20.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 165.00 242.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย 870.00 700.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง 1,420.00 2,140.00 1,000.00 150.00 % 2,500.00
     คาธรรมเนียมอื่น ๆ 0.00 360.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     คาปรับการผิดสัญญา 204,862.00 0.00 100,000.00 -50.00 % 50,000.00
     คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

0.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
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     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 60.00 80.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 209,006.60 5,055.20 108,000.00 60,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ดอกเบี้ย 352,574.66 354,299.40 350,000.00 0.00 % 350,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 352,574.66 354,299.40 350,000.00 350,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจาง 12,200.00 116,000.00 20,000.00 400.00 % 100,000.00
     รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 209,880.00 164,360.00 200,000.00 0.00 % 200,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 222,080.00 280,360.00 220,000.00 300,000.00
หมวดรายได้จากทุน
     คาขายทอดตลาดทรัพยสิน 0.00 0.00 2,000.00 150.00 % 5,000.00
     รายไดจากทุนอื่น ๆ 0.00 6,811.00 0.00 0.00 % 0.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 0.00 6,811.00 2,000.00 5,000.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีรถยนต 382,198.46 414,320.91 400,000.00 12.50 % 450,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 9,420,023.23 8,751,642.51 9,000,000.00 0.00 % 9,000,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ 2,471,151.47 2,468,028.58 2,500,000.00 0.00 % 2,500,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 39,594.28 36,185.22 40,000.00 12.50 % 45,000.00
     ภาษีสรรพสามิต 5,903,360.02 5,138,325.04 5,500,000.00 0.00 % 5,500,000.00
     คาภาคหลวงแร 45,383.71 42,708.88 40,000.00 12.50 % 45,000.00
     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 52,045.85 45,632.69 50,000.00 0.00 % 50,000.00
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     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

695,518.00 518,339.00 750,000.00 -20.00 % 600,000.00

     ภาษีจัดสรรอื่น ๆ 0.00 0.00 0.00 100.00 % 5,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร 19,009,275.02 17,415,182.83 18,280,000.00 18,195,000.00

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป 21,351,681.00 21,867,626.00 21,000,000.00 4.76 % 22,000,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 21,351,681.00 21,867,626.00 21,000,000.00 22,000,000.00
รวมทุกหมวด 41,406,564.75 40,007,950.51 40,000,000.00 41,000,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลคอใต

อําเภอสวางแดนดิน  จังหวัดสกลนคร

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 41,000,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 90,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง จํานวน 40,000 บาท

ประมาณการมากกวางบประมาณปที่ผานมา

ภาษีป้าย จํานวน 50,000 บาท

ประมาณการมากกวางบประมาณปที่ผานมา

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 60,000 บาท
คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 1,500 บาท

ประมาณการมากกวางบประมาณปที่ผานมา

คาธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิว เพื่อการ
โฆษณา

จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการเทากับงบประมาณปที่ผานมา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการเทากับงบประมาณปที่ผานมา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการเทากับงบประมาณปที่ผานมา

คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง จํานวน 2,500 บาท

ประมาณการมากกวางบประมาณปที่ผานมา

คาธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการเทากับงบประมาณปที่ผานมา

คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 50,000 บาท

ประมาณการนอยกวางบประมาณปที่ผานมา
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คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการเทากับงบประมาณปที่ผานมา

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการเทากับงบประมาณปที่ผานมา

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 350,000 บาท
ดอกเบี้ย จํานวน 350,000 บาท

ประมาณการเทากับงบประมาณปที่ผานมา

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 300,000 บาท
คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจาง จํานวน 100,000 บาท

ประมาณการมากกวางบประมาณปที่ผานมา

รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จํานวน 200,000 บาท

ประมาณการเทากับงบประมาณปที่ผานมา

หมวดรายได้จากทุน รวม 5,000 บาท
คาขายทอดตลาดทรัพยสิน จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการมากกวางบประมาณปที่ผานมา

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 18,195,000 บาท
ภาษีรถยนต จํานวน 450,000 บาท

ประมาณการมากกวางบประมาณปที่ผานมา

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 9,000,000 บาท

ประมาณการเทากับงบประมาณปที่ผานมา

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ จํานวน 2,500,000 บาท

ประมาณการเทากับงบประมาณปที่ผานมา

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 45,000 บาท

ประมาณการมากกวางบประมาณปที่ผานมา

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 5,500,000 บาท

ประมาณการเทากับงบประมาณปที่ผานมา

คาภาคหลวงแร จํานวน 45,000 บาท

ประมาณการมากกวางบประมาณปที่ผานมา
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คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 50,000 บาท

ประมาณการเทากับงบประมาณปที่ผานมา

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 600,000 บาท

ประมาณการนอยกวางบประมาณปที่ผานมา

ภาษีจัดสรรอื่น ๆ จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการมากกวางบประมาณปที่ผานมา

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 22,000,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 22,000,000 บาท

ประมาณการมากกวางบประมาณปที่ผานมา
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 112,255 107,443 100,000 0 % 100,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 0 4,885 5,000 0 % 5,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 7,688,700 7,930,900 8,827,200 0.44 % 8,865,600

เบี้ยยังชีพความพิการ 2,097,600 1,987,200 1,987,200 3.5 % 2,056,800

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 72,000 67,000 72,000 16.67 % 84,000

เงินสํารองจาย 53,775 258,669 420,000 -28.57 % 300,000

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

0 0 0 100 % 380,000

สมทบโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิง
รุกระดับตําบล

130,000 130,000 130,000 0 % 130,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารสวนตําบลค้อใต้

อําเภอสวางแดนดิน    จังหวัดสกลนคร

วันที่พิมพ์ : 23/9/2564  16:07 หน้า : 1/53
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ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

170,000 185,000 380,000 -100 % 0

รวมงบกลาง 10,324,330 10,671,097 11,921,400 11,921,400
รวมงบกลาง 10,324,330 10,671,097 11,921,400 11,921,400
รวมงบกลาง 10,324,330 10,671,097 11,921,400 11,921,400

รวมแผนงานงบกลาง 10,324,330 10,671,097 11,921,400 11,921,400
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

514,080 514,080 514,080 0 % 514,080

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 42,120 42,120 50,550 0 % 50,550

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 42,120 42,120 50,550 0 % 50,550

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารสวนตําบล

86,400 86,400 86,400 0 % 86,400
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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คาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

1,800,000 1,800,000 1,800,000 0 % 1,800,000

คาตอบแทนอื่น 86,400 86,400 86,400 0 % 86,400

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,571,120 2,571,120 2,587,980 2,587,980
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 1,452,000 1,660,328.7 1,815,420 5.64 % 1,917,840

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

84,000 101,692.5 105,300 -10.77 % 93,960

เงินประจําตําแหนง 158,403.23 168,000 168,000 0 % 168,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 353,640 426,615.44 467,350 24.33 % 581,040

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 53,000 68,548.25 72,000 15.58 % 83,220

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,101,043.23 2,425,184.89 2,628,070 2,844,060
รวมงบบุคลากร 4,672,163.23 4,996,304.89 5,216,050 5,432,040

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 512,100 -12.13 % 450,000

คาเชาบ้าน 10,500 31,000 65,000 -7.69 % 60,000
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 20,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 17,400 4,200 20,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 27,900 35,200 597,100 530,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 448,705 364,782 304,686 42.44 % 434,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 23,200 29,500 40,000 -25 % 30,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 90,339.21 54,886 129,024 55.01 % 200,000

คาใช้จายในการเลือกตั้ง 0 0 46,720 542.12 % 300,000

โครงการจัดทําเว็บไซต์ อบต.ค้อใต้ 0 15,000 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 562,244.21 464,168 520,430 964,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 38,328 23,040 0 0 % 0

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 160,460 148,455 0 0 % 0

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 7,799 8,657 30,000 -50 % 15,000
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วัสดุอื่น 0 0 20,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 206,587 180,152 50,000 15,000
รวมงบดําเนินงาน 796,731.21 679,520 1,167,530 1,509,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้รับรอง 0 10,000 0 0 % 0

เก้าอี้สํานักงาน 0 1,200 3,600 -100 % 0

ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บาน 0 0 0 100 % 17,700

โต๊ะทํางาน 0 5,500 0 0 % 0

โต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้ 0 0 0 100 % 14,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ชุดเครื่องเสียงติดรถยนต์ 0 0 0 100 % 15,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสําหรับงานสํานักงาน 0 0 16,000 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
สํานักงาน

0 14,190 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน 0 16,709 17,000 0 % 17,000
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เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ 

8,600 4,300 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 8,600 51,899 36,600 63,700
รวมงบลงทุน 8,600 51,899 36,600 63,700

รวมงานบริหารทั่วไป 5,477,494.44 5,727,723.89 6,420,180 7,004,740
งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 192,166.45 201,240 218,580 3.43 % 226,080

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 192,166.45 201,240 218,580 226,080
รวมงบบุคลากร 192,166.45 201,240 218,580 226,080

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติ
งานขององค์การบริหารสวนตําบล

0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 20,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 20,000
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

โต๊ะประชาสัมพันธ์ 0 15,000 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 15,000 0 0
รวมงบลงทุน 0 15,000 0 0

งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น

ประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติ
งานขององค์การบริหารสวนตําบล

15,000 15,000 25,000 -100 % 0

รวมรายจ่ายอื่น 15,000 15,000 25,000 0
รวมงบรายจ่ายอื่น 15,000 15,000 25,000 0

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 207,166.45 231,240 243,580 246,080
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 731,054.68 774,240 1,145,535 41.91 % 1,625,580

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 0 100 % 24,000
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เงินประจําตําแหนง 0 0 18,390 128.38 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 390,560 452,880 476,160 5.53 % 502,500

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 34,560 28,080 28,080 -91.67 % 2,340

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,156,174.68 1,255,200 1,668,165 2,196,420
รวมงบบุคลากร 1,156,174.68 1,255,200 1,668,164.94 2,196,420

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

41,000 101,400 365,210 -4.16 % 350,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 20,000 0 % 20,000

คาเชาบ้าน 31,100 36,000 36,000 0 % 36,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 10,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 2,700 4,800 10,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 74,800 142,200 431,210 416,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 97,163.2 65,816 132,000 19.7 % 158,000
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 10,894 6,656 25,000 8 % 27,000

พัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้โดย
การจัดทํา ปรับข้อมูลแผนที่ภาษี

0 5,756 0 100 % 150,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 68,880 85,020 100,000 -20 % 80,000

รวมค่าใช้สอย 176,937.2 163,248 257,000 415,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 14,737.2 57,005.25 80,000 0 % 80,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 5,707 14,890 10,000 -23.97 % 7,603

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 30,000 40,000 -25 % 30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 180,000 0 % 180,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 36,765 34,402 50,000 -20 % 40,000

รวมค่าวัสดุ 57,209.2 136,297.25 360,000 337,603
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 130,339.17 146,012.1 155,713 -3.67 % 150,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 9,985 5,101 10,000 0 % 10,000

คาบริการโทรศัพท์ 8,577.59 8,154.47 10,000 0 % 10,000

คาบริการไปรษณีย์ 2,571 2,698.2 3,000 0 % 3,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 87,215.7 85,642.8 116,000 3.45 % 120,000
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คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง 0 0 0 100 % 12,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 238,688.46 247,608.57 294,713 305,000
รวมงบดําเนินงาน 547,634.86 689,353.82 1,342,922.92 1,473,603

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน 0 3,600 0 0 % 0

เครื่องปรับอากาศ 0 42,000 0 0 % 0

ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก 0 0 0 100 % 16,800

ตู้เอกสารบานโลง 4,200 0 0 0 % 0

โต๊ะทํางาน 0 5,500 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

กล้องถายภาพ ระบบดิจิตอล 12,500 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
สํานักงาน

0 32,000 16,000 -100 % 0
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เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดา ชนิด 
Network แบบที่ 1

0 8,900 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 16,700 92,000 16,000 16,800
รวมงบลงทุน 16,700 92,000 16,000 16,800

รวมงานบริหารงานคลัง 1,720,509.54 2,036,553.82 3,027,087.86 3,686,823
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 355,320

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 355,320
รวมงบบุคลากร 0 0 0 355,320

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0 0 0 355,320
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 7,405,170.43 7,995,517.71 9,690,847.86 11,292,963

วันที่พิมพ์ : 23/9/2564  16:07 หน้า : 11/53



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 145,080 155,760 151,520 96.61 % 297,900

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

14,340 3,660 660 3,536.36 % 24,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 145,800 151,680 159,480 5.04 % 167,520

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 13,620 7,740 7,740 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 318,840 318,840 319,400 489,420
รวมงบบุคลากร 318,840 318,840 319,400 489,420

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ
ทางถนน

57,088 27,908 20,000 50 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 57,088 27,908 20,000 30,000
รวมงบดําเนินงาน 57,088 27,908 20,000 30,000
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้เก็บชุดดับเพลิง 0 20,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart 
TV

0 0 0 100 % 8,900

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือขาย 0 0 128,000 -100 % 0

กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือขาย แบบ
มุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายนอกอาคาร

0 0 0 100 % 108,000

กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือขาย แบบ
มุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายในอาคาร

0 0 0 100 % 32,000

กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือขายแบบ
มุมมองคงที่ สําหรับติดตั้งภายนอกอาคาร

0 0 0 100 % 66,000

อุปกรณ์บันทึกภาพผานเครือขาย 
(Network Video Recorder)

0 0 0 100 % 22,000

ครุภัณฑ์อื่น

กรวยจราจร 0 7,000 0 0 % 0

ไฟไซเลน 0 16,000 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 43,000 128,000 236,900
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รวมงบลงทุน 0 43,000 128,000 236,900
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

ศูนย์ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

3,000 3,000 7,000 0 % 7,000

รวมเงินอุดหนุน 3,000 3,000 7,000 7,000
รวมงบเงินอุดหนุน 3,000 3,000 7,000 7,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 378,928 392,748 474,400 763,320
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 149,600 -33.16 % 100,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 149,600 100,000
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ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย การแก้ไขปัญหาไฟป่าและ
หมอกควัน

0 0 40,000 -37.5 % 25,000

ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจําองค์การบริหารสวนตําบลค้อใต้

0 111,215.2 0 0 % 0

ฝึกอบรมหลักสูตรทบทวน อปพร. 163,682 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 163,682 111,215.2 40,000 25,000
ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 0 0 100 % 5,400

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 5,400
รวมงบดําเนินงาน 163,682 111,215.2 189,600 130,400

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ถังน้ํา 0 87,750 0 0 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องสูบน้ําเครื่องยนต์ดีเซล 0 0 102,000 -100 % 0
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ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

ชุดดับเพลิง 0 22,500 0 0 % 0

สายสงน้ําดับเพลิงชนิดผ้าใบ 0 8,500 0 0 % 0

หัวฉีดดับเพลิง 0 22,000 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 140,750 102,000 0
รวมงบลงทุน 0 140,750 102,000 0

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 163,682 251,965.2 291,600 130,400
งานจราจร

งบดําเนินงาน
ค่าวัสดุ

วัสดุจราจร 0 0 0 100 % 24,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 24,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 24,000

รวมงานจราจร 0 0 0 24,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 542,610 644,713.2 766,000 917,720
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ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 1,908,120 1,833,488.7 2,001,000 -58.28 % 834,840

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 17,692.5 21,300 -54.08 % 9,780

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000

เงินวิทยฐานะ 38,500 42,000 101,500 -100 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 607,560 633,600 665,040 -100 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 30,120 6,240 6,240 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,626,300 2,575,021.2 2,837,080 886,620
รวมงบบุคลากร 2,626,300 2,575,021.2 2,837,080 886,620

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 335,505 -46.35 % 180,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 15,850 21,250 30,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 15,850 21,250 365,505 200,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 23,200 3,900 40,000 10 % 44,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 24,190 31,016 55,000 -9.09 % 50,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ เชิญชวน 
อํานวยความสะดวกรวมงานรัฐพิธี

0 0 20,000 0 % 20,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 19,424 3,232 25,000 32 % 33,000

โครงการจัดห้องสมุดแหลงเรียนรู้ 9,105 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 75,919 38,148 140,000 147,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 9,966 0 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 9,966 0 0 0
รวมงบดําเนินงาน 101,735 59,398 505,505 347,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน 0 0 1,200 -100 % 0

เก้าอี้สําหรับนั่งทํางาน 1,500 2,400 0 0 % 0

เครื่องปรับอากาศ 0 296,000 0 0 % 0

ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บาน 0 0 0 100 % 5,900

โต๊ะทํางาน 0 0 6,000 -100 % 0

โต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้ 0 0 0 100 % 7,000

พัดลมติดผนัง 3,200 0 15,000 -100 % 0

พัดลมติดเพดาน 0 0 3,400 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สาหรับงานสา
นักงาน 

15,500 16,000 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน 0 0 17,000 0 % 17,000

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ 

4,300 11,400 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 24,500 325,800 42,600 29,900
รวมงบลงทุน 24,500 325,800 42,600 29,900
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

การจัดงานรัฐพิธี 30,000 26,707.5 35,000 0 % 35,000

รวมเงินอุดหนุน 30,000 26,707.5 35,000 35,000
รวมงบเงินอุดหนุน 30,000 26,707.5 35,000 35,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 2,782,535 2,986,926.7 3,420,185 1,298,520
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 1,494,360

เงินวิทยฐานะ 0 0 0 100 % 84,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 696,120

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 2,274,480
รวมงบบุคลากร 0 0 0 2,274,480
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งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

142,230 88,900 107,350 -100 % 0

คาใช้จายในการจัดกิจกรรมวิชาการ 25,000 25,000 30,000 -16.67 % 25,000

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา

907,200 934,900 818,400 2.93 % 842,350

โครงการอบรมเสริมสร้างพัฒนาการเด็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามรอยวัฒนธรรม

19,990 0 0 0 % 0

งานวันเด็กแหงชาติ 30,000 29,600 10,000 150 % 25,000

รวมค่าใช้สอย 1,124,420 1,078,400 965,750 892,350
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 100 % 1,072,428

คาอาหารเสริม (นม) 1,034,088.46 993,887.3 1,166,285 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 1,034,088.46 993,887.3 1,166,285 1,072,428
รวมงบดําเนินงาน 2,158,508.46 2,072,287.3 2,132,035 1,964,778
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน
ภายในตําบลค้อใต้

1,974,760 1,405,929.44 2,193,280 -14.21 % 1,881,600

รวมเงินอุดหนุน 1,974,760 1,405,929.44 2,193,280 1,881,600
รวมงบเงินอุดหนุน 1,974,760 1,405,929.44 2,193,280 1,881,600

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 4,133,268.46 3,478,216.74 4,325,315 6,120,858
รวมแผนงานการศึกษา 6,915,803.46 6,465,143.44 7,745,500 7,419,378

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 114,728.7 148,140 7.17 % 158,760

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 17,692.5 21,300 -54.08 % 9,780

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 132,421.2 169,440 168,540
รวมงบบุคลากร 0 132,421.2 169,440 168,540
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 350,400 351,360 430,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

การดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณสุข

0 22,167 80,000 -100 % 0

โครงการขับเคลื่อนสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย

29,830 17,310 0 0 % 0

โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดตอ 0 0 30,000 -100 % 0

โครงการสํารวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียน
สัตว์

4,344 1,731 10,000 -100 % 0

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ใน
การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019(COVID-19) 
และการจัดทําหน้ากากอนามัยเพื่อการ
ป้องกันตนเอง

0 49,145 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 384,574 441,713 550,000 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ค่าวัสดุ
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 38,170 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 0 38,170 0
รวมงบดําเนินงาน 384,574 441,713 588,170 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 384,574 574,134.2 757,610 168,540
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 120,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 120,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 440,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

การดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณสุข

0 0 0 100 % 200,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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โครงการขับเคลื่อนสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย

0 0 0 100 % 15,000

โครงการป้องกันและระงับโรคติดตอ 0 0 0 100 % 35,000

โครงการเพศศึกษาแก้ปัญหาท้องกอนวัย
เรียน

0 0 0 100 % 9,700

โครงการสํารวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียน
สัตว์

0 0 0 100 % 8,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 707,700
ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 0 100 % 72,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 72,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 899,700

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องพนหมอกควัน 0 0 59,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

ถังอ๊อกซิเจนทางการแพทย์พร้อมรถเข็น 0 0 0 100 % 8,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 59,000 8,000
รวมงบลงทุน 0 0 59,000 8,000
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รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 0 0 59,000 907,700
รวมแผนงานสาธารณสุข 384,574 574,134.2 816,610 1,076,240

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 527,700 561,900 608,580 -39.29 % 369,480

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 153,600 160,560 169,560 -100 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 5,820 0 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 729,120 764,460 820,140 411,480
รวมงบบุคลากร 729,120 764,460 820,140 411,480

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 97,275 -48.6 % 50,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 97,275 50,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 3,000 43,400 40,000 -62.5 % 15,000
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 3,796 5,784 25,000 -64 % 9,000

รวมค่าใช้สอย 6,796 49,184 65,000 24,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 8,275 0 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 8,275 0 0 0
รวมงบดําเนินงาน 15,071 49,184 162,275 74,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

โต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้ 0 0 0 100 % 7,000

พัดลมติดผนัง 0 0 0 100 % 3,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สาหรับงานสา
นักงาน

0 16,000 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์

4,015 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 4,015 16,000 0 10,000
รวมงบลงทุน 4,015 16,000 0 10,000
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รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 748,206 829,644 982,415 495,480
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 237,600

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 178,080

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 415,680
รวมงบบุคลากร 0 0 0 415,680

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการเยี่ยมบ้านเพื่อสงเสริมสวัสดิการ
สังคม

0 0 10,000 -100 % 0

สงเสริมความเข้มแข็งและพัฒนาศักยภาพผู้
พิการและผู้ดูแล

0 0 30,000 -15 % 25,500

สงเสริมคุณภาพชีวิตพัฒนาศักยภาพผู้ด้อย
โอกาส

0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 40,000 35,500
รวมงบดําเนินงาน 0 0 40,000 35,500
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล 0 5,000 15,000 -100 % 0

เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล

โครงการรวมน้ําใจต้านภัยยามยาก 0 0 0 100 % 15,000

รวมเงินอุดหนุน 0 5,000 15,000 15,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 5,000 15,000 15,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 0 5,000 55,000 466,180
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 748,206 834,644 1,037,415 961,660

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 567,780 599,820 403,167 -100 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

14,340 5,220 27,780 -100 % 0

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 14,520 -100 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 303,200 410,040 430,080 -100 % 0
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 38,440 45,600 45,600 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 965,760 1,102,680 921,147 0
รวมงบบุคลากร 965,760 1,102,680 921,147.08 0

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 100,000 -100 % 0

คาเชาบ้าน 26,000 0 0 0 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 1,750 5,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 26,000 1,750 105,000 0
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 35,800 5,500 40,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 12,548 4,632 25,000 -100 % 0
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม 16,000 145,800 450,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 64,348 155,932 515,000 0
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 9,962 0 0 0 % 0

วัสดุกอสร้าง 32,106.53 8,995 45,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 42,068.53 8,995 45,000 0
รวมงบดําเนินงาน 132,416.53 166,677 665,000 0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน 0 7,200 0 0 % 0

เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง 0 0 28,000 -100 % 0

ตู้เอกสารบานโลง 0 0 7,000 -100 % 0

โต๊ะทํางาน 0 12,000 0 0 % 0

พัดลมติดผนัง 0 0 3,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องปัมน้ํา(ไดโวสูบน้ํา) 0 11,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

กล้องถายภาพ ระบบดิจิตอล 12,500 0 0 0 % 0
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สาหรับงานสา
นักงาน 

15,500 16,000 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) 0 6,300 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ 

4,300 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 32,300 52,500 38,000 0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างตาง ๆ

กอสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านค้อใต้

0 0 11,400 -100 % 0

กอสร้างห้องเก็บเอกสารทางราชการ 0 0 549,000 -100 % 0

กอสร้างห้องน้ําศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชุม
พล

180,000 0 0 0 % 0

กอสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย

425,000 0 0 0 % 0

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ขุดลอกหนองโขย 0 330,000 0 0 % 0
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คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

ตอเติมอาคารที่ทําการองค์การบริหารสวน
ตําบลค้อใต้

0 0 253,000 -100 % 0

ปรับปรุงตอเติม/ซอมแซมบ้านพักข้า
ราชการ

0 117,000 0 0 % 0

ปรับปรุงที่ทําการองค์การบริหารสวนตําบล
ค้อใต้

0 280,000 0 0 % 0

ปรับปรุงระบบจายน้ําประปาหมูบ้านบ้าน
นาสมบูรณ์

0 198,000 0 0 % 0

ปรับปรุงระบบประปาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านค้อใต้

0 0 16,900 -100 % 0

ปรับปรุงศาลาประชาคมบ้านค้อใต้ 0 65,000 0 0 % 0

ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขามพัฒนา 68,000 0 0 0 % 0

ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านค้อใต้ 70,000 0 0 0 % 0

ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชุมพล 33,000 0 0 0 % 0

ปรับปรุงอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย

0 0 316,000 -100 % 0
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คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้แกเอกชน 
นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งกอ
สร้าง

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้แก
เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้
ได้มาซึ่งสิ่งกอสร้าง

0 17,660 50,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 776,000 1,007,660 1,196,300 0
รวมงบลงทุน 808,300 1,060,160 1,234,300 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 1,906,476.53 2,329,517 2,820,447.08 0
งานไฟฟ้าและประปา

งบดําเนินงาน
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 27,980 30,865 70,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 27,980 30,865 70,000 0
รวมงบดําเนินงาน 27,980 30,865 70,000 0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์กอสร้าง

กรรไกรตัดเหล็ก 0 0 1,500 -100 % 0
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ชุดทดสอบความข้นเหลวของคอนกรีต 
(SLUMP TEST)

7,500 0 0 0 % 0

เทปวัดระยะแบบสาย 0 2,500 0 0 % 0

บันไดอลูมิเนียม 0 0 13,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 7,500 2,500 14,500 0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง
ซอยบุญชูรวมสุข บ้านนาสมบูรณ์ ม. 8

0 0 298,000 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง
ซอยรวมพัฒนา บ้านขาม ม. 3

0 0 60,000 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง
ซอยรุงเรือง บ้านขาม ม. 3

0 0 97,000 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง
ซอยเรียบหนองบองใหญ บ้านขาม ม.3

0 0 100,000 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง
ซอยศิริวัฒนา บ้านขาม ม. 3

0 0 56,000 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง
ซอยสุขสัน บ้านขาม ม.3

0 0 75,000 -100 % 0
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กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง
ดอนปู่ตา - ห้วยกุดนางอ่ํา บ้านหนองแค ม
.2

0 0 384,000 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง
บ้านทาวัด-บ้านชุมพล บ้านทาวัด ม.7

0 0 363,000 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง
ประสิทธิ์รวมใจ บ้านขาม ม.3

0 0 60,000 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง
รอบหมูบ้านหนองโขย บ้านหนองโขย ม. 6

0 0 338,000 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง
สระแดง - วัดใหมบ้านหนองกุง บ้านชุมพล 
ม. 4

0 0 499,000 -100 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยคํา
เจริญ 14 หมูที่ 5

0 388,000 0 0 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยคํา
เจริญ 7 หมูที่ 5

448,000 0 0 0 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบุญชู
รวมสุข หมูที่ 8

0 138,000 0 0 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย กศน
.-วัดดงเงินทอง หมูที่ 4

394,000 0 0 0 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้าง
โรงเรียนบ้านขาม(ขามเขตวิทยาคาร) หมูที่ 
3

0 395,000 0 0 % 0
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กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง
ซอยทาวัด 1  บ้านทาวัด หมูที่ 7 

248,000 0 0 0 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน
หนองแค-ป่าช้า

0 186,000 0 0 % 0

กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบ
หมูบ้านทาวัด หมูที่ 7

0 340,000 0 0 % 0

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง สายทางหลัง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านค้อใต้ บ้านหนองแค 
ม. 2

0 0 65,000 -100 % 0

ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังสายบ้านชุม
พล-หนองกุง

0 46,000 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1,090,000 1,493,000 2,395,000 0
รวมงบลงทุน 1,097,500 1,495,500 2,409,500 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรบ้านชุม
พล-หนองโขย

0 341,390.1 0 0 % 0

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา ถนนเรียบห้วยวัง
เดือนห้า

0 0 60,000 -100 % 0

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ําถนนสายดงสําราญ 0 0 192,000 -100 % 0
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ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ําสายทางไปบ้านหนอง
โขย หมูที่ 6

39,345.03 0 0 0 % 0

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ําสายบ้านขาม
พัฒนา-บ้านนาสมบูรณ์-ดอนป่าก้าว

0 0 450,000 -100 % 0

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ําสายบ้านคําเจริญ-ชุม
พล

0 0 321,000 -100 % 0

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ําสายบ้านคํา
เจริญ-บ้านขาม

0 0 120,000 -100 % 0

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ําสายรอบหมูบ้านคํา
เจริญ ซอยชาติสยาม

0 0 24,000 -100 % 0

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ําสายวัดดงเงินทอง-วัด
ป่าแก้ว

0 0 252,000 -100 % 0

ขยายเขตไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านค้อ
ใต้

0 0 53,887 -100 % 0

ขยายเขตไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชุม
พล

0 0 26,643 -100 % 0

ขยายเขตไฟฟ้าแสงสวาง ถนนสายทาวัด-ชุม
พล

0 0 36,000 -100 % 0

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ําซอยรื่นรมย์ บ้าน
หนองแคสอง ม. 10

0 0 0 100 % 36,000
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ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ําสายบุญชูรวมสุข บ้าน
นาสมบูรณ์ ม. 8

0 0 0 100 % 132,000

รวมเงินอุดหนุน 39,345.03 341,390.1 1,535,530 168,000
รวมงบเงินอุดหนุน 39,345.03 341,390.1 1,535,530.06 168,000

รวมงานไฟฟ้าและประปา 1,164,825.03 1,867,755.1 4,015,030.06 168,000
งานสวนสาธารณะ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมถนนและสถาน
ที่ราชการขององค์การบริหารสวนตําบลค้อ
ใต้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหา
มงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

35,560 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 35,560 0 0 0
รวมงบดําเนินงาน 35,560 0 0 0

รวมงานสวนสาธารณะ 35,560 0 0 0
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 72,000 54,000 72,000 0 % 72,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการดําเนินงานกําจัดขยะอันตราย 0 0 20,000 -25 % 15,000

โครงการผลิตปุ๋ยจากขยะด้วยไส้เดือนดิน 0 0 0 100 % 11,200

โครงการรณรงค์กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล

21,100 20,886 25,000 -40 % 15,000

รวมค่าใช้สอย 93,100 74,886 117,000 113,200
รวมงบดําเนินงาน 93,100 74,886 117,000 113,200

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 93,100 74,886 117,000 113,200
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งานบําบัดน้ําเสีย
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล.รอบ
หมูบ้านหนองแคสอง หมูที่ 10

0 377,000 0 0 % 0

วางทอระบายน้ํา ซอยกํานัน บ้านค้อใต้ ม. 
1

0 0 259,000 -100 % 0

วางทอระบายน้ํา สายซอยทานตะวัน บ้าน
นาสมบูรณ์ ม. 8

0 0 107,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 377,000 366,000 0
รวมงบลงทุน 0 377,000 366,000 0

รวมงานบําบัดน้ําเสีย 0 377,000 366,000 0
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 3,199,961.56 4,649,158.1 7,318,477.14 281,200
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการฝึกอบรมอาชีพ 35,404 31,840 80,000 -15.65 % 67,479

โครงการ อบต.สัญจร/สนับสนุนการจัดทํา
แผนชุมชน

0 26,658 30,000 -14.67 % 25,600

โครงการการดําเนินงานตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

0 22,598 0 0 % 0

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 29,649 17,764 30,000 -34.33 % 19,700

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ 41,835 39,525 50,000 -20 % 40,000

โครงการสงเสริมการป้องกันและปราบ
ปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
บุคลากร อบต.ค้อใต้

0 0 0 100 % 20,000

โครงการสงเสริมสนับสนุนกิจการสภาเด็ก
และเยาวชน

0 0 10,000 -100 % 0

รณรงค์ยุติความรุนแรงตอเด็กและสตรี 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 106,888 138,385 210,000 182,779
รวมงบดําเนินงาน 106,888 138,385 210,000 182,779
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

ชุดเครื่องเสียงกลางแจ้งชุดเล็ก 49,500 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 49,500 0 0 0
รวมงบลงทุน 49,500 0 0 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในชุมชน

0 0 0 100 % 30,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 30,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 30,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 156,388 138,385 210,000 212,779
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 156,388 138,385 210,000 212,779
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการจัดการแขงขันกีฬา 112,300 10,000 50,000 0 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 112,300 10,000 50,000 50,000
ค่าวัสดุ

วัสดุกีฬา 87,494 0 90,000 -44.44 % 50,000

วัสดุดนตรี 11,800 0 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 99,294 0 90,000 50,000
รวมงบดําเนินงาน 211,594 10,000 140,000 100,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์

กลองชุด 11,000 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 11,000 0 0 0
รวมงบลงทุน 11,000 0 0 0

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 222,594 10,000 140,000 100,000
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 4,720 0 1,830 1,266.12 % 25,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการจัดงานประเพณีท้องถิ่น 33,200 0 35,000 -42.86 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 37,920 0 36,830 45,000
รวมงบดําเนินงาน 37,920 0 36,830 45,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

กิจกรรมงานเทศกาลสัปดาห์วันวิสาขบูชา 10,000 0 10,000 0 % 10,000

เงินอุดหนุนสวนราชการ

สักการะหลวงพอองค์ดํา งามล้ําประเพณี 
ชมของดีเมืองสวางแดนดิน

0 0 0 100 % 50,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

สักการะหลวงพอองค์ดํา  งามล้ําประเพณี 
ชมของดีเมืองสวางแดนดิน"

0 0 50,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 10,000 0 60,000 60,000
รวมงบเงินอุดหนุน 10,000 0 60,000 60,000
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รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 47,920 0 96,830 105,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 270,514 10,000 236,830 205,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 613,800

เงินประจําตําแหนง 0 0 0 100 % 42,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 655,800
รวมงบบุคลากร 0 0 0 655,800

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 100,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 110,000
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ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาใช้จายในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 28,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 21,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 49,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 159,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบลิ้นชัก 15 ชอง 0 0 0 100 % 8,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน 0 0 0 100 % 17,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 25,000
รวมงบลงทุน 0 0 0 25,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0 839,800
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งานก่อสร้าง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 653,220

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 475,800

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 1,153,020
รวมงบบุคลากร 0 0 0 1,153,020

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้แก
เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้
ได้มาซึ่งสิ่งกอสร้าง

0 0 0 100 % 40,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 375,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 415,000
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 100 % 40,000
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วัสดุกอสร้าง 0 0 0 100 % 29,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 69,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 484,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์กอสร้าง

เครื่องเจาะคอนกรีต 0 0 50,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 50,000 0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้าง
ตาง ๆ

ปรับปรุงอาคารที่ทําการ อบต.ค้อใต้ 0 0 0 100 % 354,000

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

กอสร้างถนน คสล.  สายสระแดง-วัดใหม
หนองกุง บ้านชุมพล ม. 4

0 0 0 100 % 310,000

กอสร้างถนน คสล. สายซอยบุญชูรวมสุข 
บ้านนาสมบูรณ์ ม. 8

0 0 0 100 % 170,000

กอสร้างถนน คสล. สายดอนปู่ตา-ห้วยกุด
นางอ่ํา บ้านหนองแค ม. 2

0 0 0 100 % 200,000
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กอสร้างถนน คสล. สายทาวัด – ชุมพล 
บ้านทาวัด ม. 7

0 0 0 100 % 290,000

กอสร้างถนน คสล. สายป่าช้า-ห้วยกุดนาง
อ่ํา บ้านหนองแค ม. 2

0 0 0 100 % 200,000

กอสร้างถนน คสล. สายสี่แยกทางเข้าหมู
บ้าน บ้านหนองแคสอง  ม. 10

0 0 0 100 % 40,000

กอสร้างถนน คสล. สายหนองแคสอง-บ้าน
โนนสะอาด บ้านหนองแคสอง  ม. 10

0 0 0 100 % 120,000

กอสร้างถนน คสล.รอบหมูบ้าน บ้านหนอง
โขย ม.6

0 0 0 100 % 350,000

วางทอระบายน้ํา คสล.พร้อมบอพัก  สาย
บ้านค้อใต้ - โรงเรียนบ้านค้อใต้ ม. 1

0 0 0 100 % 327,000

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

วางทอสงน้ําประปาภายในหมูบ้าน บ้านทา
วัด ม.7

0 0 0 100 % 60,000

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

ซอมแซมถนน คสล. ภายในหมูบ้าน บ้าน
ชุมพล ม. 4

0 0 0 100 % 88,000

ซอมแซมถนนลูกรัง สายทางบ้านหนองกุง
-อางห้วยทราย บ้านชุมพล  ม.4

0 0 0 100 % 252,000

ซอมแซมฝารางระบายน้ําภายในหมูบ้าน 
บ้านหนองแคสอง ม.10

0 0 0 100 % 24,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ซอมสร้างถนน Asphaltic Concrete 
สายกลางบ้าน บ้านขาม ม. 3

0 0 0 100 % 400,000

ซอมสร้างถนน Asphaltic Concrete 
สายกลางบ้าน บ้านขามพัฒนา ม. 9

0 0 0 100 % 400,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 3,585,000
รวมงบลงทุน 0 0 50,000 3,585,000

รวมงานก่อสร้าง 0 0 50,000 5,222,020
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 50,000 6,061,820

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 119,441.37 196,920 7.07 % 210,840

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 119,441.37 196,920 210,840
รวมงบบุคลากร 0 119,441.37 196,920 210,840
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบดําเนินงาน
ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 0 1,355 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0 1,355 10,000 10,000
รวมงบดําเนินงาน 0 1,355 10,000 10,000

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 0 120,796.37 206,920 220,840
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการสงเสริมอนุรักษ์ฟืนฟูสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาติ

0 0 0 100 % 10,000

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดําริฯ

0 0 0 100 % 20,000

โครงการอนุรักษ์ฟืนฟูสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

0 7,966 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 7,966 0 30,000
รวมงบดําเนินงาน 0 7,966 0 30,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

ขุดลอกสระแดง (ชวงที่ 2) บ้านคําเจริญ  ม
.5

0 0 0 100 % 399,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 399,000
รวมงบลงทุน 0 0 0 399,000

รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 0 7,966 0 429,000
รวมแผนงานการเกษตร 0 128,762.37 206,920 649,840

รวมทุกแผนงาน 29,947,557.45 32,111,555.02 40,000,000 41,000,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลคอใต

อําเภอสวางแดนดิน   จังหวัดสกลนคร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 41,000,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 11,921,400 บาท
งบกลาง รวม 11,921,400 บาท

งบกลาง รวม 11,921,400 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายสํานักงานประกันสังคม  เปนเงินประกันสังคมพนักงาน
จาง  โดยคํานวณรอยละ 5 ของคาจาง และเงินเพิ่มตางๆ เปนไป
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ตั้งจายจากเงินรายได

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายสมทบกองทุนเงินทดแทน  คํานวณตั้งจายจากคาจางทั้งปี
ของพนักงานจาง โดยคิดรอยละ 0.2  ตั้งจายจากเงินรายได

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 8,865,600 บาท

เพื่อจายเปนเบี้ยยังชีพผูสูงอายุในพื้นที่ตําบลคอใตที่มีสิทธิพึงไดรับ
ตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ จํานวน 1,161 คน เปนไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564 หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ที่ มท 0810.6/ว1430 ลงวันวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป

เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 2,056,800 บาท

เพื่อจายเปนเบี้ยยังชีพผูพิการในพื้นที่ตําบลคอใตที่มีสิทธิพึงไดรับ
ตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ จํานวน 213 คน เปนไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564 หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ที่ มท 0810.6/ว1430 ลงวันวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป
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เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเปนเบี้ยยังชีพผูป่วยเอดสในพื้นที่ตําบลคอใตผูมีสิทธิที่พึง
ไดรับตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ จํานวน 14 คน เปนไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564 หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ที่ มท 0810.6/ว1430 ลงวันวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป

เงินสํารองจาย จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจาย ในการบรรเทาสาธารณภัย  หรือ
กิจการ  เหตุการณที่ไมไดคาดการไวลวงหนา  เปนไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2564 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

รายจายตามขอผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 380,000 บาท

เพื่อจายสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ  คํานวณตั้งจายจาก
ประมาณการรายได  โดยคิดรอยละ 2  เปนไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวัน
ที่ 30 มิถุนายน 2564 ตั้งจายจากเงินรายได 

สมทบโครงการสรางเสริมสุขภาพเชิงรุกระดับตําบล จํานวน 130,000 บาท

เพื่อเปนเงินสมทบโครงการสรางเสริมสุขภาพเชิงรุกระดับ
ตําบล เปนเงินไมนอยกวารอยละ 40 คิดจากยอดเงินจัดสรร
จาก สปสช. ตั้งจายจากเงินรายได

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 7,004,740 บาท

งบบุคลากร รวม 5,432,040 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,587,980 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 514,080 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนนายกองคการบริหารสวนตําบลและรอง
นายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 2 คน ตั้งจายจากเงินราย
ได (สํานักปลัด)
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คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 50,550 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกองคการบริหาร
สวนตําบลและรองนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 2
คน ตั้งจายจากเงินรายได
(สํานักปลัด)

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 50,550 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษนายกองคการบริหารสวนตําบล
และรองนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 2 คน ตั้งจายจาก
เงินรายได (สํานักปลัด)

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนเลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด)

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 1,800,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนประธานสภาฯ รองประธาน
สภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 20
 คน ตั้งจายจากเงินรายได 
(สํานักปลัด)

คาตอบแทนอื่น จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนเลขานุการสภาองคการบริหารสวน
ตําบล ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด)

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,844,060 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,917,840 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบลตําแหนง ปลัด อบต.,รอง
ปลัด อบต.,หัวหนาสํานักงานปลัด อบต.,นักทรัพยากรบุคคล
ชํานาญการ,เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (สํานักปลัด) ตั้งจาย
จากเงินรายได
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 93,960 บาท

เพื่อจายเปนเงินตอบแทนพิเศษฯ ตําแหนงปลัด อบต.(นักบริหาร
ทองถิ่น) ระดับกลาง และเพื่อเปนคาครองชีพแกพนักงานสวน
ตําบลที่พึงไดตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการให
พนักงานสวนตําบล ลูกจาง พนักงานจางขององคการบริหารสวน
ตําบลไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2558 (สํานักปลัด) ตั้งจายจากเงินรายได

เงินประจําตําแหนง จํานวน 168,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงปลัด อบต.,รองปลัด อบต.และหัว
หนาสํานักปลัด อบต. (สํานักปลัด) ตั้งจายจากเงินรายได

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 581,040 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางไดแก คนตกแตง
สวน พนักงานขับรถยนต จํานวน 3 อัตรา และนักการ
ภารโรง (สํานักปลัด) ตั้งจายจากเงินรายได

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 83,220 บาท

เพื่อเปนคาครองชีพแกพนักงานสวนตําบลที่พึงไดตามประกาศ
คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่ว
ไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการใหพนักงานสวนตําบล ลูกจาง พนักงาน
จางขององคการบริหารสวนตําบลไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่ว
คราว (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 (สํานักปลัด) ตั้งจายจากเงินรายได

วันที่พิมพ : 23/9/2564  16:08:13 หนา : 4/66



งบดําเนินงาน รวม 1,509,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 530,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 450,000 บาท

1.เพื่อจายเปนคาประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษแก
พนักงานสวนตําบล พนักงานจางตามภารกิจ พนักงานจางทั่วไป
ในสังกัดสํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลคอ
ใต จํานวน 250,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได
2. เพื่อจายเปนคาตอบแทนเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานเลือกตั้งของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น เชน คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่น ประธานกรรมการและ
กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง อนุกรรมการหรือบุคคลที่ไดรับ
การแตงตั้งใหชวยเหลือในการปฏิบัติหนาที่ของผูอํานวยการเลือก
ตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนตน จํานวน 200,000
 บาท ตั้งจายจากเงินรายได

คาเชาบาน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อเปนเงินชวยเหลือคาเชาบาน คาเชาซื้อ  ของพนักงานสวน
ตําบล ในสังกัดสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลคอใต อําเภอ
สวางแดนดิน  จังหวัดสกลนคร  ซึ่งมีภูมิลําเนาอยูนอกพื้นที่และ
พึงเบิกไดตามสิทธิ (สํานักปลัด) ตั้งจายจากเงินรายได

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแกพนักงานสวน
ตําบล สังกัดสํานักปลัด ตั้งจายจากเงินรายได
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ค่าใช้สอย รวม 964,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 434,000 บาท

- คาใชจายในการฝึกอบรม ตั้งไว 424,000  บาท  
    เพื่อเปนคาใชจายในการฝึกอบรมและสัมมนาตางๆ เชน คาลง
ทะเบียน คาธรรมเนียม ฯลฯ สําหรับพนักงานสวนตําบล คณะผู
บริหาร เลขานุการ ประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล
 - คาโฆษณาและเผยแพร   ตั้งไว  10,000 บาท
     เพื่อจายเปนคาจางเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุ
กระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพตางๆ ฯลฯ 
 ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด)

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 30,000 บาท

-คาเลี้ยงรับรองในโอกาสตาง ๆ จํานวน 30,000 บาท
    เพื่อจายเปนคาอาหาร เครื่องดื่มตางๆ เครื่องใชในการเลี้ยง
รับรองและคาบริการอื่นๆ ซึ่งจําเปนตองจายในการประชุม ทั้งนี้
ใหรวมถึงผูเขารวมประชุมอื่นๆ และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
กับการประชุมฯ ในการประชุมสภาทองถิ่นหรือคณะ
กรรมการ หรือคณะอนุกรรมการฝ่ายตางๆ ที่ไดรับการแตงตั้งตาม
ระเบียบหรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุม
ระหวางองคการบริหารสวนตําบลกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น
อื่น ๆ หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือ
เอกชน ทั้งนี้ ใหคํานึงถึงความประหยัดและใหมีความเหมาะสม
ตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลง
วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 ตั้งจายจากเงินรายได  (สํานัก
ปลัด)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดิน
ทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ คาผานทางดวน
พิเศษ สําหรับพนักงานสวนทองถิ่น คณะผู
บริหาร เลขานุการ ประธานสภา เลขานุการสภา และสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล เปนไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจา
หนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ. 2561 ตามแผนพัฒนาตําบลสี่ปี (พ.ศ
.2561-2564) หนาที่ 55 ลําดับที่ 2 (สํานักงานปลัด อบต.) ตั้งจาย
จากเงินรายได

คาใชจายในการเลือกตั้ง จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการเลือกตั้งกรณีครบวาระ
หรือเลือกตั้งซอม นายกองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล เปนไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675 ลงวัน
ที่ 6 กรกฎาคม 2561 ตามแผนพัฒนาตําบลสี่ปี(พ.ศ
.2561-2564) หนาที่ 54 ลําดับที่ 7 ตั้งจายจากเงินรายได (สํานัก
ปลัด)

ค่าวัสดุ รวม 15,000 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ
ตางๆ เชน กระดาษเขียนโปสเตอร พูกันและสี ผาเขียนป้าย ป้าย
ไวนิล สื่อประชาสัมพันธตางๆ แผนซีดี ตั้งจายจากเงินราย
ได (สํานักปลัด)
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งบลงทุน รวม 63,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 63,700 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ตูเหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บาน จํานวน 17,700 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสารแบบ 2
 บาน จํานวน 3 หลัง คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ 
- มีมือจับชนิดบิด 
- มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
- คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.) ราคา
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ ฉบับ เดือน
ธันวาคม 2563 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2561 -2565
) เพิ่มเติมครั้งที่ 4 หนา 14 ลําดับที่ 3 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป (สํานักปลัด)

โตะทํางานพรอมเกาอี้ จํานวน 14,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อโตะทํางานขนาดไมนอย
กวา กวาง 57 ซม. ยาว 63 ซม. สูง 87 ซม. พรอม
เกาอี้ จํานวน 2 ชุด ไมมีระบุไวในราคามาตรฐานครุภัณฑ สํานัก
งบประมาณ ตั้งราคาตามทองตลาดทั่วไป เปนไปตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น(พ.ศ. 2561 -2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 4 หนา 14 ลําดับ
ที่ 4 ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด)

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

ชุดเครื่องเสียงติดรถยนต จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อชุดเครื่องเสียงติดรถ
ยนต คุณลักษณะดังนี้ 
- เครื่องขยายเสียงขนาด 110 วัตต ขึ้นไปรองรับบลูทูธ
(Bluetooth) จํานวน 1 ตัว
- ไมคโครโฟนพรอมสายยาว 10 เมตร จํานวน 2 ตัว
- ไมคโครโฟนพรอมสายยาว 4 เมตรขึ้นไป จํานวน 1 ตัว
- ลําโพงฮอรน 150 วัตต พรอมขาแขวน Horn Speaker 
จํานวน 4 ตัว ไมมีระบุไวในราคามาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบ
ประมาณ ตั้งราคาตามทองตลาดทั่วไป
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 4
 หนา 14 ลําดับที่ 5   ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักปลัด)
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ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน จํานวน 17,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงาน
สํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง  คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
-มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอย
กวา 3.1 GHz หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 
-หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม
นอยกวา 4 MB 
-มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
นอยกวา 4 GB 
-มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอย
กวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอย
กวา 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 
- ราคาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร  ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 กระ
ทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประกาศ ณ เมื่อวันที่ 12
 พฤษภาคม 2563 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-
2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 4 หนา 14 ลําดับที่ 1 ตั้งจายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป (สํานักปลัด)
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 246,080 บาท
งบบุคลากร รวม 226,080 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 226,080 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 226,080 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล ตําแหนงนัก
วิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ สํานักปลัดองคการบริหาร
สวนตําบลคอใต ตั้งจายจากเงินรายได

งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

ประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานขององคการบริหาร
สวนตําบล

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเปนคาจางบุคคลภายนอกประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
การปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบล ตั้งจายจากเงินราย
ได (สํานักปลัด)  

งานบริหารงานคลัง รวม 3,686,823 บาท
งบบุคลากร รวม 2,196,420 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,196,420 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,625,580 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบลตําแหนง ผูอํานวยการ
กองคลัง,นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ,เจาพนักงานจัดเก็บ
รายไดชํานาญงาน ,เจาพนักงานพัสดุชํานาญงาน,เจาพนักงานการ
เงินและบัญชีปฏิบัติงาน (กองคลัง) ตั้งจายจากเงินรายได

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 24,000 บาท

เพื่อเปนคาครองชีพแกพนักงานสวนตําบลที่พึงไดตามประกาศ
คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่ว
ไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการใหพนักงานสวนตําบล ลูกจาง พนักงาน
จางขององคการบริหารสวนตําบลไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่ว
คราว (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 ตั้งจายจากเงินรายได (กองคลัง)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงผูอํานวยการกองคลัง (กอง
คลัง) ตั้งจายจากเงินรายได
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 502,500 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางไดแก ผูชวยเจาพนักงาน
ธุรการ ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บราย
ได  (กองคลัง) ตั้งจายจากเงินรายได

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 2,340 บาท

เพื่อเปนคาครองชีพแกพนักงานจางตามภารกิจ พนักงานจางทั่ว
ไปทุกตําแหนงที่พึงไดตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
สวนตําบล เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการให
พนักงานสวนตําบล ลูกจาง พนักงานจางขององคการบริหารสวน
ตําบลไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2558 (กองคลัง) ตั้งจายจากเงินรายได

งบดําเนินงาน รวม 1,473,603 บาท
ค่าตอบแทน รวม 416,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 350,000 บาท

(1) เพื่อจายเปนคาประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษแก
พนักงานสวนตําบล พนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจางทั่ว
ไปในสังกัดกองคลัง องคการบริหารสวนตําบลคอ
ใต จํานวน 100,000 บาท
(2) เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนคณะกรรมการตางๆ ตาม พรบ
.จัดซื้อจัดจางฯ เชน คณะกรรมการเปิดซอง-ตรวจรับงานจางสอบ
ราคา/ประกวดราคา ชางควบคุมงาน เปนตน ที่ปฏิบัติหนาที่ตาม
คําสั่งองคการบริหารสวนตําบลคอใต จํานวน 250,000 บาท ตั้ง
จายจากเงินรายได (กองคลัง)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  สําหรับ
พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง อบต.คอใต ตั้งจายจากเงินราย
ได

คาเชาบาน จํานวน 36,000 บาท

เพื่อเปนเงินชวยเหลือคาเชาบาน คาเชาซื้อของพนักงานสวน
ตําบล ในสังกัดกองคลัง องคการบริหารสวนตําบลคอใต อําเภอ
สวางแดนดิน  จังหวัดสกลนคร  ซึ่งมีภูมิลําเนาอยูนอกพื้นที่และ
พึงเบิกไดตามสิทธิ (กองคลัง) ตั้งจายจากเงินรายได
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแกพนักงานสวน
ตําบล ตั้งจายจากเงินรายได (กองคลัง) 

ค่าใช้สอย รวม 415,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 158,000 บาท

- คาใชจายในการฝึกอบรม  ตั้งไว 36,000  บาท 
เพื่อเปนคาใชจายในการฝึกอบรมและสัมมนาตางๆเชนคาลง
ทะเบียน คาธรรมเนียม ฯลฯ สําหรับพนักงานสวนทองถิ่น และ
พนักงานจาง สังกัดกองคลังองคการบริหารสวนตําบลคอใต ตั้ง
จายจากเงินรายได 
- คาจางเหมาบริการ  ตั้งไว  80,000 บาท
   เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการตางๆ ในกิจการภายในตําบลคอ
ใต ซึ่งการนั้นอยูในความรับผิดชอบของผูรับจาง เชน คาจางเหมา
อัดรูป จางเหมาทําสวน คาจางเหมาพาหนะ ฯลฯ ตั้งจายจากเงิน
รายได (กองคลัง)
- คาเชาเครื่องถายเอกสาร  ตั้งไว  42,000  บาท
   เพื่อจายเปนคาเชาเครื่องถายเอกสารใชในกิจการขององคการ
บริหารสวนตําบลคอใต จํานวน 12 เดือนๆ ละ 3,500 บาท และ
คาบริการถายเอกสารสวนเกินสัญญาเชา (ถามี) ตั้งจายจากเงิน
รายได (กองคลัง) 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 27,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดิน
ทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ คาผานทางดวน
พิเศษ สําหรับขาราชการสวนทองถิ่น  และพนักงานจางสังกัดกอง
คลัง เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายใน
การเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2558 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ตามแผนพัฒนา
ตําบลสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หนาที่ 55 ลําดับที่ 2 ตั้งจายจากเงิน
รายได
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พัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายไดโดยการจัดทํา ปรับขอมูล
แผนที่ภาษี

จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บราย
ไดโดยการจัดทําปรับขอมูลแผนที่ภาษี เปนตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนมากที่ มท 0808.2/ว3028 ลงวัน
ที่ 6 มิถุนายน 2561 เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2550 หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.3/ว462 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ 2551 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว67 ลงวัน
ที่ 9 มกราคม 2555 หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ที่ มท 0808.3/ว483 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ 2561 เปนไป
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา 72 ลําดับที่ 1 ตั้ง
จายจากเงินรายได (กองคลัง)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือครุภัณฑ  เชน เครื่อง
คอมพิวเตอร เครื่องพิมพ เครื่องปรับอากาศ เครื่องโทรสาร  รถ
ยนต รถบรรทุกน้ํา รถจักรยานยนต  เครื่องตัดหญา เครื่องสูบ
น้ํา  เปนตน ตั้งจายเงินรายได (กองคลัง)

ค่าวัสดุ รวม 337,603 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายใหไดมาซึ่งวัสดุ สิ่งของ เครื่องใชสํานัก
งาน เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา  แบบพิมพ ตรายาง น้ํา
ดื่ม ธงชาติ สิ่งพิมพที่ไดจากการจาง ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได 

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 7,603 บาท

เพื่อเปนคาวัสดุที่เกี่ยวเนื่องกับงานครัว เชนแกวน้ํา แกว
กาแฟ ถวยชาม ไมกวาด เปนตน  ที่ใชภายในกิจการองคการ
บริหารสวนตําบลคอใต ตั้งจายจากเงินรายได 

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะ เชน แบตเตอรี่  ยางนอก ยาง
ใน  หัวเทียน อะไหลตางๆ เปนตน ตั้งจายจากเงินรายได (กอง
คลัง)
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่นสําหรับรถยนต
สวนกลาง รถยนตเอนกประสงค รถบริการหนวยการแพทยฉุก
เฉิน รถกระเชาไฟฟ้า รถจักรยานยนต เครื่องสูบน้ํา เครื่องตัด
หญา เปนตน ที่ใชในการปฏิบัติราชการ ตั้งจายจากเงินรายได

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชนแผนหรือจานบันทึก
ขอมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ แผนกรองแสง แป้น
พิมพ เมนบอรด เครื่องอานและบันทึกขอมูลตางๆ เปนตน ตั้งจาย
จากเงินรายได (กองคลัง)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 305,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายการไฟฟ้าสวนภูมิภาค สาขาสวางแดนดิน เปนคาไฟฟ้า
สําหรับองคการบริหารสวนตําบลคอใต  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องคการบริหารสวนตําบลคอใต และกิจการที่อยูในความรับผิด
ชอบขององคการบริหารสวนตําบลคอใต ตั้งจายจากเงินราย
ได (กองคลัง)

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาน้ําประปาสําหรับองคการบริหารสวนตําบลคอ
ใต  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบลคอใต และ
กิจการที่อยูในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลคอ
ใต ตั้งจายจากเงินรายได (กองคลัง)

คาบริการโทรศัพท จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาหมายเลขโทรศัพท  คาโทรศัพท รวมถึงคาโทร
สาร ขององคการบริหารสวนตําบลคอใต ตั้งจายจากเงินราย
ได (กองคลัง)

คาบริการไปรษณีย จํานวน 3,000 บาท

เพื่อเปนคาจัดซื้อดวงตราไปรษณีย  อากรตางๆ  คาบริการสง
ไปรษณีย คาสงธนาณัติ เปนตน ตั้งจายจากเงินรายได (กองคลัง)
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 120,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบอินเทอรเน็ต (Internet) 
และคาสื่อสารอื่นๆ รวมถึงคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการดัง
กลาว และคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการขององคการ
บริหารสวนตําบลคอใต ตั้งจายจากเงินรายได (กองคลัง)

คาเชาพื้นที่เว็บไซต และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของ จํานวน 12,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายเกี่ยวกับคาบริการเว็บไซตขององคการบริหาร
สวนตําบลคอใต ตั้งจายจากเงินรายได (กองคลัง)

งบลงทุน รวม 16,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 16,800 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ตูเหล็กบานเลื่อนกระจก จํานวน 16,800 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อตูเหล็กบานเลื่อนแบบ
กระจก จํานวน 3 หลัง ขนาดกวาง 120 ซม. ลึก 45 ซม. สูง 90
 ซม. ไมมีระบุไวในราคามาตรฐานครุภัณฑสํานักงบประมาณ ตั้ง
ตามราคาทองตลาดทั่วไป เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
. 2561 -2565) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 4 หนา15 ลําดับที่ 6 ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองคลัง)

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 355,320 บาท
งบบุคลากร รวม 355,320 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 355,320 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 355,320 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบลตําแหนง นักวิชาการ
ตรวจสอบภายใน(หนวยตรวจสอบภายใน) ตั้งจายจากเงินรายได

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 763,320 บาท

งบบุคลากร รวม 489,420 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 489,420 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 297,900 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบลตําแหนง เจาพนักงาน
ป้องกันปฏิบัติงาน (สํานักปลัด) ตั้งจายจากเงินรายได
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 24,000 บาท

เพื่อเปนคาครองชีพแกพนักงานสวนตําบลที่พึงไดตามประกาศ
คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่ว
ไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการใหพนักงานสวนตําบล ลูกจาง พนักงาน
จางขององคการบริหารสวนตําบลไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่ว
คราว (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 (สํานักปลัด) ตั้งจายจากเงินรายได

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 167,520 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางไดแก ผูชวยเจาพนักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สํานักปลัด) ตั้งจายจากเงินราย
ได

งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการป้องกันและแกไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินการป้องกันและแกไขปัญหา
อุบัติเหตุทางถนน  ทั้งในชวงปกติและชวงเทศกาล เปนไปดวย
ความเรียบรอย ลดการสูญเสียชีวิตและทรัพยสินของประชาชนที่
เกิดอุบัติเหตุไดอยางยั่งยืน เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 1346 ลงวัน
ที่ 29 มีนาคม 2562,หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
ที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 1464 ลงวันที่ 5 เมษายน 2562 เปนไป
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนาที่ 66 ลําดับที่ 4 ตั้ง
จายจากเงินรายได (สํานักปลัด)
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งบลงทุน รวม 236,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 236,900 บาท
ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

โทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV จํานวน 8,900 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อโทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) 
แบบ Smart TV  จํานวน 1 เครื่อง สําหรับใชในงานรักษาความ
ปลอดภัย ติดตั้งภายในอาคารที่ทําการ อบต.คอใต คุณลักษณะ
พื้นฐานดังนี้
- ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล
- ขนาดจอภาพ 40 นิ้ว
- แสดงภาพดวยหลอดภาพ แบบ LED Backlight
- สามารถเชื่อมตออินเตอรเน็ตได(Smart TV)
- ชองตอ HDMI ไมนอยกวา 2 ชอง เพื่อการเชื่อมตอสัญญาณภาพ
และเสียง
- ชองตอ USB ไมนอยกวา 1 ชอง รองรับไฟลภาพ เพลง และ
ภาพยนตร
- มีตัวรับสัญญาณดิจิตอล (Digital) ในตัว ราคาตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2563
 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น เพิ่มเติมครั้งที่ 4 หนา16 ลําดับ
ที่ 12 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักปลัด)

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

กลองโทรทัศนวงจรปิดชนิดเครือขาย แบบมุมมองคงที่สําหรับติดตั้ง
ภายนอกอาคาร

จํานวน 108,000 บาท

1.กลองโทรทัศนวงจรปิดชนิดเครือขาย แบบมุมมองคงที่สําหรับ
ติดตั้งภายนอกอาคาร  ตั้งไว 88,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อกลองโทรทัศนวงจรปิดชนิด
เครือขาย แบบมุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สําหรับ
ใชในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่น ๆ จํานวน 4
 ตัว ติดตั้งภายในบานหนองแคสอง ม.10 คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไมนอยกวา 1,920x1,080 pixel 
หรือไมนอยกวา 2,073,600 pixel
- มี frame rate ไมนอยกวา 25 ภาพตอ
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วินาที (frame per second)
- ใชเทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-
off Removable (ICR) สําหรับการบันทึกภาพไดทั้งกลางวันและ
กลางคืนโดยอัตโนมัติ
- มีความไวแสงนอยสุด ไมมากกวา 0.2 LUX สําหรับการแสดง
ภาพสี (Color) และไมมากกวา 0.03 LUX สําหรับการแสดงภาพ
ขาวดํา (Black/White)
- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไมนอยกวา 1/3 นิ้ว
- มีผลตางคาความยาวโฟกัสต่ําสุดกับคาความยาวโฟกัสสูงสุดไม
นอยกวา 4.5 มิลลิเมตร
- สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหว
อัตโนมัติ (Motion Detection) ได
- สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกตางของแสง
มาก (Wide Dynamic Range หรือ Super
Dynamic Range) ได
- สามารถสงสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงไดอยางนอย 2
 แหลง
- ไดรับ
มาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)
- สามารถสงสัญญาณภาพไดตามมาตรฐาน H.264 เปนอยางนอย
- สามารถใชงานตามโปรโตคอล (Protocol) IPv4 และ IPv6 ได
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา และ สามารถ
ทํางานไดตามมาตรฐาน IEEE 802.3af 
หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในชองเดียวกันได
- สามารถใชงานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS, “NTP 
หรือ SNTP”, SNMP , RTSP , IEEE802.1X ไดเปน
อยางนอย
- มีชองสําหรับบันทึกขอมูลลงหนวยความจําแบบ SD Card 
หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card
- ตองมี Software Development Kit (SDK) 
หรือ Application Programming Interface (API) ที่มี
ลิขสิทธิ์ถูกตอง
- ไดรับมาตรฐานดานความปลอดภัยตอผูใชงาน
- ผูผลิตตองไดรับมาตรฐานดานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม
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- ผูผลิตตองไดรับมาตรฐานดานการบริหารจัดการหรือบริหารงาน
ที่มีคุณภาพ
ราคาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกลอง
โทรทัศนวงจรปิด ฉบับเดือนมิถุนายน 2564 เปนไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 4 หนา15 ลําดับ
ที่ 11 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

2. อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย ตั้งไว 20,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้ออุปกรณบันทึกภาพผานเครือ
ขาย (Network Video Recorder) แบบ 4 ชอง จํานวน 4
 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- เปนอุปกรณที่ผลิตมาเพื่อบันทึกภาพจากกลองโทรทัศนวงจรปิด
โดยเฉพาะ
- สามารถบันทึกและบีบอัดภาพไดตามมาตรฐาน MPEG4
 หรือ H.264 หรือดีกวา
- ไดรับ
มาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- สามารถทํางานไดตามมาตรฐาน IEEE 802.3af 
หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในชองเดียวกัน
ได จํานวนไมนอยกวา 4 ชอง
- สามารถบันทึกภาพและสงภาพเพื่อแสดงผลที่ความละเอียดของ
ภาพสูงสุดไมนอยกวา 1,920x1,080 pixel หรือไมนอย
กวา 2,073,600 pixel
- สามารถใชงานกับมาตรฐาน “HTTP 
หรือ HTTPS” , SMTP, “NTP หรือ SNTP”, SNMP , RTSP ได
เปนอยางนอย
- มีหนวยจัดเก็บขอมูลสําหรับกลองวงจรปิดโดย
เฉพาะ (Surveillance Hard Disk) ชนิด SATA ขนาดความจุรวม
ไมนอยกวา 8 TB
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB จํานวนไมนอยกวา 2
 ชอง
- สามารถใชงานตามโปรโตคอล (Protocol) IPv4 และ IPv6 ได
- ตองมี Software Development Kit (SDK) 
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หรือ Application Programming Interface (API) ที่มีลิขสิทธิ์
ถูกตอง
- สามารถแสดงภาพที่บันทึกจากกลองโทรทัศนวงจรปิดผานระบบ
เครือขายได
- ผูผลิตตองไดรับมาตรฐานดานการบริหารจัดการหรือบริหารงาน
ที่มีคุณภาพ
ราคาตามเกณฑราคาทองตลาดทั่วไป เปนไปตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติมครั้งที่ที่ 4 หนา 16 ลําดับที่ 11 ตั้ง
จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักปลัด)

กลองโทรทัศนวงจรปิดชนิดเครือขาย แบบมุมมองคงที่สําหรับติดตั้ง
ภายในอาคาร

จํานวน 32,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อกลองโทรทัศนวงจรปิดชนิด
เครือขาย แบบมุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายในอาคาร สําหรับใช
ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่น ๆ จํานวน 2 ตัว ติด
ตั้งภายในอาคารที่ทําการ อบต.คอใต คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไมนอยกวา 1,920x1,080 pixel 
หรือไมนอยกวา 2,073,600 pixel
- มี frame rate ไมนอยกวา 25 ภาพตอ
วินาที (frame per second)
- ใชเทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-
off Removable (ICR) สําหรับการบันทึกภาพไดทั้งกลางวันและ
กลางคืนโดยอัตโนมัติ
- มีความไวแสงนอยสุด ไมมากกวา 0.2 LUX สําหรับการแสดง
ภาพสี (Color) และไมมากกวา 0.03 LUX สําหรับการแสดงภาพ
ขาวดํา (Black/White)
- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไมนอยกวา 1/3 นิ้ว
- มีผลตางคาความยาวโฟกัสต่ําสุดกับคาความยาวโฟกัสสูงสุดไม
นอยกวา 4.5 มิลลิเมตร
- สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหว
อัตโนมัติ (Motion Detection) ได
- สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกตางของแสง
มาก (Wide Dynamic Range หรือ Super
Dynamic Range) ได
- สามารถสงสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงไดอยางนอย 2

วันที่พิมพ : 23/9/2564  16:08:13 หนา : 20/66



 แหลง
- ไดรับ
มาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)
- สามารถสงสัญญาณภาพไดตามมาตรฐาน H.264 เปนอยางนอย
- สามารถใชงานตามโปรโตคอล (Protocol) IPv4 และ IPv6 ได
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา และ สามารถ
ทํางานไดตามมาตรฐาน IEEE 802.3af 
หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในชองเดียวกันได
- สามารถใชงานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS, “NTP 
หรือ SNTP”, SNMP , RTSP , IEEE802.1X ไดเปน
อยางนอย
- มีชองสําหรับบันทึกขอมูลลงหนวยความจําแบบ SD Card 
หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card
- ตองมี Software Development Kit (SDK) 
หรือ Application Programming Interface (API) ที่มี
ลิขสิทธิ์ถูกตอง
- ไดรับมาตรฐานดานความปลอดภัยตอผูใชงาน
- ผูผลิตตองไดรับมาตรฐานดานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม
- ผูผลิตตองไดรับมาตรฐานดานการบริหารจัดการหรือบริหารงาน
ที่มีคุณภาพ
ราคาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกลอง
โทรทัศนวงจรปิดฉบับเดือนมิถุนายน
 2564 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม
ครั้งที่ 4 หนา15 ลําดับที่ 9 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานัก
ปลัด )

กลองโทรทัศนวงจรปิดชนิดเครือขายแบบมุมมองคงที่ สําหรับติดตั้ง
ภายนอกอาคาร

จํานวน 66,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อกลองโทรทัศนวงจรปิดชนิด
เครือขายแบบมุมมองคงที่ สําหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สําหรับ
ใชในงานรักษาความปลอดภัยและงานอื่น ๆ จํานวน 3 ตัว ติดตั้ง
ภายในบริเวณที่ทําการ อบต.คอใต คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไมนอยกวา 1,920x1,080 pixel 
หรือไมนอยกวา 2,073,600 pixel
- มี frame rate ไมนอยกวา 25 ภาพตอ
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วินาที (frame per second)
- ใชเทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-
off Removable (ICR) สําหรับการบันทึกภาพไดทั้งกลางวันและ
กลางคืนโดยอัตโนมัติ
- มีความไวแสงนอยสุด ไมมากกวา 0.2 LUX สําหรับการแสดง
ภาพสี (Color) และไมมากกวา 0.03 LUX สําหรับการแสดงภาพ
ขาวดํา (Black/White)
- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไมนอยกวา 1/3
- มีผลตางคาความยาวโฟกัสต่ําสุดกับคาความยาวโฟกัสสูงสุดไม
นอยกวา 4.5 มิลลิเมตร
- สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหว
อัตโนมัติ (Motion Detection) ได
- สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกตางของแสง
มาก (Wide Dynamic Range หรือ Super
Dynamic Range) ได
- สามารถสงสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงไดอยางนอย 2
 แหลง
- ไดรับ
มาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)
- สามารถสงสัญญาณภาพไดตามมาตรฐาน H.264 เปนอยางนอย
- สามารถใชงานตามโปรโตคอล (Protocol) IPv4 และ IPv6 ได
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา และ สามารถทํางานไดตาม
มาตรฐาน IEEE 802.3af 
หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในชองเดียวกันได
- ตัวกลองไดมาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณเพิ่มเติมสําหรับหุม
กลอง (Housing) ที่ไดมาตรฐาน IP66
- สามารถทํางานไดที่อุณหภูมิ -10 องศา ถึง 50 องศา เปนอยาง
นอย
- สามารถใชงานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS, “NTP 
หรือ SNTP”, SNMP , RTSP , IEEE802.1X ได
เปนอยางนอย
- มีชองสําหรับบันทึกขอมูลลงหนวยความจําแบบ SD Card 
หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card
- ตองมี Software Development Kit (SDK) 
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หรือ Application Programming Interface (API) ที่มี
ลิขสิทธิ์ถูกตอง
- ไดรับมาตรฐานดานความปลอดภัยตอผูใชงาน
- ผูผลิตตองไดรับมาตรฐานดานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม
- ผูผลิตตองไดรับมาตรฐานดานการบริหารจัดการหรือบริหารงาน
ที่มีคุณภาพ
ราคาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกลอง
โทรทัศนวงจรปิด ฉบับเดือนมิถุนายน 2564 เปนไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2561 เพิ่มเติมครั้งที่ 4 หนา15 ลําดับ
ที่ 8 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักปลัด )

อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย (Network Video Recorder) จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้ออุปกรณบันทึกภาพผานเครือ
ขาย (Network Video Recorder) แบบ 8 ชอง จํานวน 1
 เครื่อง ติดตั้งภายในอาคารที่ทําการ อบต.คอใต คุณลักษณะพื้น
ฐานดังนี้
- เปนอุปกรณที่ผลิตมาเพื่อบันทึกภาพจากกลองโทรทัศนวงจรปิด
โดยเฉพาะ
- สามารถบันทึกและบีบอัดภาพไดตามมาตรฐาน MPEG4
 หรือ H.264 หรือดีกวา
- ไดรับ
มาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- สามารถทํางานไดตามมาตรฐาน IEEE 802.3af 
หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในชองเดียวกัน
ได จํานวนไมนอยกวา 8 ชอง
- สามารถบันทึกภาพและสงภาพเพื่อแสดงผลที่ความละเอียดของ
ภาพสูงสุดไมนอยกวา 1,920x1,080 pixel หรือไมนอย
กวา 2,073,600 pixel
- สามารถใชงานกับมาตรฐาน “HTTP 
หรือ HTTPS” , SMTP, “NTP หรือ SNTP”, SNMP , RTSP ได
เปนอยางนอย
- มีหนวยจัดเก็บขอมูลสําหรับกลองวงจรปิดโดย
เฉพาะ (Surveillance Hard Disk) ชนิด SATA ขนาดความจุรวม
ไมนอยกวา 8 TB
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- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB จํานวนไมนอยกวา 2
 ชอง
- สามารถใชงานตามโปรโตคอล (Protocol) IPv4 และ IPv6 ได
- ตองมี Software Development Kit (SDK) 
หรือ Application Programming Interface (API) ที่มีลิขสิทธิ์
ถูกตอง
- สามารถแสดงภาพที่บันทึกจากกลองโทรทัศนวงจรปิดผานระบบ
เครือขายได
- ผูผลิตตองไดรับมาตรฐานดานการบริหารจัดการหรือบริหารงาน
ที่มีคุณภาพ
ราคาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกลอง
โทรทัศนวงจรปิด ฉบับเดือนมิถุนายน 2564 เปนไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติมครั้งที่ที่ 4 หนา 16
 ลําดับที่ 10 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักปลัด)

งบเงินอุดหนุน รวม 7,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 7,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

ศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น

จํานวน 7,000 บาท

เพื่ออุดหนุนองคการบริหารสวนตําบลสวางแดนดิน ตามโครงการ
ศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น อําเภอสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร ตามหนังสือ
องคการบริหารสวนตําบลสวางแดนดิน ที่ สน 74801/ว 192 ลง
วันที่ 15 มิถุนายน 2564 เปนไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6
 มิถุนายน 2561 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565
 เพิ่มเติมครั้งที่ 4 หนา 10 ลําดับที่ 1 ตั้งจายจากเงินรายได (สํานัก
ปลัด)     
    

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 130,400 บาท
งบดําเนินงาน รวม 130,400 บาท

ค่าตอบแทน รวม 100,000 บาท
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คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไปของผู
ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคการบริหารสวนตําบลคอ
ใต ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือรักษาความสงบ
เรียบรอยของประชาชนตามกฎหมายอันดําเนินการตามภารกิจ
อํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว7271 ลงวัน
ที่ 26 ธันวาคม 2560 

ค่าใช้สอย รวม 25,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการฝึกอบรมซอมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย การแกไข
ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมซอมแผน
ป้องกันและระงับอัคคีภัย การแกไขปัญหาไฟป่าและหมอก
ควัน เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0891.4/ว 2360 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 ,หนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว
 453 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2558 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
.2561-2565 หนาที่ 66 ลําดับที่ 7 ตั้งจายจากเงินรายได (สํานัก
ปลัด)

ค่าวัสดุ รวม 5,400 บาท
วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 5,400 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง  ประกอบดวย 
1.ไมตบไฟ มีขนาด 12 x 12 นิ้ว จํานวน 6 อันๆ ละ 450 บาท  
2. ครอบดับไฟ  จํานวน 6 อันๆ ละ 450 บาท
ไมมีระบุไวในราคามาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ ตั้งราคา
ตามทองตลาดทั่วไป ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด)     
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งานจราจร รวม 24,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 24,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 24,000 บาท
วัสดุจราจร จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อป้ายสามเหลี่ยมหยุดตรวจ ชนิด
โปรง จํานวน 2 ป้ายๆ ละ 12,000 บาท เพื่อใชในกิจการของ
องคการบริหารสวนตําบล มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- ป้ายหยุดตรวจ ขนาด 45 เซนติเมตร อลูมิเนียม 2
 มิลลิเมตร สะทอนแสงหนา-หลัง 2 แผน
- หลอดไฟฟลูออเรสเซนต 36 วัตต 2 หลอด พรอมโครงครอบ
พลาสติก 2 ชุด
- ไฟหมุนฉุกเฉิน ขนาด 6 นิ้ว สีแดงและสีสม (เหลือง) 1 ดวง
- หมอแปลงไฟใชไดทั้งไฟแบตเตอรี่และไฟบาน
- ขนาดความสูงวัดจากพื้นถึงยอดไฟ 157 เซนติเมตร ความกวาง
วัดจากลอ 125 เซนติเมตร ความหนาวัดจากลอ 54 เซนติเมตร 
ไมมีระบุไวในราคามาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ ตั้งราคา
ตามทองตลาดทั่วไป ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด)     

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,298,520 บาท

งบบุคลากร รวม 886,620 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 886,620 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 834,840 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล ตําแหนงผูอํานวย
การกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นักวิชาการศึกษาปฏิบัติ
การ เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  สังกัดกองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ตั้งจายจากเงินรายได  

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 9,780 บาท

เพื่อเปนคาครองชีพแกพนักงานสวนตําบลที่พึงไดตามประกาศ
คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่ว
ไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการใหพนักงานสวนตําบล ลูกจาง พนักงาน
จางขององคการบริหารสวนตําบลไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่ว
คราว (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 (กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม) ตั้งจายจากเงินรายได
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาประจําตําแหนง ผูอํานวยการกองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ตั้งจายจากเงินรายได  (กองการ
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ) 

งบดําเนินงาน รวม 347,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 200,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจายเปนคาประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษแกพนักงาน
สวนตําบล  พนักงานครูสวนตําบล บุคลากรทางการศึกษา และ
พนักงานจางตามภารกิจ  สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม  องคการบริหารสวนตําบลคอใต  ตั้งจายจากเงินราย
ได     

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแกพนักงานสวน
ตําบล สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตั้งจายจากเงิน
รายได     

ค่าใช้สอย รวม 147,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 44,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการฝึกอบรมและสัมมนาตางๆ เชน คาลง
ทะเบียน คาธรรมเนียม ฯลฯ สําหรับพนักงานสวนตําบล พนักงาน
ครู บุคลากรทางการศึกษาและพนักงานจาง ตั้งจายจากเงินราย
ได (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)     
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 50,000 บาท

(1) คาใชจายในการเตรียมรับเสร็จ  ตั้งไว 25,000 บาท
  เพื่อเปนคาใชจายในการเตรียมรับเสด็จของพระบรมวงศานุ
วงศ เชน จัดตั้งซุมรับเสด็จ  ประดับตกแตงสถานที่เฉลิมพระ
เกียรติ  และ อื่นๆ
(2) คาใชจายในการจัดงานรัฐพิธีตางๆ  ตั้งไว  25,000 บาท
  เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดนิทรรศการ  ประกวดการแขง
ขัน พิธีการเปิดการอาคารตางๆ และจัดงานวันสําคัญ
ตางๆ เชน วันปิยะมาหาราช  วันเฉลิมพระชนพรรษา วันแมแหง
ชาติ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได (กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

กิจกรรมการประชาสัมพันธ เชิญชวน อํานวยความสะดวกรวมงานรัฐ
พิธี

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายการจัดกิจกรรมในการประชาสัมพันธ เชิญ
ชวน หรืออํานวยความสะดวกใหกับประชาชนเพื่อรวมงานรัฐพิธี
และพระราชพิธีตางๆ เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา
และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2559 ประกอบกับหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวัน
ที่ 6 มิถุนายน 2561 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หนาที่ 70 ลําดับที่ 3 ตั้งจายจากเงินรายได (กอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)     
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คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 33,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ เชนคาเบี้ยเลี้ยงเดิน
ทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ คาผานทางดวน
พิเศษ สําหรับพนักงานสวนทองถิ่น บุคลากรทางการ
ศึกษา พนักงานจางตามภารกิจ เปนไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจา
หนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ. 2561 ตามแผนพัฒนาตําบลสี่ปี (พ.ศ
.2561-2564) หนาที่ 55 ลําดับที่ 2 ตั้งจายจากเงินรายได ( กอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม )     

งบลงทุน รวม 29,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 29,900 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ตูเหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บาน จํานวน 5,900 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสารแบบ 2
 บาน จํานวน 1 หลัง คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ 
- มีมือจับชนิดบิด 
- มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
- คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.) ราคา
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ ฉบับ เดือน
ธันวาคม 2563 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2561 -2565
) เพิ่มเติมครั้งที่ 4 หนา 17 ลําดับที่ 15 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)

โตะทํางานพรอมเกาอี้ จํานวน 7,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อโตะทํางาน ขนาดไมนอย
กวา กวาง 57 ซม. ยาว 63 ซม. สูง 87 ซม. พรอม
เกาอี้ จํานวน 1 ชุด ไมมีระบุไวในราคามาตรฐานครุภัณฑ สํานัก
งบประมาณ ตั้งราคาตามทองตลาดทั่วไป เปนไปตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 4 หนา 17 ลําดับ
ที่ 16 ตั้งจายจากเงินรายได (กองการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม)
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ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน จํานวน 17,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงาน
สํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง  คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
-มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอย
กวา 3.1 GHz หรือดีกวา จานวน 1 หนวย 
-หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม
นอยกวา 4 MB 
-มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
นอยกวา 4 GB 
-มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอย
กวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอย
กวา 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 
- ราคาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร  ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 กระ
ทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประกาศ ณ เมื่อวันที่ 12
 พฤษภาคม 2563 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-
2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 4 หนา 17 ลําดับที่ 18 ตั้งจายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)
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งบเงินอุดหนุน รวม 35,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 35,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

การจัดงานรัฐพิธี จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนเทศบาลตําบลสวางแดนดิน ตามโครงการ
ขอรับการสนับสนุนการจัดงานรัฐพิธี ตามมติที่ประชุมผูบริหาร
องคกรปกครองสวนทองถิ่นอําเภอสวางแดนดิน
ตามหนังสือเทศบาลตําบลสวางแดนดิน ที่ สน 52101/ว 344 ลง
วันที่ 18 มิถุนายน 2564 ตั้งจายจากเงินรายได (กองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)     
     

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 6,120,858 บาท
งบบุคลากร รวม 2,274,480 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,274,480 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,494,360 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล พนักงานครูสวน
ตําบล ตําแหนงครูผูชวย ครู คศ.1,ครู คศ.2 สังกัดกองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

เงินวิทยฐานะ จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินวิทยฐานะ ตําแหนง ครูชํานาญการ (คศ.2) ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ) 

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 696,120 บาท

เพื่อจายเปนคาจางพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนงผูชวยครูดูแล
เด็ก จํานวน 4 คน  ตั้งจายจากเงินราย
ได จํานวน  178,080 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป จํานวน  518,040  บาท
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งบดําเนินงาน รวม 1,964,778 บาท
ค่าใช้สอย รวม 892,350 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการจัดกิจกรรมวิชาการ จํานวน 25,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมทางวิชาการ ในดานการ
ศึกษา พัฒนาความรูประสบการณในการเรียนการสอนในขอบ
ขายอํานาจหนาที่ เปนไปตามเปนไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงานการจัดการ
แขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หนาที่ 32 ลําดับที่ 6 ตั้งจายจากเงินรายได (กอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)     
     

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 842,350 บาท

1. คาอาหารอาหารกลางวันสําหรับเด็ก   ตั้งไว  576,240  บาท
เพื่อเปนคาจางเหมาประกอบอาหารกลางวันสําหรับเด็กภายใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 แหง  จากขอมูลเด็ก ณ วันที่ 10
 มิถุนายน 2564 อัตราคนละ 21 บาท จํานวน 245 วัน ดังนี้
-ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานคอใต จํานวน 28 คน  เปนเงิน 144,060
 บาท
-ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานขามพัฒนา จํานวน 46 คน  เปน
เงิน 236,670 บาท
-ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานชุมพล จํานวน 38 คน  เปนเงิน 195,510
 บาท
2. เงินสนับสนุนคาจัดการเรียนการสอน ตั้งไว  190,400 บาท 
เพื่อจายเปนคาจัดการเรียนการสอน รายหัว จํานวน 1,700
 บาท/คน สําหรับเด็กอายุ 2-5 ปี ภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 3
 แหง 
-ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานคอใต จํานวน 28 คน  เปนเงิน 47,600
 บาท
-ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานขามพัฒนา จํานวน 46 คน  เปน
เงิน 78,200 บาท

วันที่พิมพ : 23/9/2564  16:08:13 หนา : 32/66



-ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานชุมพล จํานวน 38 คน  เปนเงิน 64,600
 บาท
3. คาใชจายสนับสนุนการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก ตั้งไว 75,710 บาท 
เพื่อจายเปนคาใชจายสนับสนุนการจัดการศึกษาสําหรับเด็กอายุ 3
-5 ปี ภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 แหง เปนคา
หนังสือ จํานวน 200 บาท/คน คาอุปกรณการเรียน จํานวน 200
/คน คาเครื่องแบบนักเรียน จํานวน 300 บาท/คน และคา
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน จํานวน 430 บาท/คน ประกอบดวย
 -ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานคอใต จํานวน 20 คน  เปนเงิน 22,600
 บาท
-ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานขามพัฒนา จํานวน 36 คน  เปน
เงิน 40,680 บาท
-ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานชุมพล จํานวน 11 คน  เปนเงิน 12,430
 บาท
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 2598 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ประกอบกับ หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 4750 ลงวันที่ 14
 สิงหาคม 2563 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 ตามแผนพัฒนา
ทองถิ่นปี (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 4 ลําดับที่ 1 ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)     

งานวันเด็กแหงชาติ จํานวน 25,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการจัดงานวันเด็กแหงชาติของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กในการสรางเสริมทักษะพัฒนาการเด็กปฐมวัยใหเหมาะสมกับ
วัย ทั้งทางดานสติปัญญา อารมณ สังคม จิตใจ เปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 เปนไปตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 77 ลําดับที่ 1 ตั้ง
จายจากเงินรายได (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)     
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ค่าวัสดุ รวม 1,072,428 บาท
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 1,072,428 บาท

เพื่อเปนคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สําหรับโรงเรียนในตําบลคอ
ใต  โดยจัดสรรใหเด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1-ป.6 จาก
ขอมูลเด็ก ณ วัน 10 มิถุนายน 2564 อัตรา คนละ 7.37
 บาท จํานวน 260 วัน  ดังนี้
- โรงเรียนบานคอใต (จํานวน 5 คน) จํานวน 9,581 บาท
- โรงเรียนบานหนองแคหนองโขยอํานวยศิลป 
   (จํานวน 124 คน) จํานวน 236,964 บาท
- โรงเรียนบานขาม(ขามเขตวิทยาคาร) 
   (จํานวน131 คน) จํานวน 251,022 บาท
- โรงเรียนชุมพลศึกษา (จํานวน 64 คน) จํานวน 122,637 บาท
- โรงเรียนคําเจริญวิทยา (จํานวน 56 คน) จํานวน 107,307 บาท
- โรงเรียนกุดจิกนาสมบูรณ (จํานวน 68 คน) จํานวน 130,302
 บาท
จัดสรรใหเด็กเล็กภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็กภายในตําบลคอ
ใต  จากขอมูลเด็ก ณ วันที่  10  มิถุนายน 2564 อัตราคน
ละ 7.37 บาท จํานวน 260 วัน ดังนี้
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานคอใต (จํานวน 28 คน) ตั้งไว  53,654
 บาท
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานชุมพล (จํานวน 38 คน ) ตั้งไว 72,816
 บาท
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานขามพัฒนา (จํานวน 46 คน ) ตั้ง
ไว 88,145 บาท
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 2598 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562  หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 2
 กรกฎาคม 2564 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)     
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งบเงินอุดหนุน รวม 1,881,600 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,881,600 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนภายในตําบลคอใต จํานวน 1,881,600 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน ใหเด็กนักเรียนภายใน
โรงเรียน  ประจําภาคเรียนที่  2/2564  และภาคเรียนที่ 1/2565
 จัดสรรใหเด็กอนุบาล และเด็ก ป.1-ป.6 ขอมูลจากจํานวนเด็ก ณ
 วันที่ 10 มิถุนายน 2564  ทุกโรงเรียนจัดสรรใหครบ 100%
 อัตราคนละ 21 บาท จํานวน 200 วัน  รายละเอียดดังนี้
 - โรงเรียนบานคอใต (จํานวน 5 คน) จํานวน 21,000 บาท
- โรงเรียนบานหนองแคหนองโขยอํานวยศิลป 
   (จํานวน 124 คน) จํานวน 520,800 บาท
- โรงเรียนบานขาม(ขามเขตวิทยาคาร) 
   (จํานวน131 คน) จํานวน 550,200 บาท
- โรงเรียนชุมพลศึกษา (จํานวน 64 คน) จํานวน 268,800 บาท
- โรงเรียนคําเจริญวิทยา (จํานวน 56 คน) จํานวน 235,200 บาท
- โรงเรียนกุดจิกนาสมบูรณ (จํานวน 68 คน) จํานวน 285,600
 บาท
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 2598 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ประกอบกับหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19
 มิถุนายน 2561 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)     
    

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 168,540 บาท

งบบุคลากร รวม 168,540 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 168,540 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 158,760 บาท

พื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล ตําแหนงเจา
พนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน สํานักงานปลัดองคการบริหาร
สวนตําบลคอใต ตั้งจายจากเงินรายได
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 9,780 บาท

เพื่อเปนคาครองชีพแกพนักงานสวนตําบลที่พึงไดตามประกาศ
คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่ว
ไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการใหพนักงานสวนตําบล ลูกจาง พนักงาน
จางขององคการบริหารสวนตําบลไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่ว
คราว (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 (สํานักปลัด อบต.) ตั้งจายจากเงินราย
ได

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 907,700 บาท
งบดําเนินงาน รวม 899,700 บาท

ค่าตอบแทน รวม 120,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 120,000 บาท

คาตอบแทนอาสาสมัครบริบาลทอง
ถิ่น จํานวน 2 คนๆ ละ 5,000 บาท ตอเดือน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยอาสาสมัครบริบาลทองถิ่นขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นและการเบิกคาใชจาย พ.ศ.2562 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว 6290 ลงวัน
ที่ 18 ตุลาคม 2562 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0819.2/ว
 0803 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ 2563 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว 2318 ลงวัน
ที่ 21 เมษายน 2564 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

วันที่พิมพ : 23/9/2564  16:08:13 หนา : 36/66



ค่าใช้สอย รวม 707,700 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 440,000 บาท

คาจางเหมาบุคคล 
 เพื่อจายเปนคาจางเหมาบุคคลในการใหบริการประชาชน ใน
กิจการหนวยบริการการแพทยฉุกเฉิน เปนไปตามอํานาจหนาที่
ขององคการบริหารสวนตําบล ตามมาตรา 67,68 แหงพระราช
บัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
ที่แกไขเพิ่มเติม  เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0891.3/ว 2826 ลงวันที่ 17 กันยายน 2553 ปรากฏตามแผน
พัฒนาตําบลสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 2
 หนาที่  27  ลําดับที่ 1 ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด)     

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

การดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข จํานวน 200,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราช
ดําริดานสาธารณสุข ตามบริบทพื้นที่เปนตัวตั้ง เปนไปตามหนังสือ
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.5/ว
 2072 ลงวันที่  5  กรกฎาคม  2561 ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ
.ศ.2561-2565) หนาที่ 37 ลําดับที่ 3 ตั้งจายจากเงินรายได

โครงการขับเคลื่อนสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จํานวน 15,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการขับเคลื่อนสัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัย เปนไปตามเปนไปตามหนังสือหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวัน
ที่ 5 กรกฎาคม 2561 เปนไปตามอํานาจหนาที่ขององคการ
บริหารสวนตําบล ตามมาตรา 67,68 แหงพระราชบัญญัติสภา
ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่ม
เติม  ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
. 2561-2565 หนาที่ 37 ลําดับที่ 5 ตั้งจายจากเงินรายได     
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โครงการป้องกันและระงับโรคติดตอ จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการป้องกันและระงับโรค
ติดตอ เชน โรคไขเลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โรค
ลัมปีสกิน ฯลฯ ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
. 2561-2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 3 หนาที่ 5 ลําดับที่ 1 ตั้งจายจากเงิน
รายได (สํานักปลัด)

โครงการเพศศึกษาแกปัญหาทองกอนวัยเรียน จํานวน 9,700 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการเพศศึกษาแกปัญหาทองกอน
วัยเรียน ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม
ครั้งที่ 4 หนาที่ 4 ลําดับที่ 1 ตั้งจายจากเงินรายได (กองสวัสดิการ
สังคม) 

โครงการสํารวจขอมูลสัตวและขึ้นทะเบียนสัตว จํานวน 8,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการสํารวจขอมูลสัตวและขึ้นทะเบียน
สัตว เปนไปตามหนังสือหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ที่ มท 0810.5/ว 2127 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 เปนไป
ตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล ตาม
มาตรา 67,68 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม  ปรากฏตามแผน
พัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนาที่ 37 ลําดับที่ 6 ตั้งจายจาก
เงินรายได (สํานักปลัด)
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ค่าวัสดุ รวม 72,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 72,000 บาท

(1) วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย ตั้งไว 60,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการป้องกันและรักษาโรคไขเลือด
ออก โรคพิษสุนัขบา เชน วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบา น้ํายาพน
หมอกควัน ทรายเทมีฟอส 1% ww (ทรายกําจัดลูกน้ํายุง
ลาย) คลอรีน สารสม หนากากอนามัย ชุดป้องกันเชื้อโรค(แบบใช
ครั้งเดียวทิ้ง) ถุงมือ ยาและเวชภัณฑ เคมีภัณฑ เวชภัณฑที่ไมใช
ยา แวนตากันสารเคมี เปนตน ภายในตําบลคอใต เปนไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลง
วันที่ 6 มิถุนายน 2561 ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด )  
2. เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรดพรอมขาตั้ง ตั้งไว 12,000 บาท  
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรดพรอมขา
ตั้ง จํานวน 4 อัน เพื่อใชในกิจการขององคการบริหารสวนตําบล
คอใต ไมมีระบุไวในราคามาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ ตั้ง
ราคาตามทองตลาดทั่วไป ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด) 

งบลงทุน รวม 8,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 8,000 บาท
ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย

ถังออกซิเจนทางการแพทยพรอมรถเข็น จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อชุดถังออกซิเจนทางการแพทยพรอมรถ
เข็น จํานวน 1 ชุด ประกอบดวย
-ถังออกซิเจนทางการแพทย มีกาซเต็มถังพรอมใช
งาน ขนาด 1.5Q
-เกจวัดแรงดัน No.1
-รถเข็น ขนาด 1.5Q
-สายเสียบจมูก ความยาว 2 เมตร
-แหวนปากตาย สําหรับเปิด-ปิด
-รับประกัน 1 ปี
ไมมีระบุไวในราคามาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ ตั้งราคา
ตามทองตลาดทั่วไป เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-
2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 4 หนาที่ 15 ลําดับที่ 7 ตั้งจายจากเงินราย
ได (สํานักปลัด)
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 495,480 บาท

งบบุคลากร รวม 411,480 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 411,480 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 369,480 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล ตําแหนง ผูอํานวย
การกองสวัสดิการสังคม สังกัด กองสวัสดิการสังคม ตั้งจายจาก
เงินรายได

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงผูอํานวยการกองสวัสดิการ
สังคม องคการบริหารสวนตําบลคอใต ตั้งจายจากเงินรายได

งบดําเนินงาน รวม 74,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษแกพนักงาน
สวนตําบล พนักงานจางตามภารกิจ ในสังกัด กองสวัสดิการ
สังคม องคการบริหารสวนตําบลคอใต ตั้งจายจากเงินรายได   

ค่าใช้สอย รวม 24,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 15,000 บาท

- คาใชจายในการฝึกอบรม ตั้งไว 15,000  บาท 
   เพื่อเปนคาใชจายในการฝึกอบรมและสัมมนาตางๆ เชน คาลง
ทะเบียน คาธรรมเนียม ฯลฯ สําหรับพนักงานสวนตําบล พนักงาน
จางในสังกัด กองสวัสดิการสังคม  ตั้งจายจากเงินรายได    
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 9,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดิน
ทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ คาผานทางดวน
พิเศษ สําหรับพนักงานสวนทองถิ่น พนักงานจางในสังกัด กอง
สวัสดิการสังคม เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคา
ใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2558 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ตาม
แผนพัฒนาตําบลสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หนาที่ 55 ลําดับที่ 2 ตั้ง
จายจากเงินรายได 

งบลงทุน รวม 10,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 10,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

โตะทํางานพรอมเกาอี้ จํานวน 7,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อโตะทํางานขนาดไมนอย
กวา กวาง 57 ซม. ยาว 63 ซม. สูง 87 ซม. พรอม
เกาอี้ จํานวน 1 ชุด ไมมีระบุไวในราคามาตรฐานครุภัณฑ สํานัก
งบประมาณ ตั้งราคาตามทองตลาดทั่วไป เปนไปตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 4 หนา 17 ลําดับ
ที่ 19 ตั้งจายจากเงินรายได (กองสวัสดิการสังคม)

พัดลมติดผนัง จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อพัดลมติด
ผนัง ขนาด 16 นิ้ว จํานวน 2 ตัว ไมมีระบุไวในราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ สํานักงบประมาณ ตั้งราคาตามทองตลาดทั่วไป เปนไป
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 4 หนา 17 ลําดับที่ 20 ตั้งจายจากเงินรายได (กองสวัสดิการ
สังคม)

วันที่พิมพ : 23/9/2564  16:08:13 หนา : 41/66



งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 466,180 บาท
งบบุคลากร รวม 415,680 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 415,680 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 237,600 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล ตําแหนง นัก
พัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สังกัด กองสวัสดิการสังคม องคการ
บริหารสวนตําบลคอใต ตั้งจายจากเงินรายได

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 178,080 บาท

เพื่อจายเปนคาจางพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนงผูชวยเจา
หนาที่พัฒนาชุมชน ตั้งจายจากเงินรายได (กองสวัสดิการสังคม)

งบดําเนินงาน รวม 35,500 บาท
ค่าใช้สอย รวม 35,500 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

สงเสริมความเขมแข็งและพัฒนาศักยภาพผูพิการและผูดูแล จํานวน 25,500 บาท

เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการสงเสริมความเขมแข็งและพัฒนา
ศักยภาพผูพิการและผูดูแล เปนการหนุนเสริมใหผูดูแลและผู
พิการ มีความรู มีการดูแลสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี เปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2560,ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หนาที่ 36 ลําดับที่ 6 ตั้งจายจากเงินรายได (กอง
สวัสดิการสังคม)     
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สงเสริมคุณภาพชีวิตพัฒนาศักยภาพผูดอยโอกาส จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการสงเสริมคุณภาพชีวิตพัฒนา
ศักยภาพผูดอยโอกาส เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2560,ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึก
อบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 เปนไปตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 36 ลําดับที่ 3 ตั้งจายจากเงินราย
ได (กองสวัสดิการสังคม)     

งบเงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรการกุศล

โครงการรวมน้ําใจตานภัยยามยาก จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนกิ่งกาชาดอําเภอสวางแดนดิน เปนคาใช
จายในการดําเนินงานตามโครงการรวมน้ําใจตานภัยยาม
ยาก ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อสนับสนุนกิจการชวย
เหลือผูประสบภัยยามยากของกิ่งกาชาดอําเภอสวางแดนดิน ให
ประชาชนในพื้นที่อําเภอสวางแดนดินไดรับความชวยเหลือทันทวง
ที  ตามหนังสือกิ่งกาชาดอําเภอสวางแดน
ดิน ที่ กอ.สน.0224/2564  ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ตั้งจายจาก
เงินรายได (สํานักปลัด)     
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าและประปา รวม 168,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 168,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 168,000 บาท
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ําซอยรื่นรมย บานหนองแคสอง ม. 10 จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคสาขาสวางแดน
ดิน ดําเนินงานขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ําซอยรื่นรมย บานหนองแค
สอง ม.10 ระยะทาง 123 เมตร  โดยการปักเสาไฟฟ้าแรงต่ํา
พรอมสายพาด จํานวน  3 ตน เปนไปตามอํานาจหนาที่ของ
องคการบริหารสวนตําบล ตามมาตรา 67,68 แหงพระราชบัญญัติ
สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไข
เพิ่มเติม  ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่นพ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม
ครั้งที่ 4 หนาที่ 9 ลําดับที่ 2 ตั้งจายจากเงินรายได (กองชาง)  

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ําสายบุญชูรวมสุข บานนาสมบูรณ ม. 8 จํานวน 132,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคสาขาสวางแดน
ดิน ดําเนินงานขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ําสายบุญชูรวมสุข บานนาสม
บูรณ ม. 8 โดยการปักเสาไฟฟ้าแรงต่ํา จํานวน 11 ตน พรอมสาย
พาด  เปนไปตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล ตาม
มาตรา 67,68 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม  ปรากฎตามแผน
พัฒนาทองถิ่นพ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 4 หนาที่ 9 ลําดับ
ที่ 1 ตั้งจายจากเงินรายได (กองชาง)   
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 113,200 บาท
งบดําเนินงาน รวม 113,200 บาท

ค่าใช้สอย รวม 113,200 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 72,000 บาท

- คาจางเหมาบุคคล  ตั้งไว  72,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจางเหมาบุคคล จํานวน 4 คนๆละ 5 วัน/เดือน ทํา
หนาที่คัดแยกขยะรีไซเคิล จัดเก็บ บรรจุ ยกและขนยายขยะรีไซ
เคิลภายในตําบลคอใต ใหเปนไปดวยความเรียบรอย ซึ่งการนั้น
อยูในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลคอใต เปนไป
ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบ
รอยของบานเมือง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560,ประกาศกระทรวง
มหาดไทย เรื่องการจัดการมูลฝอย พ.ศ.2560 ลงวันที่ 18
 ตุลาคม 2560,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว 0263 ลงวันที่ 16 มกราคม 2561,หนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 627 ลงวันที่ 7
 มีนาคม 2561 ปรากฏตามแผนพัฒนาตําบลสี่ปี พ.ศ.2561-2564
 เพิ่มเติมฉบับที่ 2 หนาที่  22  ลําดับที่ 1 ตั้งจายจากเงินราย
ได (สํานักปลัด อบต.)     

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการดําเนินงานกําจัดขยะอันตราย จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการดําเนินงานกําจัดขยะ
อันตราย ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม
ครั้งที่ 3 หนาที่ 17 ลําดับที่ 2 ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด)

โครงการผลิตปุ๋ยจากขยะดวยไสเดือนดิน จํานวน 11,200 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการผลิตปุ๋ยจากขยะดวย
ไสเดือนดิน ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่ม
เติมครั้งที่ 4 หนาที่ 11 ลําดับที่ 1 ตั้งจายจากเงินรายได (สํานัก
ปลัด)
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โครงการรณรงคกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการรณรงคกําจัดขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูลการรณรงคลดขยะตนทาง การใหความรูเกี่ยวกับการคัด
แยกขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย ขยะอินทรียรวมถึงการกําจัดมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูลที่ถูกวิธี ป้องกันการติดเชื้อโรค ซึ่งการนั้นอยูใน
ความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลคอใต เปนไป
ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบ
รอยของบานเมือง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560,ประกาศกระทรวง
มหาดไทย เรื่องการจัดการมูลฝอย พ.ศ.2560 ลงวันที่ 18
 ตุลาคม 2560,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว 0263 ลงวันที่ 16 มกราคม 2561,หนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 627 ลงวันที่ 7
 มีนาคม 2561 ปรากฏตามแผนพัฒนาตําบลสี่ปี พ.ศ.2561-2564
 เพิ่มเติมฉบับที่ 2 หนาที่  23  ลําดับที่ 3 ตั้งจายจากเงินราย
ได (สํานักปลัด)     
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 212,779 บาท

งบดําเนินงาน รวม 182,779 บาท
ค่าใช้สอย รวม 182,779 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการฝึกอบรมอาชีพ จํานวน 67,479 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการฝึกอบรมอาชีพตางๆ ใหแก
ประชาชน กลุมอาชีพ กลุมองคกร เชน การเพาะเห็ด การเย็บ
ผา การนวดแผนโบราณ การทําน้ํายาอเนกประสงค การทําขนม
ไทย การประดิษฐดอกไมจันทนและพวงหรีด การเลี้ยง
ไสเดือน เปนตน เพื่อสงเสริมการสรางอาชีพเสริม สรางรายไดหลัง
ฤดูเก็บเกี่ยว หรือการเพิ่มทักษะวิชาชีพในการประกอบอาชีพใหมี
การพัฒนาที่ดีขึ้น เปนไปตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหาร
สวนตําบล ตามมาตรา 67,68 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม เปนไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
 ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนาที่  75
 ลําดับที่ 1 ตั้งจายจากเงินรายได (กองสวัสดิการสังคม)     

โครงการ อบต.สัญจร/สนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน จํานวน 25,600 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการสนับสนุนการจัดทําแผน
ชุมชน การพัฒนาความรูในการจัดทําแผนพัฒนาทอง
ถิ่น กิจกรรม อบต.สัญจรพบประชาชน การรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน การออกจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ การประชุมตางๆ ใน
ทองที่หมูบานเปนตน เปนไปตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหาร
สวนตําบล ตามมาตรา67,68 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม ปราก
ฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนา 71 ลําดับที่ 2 ตั้ง
จายจากเงินรายได (สํานักปลัด)     

วันที่พิมพ : 23/9/2564  16:08:13 หนา : 47/66



โครงการป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติด จํานวน 19,700 บาท

เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการป้องกันและแกไขปัญหายาเสพ
ติด ซึ่งเปนวาระแหงชาติ การป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติดใน
เด็กและเยาวชน การป้องกันและแกไขยาเสพติดในสถาน
ศึกษา รวมถึงกิจกรรมบําบัด ฟนฟูผูติด/ผูเสพยาเสพติด เปนไป
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0816.5/ว 2726 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560,ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึก
อบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 ปรากฏตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนาที่ 65 ลําดับที่ 2 ตั้งจายจากเงินราย
ได (สํานักปลัด)     
     

โครงการพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ เปนการ
หนุนเสริมใหผูสูงอายุมีความรู มีการเขาสังคมลดความเหงา มีการ
ดูแลสุขภาพที่ดี เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคา
ใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2560,ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจา
หนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
.2561-2565 หนาที่ 36 ลําดับที่  2 ตั้งจายจากเงินรายได (กอง
สวัสดิการสังคม)     
     

โครงการสงเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบของบุคลากร อบต.คอใต

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากร อบต
.คอใต เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 -2565 เพิ่มเติม
ครั้งที่ 4 หนา 10 ลําดับที่ 1 ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด)
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รณรงคยุติความรุนแรงตอเด็กและสตรี จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการรณรงคยุติความรุนแรงตอเด็กและ
สตรี วันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี เปนวันยุติความรุนแรงตอสตรี
และเด็ก และรัฐบาลไทยไดกําหนดให เดือนพฤศจิกายน เปน
เดือนแหงการรณรงคยุติความรุนแรงตอสตรีและเด็ก โดยมีการ
รวมมือจากหลายภาคสวน เชน กระทรวงสาธารณสุข กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย กระทรวง
มหาดไทย เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก
จายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนัก
กีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2559 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนาที่ 38
 ลําดับ 2 ตั้งจายจากเงินรายได (กองสวัสดิการสังคม)         

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

โครงการป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติดในชุมชน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสถานีตํารวจภูธรสวางแดนดิน เปนคาใช
จายในการดําเนินโครงการป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติดใน
ชุมชน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อป้องกันและปราบ
ปรามยาเสพติดในชุมชนในพื้นที่ตําบลคอใต ตามหนังสือสถานี
ตํารวจภูธรสวางแดนดิน ที่ ตช 0019(สน).(12)6/    ลงวัน
ที่ 21 พฤษภาคม 2564 ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด)
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 100,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการจัดการแขงขันกีฬา จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดการแขงขันกีฬาตานยาเสพติด  การแขงขันกีฬา
ทองถิ่นสัมพันธ การแขงขันกีฬาพื้นบาน กีฬาสากลตางๆ  เพื่อการ
สงเสริมการออกกําลังกาย การสงเสริมสุขภาพของ
เด็ก เยาวชน ประชาชน พนักงานสวนทองถิ่น  พนักงานจาง คณะ
ผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล เปนตน เปนไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 เปนไป
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนาที่ 34 ลําดับที่ 5 ตั้ง
จายจากเงินรายได (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)         

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายใหไดมาซึ่งวัสดุกีฬา เปนการสงเสริมการออก
กําลังกาย การเลนกีฬาใหแกเยาวชนและประชาชนทั่วไป ตาม
แผนพัฒนาตําบลสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หนาที่  35  ลําดับที่ 1 ตั้ง
จายจากเงินรายได (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)         

วันที่พิมพ : 23/9/2564  16:08:13 หนา : 50/66



งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 105,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 45,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 45,000 บาท
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 25,000 บาท

- คาใชจายในทางพิธีทางศาสนา  ตั้งไว  25,000  บาท     
เพื่อเปนคาใชจายในพิธีการทางศาสนา การสงเสริมงานในวัน
สําคัญทางศาสนา เชน วันเขาพรรษา  วันออกพรรษา  วัน
มาฆบูชา ฯลฯ  เปนไปตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวน
ตําบล ตามมาตรา 67,68 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม ตั้งจาย
จากเงินรายได (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)    
     

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการจัดงานประเพณีทองถิ่น จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดงานประเพณีตางๆ  ที่เปนการสง
เสริมประเพณีหรือวัฒนธรรมทองถิ่น  เชน ประเพณี
สงกรานต ประเพณีลอยกระทง  ประเพณีบุญบั้งไฟ  ฯลฯ เปนไป
ตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล ตาม
มาตรา 67,68 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม  เปนไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนาที่ 77 ลําดับ 4 ตั้งจายจาก
เงินรายได (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)     
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งบเงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

กิจกรรมงานเทศกาลสัปดาหวันวิสาขบูชา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนองคการบริหารสวนตําบลตาลเนิ้ง เปนคา
ใชจายในการดําเนินงานกิจกรรมงานเทศกาลสัปดาหวันวิสาข
บูชา ตามโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจัดกิจกรรม
ประกวดโคมบัวบูชาประเภทตกแตงรถยนต ขบวนแหและ
กิจกรรมประกวดโตะหมูบูชาพระ เนื่องในเทศกาลสัปดาหวัน
วิสาขบูชาประจําปี 2565 เพื่อถวายเปนพุทธบูชาในโอกาสวัน
สําคัญทางพระพุทธศาสนา ตามความเห็นชอบจากองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในเขตพื้นที่อําเภอสวางแดนดิน  ตามหนังสือองคการ
บริหารสวนตําบลตาลเนิ้ง ที่ สน 77604/ว 353  ลงวันที่  23
 มิถุนายน 2564  ตั้งจายจากเงินรายได (กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม)     
     

เงินอุดหนุนสวนราชการ

สักการะหลวงพอองคดํา งามล้ําประเพณี ชมของดีเมืองสวางแดนดิน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอสวางแดนดิน เปนคา
ใชจายในการดําเนินงานตามโครงการสักการระหลวงพอองค
ดํา งามล้ําประเพณี ชมของดีเมืองสวางแดนดิน ประจําปี 2565
 เพื่อสงเสริมใหเยาวชนรุนใหม ไดเรียนรูถึงวิถีชีวิตประเพณีฮีตสิบ
สอง คองสิบสี่ อันเปนฮีตเปนคอง ในการดําเนินชีวิตแบบดั้งเดิม
ของชาวอีสาน ตามหนังสือสภาวัฒนธรรมอําเภอสวางแดน
ดิน ที่ 1/2563  ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ปรากฎตามแผน
พัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 3 หนาที่ 21
 ลําดับที่ 1 ตั้งจายจากเงินรายได (กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม)     
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 839,800 บาท

งบบุคลากร รวม 655,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 655,800 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 613,800 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานสวนทองถิ่น ตําแหนงผู
อํานวยการกองชาง เจาพนักงานงานธุรการปฏิบัติงาน สังกัด กอง
ชาง องคการบริหารสวนตําบลคอใต  ตั้งจายจากเงินรายได

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงผูอํานวยการกองชาง  ตั้งจายจาก
เงินรายได (กองชาง)     

งบดําเนินงาน รวม 159,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 110,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษแกพนักงาน
สวนตําบล พนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจางทั่วไปใน
สังกัดกองชาง องคการบริหารสวนตําบลคอใต ตั้งจายจากเงินราย
ได (กองชาง)     
     

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแกพนักงานสวน
ตําบล สังกัดกองชาง ตั้งจายจากเงินรายได
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ค่าใช้สอย รวม 49,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาใชจายในการฝึกอบรม จํานวน 28,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการฝึกอบรมและสัมมนาตางๆเชนคาลง
ทะเบียน คาธรรมเนียม ฯลฯ สําหรับพนักงานสวนทองถิ่น และ
พนักงานจาง สังกัดกองชาง องคการบริหารสวนตําบลคอใต ตั้ง
จายจากเงินรายได   

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 21,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดิน
ทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ คาผานทางดวน
พิเศษ สําหรับขาราชการสวนทองถิ่น  และพนักงานจางสังกัดกอง
ชาง เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายใน
การเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2558 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ตามแผนพัฒนา
ตําบลสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หนาที่ 55 ลําดับที่ 2ตั้งจายจากเงิน
รายได     
     

งบลงทุน รวม 25,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 25,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ตูเหล็กเก็บเอกสารแบบลิ้นชัก 15 ชอง จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อตูเก็บเอกสาร แบบ
ลิ้นชัก 15 ชอง จํานวน 1 หลัง ขนาด 37.5 x 45.7 x 132 ซม. ไม
มีระบุไวในราคามาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ ตั้งราคา
ตามทองตลาดทั่วไป เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
. 2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 4 หนา17 ลําดับที่ 14 ตั้งจายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป (กองชาง)
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ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 17,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงาน
สํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง  คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
-มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอย
กวา 3.1 GHz หรือดีกวา จานวน 1 หนวย 
-หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม
นอยกวา 4 MB 
-มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
นอยกวา 4 GB 
-มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอย
กวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอย
กวา 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 
- ราคาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร  ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 กระ
ทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประกาศ ณ เมื่อวันที่ 12
 พฤษภาคม 2563 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-
2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 4 หนา 16 ลําดับที่ 13 ตั้งจายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป (กองชาง)
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งานก่อสร้าง รวม 5,222,020 บาท
งบบุคลากร รวม 1,153,020 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,153,020 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 653,220 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานสวนทองถิ่น ตําแหนงวิศวกร
โยธาปฏิบัติการ นายชางโยธาปฏิบัติงาน สังกัด กองชาง องคการ
บริหารสวนตําบลคอใต  ตั้งจายจากเงินรายได

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 475,800 บาท

เพื่อจายเปนคาจางพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนงผูชวยชาง
โยธา ผูชวยชางสํารวจ ผูชวยชางไฟฟ้า สังกัดกองชาง องคการ
บริหารสวนตําบลคอใต  ตั้งจายจากเงินรายได (กองชาง)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อเปนคาครองชีพแกพนักงานจางที่พึงไดตามประกาศคณะ
กรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับหลักเกณฑการใหพนักงานสวนตําบล ลูกจาง พนักงาน
จางขององคการบริหารสวนตําบลไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่ว
คราว (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 ตั้งจายจากเงินรายได  (กองชาง)

งบดําเนินงาน รวม 484,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 415,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายใหแกเอกชน นิติบุคคลหรือบุคคล
ภายนอกเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งกอสราง

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายใหแก
เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก หรือหนวยงานอื่นๆ เพื่อให
ไดมาซึ่งสิ่งกอสราง ตามกฎกระทรวงการคลังวาดวยการกําหนด
อัตราคาจางผูใหบริการงานจางออกแบบหรือควบคุมงานกอ
สราง พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 ตั้งจายจากเงิน
รายได (กองชาง)     
    

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 375,000 บาท

(1) คาซอมแซมระบบประปาภูเขา ตั้งไว  40,000  บาท
      เพื่อเปนคาใชจายในการซอมแซมระบบน้ําประปาภูเขาที่ใช
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ในเขตตําบลคอใต เปนไปตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหาร
สวนตําบล ตามมาตรา 67,68 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม  ตั้ง
จายจากเงินรายได  (กองชาง)
(2) คาซอมแซมศูนยพัฒนาเด็กเล็ก   ตั้งไว 50,000 บาท 
      เพื่อจายเปนคาซอมแซมศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการ
บริหารสวนตําบลคอใต  ทั้ง 3 แหง เปนไปตามอํานาจหนาที่ของ
องคการบริหารสวนตําบล ตามมาตรา 67,68 แหงพระราชบัญญัติ
สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไข
เพิ่มเติม  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(กองชาง)
(3) คาซอมแซมหอกระจายขาว  ตั้งไว 40,000 บาท
      เพื่อเปนคาใชจายในการซอมแซมหอกระจายขาวหมูบานที่
ใชในเขตตําบลคอใต เปนไปตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหาร
สวนตําบล ตามมาตรา 67,68 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม  ตั้ง
จายจากเงินรายได (กองชาง)
(4) ปรับปรุงระบบหอกระจายขาว บานนาสมบูรณ ม. 8 ตั้ง
ไว 52,000 บาท
   เพื่อจายเปนคาใชจายในการปรับปรุงระบบหอกระจา
ยขาว บานนาสมบูรณ ม.8 โดยการจัดซื้อเครื่องขยายเสียง
จํานวน 1 เครื่อง กําลังขับไมนอยกวา 1000 วัตต ไมโครโฟน
พรอมขาตั้งโตะ 1 ชุด ปากฮอรนพรอมยูนิฮอรน 4x1 แรงขับ 150
 วัตต พรอมอุปกรณอื่น ๆ สําหรับติดตั้ง เปนไปตามอํานาจหนาที่
ขององคการบริหารสวนตําบล ตามมาตรา 67,68 แหงพระราช
บัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
ที่แกไขเพิ่มเติม  ตั้งจายจากเงินรายได (กองชาง)
(5) ปรับปรุงระบบหอกระจายขาว บานหนองแคสอง ม. 10 ตั้ง
ไว 73,000 บาท
    เพื่อจายเปนคาใชจายในการปรับปรุงระบบหอกระจา
ยขาว บานหนองแคสอง ม. 10 โดยการจัดซื้อเครื่องขยายเสียง
จํานวน 1 เครื่องกําลังขับไมนอยกวา 1000 วัตต ไมโครโฟนพรอม
ขาตั้งโตะ 1 ชุด ปากฮอรนพรอมยูนิฮอรน 4x1 แรงขับ 150
 วัตต จํานวน 8 ตัวหมอแปลงแมชวิ่ง(กันน้ํา) 8 ตัว พรอม
อุปกรณ อื่น ๆ สําหรับติดตั้ง เปนไปตามอํานาจหนาที่ขององคการ
บริหารสวนตําบล ตามมาตรา 67,68 แหงพระราชบัญญัติสภา
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ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่ม
เติม  ตั้งจายจากเงินรายได (กองชาง)
(6) คาซอมแซมถนนภายในหมูบาน  ตั้งไว 120,000 บาท
    เพื่อจายเปนคาใชจายในการซอมแซมถนนภายในหมูบานใน
เขตพื้นที่ตําบลคอใต เปนไปตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหาร
สวนตําบล ตามมาตรา 67,68 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม ตั้งจาย
จากเงินรายได (กองชาง)     
     

ค่าวัสดุ รวม 69,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุที่เกี่ยวเนื่องกับไฟฟ้าแสงสวางและวิทยุ
สื่อสาร  ซึ่งรวมถึงวัสดุไฟฟ้าสาธารณะ ภายในหมูบาน
ตางๆ เชน ฟิวส  สายไฟ เทปพันสายไฟ ปลั๊กไฟฟ้า  หลอด
ไฟฟ้า สวิตช   เบรกเกอร เปนตน ตั้งจายจากเงินรายได (กอง
ชาง)     
     

วัสดุกอสราง จํานวน 29,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสราง เชนน้ํามันทาไม ปูน
ซีเมนต กระเบื้อง ตะปู คอน จอบ เสียม ทอน้ําและอุปกรณ
ประปา  เปนตน ตั้งจายจากเงินรายได (กองชาง)     
     

งบลงทุน รวม 3,585,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 3,585,000 บาท
คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสรางตาง ๆ

ปรับปรุงอาคารที่ทําการ อบต.คอใต จํานวน 354,000 บาท
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เพื่อจายเปนคาปรับปรุงอาคารที่ทําการ อบต.คอใต  โดยการรื้อ
หลังคากระเบื้อง เปลี่ยนเปนหลังคาเมทัลชีทพรอมติดฝาและ
ทาสี พรอมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบ อบต.คอใต 07/2565
 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 
 2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 4 หนา 13 ลําดับที่ 1 ตั้งจายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป (กองชาง)

คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

กอสรางถนน คสล.  สายสระแดง-วัดใหมหนองกุง บานชุมพล ม. 4 จํานวน 310,000 บาท

เพื่อเปนคากอสรางถนน คสล.  สายสระแดง-วัดใหมหนองกุง บาน
ชุมพล ม. 4 ขนาด
กวาง 5 เมตร ยาว 94 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม
นอยกวา 470 ตร.ม. ลูกรังไหลทางขางละ 0.50 ม. พรอมป้าย
โครงการ 1 ป้าย ตามแบบ ท.1-01 เปนไปตามอํานาจหนาที่ของ
องคการบริหารสวนตําบล ตามมาตรา 67,68 แหงพระราชบัญญัติ
สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไข
เพิ่มเติม  ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม
เติมครั้งที่ 4 หนาที่ 6 ลําดับที่ 5 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป (กองชาง)

กอสรางถนน คสล. สายซอยบุญชูรวมสุข บานนาสมบูรณ ม. 8 จํานวน 170,000 บาท

เพื่อเปนคากอสรางถนน คสล. สายซอยบุญชูรวมสุข บานนาสม
บูรณ ม. 8 ขนาด
กวาง 3.5 เมตร ยาว 75 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม
นอยกวา 262.5 ตร.ม. ลูกรังไหลทางตามสภาพ พรอมป้าย
โครงการ 1 ป้าย ตามแบบ ท.1-01 เปนไปตามอํานาจหนาที่ของ
องคการบริหารสวนตําบล ตามมาตรา 67,68 แหงพระราชบัญญัติ
สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไข
เพิ่มเติม  ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม
เติมครั้งที่ 4 หนาที่ 7 ลําดับที่ 10 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป (กองชาง)
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กอสรางถนน คสล. สายดอนปู่ตา-หวยกุดนางอ่ํา บานหนองแค ม. 2 จํานวน 200,000 บาท

เพื่อเปนคากอสรางถนน คสล. สายดอนปู่ตา-หวยกุดนางอ่ํา บาน
หนองแค ม. 2 ขนาด
กวาง 3.50 เมตร ยาว 90 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล
.ไมนอยกวา 315 ตร.ม. ลูกรังไหลทางตามสภาพ พรอมป้าย
โครงการ 1 ป้าย ตามแบบ ท.1-01 เปนไปตามอํานาจหนาที่ของ
องคการบริหารสวนตําบล ตามมาตรา 67,68 แหงพระราชบัญญัติ
สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไข
เพิ่มเติม  ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม
เติมครั้งที่ 4 หนาที่ 5 ลําดับที่ 2 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป (กองชาง)

กอสรางถนน คสล. สายทาวัด – ชุมพล บานทาวัด ม. 7 จํานวน 290,000 บาท

เพื่อเปนคากอสรางถนน คสล. สายทาวัด – ชุมพล บานทาวัด ม
.7 ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 110 เมตร หนา 0.15 ม.พื้นที่
คอนกรีตไมนอยกวา 440 ตร.ม. ลูกรังไหลทางตามสภาพ พรอม
ป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบ ท.1-01 เปนไปตามอํานาจหนาที่
ขององคการบริหารสวนตําบล ตามมาตรา 67,68 แหงพระราช
บัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
ที่แกไขเพิ่มเติม  ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ
.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 4 หนาที่ 7 ลําดับที่ 9 ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป (กองชาง)

กอสรางถนน คสล. สายป่าชา-หวยกุดนางอ่ํา บานหนองแค ม. 2 จํานวน 200,000 บาท

เพื่อเปนคากอสรางถนน คสล. สายป่าชา-หวยกุดนางอ่ํา บาน
หนองแค ม.2 ขนาดกวาง 3.50 เมตร ยาว 90 เมตร หนา 0.15 ม
. หรือพื้นที่ คสล.ไมนอยกวา 315 ตร.ม. ลูกรังไหลทางตาม
สภาพ พรอมป้ายโครงการ 1 ป้าย  
ตามแบบ ท.1-01 เปนไปตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหาร
สวนตําบล ตามมาตรา 67,68 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม  ปราก
ฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 4
 หนาที่ 5 ลําดับที่ 3 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองชาง)

วันที่พิมพ : 23/9/2564  16:08:13 หนา : 60/66



กอสรางถนน คสล. สายสี่แยกทางเขาหมูบาน บานหนองแคสอง  ม. 
10

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อเปนคากอสรางถนน คสล. สายสี่แยกทางเขาหมูบาน บาน
หนองแคสอง ม. 10 ขนาด
กวาง 6 เมตร ยาว 9 เมตร หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม
นอยกวา 54 ตร.ม. ลูกรังไหลทางตามสภาพ ตามแบบ อบต.คอ
ใต 05/2565 เปนไปตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวน
ตําบล ตามมาตรา 67,68 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม ปราก
ฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 4 หนาที่ 8 ลําดับที่ 12 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองชาง)

กอสรางถนน คสล. สายหนองแคสอง-บานโนนสะอาด บานหนองแค
สอง  ม. 10

จํานวน 120,000 บาท

เพื่อเปนคากอสรางถนน คสล. สายหนองแคสอง-บานโนน
สะอาด บานหนองแคสอง  ม. 10 ขนาด
กวาง 5 เมตร ยาว 38 เมตร หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม
นอยกวา 190 ตร.ม. ไหลทางขางละ 0.50 ม. พรอมป้าย
โครงการ 1 ป้าย ตามแบบ ท.1-01 เปนไปตามอํานาจหนาที่ของ
องคการบริหารสวนตําบล ตามมาตรา 67,68 แหงพระราชบัญญัติ
สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไข
เพิ่มเติม  ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม
เติมครั้งที่ 4 หนาที่ 8 ลําดับที่ 13 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป (กองชาง)

กอสรางถนน คสล.รอบหมูบาน บานหนองโขย ม.6 จํานวน 350,000 บาท

เพื่อเปนคากอสรางถนน คสล.รอบหมูบาน บานหนองโขย    ม
.6 ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 130 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม
นอยกวา 520 ตร.ม. ลูกรังไหลทางตามสภาพ พรอมป้าย
โครงการ 1 ป้าย ตามแบบ ท.1-01 เปนไปตามอํานาจหนาที่ของ
องคการบริหารสวนตําบล ตามมาตรา 67,68 แหงพระราชบัญญัติ
สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไข
เพิ่มเติมปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม
เติมครั้งที่ 4 หนาที่ 6 ลําดับที่ 7 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป (กองชาง)
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วางทอระบายน้ํา คสล.พรอมบอพัก  สายบานคอใต - โรงเรียนบาน
คอใต ม. 1

จํานวน 327,000 บาท

เพื่อเปนคาวางทอระบายน้ํา คสล.พรอมบอพัก  สายบานคอ
ใต - โรงเรียนบานคอใต ม. 1 ขนาด 0.60x1 
เมตร ยาว 233 เมตร พรอมบอพัก คสล. ขนาด 1x1 
เมตร จํานวน 4 บอ พรอมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบ อบต
.คอใต 01/2565 เปนไปตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวน
ตําบล ตามมาตรา 67,68 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม  ปราก
ฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 4 หนาที่ 5 ลําดับที่ 1 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองชาง)

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

วางทอสงน้ําประปาภายในหมูบาน บานทาวัด ม.7 จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนคาขยายเขตน้ําประปาหมูบานและน้ําประปา
ภูเขา บานทาวัด ม.7 โดยการวางทอสงน้ําขนาด 2 นิ้วยาว 624
 เมตร (วางคูกันระหวางน้ําประปาหมูบานและประปาภูเขา)ตาม
แบบ อบต.คอใต 04/2565 เปนไปตามอํานาจหนาที่ขององคการ
บริหารสวนตําบล ตามมาตรา 67,68 แหงพระราชบัญญัติสภา
ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537และที่แกไขเพิ่ม
เติม   
ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 4 หนาที่ 6 ลําดับที่ 8 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองชาง)
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คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

ซอมแซมถนน คสล. ภายในหมูบาน บานชุมพล ม. 4 จํานวน 88,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมถนน คสล. ภายในหมูบาน บานชุมพล ม
.4 รายละเอียดดังนี้
จุดที่ 1 หนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
จุดที่ 2 หนาบานนางเทียม 
จุดที่ 3 หนาบานนายจอย กํามา 
จุดที่ 4 หนาบานนายไสว 
โดยทําการรื้อคอนกรีตเดิมที่ชํารุดและเทพื้นคอนกรีต
ใหม ปริมาตรคอนกรีตไมนอยกวา 110 ตร.ม. ตามแบบ อบต.คอ
ใต 02/2565 เปนไปตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวน
ตําบล ตามมาตรา 67,68 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม   
ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 4 หนาที่ 6 ลําดับที่ 5 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองชาง)

ซอมแซมถนนลูกรัง สายทางบานหนองกุง-อางหวยทราย บานชุมพล  
ม.4

จํานวน 252,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมถนนลูกรัง สายทางบานหนองกุง-อางหวย
ทราย บานชุมพล ม.4 ผิวจราจรกวาง 4 ม. ยาว 1,160 ม. หนา
เฉลี่ย 0.3 ม. ปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 1,392 ลบ.ม. ตาม
แบบ อบต.คอใต 08/2565 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 4 หนา 8 ลําดับที่ 15 ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป (กองชาง)

ซอมแซมฝารางระบายน้ําภายในหมูบาน บานหนองแคสอง ม.10 จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมฝารางระบายน้ําภายในหมูบาน บาน
หนองแคสอง ม.10 โดยการซอมแซมฝารางระบายน้ําพรอมวาง
บอพัก คสล. จํานวน 1 บอ ขนาด 1x1 ม. ตามแบบ อบต.คอ
ใต 06/2565 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 4 หนา 8 ลําดับที่ 14 ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป (กองชาง)
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ซอมสรางถนน Asphaltic Concrete สายกลางบาน บานขาม ม. 3 จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมสรางถนน Asphaltic Concrete สายกลาง
บาน บานขาม ม. 3 ขนาดผิวจราจร
กวาง 5 เมตร ยาว 232 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมี
พื้นที่ Asphaltic Concrete ไมนอยกวา 1,160 ตร.ม. พรอมป้าย
โครงการ 1ป้าย ตามแบบ ทถ-2-303 เปนไปตามอํานาจหนาที่
ขององคการบริหารสวนตําบล ตามมาตรา 67,68 แหงพระราช
บัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
ที่แกไขเพิ่มเติม  ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 4 หนาที่ 5 ลําดับที่ 4 ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป (กองชาง)

ซอมสรางถนน Asphaltic Concrete สายกลางบาน บานขามพัฒนา 
ม. 9

จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมสรางถนน Asphaltic Concrete สายกลาง
บาน บานขามพัฒนา ม. 9 ผิวจราจร
กวาง 5 เมตร ยาว 232 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมี
พื้นที่ Asphaltic Concrete ไมนอยกวา 1,160 ตร.ม. พรอมป้าย
โครงการ 1ป้าย ตามแบบ ทถ-2-303 เปนไปตามอํานาจหนาที่
ขององคการบริหารสวนตําบล ตามมาตรา 67,68 แหงพระราช
บัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
ที่แกไขเพิ่มเติม  ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 4 หนาที่ 7 ลําดับที่ 11 ตั้งจายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป (กองชาง)

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 220,840 บาท

งบบุคลากร รวม 210,840 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 210,840 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 210,840 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล ตําแหนง นัก
วิชาการเกษตรปฏิบัติการ สังกัด สํานักปลัด องคการบริหารสวน
ตําบลคอใต ตั้งจายจากเงินรายได     
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งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเปนคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร  เชน  บัวรดน้ํา ปุ๋ย สารเคมี
ป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว  พันธุพืช  วัสดุเพาะชํา เปน
ตน ที่ใชภายในกิจการองคการบริหารสวนตําบลคอใต เปนไปตาม
อํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล ตามมาตรา 67,68
 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม ตั้งจายจากเงินรายได (สํานัก
ปลัด)     
     

งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 429,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการสงเสริมอนุรักษฟนฟูสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการอนุรักษฟนฟูสิ่งแวด
ลอมและทรัพยากรธรรมชาติ เชน การกําจัดวัชพืชในแหลงน้ํา
สาธารณะภายในตําบลคอใต ปลูกตนไม เปนตน เปนไปตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 0810.6/ว
 1470 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว1425 ลงวัน
ที่ 4 เมษายน 2562 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
. 2561 - 2565 หนา 67 ลําดับที่ 6 ตั้งจายจากเงินรายได (สํานัก
ปลัด)

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
. 2561 - 2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 3 หนา 17 ลําดับที่ 1 ตั้งจายจาก
เงินรายได (สํานักปลัด)
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งบลงทุน รวม 399,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 399,000 บาท
คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

ขุดลอกสระแดง (ชวงที่ 2) บานคําเจริญ  ม.5 จํานวน 399,000 บาท

เพื่อจายเปนคาขุดลอกสระแดง ชวงที่ 2 (คําน้ําปุ้น) บานคํา
เจริญ ม.5 ขนาดความ
กวาง 54 เมตร ยาว 71 เมตร ลึก 5.00 เมตร ปริมาตรดินขุดไม
นอยกวา 7,300 ลบ.ม. พรอมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบ อบต
.คอใต 03/2565 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
. 2561 - 2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 4 หนา 9 ลําดับที่ 1 ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป (กองชาง)
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