
 
บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลค้อใต้ 

อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 4/2563 

วันท่ี 14 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 
ผู้มาประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นายเอกสิทธิ์ จินดา ประธานสภา อบต.ค้อใต้ เอกสิทธิ์ จินดา 
2 นายสมปอง ดุลยะลา รองประธานสภาฯ สมปอง ดุลยะลา 
3 นายวีระชาติ กันทะลือ ส.อบต. หมู่ 1 วีระชาติ กันทะลือ 
4 นายวีระวัฒน์ สุขเสริม ส.อบต. หมู่ 2 วีระวัฒน์ สุขเสริม 
5 นายอดุล พันธ์วงศา ส.อบต. หมู่ 2 อดุล พันธ์วงศา 
6 นายชูชัย มูลเพ็ญ ส.อบต. หมู่ 3 ชูชัย มูลเพ็ญ 
7 นายสุจิน รักษากุมาร ส.อบต. หมู่ 3 สุจิน รักษากุมาร 
8 นายจันทร์ ขันทะโคตร ส.อบต. หมู่ 4 จันทร์ ขันทะโคตร 
9 นายถวิล รันวงศา ส.อบต. หมู่ 4 ถวิล รันวงศา 
10 นางกรรณิกา ธิมะสาร ส.อบต. หมู่ 5 กรรณิกา ธิมะสาร 
11 นางสาววิไล ธิมะสาร ส.อบต. หมู่ 5 วิไล ธิมะสาร 
12 นายประยูร ภูแข่งหมอก ส.อบต. หมู่ 6 ประยูร ภูแข่งหมอก 
13 นางอาระพร อินทรวิเศษ ส.อบต. หมู่ 6 อาระพร อินทรวิเศษ 
14 นายปรีชา โทบุตร ส.อบต. หมู่ 7 ปรีชา โทบุตร 
15 นายเกียรติศักดิ์ ศรีค า ส.อบต. หมู่ 7 เกียรติศักดิ์ ศรีค า 
16 นายสุรัส มูลเพ็ญ ส.อบต. หมู่ 8 สุรัส มูลเพ็ญ 
17 นายสุบรรณ ชนะกิจ ส.อบต. หมู่ 9 สุบรรณ ชนะกิจ 
18 นางทิวารัตน์ โสภาบุญ ส.อบต. หมู่ 9 ทิวารัตน์ โสภาบุญ 
19 นายบุญเฮียง ศรีจันทจร ส.อบต. หมู่ 10 บุญเฮียง ศรีจันทจร 
20 นายสุธี สุเมผา ส.อบต. หมู่ 10 สุธี สุเมผา 
21 นางสุพัตรา ใบภักดี เลขานุการสภา อบต.ค้อใต้ สุพัตรา ใบภักดี 

 

 

 

 

 

 



ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับที ่ ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 
 

นายชัยยงค์ สายมายา 

ร.ต.ร าไพ รักษากุมาร 

นายภูเวียง อุปัชฌาย์ 

นางปรางทอง ชาระวงศ์ 

นางสาวอนันต์ อรัญปักษ์ 

นางสาวพรรทิ ระหูภา 

นายยุทธนา สิทธิรัตน์ ณ นครพนม 

นางสาวณัฐฏ์ชุดา วงศ์อนันต์ 

นางสาวอุไลวรรณ พันธุวงศา 

นายกฯ อบต.ค้อใต้ 

รองนายกฯ อบต. 

รองนายกฯ อบต. 

เลขานุการนายกฯ อบต. 

รองปลัด อบต. 

หน.ส านักปลัดฯ 

ผอ.กองช่าง. 

ผอ.กองการศึกษาฯ 

นักวิเคราะห์นโยบายและ

แผน 

ชัยยงค์ สายมายา 

ร าไพ รักษากุมาร 

ภูเวียง อุปัชฌาย์ 

ปรางทอง ชาระวงศ์ 

อนันต์ อรัญปักษ์ 

พรรทิ ระหูภา 

ยุทธนา สิทธิรัตน์ ณ 

นครพนม 

อนันต์ อรัญปักษ์ 

อุไลวรรณ พันธุวงศา 
    

ผู้มาประชุม 20 คน 

ผู้เข้าร่วมประชุม 9 คน 

ประธานกล่าวเปิดประชุมเวลา 09.00 น. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 1  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
1. สถานะการเงินรายไตรมาสที่ 3 



องค์การบริหารส่วนต าบลค้อใต้ 
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน 

ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
 รหัสบัญช ี ประมาณการ รับจริง 

รายได้จัดเก็บเอง 41000000 902,000.00 630,481.14 
หมวดภาษีอากร 41100000 200,000.00 49,493.00 
(3) ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสรา้ง 41100008 160,000.00 - 
(1) ภาษีโรงเรือนและทีด่ิน 41100001 - 38.00 
(2) ภาษีป้าย 41100003 40,000.00 49,455.00 

รวม  200,000.00 49,493.00 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 41200000 109,000.00 4,616.10 
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา 41210004 1,000.00 1,484.10 
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 41210007 2,000.00 242.00 
(3) ค่าธรรมเนียมปดิ โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว
เพื่อการโฆษณา 

41210012 1,000.00 20.00 

(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบยีนพาณิชย ์ 41210029 1,000.00 650.00 
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ ามันเชื้อเพลิง 41210033 1,000.00 2,140.00 
(6) ค่าธรรมเนียมอื่นๆ 41219999 1,000.00 - 
(7) ค่าปรับการผิดสัญญา 41220010 100,000.00 - 
(8) ค่าใบอนุญาตประกอบการคา้ส าหรับกจิการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ 

41230003 1,000.00 - 

(9) ค่าใบอนุญาตเกีย่วกับการควบคุมอาคาร 41230007 1,000.00 80.00 
รวม  109,000.00 4,616.10 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 41300000 350,000.00 339,082.04 
(1) ดอกเบี้ย 41300003 350,000.00 339,082.04 

รวม  350,000.00 339,082.04 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 41500000 240,000.00 237,290.00 
(1) ค่าขายแบบแปลน 41500004 40,000.00 116,000.00 
(2) รายได้เบด็เตล็ดอื่นๆ 41599999 200,000.00 121,290.00 

รวม  240,000.00 237,290.00 
หมวดรายได้จากทุน 41600000 3,000.00 - 
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพยส์ิน 41600001 3,000.00 - 

รวม  3,000.00 - 
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

42000000  17,598,000.00 13,435,533.83 

หมวดภาษีจัดสรร 42100000  17,598,000.00 13,435,533.83 
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต ์ 42100001 320,000.00 254,179.08 
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ 42100002 9,000,000.00 6,320,189.32 
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มเติมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ้ 42100004 2,200,000.00 2,068,138.43 
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ 42100005 100,000.00 36,185.22 
(5) ภาษีสรรพสามิต 42100007 5,000,000.00 4,281,023.46 
(6) ค่าภาคหลวงแร ่ 42100012 38,000.00 31,384.63 
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลยีม 42100013 40,000.00 45,632.69 
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบยีนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล 
กฎหมายที่ดิน 

42100015 900,000.00 398,801.00 

รวม  17,598,000.00 13,435,533.83 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 43000000 20,500,000.00 19,882,636.00 



หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 43100000 20,500,000.00 19,882,636.00 
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป ส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าที ่
และภารกิจถ่ายโอนเลือกท า 

43100002 20,500,000.00 19,882,636.00 

รวม  20,500,000.00 19,882,636.00 
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 44000000 8,935,593.00 73,593.00 
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ 44100000 8,935,593.00 73,593.00 
(1) เงินอุดหนุนระบุวตัถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสรมิ
การปกครองท้องถิ่น 

44100001 8,913,093.00 51,093.00 

(2) เงินอุดหนุนระบุวตัถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น 44100002 22,500.00 22,500.00 
รวม  8,935,593.00 73,593.00 

รวมท้ังสิ้น  47,935,593.00 34,022,243.97 
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  องค์การบริหารส่วนต าบลค้อใต้ 
งบแสดงผลการด าเนินงานจา่ยจากเงินรายรับ 

ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 

รายการ/หมวด ประมาณการ 
รวมจ่ายจาก 

เงินงบประมาณ 

รวมจ่ายจาก 
เงินอุดหนุนระบุวตัถุ 
ประสงค/์เฉพาะกจิ 

รวม 
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป 
00110 

แผนงานการ
รักษา 

ความสงบภายใน 
00120 

แผนงานการศึกษา 
00210 

แผนงานสาธารณสุข 
00220 

รายจ่าย         
งบกลาง 11,044,200.00 8,118,186.00 - 8,118,186.00 - - - - 
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,587,980.00 1,928,340.00 - 1,928,340.00 1,928,340.00 - - - 
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 10,274,380.00 6,611,848.66 - 6,611,848.66 2,889,029.89 239,130.00 1,918,606.20 92,566.20 
ค่าตอบแทน 1,117,170.00 132,500.00 - 132,500.00 123,400.00 - 9,100.00 - 
ค่าใช้สอย 4,635,070.00 1,626,192.00 - 1,626,192.00 164,335.00 27,908.00 805,100.00 302,426.00 
ค่าวัสด ุ 1,935,100.00 944,589.35 23,193.00 967,782.35 186,035.25  753,454.10 23,193.00 
ค่าสาธารณูปโภค 261,000.00 175,936.33 - 175,936.33 175,936.33 - - - 
ค่าครุภณัฑ ์ 675,800.00 544,790.00 27,900.00 572,690.00 74,390.00 76,000.00 351,300.00 - 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 4,087,300.00 1,896,660.00 - 1,896,660.00 - - - - 
รายจ่ายอื่น 25,000.00 - - - - - - - 
เงินอุดหนุน  2,357,000.00 983,880.00 - 983,880.00 - - 978,880.00 - 

รวมจ่าย 39,000,000.00 22,962,922.34 51,093.00 23,014,015.34 5,541,466.47 343,038.00 4,816,440.30 418,185.20 
รายรับ         
ภาษีอากร 200,000.00 49,281.00 - 49,281.00 - - - - 
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 109,000.00 4,616.10 - 4,616.10 - - - - 
รายได้จากทรัพยส์ิน 350,000.00 267,193.83 - 267,193.83 - - - - 
รายได้เบ็ดเตล็ด 240,000.00 237,290.00 - 237,290.00 - - - - 
รายได้จากทุน 3,000.00 - - - - - - - 
ภาษีจัดสรร 17,598,000.00 12,806,057.53 - 12,806,057.53 - - - - 
เงินอุดหนุนทั่วไป 20,500,000.00 17,500,584.00 - 17,500,584.00 - - - - 
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ - - 73,593.00 73,593.00 - - - - 
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รวมรับ 39,000,000.00 30,865,022.46 73,593.00 30,938,615.46 - - - - 

รายรับสูงกว่าหรือต่ ากว่ารายจ่าย - - - 7,924,600.12 - - - - 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลค้อใต้ 
งบแสดงผลการด าเนินงานจา่ยจากเงินรายรับ(ต่อ) 

ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 

รายการ/หมวด 
แผนงานสังคมสงเคราะห ์

00230 
แผนงานเคหะและชุมชน 

00240 

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

00250 

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

00260 

แผนงานการเกษตร 
00320 

แผนงานงบกลาง 
00410 

รายจ่าย       
งบกลาง - - - - - 8,118,186.00 
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) - - - - - - 
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 572,070.00 826,185.00 - - 74,261.37 - 
ค่าตอบแทน - - - - - - 
ค่าใช้สอย 45,284.00 161,432.00 101,741.00 10,000.00 7,966.00 - 
ค่าวัสด ุ - 5,100.00 - - - - 
ค่าสาธารณูปโภค - - - - - - 
ค่าครุภณัฑ ์ 16,000.00 55,000.00 - - - - 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง - 1,896,660.00 - - - - 
รายจ่ายอื่น - - - - - - 
เงินอุดหนุน  5,000.00 - - - - - 

รวมจ่าย 638,354.00 2,944,377.00 101,741.00 10,000.00 82,227.37 8,118,186.00 
รายรับ - - - - - - 
ภาษีอากร - - - - - - 
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต - - - - - - 
รายได้จากทรัพยส์ิน - - - - - - 
รายได้เบ็ดเตล็ด - - - - - - 
รายได้จากทุน - - - - - - 
ภาษีจัดสรร - - - - - - 
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ที่ประชุม  สอบถามพอสมควร ผอ.กองคลังได้อธิบายจนที่ประชุมเข้าใจ 

ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

   รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญสมัยที่ 3 ประจ าปี 2563 เมื่อวันที่ 8,15 เดือน มิถุนายน 

พ.ศ. 2563 

ที่ประชุม  -รับรองเป็นเอฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี 3  ญัตติเพื่อพิจารณา 

   3.1 รางข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2564 
ประธาน ก่อจนะเข้าเนื้อหาขอเชิญปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแจ้งระเบียบแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องให้กับสมาชิกได้
ทบทวน รับทราบ 
 

เลขานุการฯ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๑๕๔๗ 
  หมวด ๒ การประชุม 
 

หมวด ๒ 

การประชุม 

ข้อ ๒๐ นอกจากการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งแรกตามข้อ ๖ แล้ว การประชุมสภาท้องถิ่น มี ๒ ประเภท คือ 

 (๑)การประชุมสามัญ 

 (๒)การประชุมวิสามัญ 

 ข้อ ๒๔ ให้ส่งระเบียบวาระการประชุมไปพร้อมกับการเรียกประชุมตามข้อ ๒๒ หรือการนัดประชุมตามข้อ ๒๓ 

เว้นแต่เป็นการประชุมอันรีบด่วนจะแจ้งระเบียบวาระการประชุมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นทราบในขณะเปิดประชุมก็ได้ 

 ให้ประธานสภาท้องถิ่นประชาสัมพันธ์ก าหนดวันนัดประชุม เวลา สถานที่ประชุม และเรื่องที่จะน าเข้าสู่ที่

ประชุมสภาท้องถิ่นเพ่ือให้ประชาชนทราบและเข้าฟังการประชุมด้วย 

 หลักเกณฑ์และวิธีการส าหรับให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาท้องถิ่นให้เป็นไปตามระเบียบที่สภาท้องถิ่น

ก าหนด 

หมวด ๓ 

ญัตติ 

 ข้อ ๓๗ ญัตติมี ๒ อย่าง คือ 

(๑) ญัตติเกี่ยวกับกิจการของสภาท้องถิ่น 

(๒) ญัตติร่างข้อบัญญัติ 

ข้อ ๔๓ ร่างข้อบัญญัติต้องแบ่งเป็นข้อและมีบันทึกดังต่อไปนี้ 

(๑) หลักการของร่างข้อบัญญัติ 
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(๒) เหตุผลที่เสนอร่างข้อบัญญัติ 

การเสนอร่างข้อบัญญัติให้อนุโลมใช้ตามแบบท้ายระเบียบนี้ 

เมื่อประธานสภาท้องถิ่นได้รับบัญญัติร่างข้อบัญญัติที่เสนอมาและตรวจเห็นถูกต้องตามระเบียบการ 

ประชุมนี้แล้ว ให้ส่งส าเนาแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมเว้นแต่เป็นการประชุมอัน

รีบด่วน แต่ไม่ให้น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนก าหนดเวลานัดประชุม 

 ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งได้ออกข้อบัญญัติท้องถิ่นชั่วคราว ต้องน าเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นชั่วคราว

นั้นเข้าระเบียบวาระก่อนร่างข้อบัญญัติอ่ืน 

 ข้อ ๔๕ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติ

ให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ 

 ข้อ ๔๗ ในการพิจารณาญัตติข้อบัญญัติวาระท่ีหนึ่ง ในที่ประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่าง

ข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้

ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว 

 เพ่ือประโยชน์แก่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่งสภาท้องถิ่นจะให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณา

ก่อนรับหลักการก็ได้ 

 ข้อ ๔๘ ในกรณีที่สภาท้องถิ่นมีมติไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณให้ประธานสภาท้องถิ่นน า

ปรึกษาในที่ประชุมสภาท้องถิ่น เพ่ือเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการในคณะกรรมการหาข้อยุติตามจ านวนที่

กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นก าหนด โดยให้น าวิธีการเลือกในข้อ ๑๒ แห่งระเบียบนี้ มาบังคับใช้โดย

อนุโลม แล้วแจ้งมติไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณและรายชื่อกรรมการหาข้อยุติฝ่ายสภาท้องถิ่น กรณี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเทศบาลให้แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ กรณีองค์การบริหารส่วนต าบลให้แจ้ง

นายอ าเภอทราบ ทั้งนี้ให้ด าเนินการภายในสามวันนับแต่วันที่สภาท้องถิ่นมีมติไม่รับหลักการ 

 ให้ประธานสภาท้องถิ่นท าหนังสือแจ้งมติของสภาท้องถิ่นที่ไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณให้

ผู้บริหารท้องถิ่นทราบในวันถัดจากวันที่สภาท้องถิ่นมีมติไม่รับหลักการ 

 ข้อ ๔๙ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติ

พิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุม

สภาท้องถิ่นจะต้องก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย 

 ภายในระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นก าหนดตามวรรคหนึ่ง ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภา

ท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอค าแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็นราย

ข้อและเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีท่ีสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภา

ท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ 

 ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระท่ีสอง กรณีการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้แปรญัตติอาจเสนอค าแปร

ญัตติด้วยวาจาได้ 

 ข้อ ๕๐ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิม และตามที่มี

การแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น รายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่า 



9 
 

ได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปร

ญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนค าแปรญัตติด้วย และให้

ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณี

ต้องพิจารณาเป็นการด่วน 

 ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพื่อแถลงประกอบรายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่างๆ 

เกี่ยวกับรายงานนั้น 

 ข้อ ๕๑ ในการพิจารณาข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงตามล าดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่

คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืน 

 ถ้าท่ีประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับค าแปรญัตติหรือเห็นด้วยกับการแก้ไขข้อใดแล้ว ไม่ให้เสนอขอแปร

ญัตติหรือเสนอมญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้น 

 ถ้าข้อความในข้อใดที่ได้มีมติไปแล้วขัดแย้งกันหรือบกพร่องในสาระส าคัญ ที่ประชุมสภาจะลงมติให้ส่งปัญหา

นั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่เฉพาะที่ขัดแย้งหรือบกพร่องก็ได้ โดยไม่ให้มีการแปรญัตติในเรื่องใหม่ขึ้น

อีก ในกรณีท่ีมีมติส่งปัญหาไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่ดังกล่าวแล้ว การพิจารณาเฉพาะข้อนั้นๆเป็นอัน

ระงับไว้ก่อน แต่ถ้าไม่เป็นการขัดข้องที่จะพิจารณาข้ออ่ืนๆต่อไป สภาท้องถิ่นอาจลงมติให้พิจารณาจนจบร่างข้อบัญญัติ

ก็ได้ 

 ถ้าข้อขัดแย้งหรือข้อบกพร่องตามวรรคสามเกิดขึ้นในการพิจารณารวดเดียวที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้

ด าเนินการตามความในวรรคสามก็ได้ 

 เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ยื่นรายงานการพิจารณาข้อที่ได้ระงับไว้นั้นตามวรรคสามแล้ว ให้ประธานสภา

ท้องถิ่นส่งรายงานนั้นให้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันนัดประชุม เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็น

การด้วย 

 ในการประชุมต่อวาระที่สองให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเฉพาะข้อที่ได้ระงับไว้เท่านั้น 

 ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติ ในวาระท่ีสาม ไม่มีการอภิปรายเว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มี

การอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร 

 ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ 

 ข้อ ๕๓ ญัตติร่างข้อบัญญัติใดซึ่งที่ประชุมสภาท้องถิ่นได้ลงมติไม่รับหลักการตามความใน ข้อ ๔๗  หรือลงมติ

ไม่ให้ตราเป็นข้อบัญญัติตามความใน ข้อ ๕๒ ให้ถือว่าร่างข้อบัญญัติข้อบัญญัติเป็นอันตกไป เว้นแต่กฎหมายก าหนดไว้

เป็นอย่างอ่ืน 

 ห้ามเสนอญัตติร่างข้อบัญญัติที่มีหลักการอย่างเดียวกันกับร่างข้อบัญญัติที่ตกไปตามวรรคหนึ่งในสมัยประชุม

นั้นอีก เว้นแต่ประธานสภาท้องถิ่นจะอนุญาตเมื่อเหตุการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไป 

 ความในวรรคหนึ่งและวรรคสองให้ใช้แก่ญัตติเกี่ยวกับกิจการสภาท้องถิ่นด้วยโดยอนุโลม 
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หมวด ๔ 

งบประมาณ 

 ข้อ ๕๘ ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นยื่นต่อสภาท้องถิ่นตามแบบและวิธีการภายใน

ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 

 ข้อ ๕๙ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ จะกระท าได้เฉพาะการข้อลดรายจ่ายหรือการขอลดจ านวน

เงินที่ขออนุญาตจ่าย และต้องมีจ านวนสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนออญัตติ 

 ค าแปรญัตติให้เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติภายในระยะเวลาที่สภาท้องถิ่น

ก าหนดตาม ข้อ ๔๕ วรรคสามและ ข้อ ๔๙ วรรคหนึ่ง 

 ข้อ ๖๐ ห้ามไม่ให้แปรญัตติรายจ่ายขึ้นใหม่ หรือเพ่ิมเติมรายจ่าย หรือเปลี่ยนแปลงความประสงค์ของจ านวน

เงินที่ขออนุมัติจ่าย เว้นแต่จะได้รับค ารับรองจากผู้บริหารท้องถิ่น หรือค าแปรญัตตินั้นผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ 

 ข้อ ๖๑ ห้ามไม่ให้แปรญัตติในรายการและจ านวนเงินซึ่งมีข้อผูกพันอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 

(๑) ดอกเบี้ยและเงินส่งใช้ต้นเงินกู้ 

(๒) รายจ่ายซึ่งเป็นจ านวนเงินที่ต้องจ่ายตามกฎหมาย 

ถ้ามีปัญหาว่า รายจ่ายรายการใดมีข้อผูกพันตามวรรคหนึ่งหรือไม่เพราะให้ประธารสภาท้องถิ่นเป็นผู้วินิจฉัยชี้

ขาด 

ที่ประชุม   สอบถามในระเบียบ ข้อกฎหมายพอสมควร ปลัดฯได้อธิบายจนที่ประชุมทราบและเข้าใจ 

นายก  

 ค าแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  

              
ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลค้อใต้ 
           บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลค้อใต้  จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลค้อใต้อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหาร
ส่วนต าบลค้อใต้จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและ
แนวนโยบายการด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้ 
 1. สถานะการคลัง 
  1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
   ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2563 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะ

การเงิน ดังนี้ 
   1.1.1 เงินฝากธนาคาร                                                       จ านวน 44,902,254.78 บาท 

   1.1.2 เงินสะสม                                                               จ านวน 16,534,202.70 บาท 
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   1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม                                               จ านวน 18,382,753.84 บาท 

   1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและ 
         ยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน 41 โครงการ                                    รวม 3,179,701.28 บาท 

   1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 23 โครงการ รวม 1,644,096.02 บาท 

  1.2 เงินกู้คงค้าง จ านวน 0.00 บาท 

 2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2563 

  (1) รายรับจริง จ านวน 33,948,650.97 บาท ประกอบด้วย 

   หมวดภาษีอากร จ านวน  49,493.00 บาท 
   หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จ านวน  4,616.10 บาท 
   หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จ านวน  339,082.04 บาท 
   หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จ านวน  0 บาท 
   หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จ านวน  237,290.00 บาท 
   หมวดรายได้จากทุน จ านวน  0 บาท 
   หมวดภาษีจัดสรร จ านวน  13,435,533.83 บาท 
   หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน  19,882,636.00 บาท 
  (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 73,593.00 บาท 

  (3) รายจ่ายจริง จ านวน 25,899,063.11 บาท ประกอบด้วย 

              
   งบกลาง จ านวน 8,977,634.00 บาท 
   งบบุคลากร จ านวน 9,515,328.66 บาท 
   งบด าเนินงาน จ านวน 3,138,721.01 บาท 
   งบลงทุน จ านวน 2,818,450.00 บาท 
   งบรายจ่ายอื่น จ านวน 0.00 บาท 
   งบเงินอุดหนุน จ านวน 1,448,929.44 บาท 
  (4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 73,593.00 บาท 
  (5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จ านวน 2,451,000.00 บาท 
  (6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 0.00 บาท 
  (7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จ านวน 0.00 บาท 
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  ค ำแถลงงบประมำณ     

  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564     

องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลคอ้ใต ้
อ.สวำ่งแดนดิน  จ.สกลนคร 

  รำยรับจริง 
ปี  2562 

ประมำณกำร 
ปี 2563 

ประมำณกำร 
ปี 2564 

รำยได้จัดเกบ็เอง       
  หมวดภำษีอำกร 261,947.47 200,000.00 40,000.00 
  หมวดค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับ และ

ใบอนุญำต 
209,006.60 109,000.00 108,000.00 

  หมวดรำยไดจ้ำกทรัพยสิ์น 352,574.66 350,000.00 350,000.00 
  หมวดรำยไดเ้บด็เตล็ด 222,080.00 240,000.00 220,000.00 
  หมวดรำยไดจ้ำกทุน 0.00 3,000.00 2,000.00 

รวมรำยได้จัดเกบ็เอง 1,045,608.73 902,000.00 720,000.00 

รำยได้ที่รัฐบำลเกบ็แล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

  หมวดภำษีจดัสรร 19,009,275.02 17,598,000.00 18,280,000.00 
รวมรำยได้ทีรั่ฐบำลเกบ็แล้วจัดสรรให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
19,009,275.02 17,598,000.00 18,280,000.00 

รำยได้ที่รัฐบำลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

  หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป 21,351,681.00 20,500,000.00 21,000,000.00 
รวมรำยได้ทีรั่ฐบำลอุดหนุนให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
21,351,681.00 20,500,000.00 21,000,000.00 

รวม 41,406,564.75 39,000,000.00 40,000,000.00 
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ค ำแถลงงบประมำณ 

ประกอบงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
 

รำยจ่ำย รำยจ่ำยจริง 
ปี 2562 

ประมำณกำร 
ปี 2563 

ประมำณกำร 
ปี 2564 

จ่ำยจำกงบประมำณ       
  งบกลำง 10,324,330.00 11,044,200.00 11,611,400.00 
  งบบุคลำกร 10,660,524.36 13,082,360.00 12,872,565.00 
  งบด ำเนินงำน 4,870,483.06 7,859,340.00 7,690,035.00 
  งบลงทุน 2,020,115.00 4,637,100.00 4,293,000.00 
  งบรำยจ่ำยอ่ืน 15,000.00 25,000.00 25,000.00 
  งบเงินอุดหนุน 2,057,105.03 2,352,000.00 3,508,000.00 

รวมจ่ำยจำกงบประมำณ 29,947,557.45 39,000,000.00 40,000,000.00 

รวม 29,947,557.45 39,000,000.00 40,000,000.00 
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บันทกึหลกักำรและเหตุผล 
ประกอบร่ำงขอ้บญัญติั  งบประมำณรำยจ่ำย 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
ของ องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลคอ้ใต ้

อ.สวำ่งแดนดิน  จ.สกลนคร 
       

ด้ำน ยอดรวม 

ด้ำนบริหำรทัว่ไป   
  แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป 9,804,635 
  แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 844,270 
ด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม   
  แผนงำนกำรศึกษำ 7,322,465 
  แผนงำนสำธำรณสุข 953,820 
  แผนงำนสังคมสงเครำะห์ 966,870 
  แผนงำนเคหะและชุมชน 7,675,780 
  แผนงำนสร้ำงควำมเขม้แขง็ของชุมชน 210,000 
  แผนงำนกำรศำสนำวฒันธรรมและนนัทนำกำร 415,000 
ด้ำนกำรเศรษฐกจิ   
  แผนงำนกำรเกษตร 195,760 
ด้ำนกำรด ำเนินงำนอ่ืน   
  แผนงำนงบกลำง 11,611,400 

งบประมำณรำยจ่ำยทั้งส้ิน 40,000,000 
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รำยจ่ำยตำมงำนและงบรำยจ่ำย 
องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลคอ้ใต ้อ.สวำ่งแดนดิน  จ.สกลนคร 

แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป 
    งำน 

งำนบริหำรทั่วไป งำนวำงแผนสถิติและวชิำกำร 
งำน

บริหำรงำน
คลงั 

รวม งบ 
  
    

      
งบบุคลำกร 5,164,270 210,840 1,766,925 7,142,035 
    เงินเดือน (ฝ่ำย
กำรเมือง) 

2,587,980 0 0 2,587,980 

    เงินเดือน (ฝ่ำย
ประจ ำ) 

2,576,290 210,840 1,766,925 4,554,055 

งบด ำเนินงำน 1,330,000 0 1,271,000 2,601,000 
    ค่ำตอบแทน 480,000 0 365,000 845,000 
    ค่ำใชส้อย 800,000 0 257,000 1,057,000 
    ค่ำวสัดุ 50,000 0 360,000 410,000 
    ค่ำ
สำธำรณูปโภค 

0 0 289,000 289,000 

งบลงทุน 20,600 0 16,000 36,600 
    ค่ำครุภณัฑ ์ 20,600 0 16,000 36,600 
งบรำยจ่ำยอ่ืน 0 25,000 0 25,000 
    รำยจ่ำยอ่ืน 0 25,000 0 25,000 

รวม 6,514,870 235,840 3,053,925 9,804,635 

แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน  
   งำน 

งำนบริหำรทั่วไป
เกีย่วกบักำรรักษำ
ควำมสงบภำยใน 

งำนป้องกนัภัยฝ่ำยพลเรือน
และระงับอคัคีภัย 

รวม 
งบ 

  
    

      
งบบุคลำกร 331,270 0 331,270 
    เงินเดือน (ฝ่ำย
ประจ ำ) 

331,270 0 331,270 

งบด ำเนินงำน 40,000 240,000 280,000 
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    ค่ำตอบแทน 0 60,000 60,000 
    ค่ำใชส้อย 40,000 180,000 220,000 
งบลงทุน 128,000 102,000 230,000 
    ค่ำครุภณัฑ ์ 128,000 102,000 230,000 
งบเงินอุดหนุน 3,000 0 3,000 
    เงินอุดหนุน 3,000 0 3,000 
รวม                               502,270 342,000 844,270 

แผนงำนกำรศึกษำ  
    งำน 

งำนบริหำรทั่วไป
เกีย่วกบักำรศึกษำ 

งำนระดับก่อนวยัเรียนและ
ประถมศึกษำ 

รวม งบ 
  
    

      
งบบุคลำกร 2,787,830 0 2,787,830 
    เงินเดือน (ฝ่ำย
ประจ ำ) 

2,787,830 0 2,787,830 

งบด ำเนินงำน 365,000 2,152,035 2,517,035 
    ค่ำตอบแทน 200,000 0 200,000 
    ค่ำใชส้อย 165,000 985,750 1,150,750 
    ค่ำวสัดุ 0 1,166,285 1,166,285 
งบลงทุน 42,600 0 42,600 
    ค่ำครุภณัฑ ์ 42,600 0 42,600 
งบเงินอุดหนุน 35,000 1,940,000 1,975,000 
    เงินอุดหนุน 35,000 1,940,000 1,975,000 
รวม                               3,230,430 4,092,035 7,322,465 

แผนงำนสำธำรณสุข  
    งำน 

งำนบริหำรทั่วไป
เกีย่วกบัสำธำรณสุข 

งำนบริกำรสำธำรณสุขและ
งำนสำธำรณสุขอ่ืน 

รวม งบ 
  
    

      
งบบุคลำกร 164,820 0 164,820 
    เงินเดือน (ฝ่ำย
ประจ ำ) 

164,820 0 164,820 

งบด ำเนินงำน 730,000 0 730,000 



17 
 

    ค่ำใชส้อย 700,000 0 700,000 
    ค่ำวสัดุ 30,000 0 30,000 
งบลงทุน 0 59,000 59,000 
    ค่ำครุภณัฑ ์ 0 59,000 59,000 
รวม                              894,820 59,000 953,820 

แผนงำนสังคมสงเครำะห์  
    งำน 

งำนบริหำรทั่วไป
เกีย่วกบัสังคม
สงเครำะห์ 

งำนสวสัดิกำรสังคมและ
สังคมสงเครำะห์ 

รวม งบ 
  
    

      
งบบุคลำกร 796,870 0 796,870 
    เงินเดือน (ฝ่ำย
ประจ ำ) 

796,870 0 796,870 

งบด ำเนินงำน 115,000 40,000 155,000 
    ค่ำตอบแทน 50,000 0 50,000 
    ค่ำใชส้อย 65,000 40,000 105,000 
งบเงินอุดหนุน 0 15,000 15,000 
    เงินอุดหนุน 0 15,000 15,000 
รวม                               911,870 55,000 966,870 

แผนงำนเคหะและชุมชน    
         

    งำน 
งำนบริหำร
ทัว่ไป
เกีย่วกบั
เคหะและ
ชุมชน 

งำนไฟฟ้ำถนน 
งำนก ำจัดขยะมูล
ฝอยและส่ิงปฏิกูล 

งำน
บ ำบัด
น ำ้เสีย 

 

 

รวม 
งบ 

  
    

      

งบบุคลำกร 1,463,980 0 0 0 1,463,980 
    เงินเดือน (ฝ่ำย
ประจ ำ) 

1,463,980 0 0 0 1,463,980 

งบด ำเนินงำน 645,000 70,000 117,000 0 832,000 
    ค่ำตอบแทน 100,000 0 0 0 100,000 
    ค่ำใชส้อย 515,000 0 117,000 0 632,000 
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    ค่ำวสัดุ 30,000 70,000 0 0 100,000 
งบลงทุน 1,099,300 2,459,500 0 366,000 3,924,800 
    ค่ำครุภณัฑ์ 38,000 64,500 0 0 102,500 
    ค่ำท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้ำง 

1,061,300 2,395,000 0 366,000 3,822,300 

งบเงินอุดหนุน 0 1,455,000 0 0 1,455,000 
    เงินอุดหนุน 0 1,455,000 0 0 1,455,000 
รวม                               3,208,280 3,984,500 117,000 366,000 7,675,780 

 
แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน    
    งำน 

งำนส่งเสริมและ
สนับสนุนควำม
เข้มแข็งชุมชน 

รวม งบ 
  
    

      
งบด ำเนินงำน 210,000 210,000 
    ค่ำใชส้อย 210,000 210,000 
รวม                               210,000 210,000 

แผนงำนกำรศำสนำวฒันธรรมและนันทนำกำร  
    งำน 

งำนกฬีำและ
นันทนำกำร 

งำนศำสนำวฒันธรรมท้องถิ่น รวม งบ 
  
    

     
งบด ำเนินงำน 240,000 115,000 355,000 
    ค่ำใชส้อย 150,000 115,000 265,000 
    ค่ำวสัดุ 90,000 0 90,000 
งบเงินอุดหนุน 0 60,000 60,000 
    เงินอุดหนุน 0 60,000 60,000 
รวม                               240,000 175,000 415,000 

แผนงำนกำรเกษตร  
    งำน 

งำนส่งเสริมกำรเกษตร รวม 
งบ  
งบบุคลำกร 185,760 185,760 
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    เงินเดือน (ฝ่ำย
ประจ ำ) 

185,760 185,760 

งบด ำเนินงำน 10,000 10,000 
    ค่ำวสัดุ 10,000 10,000 
รวม                               195,760 195,760 

แผนงำนงบกลำง 
    งำน 

งบกลำง รวม 
งบ   
งบกลำง 11,611,400 11,611,400 

    งบกลำง 11,611,400 11,611,400 
 11,611,400 11,611,400 
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ข้อบัญญตัิ 
งบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลค้อใต้ 
อ.สว่ำงแดนดิน  จ.สกลนคร 

        
               โดยท่ีเป็นกำรสมควรตั้ งงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  อำศยัอ ำนำจตำมควำมใน
พระรำชบญัญติัสภำต ำบลและองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบนั มำตรำ 87 จึงตรำ
ขอ้บญัญติัข้ึนไวโ้ดยควำมเห็นชอบของสภำองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลคอ้ใต ้และโดยอนุมติัของนำยอ ำเภอสวำ่งแดนดิน 
 ขอ้ 1. ขอ้บญัญติั น้ีเรียกวำ่ ขอ้บญัญติังบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
 ขอ้ 2. ขอ้บญัญติั น้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลำคม พ.ศ. 2563 เป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3. งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 เป็นจ ำนวน   รวมทั้งส้ิน  40,000,000 บำท 

 
ขอ้ 4. งบประมำณรำยจ่ำยทัว่ไป จ่ำยจำกรำยไดจ้ดัเก็บเอง หมวดภำษีจดัสรร และหมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป 
เป็นจ ำนวนรวมทั้งส้ิน 40,000,000 บำท โดยแยกรำยละเอียดตำมแผนงำนไดด้งัน้ี 

        
แผนงำน ยอดรวม 

ด้ำนบริหำรทัว่ไป   
  แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป 9,804,635 
  แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 844,270 
ด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม   
  แผนงำนกำรศึกษำ 7,322,465 
  แผนงำนสำธำรณสุข 953,820 
  แผนงำนสังคมสงเครำะห์ 966,870 
  แผนงำนเคหะและชุมชน 7,675,780 
  แผนงำนสร้ำงควำมเขม้แขง็ของชุมชน 210,000 
  แผนงำนกำรศำสนำวฒันธรรมและนนัทนำกำร 415,000 
ด้ำนกำรเศรษฐกจิ   
  แผนงำนกำรเกษตร 195,760 
ด้ำนกำรด ำเนินงำนอ่ืน   
  แผนงำนงบกลำง 11,611,400 

งบประมำณรำยจ่ำยทั้งส้ิน 40,000,000 
      

 ขอ้ 5. งบประมำณรำยจ่ำยเฉพำะกำร จ่ำยจำกรำยได ้เป็นจ ำนวนรวมทั้งส้ิน 0 บำท ดงัน้ี  
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งบ ยอดรวม 
รวมรำยจ่ำย 0 

 
       

 
ขอ้ 6. ใหน้ำยกองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลคอ้ใตป้ฏิบติักำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณท่ีไดรั้บอนุมติัให้เป็นไป
ตำมระเบียบกำรเบิกจ่ำยเงินขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล 

 ขอ้ 7. ใหน้ำยกองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลคอ้ใตมี้หนำ้ท่ีรักษำกำรใหเ้ป็นไปตำมบญัญติัน้ี 
    
  ประกำศ ณ วนัท่ี ...................................................................... 
    

    
   (ลงนำม).................................................. 
   (นำยชยัยงค ์  สำยมำยำ) 
   ต ำแหน่ง นำยกองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลคอ้ใต ้

อนุมติั  
    
    

(ลงนำม)..................................................  
(...............................................)  
ต ำแหน่ง นำยอ ำเภอสวำ่งแดนดิน  
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รำยงำนประมำณกำรรำยรับ  
ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2564  
องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลคอ้ใต ้  

อ ำเภอ สวำ่งแดนดิน  จงัหวดัสกลนคร  
         

               
  รำยรับจริง ประมำณกำร 

  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่ำง (%) ปี 2564 

หมวดภำษีอำกร               
     ภำษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำง 0.00 0.00 0.00 160,000.00 -100.00 % 0.00 
     ภำษีโรงเรือนและท่ีดิน 131,031.00 129,602.00 172,721.33 0.00 0.00 % 0.00 
     ภำษีบ ำรุงทอ้งท่ี 40,150.19 38,041.99 37,676.14 0.00 0.00 % 0.00 
     ภำษีป้ำย 59,378.00 48,683.00 51,550.00 40,000.00 0.00 % 40,000.00 

รวมหมวดภำษีอำกร 230,559.19 216,326.99 261,947.47 200,000.00     40,000.00 

หมวดค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับ และใบอนุญำต               
     ค่ำธรรมเนียมเก่ียวกบัใบอนุญำตกำรขำย
สุรำ 

1,222.20 1,600.50 1,629.60 1,000.00 0.00 % 1,000.00 

     ค่ำธรรมเนียมเก่ียวกบักำรควบคุมอำคำร 0.00 3,925.05 165.00 2,000.00 -50.00 % 1,000.00 
     ค่ำธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผน่ประกำศ
หรือแผน่ปลิวเพื่อกำรโฆษณำ 

10.00 10.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00 
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     ค่ำธรรมเนียมเก่ียวกบัทะเบียนพำณิชย ์ 660.00 1,180.00 870.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00 
     ค่ำธรรมเนียมเก่ียวกบักำรประกอบกิจกำร
น ้ำมนัเช้ือเพลิง 

0.00 1,620.00 1,420.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00 

     ค่ำธรรมเนียมอ่ืน ๆ 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00 
     ค่ำปรับกำรผิดสัญญำ 23,718.50 71,651.06 204,862.00 100,000.00 0.00 % 100,000.00 
     ค่ำใบอนุญำตประกอบกำรคำ้ส ำหรับ
กิจกำรท่ีเป็นอนัตรำยต่อสุขภำพ 

1,420.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00 

     ค่ำใบอนุญำตเก่ียวกบักำรควบคุมอำคำร 0.00 40.00 60.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00 
     ค่ำใบอนุญำตอ่ืนๆ 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00 

รวมหมวดค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับ และ
ใบอนุญำต 

27,050.70 80,026.61 209,006.60 109,000.00     108,000.00 

หมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน               
     ดอกเบ้ีย 372,886.23 350,812.88 352,574.66 350,000.00 0.00 % 350,000.00 

รวมหมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน 372,886.23 350,812.88 352,574.66 350,000.00     350,000.00 

หมวดรำยได้เบ็ดเตลด็               
     ค่ำขำยแบบแปลน 26,000.00 54,100.00 12,200.00 40,000.00 -50.00 % 20,000.00 
     รำยไดเ้บด็เตล็ดอ่ืนๆ 185,683.00 193,700.00 209,880.00 200,000.00 0.00 % 200,000.00 

รวมหมวดรำยได้เบ็ดเตลด็ 211,683.00 247,800.00 222,080.00 240,000.00     220,000.00 

หมวดรำยได้จำกทุน               
     ค่ำขำยทอดตลำดทรัพยสิ์น 0.00 0.00 0.00 3,000.00 -33.33 % 2,000.00 

รวมหมวดรำยได้จำกทุน 0.00 0.00 0.00 3,000.00     2,000.00 
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หมวดภำษีจัดสรร               
     ภำษีและค่ำธรรมเนียมรถยนต ์ 373,009.49 385,165.34 382,198.46 320,000.00 25.00 % 400,000.00 
     ภำษีมูลค่ำเพิ่มตำม พ.ร.บ. ก ำหนดแผนฯ 8,307,756.44 9,102,150.64 9,420,023.23 9,000,000.00 0.00 % 9,000,000.00 
     ภำษีมูลค่ำเพิ่มตำม พ.ร.บ. จดัสรรรำยไดฯ้ 2,497,113.20 2,661,574.05 2,471,151.47 2,200,000.00 13.64 % 2,500,000.00 
     ภำษีธุรกิจเฉพำะ 111,237.62 120,731.91 39,594.28 100,000.00 -60.00 % 40,000.00 
     ภำษีสุรำ 1,413,664.09 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00 
     ภำษีสรรพสำมิต 3,406,764.10 5,440,632.85 5,903,360.02 5,000,000.00 10.00 % 5,500,000.00 
     ค่ำภำคหลวงแร่ 49,409.96 41,283.72 45,383.71 38,000.00 5.26 % 40,000.00 
     ค่ำภำคหลวงปิโตรเลียม 44,097.13 42,461.00 52,045.85 40,000.00 25.00 % 50,000.00 
     ค่ำธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติ
กรรมตำมประมวลกฎหมำยท่ีดิน 

1,058,304.00 887,388.00 695,518.00 900,000.00 -16.67 % 750,000.00 

รวมหมวดภำษีจัดสรร 17,261,356.03 18,681,387.51 19,009,275.02 17,598,000.00     18,280,000.00 

หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป               
     เงินอุดหนุนทัว่ไป ส ำหรับด ำเนินกำรตำม
อ ำนำจหนำ้ท่ีและภำรกิจถ่ำยโอนเลือกท ำ 

19,035,016.00 19,575,003.00 21,351,681.00 20,500,000.00 2.44 % 21,000,000.00 

รวมหมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป 19,035,016.00 19,575,003.00 21,351,681.00 20,500,000.00     21,000,000.00 

รวมทุกหมวด 37,138,551.15 39,151,356.99 41,406,564.75 39,000,000.00     40,000,000.00 
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รำยงำนรำยละเอยีดประมำณกำรรำยรับงบประมำณรำยจ่ำยทัว่ไป 
ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2564 
องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลคอ้ใต ้
อ.สวำ่งแดนดิน  จ.สกลนคร 

ประมำณกำรรำยรับรวมทั้งส้ิน  40,000,000   บำท  แยกเป็น   
รำยได้จัดเกบ็เอง 

 หมวดภำษีอำกร รวม 40,000 บำท 
  ภำษีป้ำย จ ำนวน 40,000 บำท 
    ประมำณกำรเท่ำปีท่ีผำ่นมำ   
 หมวดค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับ และใบอนุญำต รวม 108,000 บำท 
  ค่ำธรรมเนียมเก่ียวกบัใบอนุญำตกำรขำยสุรำ จ ำนวน 1,000 บำท 
    ประมำณกำรเท่ำกบัปีท่ีผำ่นมำ   
  ค่ำธรรมเนียมเก่ียวกบักำรควบคุมอำคำร จ ำนวน 1,000 บำท 
    ประมำณกำรนอ้ยกวำ่ปีท่ีผำ่นมำ   

  
ค่ำธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผน่ประกำศหรือแผน่ปลิวเพื่อ
กำรโฆษณำ 

จ ำนวน 1,000 บำท 

    ประมำณกำรเท่ำกบัปีท่ีผำ่นมำ   
  ค่ำธรรมเนียมเก่ียวกบัทะเบียนพำณิชย ์ จ ำนวน 1,000 บำท 
    ประมำณกำรเท่ำกบัปีท่ีผำ่นมำ   
  ค่ำธรรมเนียมเก่ียวกบักำรประกอบกิจกำรน ้ำมนัเช้ือเพลิง จ ำนวน 1,000 บำท 
    ประมำณกำรเท่ำกบัปีท่ีผำ่นมำ   
  ค่ำธรรมเนียมอ่ืน ๆ จ ำนวน 1,000 บำท 
    ประมำณกำรเท่ำกบัปีท่ีผำ่นมำ   
  ค่ำปรับกำรผิดสัญญำ จ ำนวน 100,000 บำท 
    ประมำณกำรเท่ำกบัปีท่ีผำ่นมำ   

  
ค่ำใบอนุญำตประกอบกำรคำ้ส ำหรับกิจกำรท่ีเป็นอนัตรำยต่อ
สุขภำพ 

จ ำนวน 1,000 บำท 

    ประมำณกำรเท่ำกบัปีท่ีผำ่นมำ   
  ค่ำใบอนุญำตเก่ียวกบักำรควบคุมอำคำร จ ำนวน 1,000 บำท 
    ประมำณกำรเท่ำกบัปีท่ีผำ่นมำ   
 หมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน รวม 350,000 บำท 
  ดอกเบ้ีย จ ำนวน 350,000 บำท 
    ประมำณกำรเท่ำกบัปีท่ีผำ่นมำ   
 หมวดรำยได้เบ็ดเตลด็ รวม 220,000 บำท 
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  ค่ำขำยแบบแปลน จ ำนวน 20,000 บำท 
    ประมำณกำรนอ้ยกวำ่ปีท่ีผำ่นมำ   
  รำยไดเ้บด็เตล็ดอ่ืนๆ จ ำนวน 200,000 บำท 
    ประมำณกำรเท่ำกบัปีท่ีผำ่นมำ   
 หมวดรำยได้จำกทุน รวม 2,000 บำท 
  ค่ำขำยทอดตลำดทรัพยสิ์น จ ำนวน 2,000 บำท 
    ประมำณกำรนอ้ยกวำ่ปีท่ีผำ่นมำ   

รำยได้ที่รัฐบำลเกบ็แล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 หมวดภำษีจัดสรร รวม 18,280,000 บำท 
  ภำษีและค่ำธรรมเนียมรถยนต ์ จ ำนวน 400,000 บำท 
    ประมำณกำรมำกกวำ่ปีท่ีผำ่นมำ   
  ภำษีมูลค่ำเพิ่มตำม พ.ร.บ. ก ำหนดแผนฯ จ ำนวน 9,000,000 บำท 
    ประมำณกำรเท่ำกบัปีท่ีผำ่นมำ   
  ภำษีมูลค่ำเพิ่มตำม พ.ร.บ. จดัสรรรำยไดฯ้ จ ำนวน 2,500,000 บำท 
    ประมำณกำรมำกกวำ่ปีท่ีผำ่นมำ   
  ภำษีธุรกิจเฉพำะ จ ำนวน 40,000 บำท 
    ประมำณกำรนอ้ยกวำ่ปีท่ีผำ่นมำ   
  ภำษีสรรพสำมิต จ ำนวน 5,500,000 บำท 
    ประมำณกำรมำกกวำ่ปีท่ีผำ่นมำ   
  ค่ำภำคหลวงแร่ จ ำนวน 40,000 บำท 
    ประมำณกำรมำกกวำ่ปีท่ีผำ่นมำ   
  ค่ำภำคหลวงปิโตรเลียม จ ำนวน 50,000 บำท 
    ประมำณกำรมำกกวำ่ปีท่ีผำ่นมำ   

  
ค่ำธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตำมประมวล
กฎหมำยท่ีดิน 

จ ำนวน 750,000 บำท 

    ประมำณกำรนอ้ยกวำ่ปีท่ีผำ่นมำ   
รำยได้ที่รัฐบำลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป รวม 21,000,000 บำท 

  
เงินอุดหนุนทัว่ไป ส ำหรับด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหนำ้ท่ีและ
ภำรกิจถ่ำยโอนเลือกท ำ 

จ ำนวน 21,000,000 บำท 

    ประมำณกำรมำกกวำ่ปีท่ีผำ่นมำ   
 

 



27 
 

 

รำยงำนรำยละเอยีดประมำณกำรรำยจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยทัว่ไป 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลคอ้ใต ้

อ ำเภอ สวำ่งแดนดิน   จงัหวดัสกลนคร 
        

                 
ประมำณกำรรำยจ่ำยรวมทั้งส้ิน 40,000,000 บำท จ่ำยจำกรำยได้จัดเกบ็เอง  หมวดภำษจัีดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป แยก
เป็น  

แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป 
 งำนบริหำรทั่วไป รวม 6,514,870 บำท 
  งบบุคลำกร รวม 5,164,270 บำท 
   เงินเดือน (ฝ่ำยกำรเมือง) รวม 2,587,980 บำท 
   เงินเดือนนำยก/รองนำยก จ ำนวน 514,080 บำท 

      
  เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนนำยกองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลและรองนำยกองคก์ำร

บริหำรส่วนต ำบล จ ำนวน 2 คน ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้(ส ำนกังำน
ปลดั อบต.) 

      

   เงินค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งนำยก/รองนำยก จ ำนวน 50,550 บำท 

      
  เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งนำยกองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล

และรองนำยกองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล จ ำนวน 2 คน ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้
(ส ำนกังำนปลดั อบต.) 

      

   เงินค่ำตอบแทนพิเศษนำยก/รองนำยก จ ำนวน 50,550 บำท 

      
  เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนพิเศษนำยกองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลและรอง

นำยกองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล จ ำนวน 2 คน ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้
(ส ำนกังำนปลดั อบต.) 

      

   
เงินค่ำตอบแทนเลขำนุกำร/ท่ีปรึกษำนำยกเทศมนตรี นำยกองคก์ำรบริหำรส่วน
ต ำบล 

จ ำนวน 86,400 บำท 

      
  เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนเลขำนุกำรนำยกองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล ตั้ง

จ่ำยจำกเงินรำยได ้(ส ำนกังำนปลดั อบต.) 
      

   เงินค่ำตอบแทนสมำชิกสภำองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จ ำนวน 1,800,000 บำท 

      
  เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนประธำนสภำฯ รองประธำนสภำฯ และสมำชิก

สภำองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล จ ำนวน 20 คน ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้ 
(ส ำนกังำนปลดั อบต.) 

      

   เงินค่ำตอบแทนอ่ืน จ ำนวน 86,400 บำท 
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  เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนเลขำนุกำรสภำองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล ตั้ง

จ่ำยจำกเงินรำยได ้(ส ำนกังำนปลดั อบต.) 
      

   เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) รวม 2,576,290 บำท 
   เงินเดือนพนกังำน จ ำนวน 1,763,640 บำท 

      
  เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนพนกังำนส่วนต ำบลต ำแหน่ง ปลดั อบต.,รอง

ปลดั อบต.,หวัหนำ้ส ำนกังำนปลดั อบต.,นกัทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร,เจำ้
พนกังำนธุรกำรปฏิบติังำน (ส ำนกังำนปลดั อบต.) ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้

      

   เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนกังำน จ ำนวน 105,300 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นเงินตอบแทนพิเศษฯ ต ำแหน่งปลดั อบต.(นกับริหำร
ทอ้งถ่ิน) ระดบักลำง และเพื่อเป็นค่ำครองชีพแก่พนกังำนส่วนต ำบลท่ีพึงได้
ตำมประกำศคณะกรรมกำรกลำงพนกังำนส่วนต ำบล เร่ือง ก ำหนด
มำตรฐำนทัว่ไปเก่ียวกบัหลกัเกณฑก์ำรใหพ้นกังำนส่วน
ต ำบล ลูกจำ้ง พนกังำนจำ้งขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลไดรั้บเงินเพิ่มกำร
ครองชีพชัว่ครำว (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2558 (ส ำนกังำนปลดั อบต.) ตั้งจ่ำยจำก
เงินรำยได ้

      

   เงินประจ ำต ำแหน่ง จ ำนวน 168,000 บำท 

      
  เพื่อจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งปลดั อบต.,รองปลดั อบต.และหวัหนำ้

ส ำนกังำนปลดั อบต. (ส ำนกังำนปลดั อบต.) ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้
      

   ค่ำตอบแทนพนกังำนจำ้ง จ ำนวน 467,350 บำท 

      
  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนกังำนจำ้งไดแ้ก่ คนตกแต่งสวน พนกังำนขบั

รถยนต ์และนกักำรภำรโรง (ส ำนกังำนปลดั อบต.) ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้
      

   เงินเพิ่มต่ำง ๆของพนกังำนจำ้ง จ ำนวน 72,000 บำท 
  งบด ำเนินงำน รวม 1,330,000 บำท 
   ค่ำตอบแทน รวม 480,000 บำท 
   ค่ำตอบแทนผูป้ฏิบติัรำชกำรอนัเป็นประโยชน์แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จ ำนวน 400,000 บำท 

      

  1.เพื่อจ่ำยเป็นค่ำประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนกังำนส่วน
ต ำบล พนกังำนจำ้งตำมภำรกิจ พนกังำนจำ้งทัว่ไปในสังกดัส ำนกังำนปลดั
องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลคอ้ใต ้จ ำนวน 250,000 บำท 
2. เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนเจำ้หนำ้ท่ีท่ีปฏิบติัหนำ้ท่ีในกำร
เลือกตั้ง เช่น คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ผูอ้  ำนวยกำร
เลือกตั้ง คณะกรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง เจำ้หนำ้ท่ีรักษำควำม
ปลอดภยั นำยทะเบียนอ ำเภอ เป็นตน้  จ ำนวน 150,000 บำท 

      

   ค่ำเช่ำบำ้น จ ำนวน 60,000 บำท 
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  เพื่อเป็นเงินช่วยเหลือค่ำเช่ำบำ้น ค่ำเช่ำซ้ือ  ของพนกังำนส่วนต ำบล ใน
สังกดัส ำนกัปลดัองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลคอ้ใต ้อ ำเภอสวำ่งแดน
ดิน  จงัหวดัสกลนคร  ซ่ึงมีภูมิล ำเนำอยูน่อกพื้นท่ีและพึงเบิกไดต้ำม
สิทธิ (ส ำนกัปลดั อบต.) ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้

      

   เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร จ ำนวน 20,000 บำท 

      
  เพื่อจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร ใหแ้ก่พนกังำนส่วนต ำบล และ

ผูบ้ริหำรองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลคอ้ใต ้(ส ำนกัปลดั อบต.) ตั้งจ่ำยจำกเงิน
รำยได ้

      

   ค่ำใช้สอย รวม 800,000 บำท 
   รำยจ่ำยเพื่อใหไ้ดม้ำซ่ึงบริกำร       
    รำยจ่ำยเพื่อใหไ้ดม้ำซ่ึงบริกำร จ ำนวน 360,000 บำท 

      

  - ค่ำใชจ่้ำยในกำรฝึกอบรม ตั้งไว ้350,000  บำท   
    เพื่อเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรฝึกอบรมและสัมมนำ
ต่ำงๆ เช่น ค่ำลงทะเบียน ค่ำธรรมเนียม ฯลฯ ส ำหรับพนกังำนส่วน
ต ำบล คณะผูบ้ริหำร เลขำนุกำร ประธำนสภำ รองประธำนสภำ สมำชิกสภำ
องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล 
 - ค่ำโฆษณำและเผยแพร่   ตั้งไว ้ 10,000 บำท 
     เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจำ้งเหมำโฆษณำและเผยแพร่ข่ำวทำง
วทิยกุระจำยเสียง โทรทศัน์ โรงมหรสพ หรือส่ิงพิมพต่์ำงๆ ฯลฯ  
(ส ำนกังำนปลดั อบต.) ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได)้ 

      

   รำยจ่ำยเก่ียวกบักำรรับรองและพิธีกำร จ ำนวน 40,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำอำหำร เคร่ืองด่ืมต่ำงๆ เคร่ืองใชใ้นกำรเล้ียงรับรองและ
ค่ำบริกำรอ่ืนๆ ซ่ึงจ ำเป็นตอ้งจ่ำยในกำรประชุม ทั้งน้ีใหร้วมถึงผูเ้ขำ้ร่วม
ประชุมอ่ืนๆ และเจำ้หนำ้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรประชุมฯ ในกำรประชุมสภำ
ทอ้งถ่ินหรือคณะกรรมกำร หรือคณะอนุกรรมกำรฝ่ำยต่ำงๆ ท่ีไดรั้บกำร
แต่งตั้งตำมระเบียบหรือหนงัสือสั่งกำรกระทรวงมหำดไทย หรือกำรประชุม
ระหวำ่งองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
อ่ืน ๆ หรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินกบัรัฐวสิำหกิจหรือเอกชน ทั้งน้ี ให้
ค  ำนึงถึงควำมประหยดัและใหมี้ควำมเหมำะสมตำมหนงัสือสั่งกำร
กระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.4/ว 2381 ลง
วนัท่ี 28 กรกฎำคม พ.ศ. 2548 (ส ำนกังำนปลดั อบต.) ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้

      

   รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกบักำรปฏิบติัรำชกำรท่ีไม่เขำ้ลกัษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ       
    ค่ำใชจ่้ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร จ ำนวน 100,000 บำท 
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  เพื่อเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร เช่น ค่ำเบ้ียเล้ียงเดินทำง ค่ำ
พำหนะ ค่ำเช่ำท่ีพกั ค่ำบริกำรจอดรถ ค่ำผำ่นทำงด่วนพิเศษ ส ำหรับ
พนกังำนส่วนทอ้งถ่ิน คณะผูบ้ริหำร เลขำนุกำร ประธำนสภำ เลขำนุกำร
สภำ และสมำชิกสภำองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล เป็นไปตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยค่ำใชจ่้ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของ
เจำ้หนำ้ท่ีทอ้งถ่ิน (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2558 และแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบั
ท่ี 4) พ.ศ. 2561 ตำมแผนพฒันำต ำบลส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) หนำ้ท่ี 55 ล ำดบั
ท่ี 2 (ส ำนกังำนปลดั อบต.) ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้

      

    ค่ำใชจ่้ำยในกำรเลือกตั้ง จ ำนวน 300,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนินกำรเลือกตั้งกรณีครบวำระหรือเลือกตั้ง
ซ่อม นำยกองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล สมำชิกสภำองคก์ำรบริหำรส่วน
ต ำบล เป็นไปตำมหนงัสือกระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 3675 ลง
วนัท่ี 6 กรกฎำคม 2561 ตำมแผนพฒันำต ำบลส่ีปี(พ.ศ.2561-
2564) หนำ้ท่ี 54 ล ำดบัท่ี 7 ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้(ส ำนกังำนปลดั อบต.) 

      

   ค่ำวสัดุ รวม 50,000 บำท 
   วสัดุโฆษณำและเผยแพร่ จ ำนวน 30,000 บำท 

      
  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวสัดุโฆษณำและเผยแพร่ประชำสัมพนัธ์ต่ำงๆ เช่น กระดำษ

เขียนโปสเตอร์ พูก่นัและสี ผำ้เขียนป้ำย ป้ำยไวนิล ส่ือประชำสัมพนัธ์ ตั้ง
จ่ำยจำกเงินรำยได ้

      

   วสัดุอ่ืน จ ำนวน 20,000 บำท 

      
  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวำรสำรทอ้งถ่ิน หนงัสือ วำรสำรอ่ืนหรือส่ิงพิมพ์

ต่ำงๆ (ส ำนกังำนปลดั อบต.) ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้
 

      

  งบลงทุน รวม 20,600 บำท 
   ค่ำครุภัณฑ์ รวม 20,600 บำท 
   ครุภณัฑส์ ำนกังำน       
    เกำ้อ้ีส ำนกังำน จ ำนวน 3,600 บำท 

      

  เพื่อเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรจดัซ้ือเกำ้อ้ีส ำนกังำน ขนำดไม่นอ้ย
กวำ่ กวำ้ง 57 ซม. ลึก 63 ซม. สูง 87ซม.จ ำนวน 3 ตวั ไม่มีระบุไวใ้นรำคำ
มำตรฐำนครุภณัฑ์ ส ำนกังบประมำณ ตั้งรำคำตำมทอ้งตลำดทัว่ไป ตั้งจ่ำย
จำกเงินรำยได ้(ส ำนกังำนปลดั อบต.)      

      

   ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์       
    เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส ำหรับงำนส ำนกังำน จ ำนวน 17,000 บำท 
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  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรจดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส ำหรับงำน
ส ำนกังำน จ ำนวน 1 เคร่ือง  คุณลกัษณะพื้นฐำนดงัน้ี 
- มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่นอ้ยกวำ่ 4 แกนหลกั (4 core) มี
ควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำพื้นฐำน ไม่นอ้ยกวำ่ 3.1 GHz หรือ
ดีกวำ่ จ ำนวน 1 หน่วย   
- หน่วยประมวลผลกลำง (CPU) มีหน่วยควำมจ ำแบบ Cache Memory รวม
ในระดบั (Level) เดียวกนั ขนำดไม่นอ้ยกวำ่ 4 MB  
- มีหน่วยควำมจ ำหลกั (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวำ่ มีขนำดไม่นอ้ย
กวำ่ 4 GB   
- มีหน่วยจดัเก็บขอ้มูล ชนิด SATA หรือดีกวำ่ ขนำดควำมจุไม่นอ้ย
กวำ่ 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนำดควำมจุไม่นอ้ย
กวำ่ 250 GB จ ำนวน 1 หน่วย  
- มี DVD-RW หรือดีกวำ่ จ ำนวน 1 หน่วย  
- มีช่องเช่ือมต่อระบบ
เครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกวำ่ จ ำนวน ไม่นอ้ยกวำ่ 1 ช่อง  
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวำ่ ไม่นอ้ยกวำ่ 3 ช่อง  
- มีแป้นพิมพแ์ละเมำส์  
- มีจอแสดงภำพขนำดไม่นอ้ยกวำ่ 19 น้ิว จ ำนวน 1 หน่วย 
รำคำตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลกัษณะพื้นฐำนกำรจดัหำอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์  ฉบบัเดือนพฤษภำคม 2563 กระทรวงดิจิทลัเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม  

      

 งำนวำงแผนสถิติและวชิำกำร รวม 235,840 บำท 
  งบบุคลำกร รวม 210,840 บำท 
   เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) รวม 210,840 บำท 
   เงินเดือนพนกังำน จ ำนวน 210,840 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนใหแ้ก่พนกังำนส่วนต ำบล ต ำแหน่งนกัวเิครำะห์
นโยบำยและแผนปฏิบติักำร ส ำนกังำนปลดัองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลคอ้
ใต ้ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้
 

      

  งบรำยจ่ำยอ่ืน รวม 25,000 บำท 
   รำยจ่ำยอ่ืน รวม 25,000 บำท 
   รำยจ่ำยอ่ืน       
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ประเมินประสิทธิภำพประสิทธิผลกำรปฏิบติังำนขององคก์ำรบริหำรส่วน
ต ำบล 

จ ำนวน 25,000 บำท 

      
  เพื่อเป็นค่ำจำ้งบุคคลภำยนอกประเมินประสิทธิภำพ ประสิทธิผลกำร

ปฏิบติังำนขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้(ส ำนกั
ปลดั อบต.)      

      

 งำนบริหำรงำนคลงั รวม 3,053,925 บำท 
  งบบุคลำกร รวม 1,766,925 บำท 
   เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) รวม 1,766,925 บำท 
   เงินเดือนพนกังำน จ ำนวน 1,225,835 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนพนกังำนส่วนต ำบลต ำแหน่ง ผูอ้  ำนวยกำรกองคลงั,
นกัวชิำกำรเงินและบญัชีปฏิบติักำร,เจำ้พนกังำนจดัเก็บรำยไดช้ ำนำญงำน ,
เจำ้พนกังำนพสัดุช ำนำญงำน,เจำ้พนกังำนกำรเงินและบญัชีปฏิบติังำน (กอง
คลงั) ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้

      

   เงินประจ ำต ำแหน่ง จ ำนวน 42,000 บำท 

      
  เพื่อจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งผูอ้  ำนวยกำรกองคลงั (กองคลงั) ตั้งจ่ำยจำก

เงินรำยได ้
      

   ค่ำตอบแทนพนกังำนจำ้ง จ ำนวน 471,010 บำท 

      
  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนกังำนจำ้งไดแ้ก่ ผูช่้วยเจำ้พนกังำนธุรกำร ผูช่้วย

เจำ้พนกังำนพสัดุ ผูช่้วยเจำ้พนกังำนจดัเก็บรำยได ้ (กองคลงั) ตั้งจ่ำยจำกเงิน
รำยได ้

      

   เงินเพิ่มต่ำง ๆของพนกังำนจำ้ง จ ำนวน 28,080 บำท 

      

  เพื่อเป็นค่ำครองชีพแก่พนกังำนจำ้งตำมภำรกิจ พนกังำนจำ้งทัว่ไปทุก
ต ำแหน่งท่ีพึงไดต้ำมประกำศคณะกรรมกำรกลำงพนกังำนส่วน
ต ำบล เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนทัว่ไปเก่ียวกบัหลกัเกณฑก์ำรใหพ้นกังำนส่วน
ต ำบล ลูกจำ้ง พนกังำนจำ้งขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลไดรั้บเงินเพิ่มกำร
ครองชีพชัว่ครำว (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2558 (กองคลงั) ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้

      

  งบด ำเนินงำน รวม 1,271,000 บำท 
   ค่ำตอบแทน รวม 365,000 บำท 
   ค่ำตอบแทนผูป้ฏิบติัรำชกำรอนัเป็นประโยชน์แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จ ำนวน 300,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนกังำนส่วน
ต ำบล พนกังำนจำ้งตำมภำรกิจ และพนกังำนจำ้งทัว่ไปในสังกดักอง
คลงั องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลคอ้ใต ้จ ำนวน 100,000 บำท 
      เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรต่ำงๆ ตำม พรบ.จดัซ้ือจดัจำ้ง
ฯ เช่น คณะกรรมกำรเปิดซอง-ตรวจรับงำนจำ้งสอบรำคำ/ประกวด
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รำคำ ช่ำงควบคุมงำน เป็นตน้ ท่ีปฏิบติัหนำ้ท่ีตำมค ำสั่งองคก์ำรบริหำรส่วน
ต ำบลคอ้ใต ้จ ำนวน 200,000 บำท ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้(กองคลงั) 

   ค่ำตอบแทนกำรปฏิบติังำนนอกเวลำรำชกำร จ ำนวน 20,000 บำท 

      
  เพื่อเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบติังำนนอกเวลำรำชกำร  ส ำหรับพนกังำนส่วน

ต ำบล พนกังำนจำ้ง อบต.คอ้ใต ้ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้
      

   ค่ำเช่ำบำ้น จ ำนวน 35,000 บำท 

      

  เพื่อเป็นเงินช่วยเหลือค่ำเช่ำบำ้น ค่ำเช่ำซ้ือของพนกังำนส่วนต ำบล ในสังกดั
กองคลงั องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลคอ้ใต ้อ ำเภอสวำ่งแดนดิน  จงัหวดั
สกลนคร  ซ่ึงมีภูมิล ำเนำอยูน่อกพื้นท่ีและพึงเบิกไดต้ำมสิทธิ (กองคลงั) ตั้ง
จ่ำยจำกเงินรำยได ้

      

   เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร จ ำนวน 10,000 บำท 

      
  เพื่อจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร ใหแ้ก่พนกังำนส่วนต ำบล ตั้งจ่ำย

จำกเงินรำยได ้(กองคลงั)  
      

   ค่ำใช้สอย รวม 257,000 บำท 
   รำยจ่ำยเพื่อใหไ้ดม้ำซ่ึงบริกำร       
    รำยจ่ำยเพื่อใหไ้ดม้ำซ่ึงบริกำร จ ำนวน 132,000 บำท 

      

  - ค่ำใชจ่้ำยในกำรฝึกอบรม  ตั้งไว ้40,000  บำท   
 เพื่อเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรฝึกอบรมและสัมมนำต่ำงๆเช่น
ค่ำลงทะเบียน ค่ำธรรมเนียม ฯลฯ ส ำหรับพนกังำนส่วนทอ้งถ่ิน และ
พนกังำนจำ้ง สังกดักองคลงัองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลคอ้ใต ้ตั้งจ่ำยจำกเงิน
รำยได ้ 
- ค่ำจำ้งเหมำบริกำร  ตั้งไว ้ 50,000 บำท 
   เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจำ้งเหมำบริกำรต่ำงๆ ในกิจกำรภำยในต ำบลคอ้ใต ้ซ่ึงกำร
นั้นอยูใ่นควำมรับผดิชอบของผูรั้บจำ้ง เช่น ค่ำจำ้งเหมำอดัรูป จำ้งเหมำท ำ
สวน ค่ำจำ้งเหมำพำหนะ ฯลฯ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้(กองคลงั) 
- ค่ำเช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร  ตั้งไว ้ 42,000  บำท 
   เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำรใชใ้นกิจกำรขององคก์ำรบริหำรส่วน
ต ำบลคอ้ใต ้จ ำนวน 12 เดือนๆ ละ 3,500 บำท และค่ำบริกำรถ่ำยเอกสำร
ส่วนเกินสัญญำเช่ำ (ถำ้มี) ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้(กองคลงั) 

      

   รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกบักำรปฏิบติัรำชกำรท่ีไม่เขำ้ลกัษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ       
    ค่ำใชจ่้ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร จ ำนวน 25,000 บำท 

      
  เพื่อเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร เช่น ค่ำเบ้ียเล้ียงเดินทำง ค่ำ

พำหนะ ค่ำเช่ำท่ีพกั ค่ำบริกำรจอดรถ ค่ำผำ่นทำงด่วนพิเศษ ส ำหรับ
ขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถ่ิน  และพนกังำนจำ้งสังกดักองคลงั เป็นไปตำม
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ระเบียบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยค่ำใชจ่้ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของ
เจำ้หนำ้ท่ีทอ้งถ่ิน (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2558 และแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบั
ท่ี 4) พ.ศ. 2561 ตำมแผนพฒันำต ำบลส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) หนำ้ท่ี 55 ล ำดบั
ท่ี 2 ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้

   ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม จ ำนวน 100,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำหรือครุภณัฑ ์ เช่น เคร่ือง
คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ ์เคร่ืองปรับอำกำศ เคร่ืองโทรสำร  รถยนต ์รถบรร
ทุกน ้ำ รถจกัรยำนยนต์  เคร่ืองตดัหญำ้ เคร่ืองสูบน ้ำ  เป็นตน้ ตั้งจ่ำยเงิน
รำยได ้(กองคลงั) 

      

   ค่ำวสัดุ รวม 360,000 บำท 
   วสัดุส ำนกังำน จ ำนวน 80,000 บำท 

      
  เพื่อเป็นค่ำใชจ่้ำยใหไ้ดม้ำซ่ึงวสัดุ ส่ิงของ เคร่ืองใช้

ส ำนกังำน เช่น กระดำษ หมึก ดินสอ ปำกกำ  แบบพิมพ ์ตรำยำง น ้ำด่ืม ธง
ชำติ ส่ิงพิมพท่ี์ไดจ้ำกกำรจำ้ง ฯลฯ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้ 

      

   วสัดุงำนบำ้นงำนครัว จ ำนวน 10,000 บำท 

      
  เพื่อเป็นค่ำวสัดุท่ีเก่ียวเน่ืองกบังำนครัว เช่นแกว้น ้ำ แกว้กำแฟ ถว้ยชำม ไม้

กวำด เป็นตน้  ท่ีใชภ้ำยในกิจกำรองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลคอ้ใต ้ตั้งจ่ำย
จำกเงินรำยได ้ 

      

   วสัดุยำนพำหนะและขนส่ง จ ำนวน 40,000 บำท 

      
  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวสัดุยำนพำหนะ เช่น แบตเตอร่ี  ยำงนอก ยำงใน  หวั

เทียน อะไหล่ต่ำงๆ เป็นตน้ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้(กองคลงั) 
      

   วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน จ ำนวน 180,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจดัซ้ือน ้ำมนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนส ำหรับรถยนต์
ส่วนกลำง รถยนตเ์อนกประสงค ์รถบริกำรหน่วยกำรแพทยฉุ์กเฉิน รถ
กระเชำ้ไฟฟ้ำ รถจกัรยำนยนต ์เคร่ืองสูบน ้ำ เคร่ืองตดัหญำ้ เป็นตน้ ท่ีใชใ้น
กำรปฏิบติัรำชกำร (ส ำนกังำนปลดั อบต.) ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้

      

   วสัดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 50,000 บำท 

      
  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ เช่นแผน่หรือจำนบนัทึกขอ้มูล ตลบั

ผงหมึกส ำหรับเคร่ืองพิมพ ์แผน่กรองแสง แป้นพิมพ ์เมนบอร์ด เคร่ืองอ่ำน
และบนัทึกขอ้มูลต่ำงๆ เป็นตน้ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้(กองคลงั) 

      

   ค่ำสำธำรณูปโภค รวม 289,000 บำท 
   ค่ำไฟฟ้ำ จ ำนวน 150,000 บำท 

      
  เพื่อจ่ำยกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค สำขำสวำ่งแดนดิน เป็นค่ำไฟฟ้ำส ำหรับ

องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลคอ้ใต ้ ศูนยพ์ฒันำเด็กเล็กสังกดัองคก์ำรบริหำร
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ส่วนต ำบลคอ้ใต ้และกิจกำรท่ีอยูใ่นควำมรับผิดชอบขององคก์ำรบริหำร
ส่วนต ำบลคอ้ใต ้ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้(กองคลงั) 

   ค่ำน ้ำประปำ ค่ำน ้ำบำดำล จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำน ้ำประปำส ำหรับองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลคอ้ใต ้ ศูนย์
พฒันำเด็กเล็กสังกดัองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลคอ้ใต ้และกิจกำรท่ีอยูใ่น
ควำมรับผดิชอบขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลคอ้ใต ้ตั้งจ่ำยจำกเงิน
รำยได ้(กองคลงั) 

      

   ค่ำบริกำรโทรศพัท ์ จ ำนวน 10,000 บำท 

      
  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเช่ำหมำยเลขโทรศพัท ์ ค่ำโทรศพัท ์รวมถึงค่ำโทรสำร ของ

องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลคอ้ใต ้ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้(กองคลงั) 
      

   ค่ำบริกำรไปรษณีย ์ จ ำนวน 3,000 บำท 

      
  เพื่อเป็นค่ำจดัซ้ือดวงตรำไปรษณีย ์ อำกรต่ำงๆ  ค่ำบริกำรส่งไปรษณีย ์ค่ำส่ง

ธนำณติั เป็นตน้ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้(กองคลงั) 
      

   ค่ำบริกำรส่ือสำรและโทรคมนำคม จ ำนวน 116,000 บำท 

      

  เพื่อเป็นค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบักำรใชร้ะบบอินเทอร์เน็ต (Internet) ค่ำบริกำร
เวบ็ไซตแ์ละค่ำส่ือสำรอ่ืนๆ รวมถึงค่ำใชจ่้ำยเพื่อใหไ้ดม้ำซ่ึงบริกำร
ดงักล่ำว  และค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกบักำรใชบ้ริกำรขององคก์ำรบริหำร
ส่วนต ำบลคอ้ใต ้ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้(กองคลงั) 

      

  งบลงทุน รวม 16,000 บำท 
   ค่ำครุภัณฑ์ รวม 16,000 บำท 
   ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์       
    เคร่ืองคอมพิวเตอร์โนต้บุก๊ ส ำหรับงำนส ำนกังำน จ ำนวน 16,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรจดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โนต้บุก๊ ส ำหรับงำน
ส ำนกังำน จ ำนวน 1 เคร่ือง คุณลกัษณะพื้นฐำนดงัน้ี 
- มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่นอ้ยกวำ่ 2 แกนหลกั (2 core) โดยมี
ควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำพื้นฐำนไม่นอ้ยกวำ่ 1.0 GHz และมีเทคโนโลยเีพิ่ม
สัญญำณนำฬิกำไดใ้นกรณีท่ีตอ้งใชค้วำมสำมำรถในกำรประมวลผล
สูง จ ำนวน 1 หน่วย 
- หน่วยประมวลผลกลำง (CPU) มีหน่วยควำมจ ำแบบ Cache Memory รวม
ในระดบั (Level) เดียวกนัขนำดไม่นอ้ยกวำ่ 4 MB 
- มีหน่วยควำมจ ำหลกั (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวำ่ ขนำดไม่นอ้ย
กวำ่ 4 GB 
- มีหน่วยจดัเก็บขอ้มูล ชนิด SATA หรือดีกวำ่ ขนำดควำมจุไม่นอ้ย
กวำ่ 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนำดควำมจุไม่นอ้ย
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กวำ่ 250 GB จ ำนวน 1 หน่วย 
- มีจอภำพท่ีรองรับควำมละเอียดไม่นอ้ยกวำ่ 1,366 x 768 Pixel และมีขนำด
ไม่นอ้ยกวำ่ 12 น้ิว 
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวำ่ ไม่นอ้ยกวำ่ 3 ช่อง 
- มีช่องเช่ือมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จ ำนวนไม่นอ้ยกวำ่ 1ช่อง 
- มีช่องเช่ือมต่อระบบ
เครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวำ่ จ ำนวน
ไม่นอ้ยกวำ่ 1 ช่อง 
- สำมำรถใชง้ำนไดไ้ม่นอ้ยกวำ่ Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth รำคำตำมเกณฑร์ำคำกลำงและ
คุณลกัษณะพื้นฐำนกำรจดัหำอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 
ฉบบัเดือนพฤษภำคม 2563 กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตั้งจ่ำย
จำกเงินรำยได ้(กองคลงั) 

แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 
 งำนบริหำรทั่วไปเกีย่วกบักำรรักษำควำมสงบภำยใน รวม 502,270 บำท 
  งบบุคลำกร รวม 331,270 บำท 
   เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) รวม 331,270 บำท 
   เงินเดือนพนกังำน จ ำนวน 165,120 บำท 

      
  เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนใหแ้ก่พนกังำนส่วนทอ้งถ่ิน สังกดั ส ำนกัปลดัองคก์ำร

บริหำรส่วนต ำบลคอ้ใต ้ต ำแหน่งเจำ้พนกังำนป้องกนัและบรรเทำสำธำรณ
ภยัปฏิบติังำน ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้

      

   เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนกังำน จ ำนวน 660 บำท 

      

  เพื่อเป็นค่ำครองชีพแก่พนกังำนส่วนต ำบลท่ีพึงไดต้ำมประกำศ
คณะกรรมกำรกลำงพนกังำนส่วนต ำบล เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนทัว่ไป
เก่ียวกบัหลกัเกณฑก์ำรใหพ้นกังำนส่วนต ำบล ลูกจำ้ง พนกังำนจำ้งของ
องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลไดรั้บเงินเพิ่มกำรครองชีพชัว่ครำว (ฉบบั
ท่ี 2) พ.ศ.2558 (ส ำนกังำนปลดั อบต.) ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้

      

   ค่ำตอบแทนพนกังำนจำ้ง จ ำนวน 157,750 บำท 
   เงินเพิ่มต่ำง ๆของพนกังำนจำ้ง จ ำนวน 7,740 บำท 

      

  เพื่อเป็นค่ำครองชีพแก่พนกังำนจำ้งตำมภำรกิจท่ีพึงไดต้ำมประกำศ
คณะกรรมกำรกลำงพนกังำนส่วนต ำบล เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนทัว่ไป
เก่ียวกบัหลกัเกณฑก์ำรใหพ้นกังำนส่วนต ำบล ลูกจำ้ง พนกังำนจำ้งของ
องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลไดรั้บเงินเพิ่มกำรครองชีพชัว่ครำว (ฉบบั
ท่ี 2) พ.ศ.2558 (ส ำนกังำนปลดั อบต.) ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้
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  งบด ำเนินงำน รวม 40,000 บำท 
   ค่ำใช้สอย รวม 40,000 บำท 
   รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกบักำรปฏิบติัรำชกำรท่ีไม่เขำ้ลกัษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ       
    กิจกรรมเน่ืองในวนั อปพร. จ ำนวน 20,000 บำท 

      
  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยตำมโครงกำรจดักิจกรรมเน่ืองในวนั อปพร. เป็นไป

ตำมแผนพฒันำทอ้งถ่ิน พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม คร้ังท่ี 3 หนำ้ท่ี 16 ล ำดบั
ท่ี 1 ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้(ส ำนกังำนปลดั อบต.) 

      

    โครงกำรป้องกนัและแกไ้ขปัญหำอุบติัเหตุทำงถนน จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  เพื่อเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนินกำรป้องกนัและแกไ้ขปัญหำอุบติัเหตุทำง
ถนน  ทั้งในช่วงปกติและช่วงเทศกำล เป็นไปดว้ยควำมเรียบร้อย ลดกำร
สูญเสียชีวติและทรัพยสิ์นของประชำชนท่ีเกิดอุบติัเหตุไดอ้ยำ่ง
ย ัง่ยนื เป็นไปตำมหนงัสือกรมส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถ่ิน ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0810.4/ว 1346 ลงวนัท่ี 29 มีนำคม 2562,หนงัสือกรมส่งเสริม
กำรปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.4/ว 1464 ลง
วนัท่ี 5 เมษำยน 2562 เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถ่ิน พ.ศ.2561-
2565 หนำ้ท่ี 66 ล ำดบัท่ี 4 ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้(ส ำนกังำนปลดั อบต.) 

      

  งบลงทุน รวม 128,000 บำท 
   ค่ำครุภัณฑ์ รวม 128,000 บำท 
   ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์       
    กลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดชนิดเครือข่ำย จ ำนวน 128,000 บำท 

      

  เพื่อเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรจดัซ้ือกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดชนิดเครือข่ำย  แบบ
มุมมองคงท่ีส ำหรับติดตั้งภำยนอกอำคำร ส ำหรับใชใ้นงำนรักษำควำม
ปลอดภยัทัว่ไป จ ำนวน 4 ตวัติดตั้งภำยในหมู่บำ้นคอ้ใต ้ม.1 มีคุณลกัษณะ
พื้นฐำนดงัน้ี  
- มีควำมละเอียดของภำพสูงสุดไม่นอ้ยกวำ่ 1,920x1,080 pixel หรือไม่นอ้ย
กวำ่ 2,073,600 pixel 
- มี frame rateไม่นอ้ยกวำ่ 25 ภำพต่อวินำที (frame per second) 
- ใชเ้ทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-
off Removable (ICR) ส ำหรับกำรบนัทึกภำพไดท้ั้งกลำงวนัและกลำงคืน
โดยอตัโนมติั 
- มีควำมไวแสงนอ้ยสุด ไม่มำกกวำ่ 0.12 LUX ส ำหรับกำรแสดง
ภำพสี (Color) และไม่มำกกวำ่ 0.05 LUX ส ำหรับกำรแสดงภำพขำว
ด ำ (Black/White) 
- มีขนำดตวัรับภำพ (Image Sensor) ไม่นอ้ยกวำ่ 1/3 
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- มีผลต่ำงค่ำควำมยำวโฟกสัต ่ำสุดกบัค่ำควำมยำวโฟกสัสูงสุดไม่นอ้ย
กวำ่ 4.5 มิลลิเมตร 
- สำมำรถตรวจจบัควำมเคล่ือนไหวอตัโนมติั (Motion Detection) ได ้
- สำมำรถแสดงรำยละเอียดของภำพท่ีมีควำมแตกต่ำงของแสง
มำก (Wide Dynamic Range หรือ Super 
Dynamic Range) ได ้
- สำมำรถส่งสัญญำณภำพ (Streaming) ไปแสดงไดอ้ยำ่งนอ้ย 2 แหล่ง 
- ไดรั้บมำตรฐำน Onvif (Open Network Video Interface Forum) 
- สำมำรถส่งสัญญำณภำพไดต้ำมมำตรฐำน H.264 เป็นอยำ่งนอ้ย 
- สำมำรถใชง้ำนตำมมำตรฐำน IPv4 และ IPv6 ได ้
- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-
T หรือดีกวำ่ และ สำมำรถท ำงำนไดต้ำม
มำตรฐำน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่อง
เดียวกนัได ้
- ตวักลอ้งไดม้ำตรฐำน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมส ำหรับหุม้
กลอ้ง (Housing) ท่ีไดม้ำตรฐำน IP66 
หรือดีกวำ่ 
- สำมำรถท ำงำนไดท่ี้อุณหภูมิ -10 องศำ ถึง 50 องศำ เป็นอยำ่งนอ้ย 
- สำมำรถใชง้ำนกบั
มำตรฐำน HTTP, HTTPS, “NTP หรือ SNTP”, SNMP , RTSP , IEEE802.1
X ไดเ้ป็นอยำ่งนอ้ย 
- มีช่องส ำหรับบนัทึกขอ้มูลลงหน่วยควำมจ ำ
แบบ SD Card หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card 
- ตอ้ง
มี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming Interf
ace (API) ในรูปแบบแผน่ CD หรือ DVD ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกตอ้ง หรือ
สำมำรถ Download จำกเวบ็ไซตผ์ูผ้ลิต 
- ไดรั้บมำตรฐำนดำ้นควำมปลอดภยัต่อผูใ้ชง้ำน 
- ผูผ้ลิตตอ้งไดรั้บมำตรฐำนดำ้นระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม 
- ผูผ้ลิตตอ้งไดรั้บมำตรฐำนดำ้นกำรบริหำรจดักำรหรือบริหำรงำนท่ีมี
คุณภำพ                 

      
     รำคำตำมเกณฑร์ำคำกลำงและคุณลกัษณะพื้นฐำนของระบบ

กลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด ฉบบัเดือนกนัยำยน 2562 ของกระทรวงดิจิทลัเพื่อ
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เศรษฐกิจและสังคม เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561-
2565 หนำ้ท่ี 63 ล ำดบัท่ี 4 

  งบเงินอุดหนุน รวม 3,000 บำท 
   เงินอุดหนุน รวม 3,000 บำท 
   เงินอุดหนุนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน       

    
ศูนยป์ฏิบติักำรร่วมในกำรช่วยเหลือประชำชนขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน 

จ ำนวน 3,000 บำท 

      

  เพื่ออุดหนุนองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลสวำ่งแดนดิน ตำมโครงกำรศูนย์
ปฏิบติักำรร่วมในกำรช่วยเหลือประชำชนขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน อ ำเภอสวำ่งแดนดิน จงัหวดัสกลนคร ตำมหนงัสือองคก์ำรบริหำร
ส่วนต ำบลสวำ่งแดนดิน ท่ี สน 74801/ว 245 ลง
วนัท่ี 11 กรกฎำคม 2562 เป็นไปตำมหนงัสือกระทรวงมหำดไทย ด่วน
มำก ท่ี มท 0808.2/ว 3028 ลงวนัท่ี 6 มิถุนำยน 2561 ตั้งจ่ำยจำกเงิน
รำยได ้(ส ำนกัปลดั อบต.)      

      

 งำนป้องกนัภัยฝ่ำยพลเรือนและระงับอคัคีภัย รวม 342,000 บำท 
  งบด ำเนินงำน รวม 240,000 บำท 
   ค่ำตอบแทน รวม 60,000 บำท 
   ค่ำตอบแทนผูป้ฏิบติัรำชกำรอนัเป็นประโยชน์แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จ ำนวน 60,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำป่วยกำรชดเชยกำรงำนหรือเวลำท่ีเสียไปของผูป้ฏิบติัรำชกำร
อนัเป็นประโยชน์แก่องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลคอ้ใต ้ในกำรป้องกนัและ
บรรเทำสำธำรณภยัหรือรักษำควำมสงบเรียบร้อยของประชำชนตำม
กฎหมำยอนัด ำเนินกำรตำมภำรกิจอ ำนำจหนำ้ท่ีขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน เป็นไปตำมหนงัสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว
7271 ลงวนัท่ี 26 ธนัวำคม 2560  

      

   ค่ำใช้สอย รวม 180,000 บำท 
   รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกบักำรปฏิบติัรำชกำรท่ีไม่เขำ้ลกัษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ       

    
โครงกำรฝึกอบรมซอ้มแผนป้องกนัและระงบัอคัคีภยั กำรแกไ้ขปัญหำไฟป่ำ
และหมอกควนั 

จ ำนวน 40,000 บำท 

      

  เพื่อเป็นค่ำใชจ่้ำยโครงกำรฝึกอบรมซอ้มแผนป้องกนัและระงบัอคัคีภยั กำร
แกไ้ขปัญหำไฟป่ำและหมอกควนั เป็นไปตำมหนงัสือกรมส่งเสริมกำร
ปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0891.4/ว 2360 ลง
วนัท่ี 2 พฤศจิกำยน 2558 ,หนงัสือกรมส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถ่ิน ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0891.4/ว 453 ลงวนัท่ี 3 มีนำคม 2558 เป็นไปตำมแผนพฒันำ
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ทอ้งถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หนำ้ท่ี 66 ล ำดบัท่ี 7 ตั้งจ่ำยจำกเงิน
รำยได ้(ส ำนกังำนปลดั อบต.) 

    ฝึกอบรมชุดปฏิบติักำรจิตอำสำภยัพิบติัประจ ำองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลคอ้ใต ้ จ ำนวน 140,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรฝึกอบรมจดัตั้งหรือฝึกอบรมทบทวนชุด
ปฏิบติักำรจิตอำสำภยัพิบติัประจ ำองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ตำมนโยบำย
กระทรวงมหำดไทย หนงัสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0229/
ว 492 ลงวนัท่ี 24 มกรำคม 2563 เร่ือง กำรฝึกอบรมชุดปฏิบติักำรจิตอำสำ
ภยัพิบติัประจ ำองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และหนงัสือท่ีท ำกำรอ ำเภอ
สวำ่งแดนดิน ด่วนท่ีสุด ท่ี สน 0518/0619 ลง
วนัท่ี 31 มกรำคม 2563 เร่ือง กำรด ำเนินกำรฝึกอบรมชุดปฏิบติักำรจิตอำสำ
ภยัพิบติัประจ ำองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เป็นไปตำมแผนพฒันำ
ทอ้งถ่ิน พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมคร้ังท่ี 2 หนำ้ท่ี 8 ล ำดบัท่ี 1 ตั้งจ่ำยจำกเงิน
รำยได ้(ส ำนกังำนปลดั อบต.) 
 

      

  งบลงทุน รวม 102,000 บำท 
   ค่ำครุภัณฑ์ รวม 102,000 บำท 
   ครุภณัฑก์ำรเกษตร       
    เคร่ืองสูบน ้ำเคร่ืองยนตดี์เซล จ ำนวน 102,000 บำท 

      

  เพื่อเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรจดัซ้ือเคร่ืองสูบน ้ำเคร่ืองยนต์
ดีเซล จ ำนวน 1 เคร่ือง มีคุณลกัษณะดงัน้ี   
(1) เป็นเคร่ืองสูบน ้ำแบบหอยโข่ง ใชเ้คร่ืองยนตดี์เซล 
(2) ขนำดท่อส่งไม่นอ้ยกว  ่ำ 6 น้ิว (150 มิลลิเมตร) 
(3) สูบน้้ ำได ้ไม่นอ้ยกวำ่ตำมปริมำณท่ีก ำหนด     
(4) ส่งน ้ำไดสู้งไม่นอ้ยกว  ่ำ 13.50 เมตร หรือประมำณ 45 ฟุต              
(5) อุปกรณ์ประกอบของเคร่ืองสูบน ้ำและของเคร่ืองยนตต์อ้งมีครบชุด
พร้อมท่ีจะใชง้ำนได ้รำคำตำมมำตรฐำนครุภณัฑ์ ส ำนกังบประมำณ ฉบบั
เดือนธนัวำคม 2562  ตำมแผนพฒันำทอ้งถ่ิน พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมคร้ัง
ท่ี 3 หนำ้ท่ี 21 ล ำดบั 3 ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้(ส ำนกังำนปลดั อบต.)      

      

แผนงำนกำรศึกษำ 
 งำนบริหำรทั่วไปเกีย่วกบักำรศึกษำ รวม 3,230,430 บำท 
  งบบุคลำกร รวม 2,787,830 บำท 
   เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) รวม 2,787,830 บำท 
   เงินเดือนพนกังำน จ ำนวน 1,975,330 บำท 
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  เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนใหแ้ก่พนกังำนส่วนต ำบล ต ำแหน่งผูอ้  ำนวยกำรกอง
กำรศึกษำ ศำสนำและวฒันธรรม นกัวชิำกำรกำรศึกษำปฏิบติักำร  เจำ้
พนกังำนธุรกำรปฏิบติังำน พนกังำนครูส่วนต ำบล ต ำแหน่งครูผูช่้วย ครู คศ.
1,ครู คศ.2 สังกดักองกำรศึกษำ ศำสนำและวฒันธรรม ตั้งจ่ำยจำกเงิน
รำยได ้ จ ำนวน  764,640 บำท ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุน
ทัว่ไป จ ำนวน 1,210,690 บำท 

      

   เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนกังำน จ ำนวน 21,300 บำท 

      

  เพื่อเป็นค่ำครองชีพแก่พนกังำนส่วนต ำบลท่ีพึงไดต้ำมประกำศ
คณะกรรมกำรกลำงพนกังำนส่วนต ำบล เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนทัว่ไป
เก่ียวกบัหลกัเกณฑก์ำรใหพ้นกังำนส่วนต ำบล ลูกจำ้ง พนกังำนจำ้งของ
องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลไดรั้บเงินเพิ่มกำรครองชีพชัว่ครำว (ฉบบั
ท่ี 2) พ.ศ.2558 (กองกำรศึกษำ ศำสนำและวฒันธรรม) ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้

      

   เงินประจ ำต ำแหน่ง จ ำนวน 42,000 บำท 

      
  เพื่อจ่ำยเป็นเงินค่ำประจ ำต ำแหน่ง ผูอ้  ำนวยกำรกองกำรศึกษำ ศำสนำและ

วฒันธรรม  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้ (กองกำรศึกษำ ศำสนำ และวฒันธรรม )  
      

   เงินวทิยฐำนะ จ ำนวน 84,000 บำท 

      
  เพื่อจ่ำยเป็นเงินวทิยฐำนะ ต ำแหน่ง ครูช ำนำญกำร (คศ.2) ตั้งจ่ำยจำกเงิน

อุดหนุนทัว่ไป (กองกำรศึกษำ ศำสนำ และวฒันธรรม )  
      

   ค่ำตอบแทนพนกังำนจำ้ง จ ำนวน 658,960 บำท 

      
  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจำ้งพนกังำนจำ้งตำมภำรกิจ ต ำแหน่งผูช่้วยครูดูแล

เด็ก จ ำนวน 4 คน  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้จ ำนวน  166,990 บำท ตั้งจ่ำยจำก
เงินอุดหนุนทัว่ไป จ ำนวน  491,970  บำท 

      

   เงินเพิ่มต่ำง ๆของพนกังำนจำ้ง จ ำนวน 6,240 บำท 

      

  เพื่อเป็นค่ำครองชีพแก่พนกังำนจำ้งตำมภำรกิจ ต ำแหน่งผูช่้วยครูผูดู้แลเด็ก
ท่ีพึงไดต้ำมประกำศคณะกรรมกำรกลำงพนกังำนส่วนต ำบล เร่ือง ก ำหนด
มำตรฐำนทัว่ไปเก่ียวกบัหลกัเกณฑก์ำรใหพ้นกังำนส่วน
ต ำบล ลูกจำ้ง พนกังำนจำ้งขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลไดรั้บเงินเพิ่มกำร
ครองชีพชัว่ครำว (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2558 ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป  (กอง
กำรศึกษำ ศำสนำและวฒันธรรม)  

      

  งบด ำเนินงำน รวม 365,000 บำท 
   ค่ำตอบแทน รวม 200,000 บำท 
   ค่ำตอบแทนผูป้ฏิบติัรำชกำรอนัเป็นประโยชน์แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จ ำนวน 200,000 บำท 

      
  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนกังำนส่วน

ต ำบล  พนกังำนครูส่วนต ำบล บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และพนกังำนจำ้งตำม
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ภำรกิจ  สังกดักองกำรศึกษำ ศำสนำและวฒันธรรม  องคก์ำรบริหำรส่วน
ต ำบลคอ้ใต ้ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้     

   ค่ำใช้สอย รวม 165,000 บำท 
   รำยจ่ำยเพื่อใหไ้ดม้ำซ่ึงบริกำร       
    รำยจ่ำยเพื่อใหไ้ดม้ำซ่ึงบริกำร จ ำนวน 40,000 บำท 

      

  ค่ำใชจ่้ำยในกำรฝึกอบรม    ตั้งไว ้40,000 บำท 
  เพื่อเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรฝึกอบรมและสัมมนำ
ต่ำงๆ เช่น ค่ำลงทะเบียน ค่ำธรรมเนียม ฯลฯ ส ำหรับพนกังำนส่วน
ต ำบล พนกังำนครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำและพนกังำนจำ้ง ตั้งจ่ำยจำกเงิน
รำยได ้(กองกำรศึกษำ ศำสนำและวฒันธรรม)      

      

   รำยจ่ำยเก่ียวกบักำรรับรองและพิธีกำร จ ำนวน 80,000 บำท 

      

  - ค่ำใชจ่้ำยในกำรเตรียมรับเสร็จ  ตั้งไว ้  30,000 บำท 
  เพื่อเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรเตรียมรับเสด็จของพระบรมวงศำนุวงศ ์เช่น จดัตั้ง
ซุม้รับเสด็จ  ประดบัตกแต่งสถำนท่ีเฉลิมพระเกียรติ  และ อ่ืนๆ 
- ค่ำใชจ่้ำยในกำรจดังำนรัฐพิธีต่ำงๆ  ตั้งไว ้ 50,000 บำท 
  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรจดันิทรรศกำร  ประกวดกำรแข่งขนั พิธีกำร
เปิดกำรอำคำรต่ำงๆ และจดังำนวนัส ำคญัต่ำงๆ เช่น วนัปิยะมำหำรำช  วนั
เฉลิมพระชนพรรษำ วนัแม่แห่งชำติ ฯลฯ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้(กอง
กำรศึกษำ ศำสนำและวฒันธรรม)      

      

   รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกบักำรปฏิบติัรำชกำรท่ีไม่เขำ้ลกัษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ       
    กิจกรรมกำรประชำสัมพนัธ์ เชิญชวน อ ำนวยควำมสะดวกร่วมงำนรัฐพิธี จ ำนวน 20,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยกำรจดักิจกรรมในกำรประชำสัมพนัธ์ เชิญชวน หรือ
อ ำนวยควำมสะดวกใหก้บัประชำชนเพื่อร่วมงำนรัฐพิธีและพระรำชพิธี
ต่ำงๆ เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรเบิกจ่ำยค่ำใชจ่้ำย
ในกำรจดังำน กำรจดักำรแข่งขนักีฬำและกำรส่งนกักีฬำเขำ้ร่วมกำรแข่งขนั
กีฬำขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2559 ประกอบกบัหนงัสือ
กระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ท่ี มท 0808.2/ว 3028 ลง
วนัท่ี 6 มิถุนำยน 2561 ตำมแผนพฒันำต ำบลส่ีปี (พ.ศ.2561-
2564) หนำ้ท่ี 61 ล ำดบัท่ี 1 ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้(กองกำรศึกษำ ศำสนำและ
วฒันธรรม)      

      

    ค่ำใชจ่้ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร จ ำนวน 25,000 บำท 

      
  เพื่อเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร เช่นค่ำเบ้ียเล้ียงเดินทำง ค่ำ

พำหนะ ค่ำเช่ำท่ีพกั ค่ำบริกำรจอดรถ ค่ำผำ่นทำงด่วนพิเศษ ส ำหรับ
พนกังำนส่วนทอ้งถ่ิน บุคลำกรทำงกำรศึกษำ พนกังำนจำ้งตำม
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ภำรกิจ เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยค่ำใชจ่้ำยในกำร
เดินทำงไปรำชกำรของเจำ้หนำ้ท่ีทอ้งถ่ิน (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2558 และแกไ้ข
เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2561 ตำมแผนพฒันำต ำบลส่ีปี (พ.ศ.2561-
2564) หนำ้ท่ี 55 ล ำดบัท่ี 2 ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้( กองกำรศึกษำ ฯ )      

  งบลงทุน รวม 42,600 บำท 
   ค่ำครุภัณฑ์ รวม 42,600 บำท 
   ครุภณัฑส์ ำนกังำน       
    เกำ้อ้ีส ำนกังำน จ ำนวน 1,200 บำท 

      

  เพื่อเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรจดัซ้ือเกำ้อ้ีส ำนกังำน ขนำดไม่นอ้ย
กวำ่ กวำ้ง 57 ซม. ลึก 63 ซม. สูง 87ซม.จ ำนวน 1 ตวั ไม่มีระบุไวใ้นรำคำ
มำตรฐำนครุภณัฑ์ ส ำนกังบประมำณ ตั้งรำคำตำมทอ้งตลำดทัว่ไป ตั้งจ่ำย
จำกเงินรำยได ้(กองกำรศึกษำศำสนำ และวฒันธรรม)      

      

    โตะ๊ท ำงำน จ ำนวน 6,000 บำท 

      

  เพื่อเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรจดัซ้ือโตะ๊ท ำงำน ขนำด กวำ้ง 80*ยำว150*สูง
75 ซม. มี 1 ล้ินชกั, 1ตูเ้ก็บเอกสำรดำ้นขวำ และ1 ตูเ้ก็บเอกสำร
ดำ้นซำ้ย จ ำนวน 1 ตวั ไม่มีระบุไวใ้นรำคำมำตรฐำนครุภณัฑ ์ส ำนกั
งบประมำณ ตั้งรำคำตำมทอ้งตลำดทัว่ไป ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้(กอง
กำรศึกษำ ศำสนำ และวฒันธรรม) 
 

      

    พดัลมติดผนงั จ ำนวน 15,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรจดัซ้ือพดัลมติด
ผนงั ขนำด 16 น้ิว จ ำนวน 10 ตวั ไม่มีระบุไวใ้นรำคำมำตรฐำน
ครุภณัฑ์ ส ำนกังบประมำณ ตั้งรำคำตำมทอ้งตลำดทัว่ไป เป็นไปตำม
แผนพฒันำทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติมคร้ังท่ี 3 หนำ้ท่ี 21 ล ำดบัท่ี 5 ตั้ง
จ่ำยจำกเงินรำยได ้(กองกำรศึกษำ ศำสนำ และวฒันธรรม) 
      

      

    พดัลมติดเพดำน จ ำนวน 3,400 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรจดัซ้ือพดัลมติด
เพดำน ขนำด 16 น้ิว จ ำนวน 2 ตวั ไม่มีระบุไวใ้นรำคำมำตรฐำน
ครุภณัฑ์ ส ำนกังบประมำณ ตั้งรำคำตำมทอ้งตลำดทัว่ไป เป็นไปตำม
แผนพฒันำทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติมคร้ังท่ี 3 หนำ้ท่ี 21 ล ำดบัท่ี 6 ตั้ง
จ่ำยจำกเงินรำยได ้(กองกำรศึกษำ ศำสนำ และวฒันธรรม) 

      

   ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์       
    เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส ำหรับงำนส ำนกังำน จ ำนวน 17,000 บำท 
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  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรจดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส ำหรับงำน
ส ำนกังำน จ ำนวน 1 เคร่ือง  คุณลกัษณะพื้นฐำนดงัน้ี 
- มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่นอ้ยกวำ่ 4 แกนหลกั (4 core) มี
ควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำพื้นฐำน ไม่นอ้ยกวำ่ 3.1 GHz หรือ
ดีกวำ่ จ ำนวน 1 หน่วย   
- หน่วยประมวลผลกลำง (CPU) มีหน่วยควำมจ ำแบบ Cache Memory รวม
ในระดบั (Level) เดียวกนั ขนำดไม่นอ้ยกวำ่ 4 MB  
- มีหน่วยควำมจ ำหลกั (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวำ่ มีขนำดไม่นอ้ย
กวำ่ 4 GB   
- มีหน่วยจดัเก็บขอ้มูล ชนิด SATA หรือดีกวำ่ ขนำดควำมจุไม่นอ้ย
กวำ่ 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนำดควำมจุไม่นอ้ย
กวำ่ 250 GB จ ำนวน 1 หน่วย  
- มี DVD-RW หรือดีกวำ่ จ ำนวน 1 หน่วย  
- มีช่องเช่ือมต่อระบบ
เครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกวำ่ จ ำนวน ไม่นอ้ยกวำ่ 1 ช่อง  
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวำ่ ไม่นอ้ยกวำ่ 3 ช่อง  
- มีแป้นพิมพแ์ละเมำส์  
- มีจอแสดงภำพขนำดไม่นอ้ยกวำ่ 19 น้ิว จ ำนวน 1 หน่วย 
รำคำตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลกัษณะพื้นฐำนกำรจดัหำอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์  ฉบบัเดือนพฤษภำคม 2563 กระทรวงดิจิทลัเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม  

      

  งบเงินอุดหนุน รวม 35,000 บำท 
   เงินอุดหนุน รวม 35,000 บำท 
   เงินอุดหนุนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน       
    กำรจดังำนรัฐพิธี จ ำนวน 35,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนเทศบำลต ำบลสวำ่งแดนดิน ตำมโครงกำรขอรับกำร
สนบัสนุนกำรจดังำนรัฐพิธี ตำมมติท่ีประชุมผูบ้ริหำรองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินอ ำเภอสวำ่งแดนดิน 
ตำมหนงัสือเทศบำลต ำบลสวำ่งแดนดิน ท่ี สน 52101/ว 634 ลง
วนัท่ี 17 กรกฎำคม 2563 ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้(กองกำรศึกษำ ศำสนำและ
วฒันธรรม)      

      

 งำนระดับก่อนวยัเรียนและประถมศึกษำ รวม 4,092,035 บำท 
  งบด ำเนินงำน รวม 2,152,035 บำท 
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   ค่ำใช้สอย รวม 985,750 บำท 
   รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกบักำรปฏิบติัรำชกำรท่ีไม่เขำ้ลกัษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ       
    ค่ำใชจ่้ำยในกำรจดักำรศึกษำส ำหรับศูนยพ์ฒันำเด็กเล็ก จ ำนวน 107,350 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรจดักำรศึกษำส ำหรับศูนยพ์ฒันำเด็กเล็ก ในกำร
จดัซ้ือหนงัสือ,อุปกรณ์,เคร่ืองแบบ,และพฒันำผูเ้รียน(รำยหวั) ส ำหรับเด็ก
อำย ุ3-5 ปี ภำยในศูนยพ์ฒันำเด็กเล็กทั้ง 3 แห่ง  จำกขอ้มูล
เด็ก ณ วนัท่ี 10 มิถุนำยน 2563 อตัรำคนละ 1,130 บำท  ดงัน้ี 
- ศูนยพ์ฒันำเด็กเล็กบำ้นคอ้ใต ้(จ ำนวน 22 คน) ตั้งไว ้24,860 บำท 
- ศูนยพ์ฒันำเด็กเล็กบำ้นขำมพฒันำ (จ ำนวน 33 คน ) ตั้งไว ้37,290 บำท 
- ศูนยพ์ฒันำเด็กเล็กบำ้นชุมพล (จ ำนวน 40 คน ) ตั้งไว ้45,200 บำท 
เป็นไปตำมหนงัสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 2598 ลง
วนัท่ี 3 กรกฎำคม 2562 ตำมแผนพฒันำต ำบลส่ีปี (พ.ศ.2561-
2564) หนำ้ท่ี  34 ล ำดบัท่ี 4 ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป (กอง
กำรศึกษำ ศำสนำและวฒันธรรม)       

      

    ค่ำใชจ่้ำยในกำรจดักิจกรรมวิชำกำร จ ำนวน 30,000 บำท 

      

  เพื่อเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรจดักิจกรรมทำงวชิำกำร ในดำ้นกำรศึกษำ พฒันำ
ควำมรู้ประสบกำรณ์ในกำรเรียนกำรสอนในขอบข่ำยอ ำนำจหนำ้ท่ี เป็นไป
ตำมเป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรเบิกจ่ำยค่ำใชจ่้ำยใน
กำรจดังำนกำรจดักำรแข่งขนักีฬำและกำรส่งนกักีฬำเขำ้ร่วมกำรแข่งขนักีฬำ
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2559 ตำมแผนพฒันำทอ้งถ่ิน (พ.ศ.
2561-2565) หนำ้ท่ี 32 ล ำดบัท่ี 6 ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้(กอง
กำรศึกษำ ศำสนำและวฒันธรรม)      

      

    โครงกำรสนบัสนุนค่ำใชจ่้ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ จ ำนวน 818,400 บำท 

      

  1. ค่ำอำหำรอำหำรกลำงวนัส ำหรับเด็ก   ตั้งไว ้ 607,600  บำท 
 เพื่อเป็นค่ำจำ้งเหมำประกอบอำหำรกลำงวนัส ำหรับเด็กภำยในศูนยพ์ฒันำ
เด็กเล็กทั้ง 3 แห่ง  จำกขอ้มูลเด็ก ณ วนัท่ี 10 มิถุนำยน 2563 อตัรำคน
ละ 20 บำท จ ำนวน 245 วนั ดงัน้ี 
- ศูนยพ์ฒันำเด็กเล็กบำ้นคอ้ใต ้(จ ำนวน 28 คน) ตั้งไว ้ 137,200 บำท 
- ศูนยพ์ฒันำเด็กเล็กบำ้นขำมพฒันำ (จ ำนวน 48 คน ) ตั้งไว ้235,200 บำท 
- ศูนยพ์ฒันำเด็กเล็กบำ้นชุมพล (จ ำนวน 48 คน ) ตั้งไว ้235,200 บำท 
2. ค่ำจดักำรเรียนกำรสอน (รำยหวั) ตั้งไว ้210,800 บำท 
เพื่อเป็นค่ำจดักำรเรียนกำรสอน(รำยหวั) ส ำหรับเด็กภำยในศูนยพ์ฒันำเด็ก
เล็กทั้ง 3 แห่ง  จำกขอ้มูลเด็ก ณ วนัท่ี 10 มิถุนำยน 2563 อตัรำคน
ละ 1,700 บำท  ดงัน้ี 
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- ศูนยพ์ฒันำเด็กเล็กบำ้นคอ้ใต ้(จ ำนวน 28 คน) ตั้งไว ้ 47,600 บำท 
- ศูนยพ์ฒันำเด็กเล็กบำ้นขำมพฒันำ (จ ำนวน 48 คน ) ตั้งไว ้81,600 บำท 
- ศูนยพ์ฒันำเด็กเล็กบำ้นชุมพล (จ ำนวน 48 คน ) ตั้งไว ้81,600 บำท 
เป็นไปตำมหนงัสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 2598 ลง
วนัท่ี 3 กรกฎำคม 2562 ประกอบกบั หนงัสือกระทรวงมหำดไทย ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 3274 ลงวนัท่ี 19 มิถุนำยน 2561 ตำมแผนพฒันำต ำบล
ส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบบัท่ี 2 หนำ้ท่ี 4 ล ำดบัท่ี 1 ตั้งจ่ำยจำกเงิน
อุดหนุนทัว่ไป (กองกำรศึกษำ ศำสนำและวฒันธรรม)      

    งำนวนัเด็กแห่งชำติ จ ำนวน 30,000 บำท 

      

  เพื่อเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรจดังำนวนัเด็กแห่งชำติของศูนยพ์ฒันำเด็กเล็กใน
กำรสร้ำงเสริมทกัษะพฒันำกำรเด็กปฐมวยัใหเ้หมำะสมกบัวยั ทั้งทำงดำ้น
สติปัญญำ อำรมณ์ สังคม จิตใจ เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยวำ่
ดว้ยกำรเบิกจ่ำยค่ำใชจ่้ำยในกำรจดังำนกำรจดักำรแข่งขนักีฬำและกำรส่ง
นกักีฬำเขำ้ร่วมกำรแข่งขนักีฬำขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2559 ตำมแผนพฒันำต ำบลส่ีปี (พ.ศ.2561-
2564) หนำ้ท่ี  61 ล ำดบัท่ี 1 ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้(กองกำรศึกษำฯ)      

      

   ค่ำวสัดุ รวม 1,166,285 บำท 
   ค่ำอำหำรเสริม (นม) จ ำนวน 1,166,285 บำท 

      

  เพื่อเป็นค่ำจดัซ้ืออำหำรเสริม (นม) ส ำหรับโรงเรียนในต ำบลคอ้ใต ้ โดย
จดัสรรใหเ้ด็กเล็ก เด็กอนุบำล และเด็ก ป.1-ป.6 จำกขอ้มูล
เด็ก ณ วนัท่ี 10 มิถุนำยน 2563 อตัรำ คน
ละ 7.37 บำท จ ำนวน 260 วนั จ ำนวน 52 สัปดำห์ ละ 5 วนั ดงัน้ี 
- โรงเรียนบำ้นคอ้ใต ้(จ ำนวน 7 คน) จ ำนวน 13,413 บำท 
- โรงเรียนบำ้นหนองแคหนองโข่ยอ ำนวยศิลป์  
   (จ ำนวน 131 คน) จ ำนวน 250,341 บำท 
- โรงเรียนบำ้นขำม(ขำมเขตวิทยำคำร)  
   (จ ำนวน122 คน) จ ำนวน 233,776 บำท 
- โรงเรียนชุมพลศึกษำ (จ ำนวน 67 คน) จ ำนวน 128,385 บำท 
- โรงเรียนค ำเจริญวทิยำ (จ ำนวน 67 คน) จ ำนวน 128,385 บำท 
- โรงเรียนกุดจิกนำสมบูรณ์ (จ ำนวน 91 คน) จ ำนวน 174,374 บำท 
จดัสรรใหเ้ด็กเล็กภำยในศูนยพ์ฒันำเด็กเล็กภำยในต ำบลคอ้ใต  ้ จำกขอ้มูล
เด็ก ณ วนัท่ี  10  มิถุนำยน 2563 อตัรำคนละ 7.37 บำท จ ำนวน 260 วนั ดงัน้ี 
- ศูนยพ์ฒันำเด็กเล็กบำ้นคอ้ใต ้(จ ำนวน 28 คน) ตั้งไว ้ 53,654 บำท 
- ศูนยพ์ฒันำเด็กเล็กบำ้นชุมพล (จ ำนวน 48 คน ) ตั้งไว ้91,978 บำท 
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- ศูนยพ์ฒันำเด็กเล็กบำ้นขำมพฒันำ (จ ำนวน 48 คน ) ตั้งไว ้91,978 บำท 
เป็นไปตำมหนงัสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 2598 ลง
วนัท่ี 3 กรกฎำคม 2562  หนงัสือกระทรวงมหำดไทย ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 3274 ลงวนัท่ี 19 มิถุนำยน 2561 ตั้งจ่ำยจำกเงิน
อุดหนุนทัว่ไป (กองกำรศึกษำ ศำสนำและวฒันธรรม)      

  งบเงินอุดหนุน รวม 1,940,000 บำท 
   เงินอุดหนุน รวม 1,940,000 บำท 
   เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร       
    อุดหนุนโครงกำรอำหำรกลำงวนัโรงเรียนภำยในต ำบลคอ้ใต ้ จ ำนวน 1,940,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนอำหำรกลำงวนั ใหเ้ด็กนกัเรียนภำยใน
โรงเรียน  ประจ ำภำคเรียนท่ี  2/2563  และภำคเรียนท่ี 1/2564 จดัสรรใหเ้ด็ก
อนุบำล และเด็ก ป.1-ป.6 ขอ้มูลจำกจ ำนวน
เด็ก ณ วนัท่ี 10 มิถุนำยน 2563  ทุกโรงเรียนจดัสรรใหค้รบ 100% อตัรำคน
ละ 20 บำท จ ำนวน 200 วนั  รำยละเอียดดงัน้ี 
 - โรงเรียนบำ้นคอ้ใต ้(จ ำนวน 7 คน) จ ำนวน 28,000 บำท 
- โรงเรียนบำ้นหนองแคหนองโข่ยอ ำนวยศิลป์  
   (จ ำนวน 131 คน) จ ำนวน 524,000 บำท 
- โรงเรียนบำ้นขำม(ขำมเขตวิทยำคำร)  
   (จ ำนวน122 คน) จ ำนวน 488,000 บำท 
- โรงเรียนชุมพลศึกษำ (จ ำนวน 67 คน) จ ำนวน 268,000 บำท 
- โรงเรียนค ำเจริญวทิยำ (จ ำนวน 67 คน) จ ำนวน 268,000 บำท 
- โรงเรียนกุดจิกนำสมบูรณ์ (จ ำนวน 91 คน) จ ำนวน 364,000 บำท 
เป็นไปตำมหนงัสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 2598 ลง
วนัท่ี 3 กรกฎำคม 2562 ประกอบกบัหนงัสือกระทรวงมหำดไทย ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 3274 ลงวนัท่ี 19 มิถุนำยน 2561 ตั้งจ่ำยจำกเงิน
อุดหนุนทัว่ไป (กองกำรศึกษำ ศำสนำและวฒันธรรม)      

      

แผนงำนสำธำรณสุข 
 งำนบริหำรทั่วไปเกีย่วกบัสำธำรณสุข รวม 894,820 บำท 
  งบบุคลำกร รวม 164,820 บำท 
   เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) รวม 164,820 บำท 
   เงินเดือนพนกังำน จ ำนวน 143,520 บำท 

      
  เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนใหแ้ก่พนกังำนส่วนต ำบล ต ำแหน่งเจำ้พนกังำน

สำธำรณสุขปฏิบติังำน ส ำนกังำนปลดัองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลคอ้ใต ้ตั้ง
จ่ำยจำกเงินรำยได ้

      



48 
 

   เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนกังำน จ ำนวน 21,300 บำท 

      

  เพื่อเป็นค่ำครองชีพแก่พนกังำนส่วนต ำบลท่ีพึงไดต้ำมประกำศ
คณะกรรมกำรกลำงพนกังำนส่วนต ำบล เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนทัว่ไป
เก่ียวกบัหลกัเกณฑก์ำรใหพ้นกังำนส่วนต ำบล ลูกจำ้ง พนกังำนจำ้งของ
องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลไดรั้บเงินเพิ่มกำรครองชีพชัว่ครำว (ฉบบั
ท่ี 2) พ.ศ.2558 (ส ำนกัปลดั อบต.) ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้

      

  งบด ำเนินงำน รวม 730,000 บำท 
   ค่ำใช้สอย รวม 700,000 บำท 
   รำยจ่ำยเพื่อใหไ้ดม้ำซ่ึงบริกำร       
    รำยจ่ำยเพื่อใหไ้ดม้ำซ่ึงบริกำร จ ำนวน 430,000 บำท 

      

  ค่ำจำ้งเหมำบุคคล  
 เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจำ้งเหมำบุคคลในกำรใหบ้ริกำรประชำชน ในกิจกำรหน่วย
บริกำรกำรแพทยฉุ์กเฉิน เป็นไปตำมอ ำนำจหนำ้ท่ีขององคก์ำรบริหำรส่วน
ต ำบล ตำมมำตรำ 67,68 แห่งพระรำชบญัญติัสภำต ำบลและองคก์ำรบริหำร
ส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม  เป็นไปตำมหนงัสือ
กระทรวงมหำดไทย ท่ี มท 0891.3/ว 2826 ลง
วนัท่ี 17 กนัยำยน 2553 ปรำกฏตำมแผนพฒันำต ำบลส่ีปี พ.ศ.2561-
2564 เปล่ียนแปลงฉบบัท่ี 2 หนำ้ท่ี  27  ล ำดบัท่ี 1 ตั้งจ่ำยจำกเงิน
รำยได ้(ส ำนกังำนปลดั อบต.)      

      

   รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกบักำรปฏิบติัรำชกำรท่ีไม่เขำ้ลกัษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ       
    กำรด ำเนินงำนตำมแนวทำงโครงกำรพระรำชด ำริดำ้นสำธำรณสุข จ ำนวน 200,000 บำท 

      

  เพื่อเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนินงำนตำมแนวทำงโครงกำรพระรำชด ำริดำ้น
สำธำรณสุข ตำมบริบทพื้นท่ีเป็นตวัตั้ง เป็นไปตำมหนงัสือหนงัสือกรม
ส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถ่ิน ท่ี มท 0810.5/ว 2072 ลง
วนัท่ี  5  กรกฎำคม  2561 ตำมแผนพฒันำทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-
2565) หนำ้ท่ี 37 ล ำดบัท่ี 3 ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได(้กองสวสัดิกำรสังคม)      
    

      

    โครงกำรขบัเคล่ือนสัตวป์ลอดโรค คนปลอดภยั จ ำนวน 30,000 บำท 

      

  เพื่อเป็นค่ำใชจ่้ำยตำมโครงกำรขบัเคล่ือนสัตวป์ลอดโรค คน
ปลอดภยั เป็นไปตำมเป็นไปตำมหนงัสือหนงัสือกรมส่งเสริมกำรปกครอง
ทอ้งถ่ิน ท่ี มท 0810.5/ว 2072 ลงวนัท่ี  5  กรกฎำคม  2561 เป็นไปตำม
อ ำนำจหนำ้ท่ีขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล ตำมมำตรำ 67,68 แห่ง
พระรำชบญัญติัสภำต ำบลและองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และท่ี
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แกไ้ขเพิ่มเติม  ปรำกฏตำมแผนพฒันำต ำบลส่ีปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม
ฉบบัท่ี 2 หนำ้ท่ี  7  ล ำดบัท่ี 2 ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได(้กองสวสัดิกำรสังคม)      

    โครงกำรป้องกนัและควบคุมโรคติดต่อ จ ำนวน 30,000 บำท 

      
  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยตำมโครงกำรป้องกนัและควบคุมโรคติดต่อ ปรำกฎใน

แผนพฒันำทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติมคร้ังท่ี 3 หนำ้ท่ี 5 ล ำดบัท่ี 1 
      

    โครงกำรส ำรวจขอ้มูลสัตวแ์ละข้ึนทะเบียนสัตว ์ จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  เพื่อเป็นค่ำใชจ่้ำยตำมโครงกำรส ำรวจขอ้มูลสัตวแ์ละข้ึนทะเบียน
สัตว ์เป็นไปตำมหนงัสือหนงัสือกรมส่งเสริมกำรปกครอง
ทอ้งถ่ิน ท่ี มท 0810.5/ว 2127 ลงวนัท่ี 10 กรกฎำคม 2561 เป็นไปตำม
อ ำนำจหนำ้ท่ีขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล ตำมมำตรำ 67,68 แห่ง
พระรำชบญัญติัสภำต ำบลและองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และท่ี
แกไ้ขเพิ่มเติม  ปรำกฏตำมแผนพฒันำต ำบลส่ีปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม
ฉบบัท่ี 2 หนำ้ท่ี  8  ล ำดบัท่ี 3 ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได(้กองสวสัดิกำรสังคม)      

      

   ค่ำวสัดุ รวม 30,000 บำท 
   วสัดุวทิยำศำสตร์หรือกำรแพทย ์ จ ำนวน 30,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรป้องกนัและรักษำโรคไขเ้ลือดออก  โรคพิษ
สุนขับำ้ เช่น น ้ำยำพน่หมอกควนั ทรำยเทมีฟอส 1% ww (ทรำยก ำจดัลูกน ้ำ
ยงุลำย) วคัซีนป้องกนัโรคพิษสุนขับำ้  ภำยในต ำบลคอ้ใต ้เป็นไปตำม
หนงัสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ท่ี มท 0808.2/ว 3028 ลง
วนัท่ี 6 มิถุนำยน 2561 ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้(ส ำนกังำนปลดั อบต.)      

      

 งำนบริกำรสำธำรณสุขและงำนสำธำรณสุขอ่ืน รวม 59,000 บำท 
  งบลงทุน รวม 59,000 บำท 
   ค่ำครุภัณฑ์ รวม 59,000 บำท 
   ครุภณัฑก์ำรเกษตร       
    เคร่ืองพน่หมอกควนั จ ำนวน 59,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรจดัซ้ือเคร่ืองพน่หมอกควนั จ ำนวน 1 เคร่ือง มี
คุณลกัษณะดงัน้ี 
 1) ปริมำณกำรฉีดพน่น ้ำยำไม่นอ้ยกว  ่ำ  40 ลิตรต่อชัว่โมง                     
2) ถงับรรจุน ้ำยำไม่นอ้ยกวำ่  6  ลิตร           
3) ก ำลงัเคร่ืองยนตไ์ม่นอ้ยกวำ่ 25 แรงมำ้ 
รำคำตำมบญัชีมำตรฐำนครุภณัฑ์ ส ำนกังบประมำณ ฉบบั
เดือน ธนัวำคม 2562 ปรำกฎตำมแผนพฒันำทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561-
2565 เพิ่มเติม คร้ังท่ี 3 หนำ้ 21 ล ำดบัท่ี 4 ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้(ส ำนกังำน
ปลดั อบต.) 
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แผนงำนสังคมสงเครำะห์ 
 งำนบริหำรทั่วไปเกีย่วกบัสังคมสงเครำะห์ รวม 911,870 บำท 
  งบบุคลำกร รวม 796,870 บำท 
   เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) รวม 796,870 บำท 
   เงินเดือนพนกังำน จ ำนวน 587,880 บำท 

      
  เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนใหแ้ก่พนกังำนส่วนต ำบล ต ำแหน่ง ผูอ้  ำนวยกำรกอง

สวสัดิกำรสังคม นกัพฒันำชุมชนปฏิบติักำร สังกดั กองสวสัดิกำร
สังคม องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลคอ้ใต ้ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้

      

   เงินประจ ำต ำแหน่ง จ ำนวน 42,000 บำท 

      
  เพื่อจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งผูอ้  ำนวยกำรกองสวสัดิกำรสังคม องคก์ำร

บริหำรส่วนต ำบลคอ้ใต ้ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้
      

   ค่ำตอบแทนพนกังำนจำ้ง จ ำนวน 166,990 บำท 

      
  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจำ้งพนกังำนจำ้งตำมภำรกิจ ต ำแหน่งผูช่้วยเจำ้หนำ้ท่ีพฒันำ

ชุมชน ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้(กองสวสัดิกำรสังคม) 
      

  งบด ำเนินงำน รวม 115,000 บำท 
   ค่ำตอบแทน รวม 50,000 บำท 
   ค่ำตอบแทนผูป้ฏิบติัรำชกำรอนัเป็นประโยชน์แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จ ำนวน 50,000 บำท 

      
  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนกังำนส่วน

ต ำบล พนกังำนจำ้งตำมภำรกิจ ในสังกดั กองสวสัดิกำรสังคม องคก์ำร
บริหำรส่วนต ำบลคอ้ใต ้ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้     

      

   ค่ำใช้สอย รวม 65,000 บำท 
   รำยจ่ำยเพื่อใหไ้ดม้ำซ่ึงบริกำร       
    รำยจ่ำยเพื่อใหไ้ดม้ำซ่ึงบริกำร จ ำนวน 40,000 บำท 

      

  - ค่ำใชจ่้ำยในกำรฝึกอบรม ตั้งไว ้40,000  บำท  
   เพื่อเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรฝึกอบรมและสัมมนำ
ต่ำงๆ เช่น ค่ำลงทะเบียน ค่ำธรรมเนียม ฯลฯ ส ำหรับพนกังำนส่วน
ต ำบล พนกังำนจำ้งในสังกดั กองสวสัดิกำรสังคม  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้    

      

   รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกบักำรปฏิบติัรำชกำรท่ีไม่เขำ้ลกัษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ       
    ค่ำใชจ่้ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร จ ำนวน 25,000 บำท 

      

  เพื่อเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร เช่น ค่ำเบ้ียเล้ียงเดินทำง ค่ำ
พำหนะ ค่ำเช่ำท่ีพกั ค่ำบริกำรจอดรถ ค่ำผำ่นทำงด่วนพิเศษ ส ำหรับ
พนกังำนส่วนทอ้งถ่ิน พนกังำนจำ้งในสังกดั กองสวสัดิกำรสังคม เป็นไป
ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยค่ำใชจ่้ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร
ของเจำ้หนำ้ท่ีทอ้งถ่ิน (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2558 และแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบั
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ท่ี 4) พ.ศ. 2561 ตำมแผนพฒันำต ำบลส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) หนำ้ท่ี 55 ล ำดบั
ท่ี 2 ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้     
 

 งำนสวสัดิกำรสังคมและสังคมสงเครำะห์ รวม 55,000 บำท 
  งบด ำเนินงำน รวม 40,000 บำท 
   ค่ำใช้สอย รวม 40,000 บำท 
   รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกบักำรปฏิบติัรำชกำรท่ีไม่เขำ้ลกัษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ       
    โครงกำรเยีย่มบำ้นเพื่อส่งเสริมสวสัดิกำรสังคม จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  เพื่อเป็นค่ำใชจ่้ำยตำมโครงกำรเยีย่มบำ้นเพื่อส่งเสริมสวสัดิกำรสังคม เป็น
กำรสร้ำงควำมสัมพนัธ์อนัดี เขำ้ไปรับฟังและแกไ้ขปัญหำของผูด้อ้ยโอกำส
หรือผูพ้ิกำร หนุนเสริมใหมี้ควำมรู้ มีกำรดูแลสุขภำพกำย สุขภำพจิตท่ี
ดี เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยค่ำใชจ่้ำยเพื่อช่วยเหลือ
ประชำชนตำมอ ำนำจหนำ้ท่ีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2560,
ระเบียบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยค่ำใชจ่้ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเขำ้รับ
กำรฝึกอบรมของเจำ้หนำ้ท่ีทอ้งถ่ิน พ.ศ.2557 เป็นไปตำมแผนพฒันำ
ทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หนำ้ท่ี  36  ล ำดบัท่ี  5  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้(กอง
สวสัดิกำรสังคม)      

      

    ส่งเสริมควำมเขม้แขง็และพฒันำศกัยภำพผูพ้ิกำรและผูดู้แล จ ำนวน 30,000 บำท 

      

  เพื่อเป็นค่ำใชจ่้ำยตำมโครงกำรส่งเสริมควำมเขม้แขง็และพฒันำศกัยภำพผู ้
พิกำรและผูดู้แล เป็นกำรหนุนเสริมใหผู้ดู้แลและผูพ้ิกำร มีควำมรู้ มีกำรดูแล
สุขภำพกำย สุขภำพจิตท่ีดี เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ย
ค่ำใชจ่้ำยเพื่อช่วยเหลือประชำชนตำมอ ำนำจหนำ้ท่ีขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน พ.ศ.2560,ระเบียบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยค่ำใชจ่้ำยในกำร
ฝึกอบรมและกำรเขำ้รับกำรฝึกอบรมของเจำ้หนำ้ท่ีทอ้งถ่ิน พ.ศ.
2557 เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หนำ้ท่ี  36   ล ำดบั
ท่ี  6  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้(กองสวสัดิกำรสังคม)      

      

  งบเงินอุดหนุน รวม 15,000 บำท 
   เงินอุดหนุน รวม 15,000 บำท 
   เงินอุดหนุนกิจกำรท่ีเป็นสำธำรณประโยชน์       
    เงินอุดหนุนองคก์รกำรกุศล จ ำนวน 15,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนก่ิงกำชำดอ ำเภอสวำ่งแดนดิน เป็นค่ำใชจ่้ำยในกำร
ด ำเนินงำนตำมโครงกำรร่วมน ้ำใจตำ้นภยัยำมยำก ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 เพื่อสนบัสนุนกิจกำรช่วยเหลือผูป้ระสบภยัยำมยำก
ของก่ิงกำชำดอ ำเภอสวำ่งแดนดิน ใหป้ระชำชนในพื้นท่ีอ ำเภอสวำ่งแดนดิน
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ไดรั้บควำมช่วยเหลือทนัท่วงที  ตำมหนงัสือก่ิงกำชำดอ ำเภอสวำ่งแดน
ดิน ท่ี กอ.สน.0232/2563  ลงวนัท่ี  21 กรกฎำคม 2563  ตั้งจ่ำยจำกเงิน
รำยได ้(ส ำนกังำนปลดั)      

แผนงำนเคหะและชุมชน 
 งำนบริหำรทั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน รวม 3,208,280 บำท 
  งบบุคลำกร รวม 1,463,980 บำท 
   เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) รวม 1,463,980 บำท 
   เงินเดือนพนกังำน จ ำนวน 922,140 บำท 

      
  เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนใหแ้ก่พนกังำนส่วนทอ้งถ่ิน ต ำแหน่งผูอ้  ำนวยกำรกอง

ช่ำง นำยช่ำงโยธำปฏิบติังำน เจำ้พนกังำนงำนธุรกำรปฏิบติังำน สังกดั กอง
ช่ำง องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลคอ้ใต ้ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้

      

   เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนกังำน จ ำนวน 27,780 บำท 

      

  เพื่อเป็นค่ำครองชีพแก่พนกังำนส่วนต ำบลท่ีพึงไดต้ำมประกำศ
คณะกรรมกำรกลำงพนกังำนส่วนต ำบล เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนทัว่ไป
เก่ียวกบัหลกัเกณฑก์ำรใหพ้นกังำนส่วนต ำบล ลูกจำ้ง พนกังำนจำ้งของ
องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลไดรั้บเงินเพิ่มกำรครองชีพชัว่ครำว (ฉบบั
ท่ี 2) พ.ศ.2558 ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้ (กองช่ำง)  

      

   เงินประจ ำต ำแหน่ง จ ำนวน 42,000 บำท 

      
  เพื่อจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งผูอ้  ำนวยกำรกองช่ำง  ตั้งจ่ำยจำกเงิน

รำยได ้(กองช่ำง) 
      

   ค่ำตอบแทนพนกังำนจำ้ง จ ำนวน 426,460 บำท 

      
  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจำ้งพนกังำนจำ้งตำมภำรกิจ ต ำแหน่งผูช่้วยช่ำงโยธำ ผูช่้วย

ช่ำงส ำรวจ ผูช่้วยช่ำงไฟฟ้ำ สงักดักองช่ำง องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลคอ้
ใต ้ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้(กองช่ำง) 

      

   เงินเพิ่มต่ำง ๆของพนกังำนจำ้ง จ ำนวน 45,600 บำท 

      

  เพื่อเป็นค่ำครองชีพแก่พนกังำนจำ้งท่ีพึงไดต้ำมประกำศคณะกรรมกำรกลำง
พนกังำนส่วนต ำบล เร่ือง ก ำหนดมำตรฐำนทัว่ไปเก่ียวกบัหลกัเกณฑก์ำรให้
พนกังำนส่วนต ำบล ลูกจำ้ง พนกังำนจำ้งขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล
ไดรั้บเงินเพิ่มกำรครองชีพชัว่ครำว (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2558 ตั้งจ่ำยจำกเงิน
รำยได ้ (กองช่ำง) 

      

  งบด ำเนินงำน รวม 645,000 บำท 
   ค่ำตอบแทน รวม 100,000 บำท 
   ค่ำตอบแทนผูป้ฏิบติัรำชกำรอนัเป็นประโยชน์แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จ ำนวน 100,000 บำท 
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  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนกังำนส่วน

ต ำบล พนกังำนจำ้งตำมภำรกิจ และพนกังำนจำ้งทัว่ไปในสังกดักอง
ช่ำง องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลคอ้ใต ้ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้(กองช่ำง)      

      

   ค่ำใช้สอย รวม 515,000 บำท 
   รำยจ่ำยเพื่อใหไ้ดม้ำซ่ึงบริกำร       
    รำยจ่ำยเพื่อใหไ้ดม้ำซ่ึงบริกำร จ ำนวน 40,000 บำท 

      

  - ค่ำใชจ่้ำยในกำรฝึกอบรม  ตั้งไว ้40,000  บำท   
   เพื่อเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรฝึกอบรมและสัมมนำต่ำงๆเช่น
ค่ำลงทะเบียน ค่ำธรรมเนียม ฯลฯ ส ำหรับพนกังำนส่วนทอ้งถ่ิน และ
พนกังำนจำ้ง สังกดักองช่ำงองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลคอ้ใต ้ตั้งจ่ำยจำกเงิน
รำยได ้     

      

   รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกบักำรปฏิบติัรำชกำรท่ีไม่เขำ้ลกัษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ       
    ค่ำใชจ่้ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร จ ำนวน 25,000 บำท 

      

  เพื่อเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร เช่น ค่ำเบ้ียเล้ียงเดินทำง ค่ำ
พำหนะ ค่ำเช่ำท่ีพกั ค่ำบริกำรจอดรถ ค่ำผำ่นทำงด่วนพิเศษ ส ำหรับ
ขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถ่ิน  และพนกังำนจำ้งสังกดักองช่ำง เป็นไปตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทย วำ่ดว้ยค่ำใชจ่้ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของ
เจำ้หนำ้ท่ีทอ้งถ่ิน (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2558 และแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบั
ท่ี 4) พ.ศ. 2561 ตำมแผนพฒันำต ำบลส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) หนำ้ท่ี 55 ล ำดบั
ท่ี 2ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้     

      

   ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม จ ำนวน 450,000 บำท 

      

  (1) ค่ำซ่อมแซมระบบประปำภูเขำ ตั้งไว ้ 70,000  บำท 
      เพื่อเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรซ่อมแซมระบบน ้ำประปำภูเขำท่ีใชใ้นเขตต ำบล
คอ้ใต ้เป็นไปตำมอ ำนำจหนำ้ท่ีขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล ตำม
มำตรำ 67,68 แห่งพระรำชบญัญติัสภำต ำบลและองคก์ำรบริหำรส่วน
ต ำบล พ.ศ. 2537 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้ (กองช่ำง) 
(2) ค่ำซ่อมแซมศูนยพ์ฒันำเด็กเล็ก   ตั้งไว ้  60,000  บำท  
      เพื่อจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมศูนยพ์ฒันำเด็กเล็กสังกดัองคก์ำรบริหำรส่วน
ต ำบลคอ้ใต ้ ทั้ง 3 แห่ง เป็นไปตำมอ ำนำจหนำ้ท่ีขององคก์ำรบริหำรส่วน
ต ำบล ตำมมำตรำ 67,68 แห่งพระรำชบญัญติัสภำต ำบลและองคก์ำรบริหำร
ส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม  ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป
(กองช่ำง) 
(3) ค่ำซ่อมแซมหอกระจำยข่ำว  ตั้งไว ้ 70,000  บำท 
      เพื่อเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรซ่อมแซมหอกระจำยข่ำวหมู่บำ้นท่ีใชใ้นเขต
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ต ำบลคอ้ใต ้เป็นไปตำมอ ำนำจหนำ้ท่ีขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล ตำม
มำตรำ 67,68 แห่งพระรำชบญัญติัสภำต ำบลและองคก์ำรบริหำรส่วน
ต ำบล พ.ศ. 2537 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้(กองช่ำง) 
(4) ค่ำซ่อมแซมถนนภำยในหมู่บำ้น  ตั้งไว ้250,000 บำท 
    เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรซ่อมแซมถนนภำยในหมู่บำ้นในเขตพื้นท่ี
ต ำบลคอ้ใต ้เป็นไปตำมอ ำนำจหนำ้ท่ีขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล ตำม
มำตรำ 67,68 แห่งพระรำชบญัญติัสภำต ำบลและองคก์ำรบริหำรส่วน
ต ำบล พ.ศ. 2537 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้(กองช่ำง)      

   ค่ำวสัดุ รวม 30,000 บำท 
   วสัดุก่อสร้ำง จ ำนวน 30,000 บำท 

      
  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวสัดุก่อสร้ำง เช่นน ้ำมนัทำ

ไม ้ปูนซีเมนต ์กระเบ้ือง ตะปู คอ้น จอบ เสียม ท่อน ้ำและอุุปกรณ์
ประปำ  เป็นตน้ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้(กองช่ำง)      

      

  งบลงทุน รวม 1,099,300 บำท 
   ค่ำครุภัณฑ์ รวม 38,000 บำท 
   ครุภณัฑส์ ำนกังำน       
    เคร่ืองปรับอำกำศแบบติดผนงั จ ำนวน 28,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรจดัซ้ือเคร่ืองปรับอำกำศแบบติด
ผนงั จ ำนวน 1 เคร่ืองคุณลกัษณะดงัน้ี 
1) ขนำดไม่ต ่ำกวำ่ 24,000 บีทีย ู         
2) รำคำท่ีก ำหนดเป็นรำคำท่ีรวมค่ำติดตั้ง 
3) เคร่ืองปรับอำกำศท่ีมีควำมสำมำรถในกำรท ำควำมเยน็ ขนำดไม่
เกิน 40,000 บีทีย ู ตอ้งไดรั้บกำรรับรองมำตรฐำน
ผลิตภณัฑ์ อุตสำหกรรม และฉลำกประหยดัไฟฟ้ำเบอร์ 5           
4) ตอ้งเป็นเคร่ืองปรับอำกำศท่ีประกอบส ำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งควำม
เยน็และหน่วยระบำยควำมร้อนจำกโรงงำนเดียวกนั           
5) มีควำมหน่วงเวลำกำรท ำงำนของคอมเพรสเซอร์           
6) กำรจดัซ้ือเคร่ืองปรับอำกำศขนำดอ่ืนๆ (นอกจำกขอ้ 3) นอกเหนือจำก
กำรพิจำรณำดำ้นรำคำแลว้ เพื่อเป็นกำรประหยดัพลงังำน ควรพิจำรณำ
จดัซ้ือเคร่ืองปรับอำกำศท่ีมีค่ำประสิทธิภำพ พลงังำนตำม
ฤดูกำล (SEER) สูงกวำ่           
รำคำตำมบญัชีมำตรฐำนครุภณัฑ์ ส ำนกังบประมำณ ฉบบัเดือน
ธนัวำคม 2562 ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได(้กองช่ำง) 

      

    ตูเ้อกสำรบำนโล่ง จ ำนวน 7,000 บำท 
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  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรจดัซ้ือตูเ้อกสำรบำนโล่ง ขนำดไม่นอ้ย
กวำ่ 60x40x80 (กวำ้งxลึกxสูง)เซนติเมตร จ ำนวน 2 หลงั ไม่มีระบุไวใ้น
รำคำมำตรฐำนครุภณัฑ์ ส ำนกังบประมำณ ตั้งรำคำตำมทอ้งตลำดทัว่ไป ตั้ง
จ่ำยจำกเงินรำยได ้(กองช่ำง) 

      

    พดัลมติดผนงั จ ำนวน 3,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรจดัซ้ือพดัลมติด
ผนงั ขนำด 16 น้ิว จ ำนวน 2 ตวั ไม่มีระบุไวใ้นรำคำมำตรฐำน
ครุภณัฑ์ ส ำนกังบประมำณ ตั้งรำคำตำมทอ้งตลำดทัว่ไป ตั้งจ่ำยจำกเงิน
รำยได ้(กองช่ำง) 

      

   ค่ำทีด่ินและส่ิงก่อสร้ำง รวม 1,061,300 บำท 
   อำคำรต่ำง ๆ       
    ก่อสร้ำงลำนคอนกรีตเสริมเหล็ก ศูนยพ์ฒันำเด็กเล็กบำ้นคอ้ใต ้ จ ำนวน 11,400 บำท 

      

  เพื่อเป็นค่ำก่อสร้ำงลำนคอนกรีตเหล็ก ศูนยพ์ฒันำเด็กเล็กบำ้นคอ้ใต ้ขนำด
กวำ้ง  2.30 เมตร ยำว 10  เมตร หนำ 0.12 เมตร  ตำมแบบ อบต.คอ้
ใต ้ เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมคร้ัง
ท่ี 3 หนำ้ท่ี ๔ ล ำดบัท่ี ๑ ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป (กองช่ำง)      

      

    ก่อสร้ำงหอ้งเก็บเอกสำรทำงรำชกำร จ ำนวน 454,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรก่อสร้ำงห้องเก็บเอกสำรทำงรำชกำรของ
องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลคอ้ใต ้ขนำด
กวำ้ง 7 เมตร ยำว 12 เมตร สูง 3 เมตร ตำมแบบ อบต.คอ้ใต ้เป็นไปตำม
แผนพฒันำทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติมคร้ังท่ี 3 หนำ้ท่ี 17 ล ำดบัท่ี 2 ตั้ง
จ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป (กองช่ำง) 

      

   ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง       
    ต่อเติมอำคำรท่ีท ำกำรองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลคอ้ใต ้ จ ำนวน 238,000 บำท 

      

  เพื่อเป็นค่ำต่อเติมอำคำรท่ีท ำกำรองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลคอ้ใต ้ขนำด
กวำ้ง 4.50 เมตร ยำว 10.00 เมตร สูง 2.50 เมตร ตำมแบบ อบต.คอ้ใต ้พร้อม
ป้ำยโครงกำร เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถ่ิน พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมคร้ัง
ท่ี 3 หนำ้ท่ี 18 ล ำดบัท่ี 3 ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป (กองช่ำง)      

      

    ปรับปรุงระบบประปำศูนยพ์ฒันำเด็กเล็กบำ้นคอ้ใต ้ จ ำนวน 16,900 บำท 

      
  เพื่อเป็นค่ำปรับปรุงระบบประปำศูนยพ์ฒันำเด็กเล็กบำ้นคอ้ใต ้ตำม

แบบ อบต.คอ้ใต ้ เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถ่ิน พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม
คร้ังท่ี 3 หนำ้ท่ี 4 ล ำดบัท่ี 2 ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป (กองช่ำง)      

      

    ปรับปรุงอำคำรป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภยั จ ำนวน 291,000 บำท 
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  เพื่อเป็นค่ำปรับปรุงอำคำรป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภยั ขนำด
กวำ้ง 4.50 เมตร ยำว 10.00 เมตร สูง 3.50 เมตร ตำมแบบ อบต.คอ้ใต ้พร้อม
ป้ำยโครงกำร เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถ่ิน พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมคร้ัง
ท่ี 3 หนำ้ท่ี 17 ล ำดบัท่ี 1 ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป (กองช่ำง)      

      

   
ค่ำออกแบบ ค่ำควบคุมงำนท่ีจ่ำยใหแ้ก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภำยนอก
เพื่อใหไ้ดม้ำซ่ึงส่ิงก่อสร้ำง 

      

    
ค่ำออกแบบ ค่ำควบคุมงำนท่ีจ่ำยใหแ้ก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภำยนอก
เพื่อใหไ้ดม้ำซ่ึงส่ิงก่อสร้ำง 

จ ำนวน 50,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำออกแบบ ค่ำควบคุมงำนท่ีจ่ำยใหแ้ก่เอกชน นิติบุคคลหรือ
บุคคลภำยนอก หรือหน่วยงำนอ่ืนๆ เพื่อใหไ้ดม้ำซ่ึงส่ิงก่อสร้ำง ตำมกฎ
กระทรวงกำรคลงัวำ่ดว้ยกำรก ำหนดอตัรำค่ำจำ้งผูใ้หบ้ริกำรงำนจำ้ง
ออกแบบหรือควบคุมงำนก่อสร้ำง พ.ศ.2562 เม่ือ
วนัท่ี 15 กรกฎำคม 2562 ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้(กองช่ำง)      

      

 งำนไฟฟ้ำถนน รวม 3,984,500 บำท 
  งบด ำเนินงำน รวม 70,000 บำท 
   ค่ำวสัดุ รวม 70,000 บำท 
   วสัดุไฟฟ้ำและวทิย ุ จ ำนวน 70,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจดัซ้ือวสัดุท่ีเก่ียวเน่ืองกบัไฟฟ้ำแสงสวำ่งและวทิยุ
ส่ือสำร  ซ่ึงรวมถึงวสัดุไฟฟ้ำสำธำรณะ ภำยในหมู่บำ้น
ต่ำงๆ เช่น ฟิวส์  สำยไฟ เทปพนัสำยไฟ ปลัก๊ไฟฟ้ำ  หลอด
ไฟฟ้ำ สวติช์   เบรกเกอร์ เป็นตน้ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้(กองช่ำง)      

      

  งบลงทุน รวม 2,459,500 บำท 
   ค่ำครุภัณฑ์ รวม 64,500 บำท 
   ครุภณัฑก่์อสร้ำง       
    กรรไกรตดัเหล็ก จ ำนวน 1,500 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรจดัซ้ือกรรไกรตดั
เหล็ก ขนำด 24 น้ิว จ ำนวน 1 อนั ไม่มีระบุไวใ้นรำคำมำตรฐำน
ครุภณัฑ์ ส ำนกังบประมำณ ตั้งรำคำตำมทอ้งตลำดทัว่ไป ตั้งจ่ำยจำกเงิน
รำยได ้(กองช่ำง) 

      

    เคร่ืองเจำะคอนกรีต จ ำนวน 50,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรจดัซ้ือเคร่ืองเจำะคอนกรีต หรือเคร่ืองคอร่ิงเบน
ซิล ขนำด 62x135x117 จ ำนวน 1 เคร่ือง ไม่มีระบุไวใ้นรำคำมำตรฐำน
ครุภณัฑ์ ส ำนกังบประมำณ ตั้งรำคำตำมทอ้งตลำดทัว่ไป ตั้งจ่ำยจำกเงิน
รำยได ้(กองช่ำง) 
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    บนัไดอลูมิเนียม จ ำนวน 13,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรจดัซ้ือบนัได
อลูมิเนียม ขนำด 16 ฟุต จ ำนวน 1 อนั และบนัได
อลูมิเนียม ขนำด 10 ฟุต จ ำนวน 2 อนั ไม่มีระบุไวใ้นรำคำมำตรฐำน
ครุภณัฑ์ ส ำนกังบประมำณ ตั้งรำคำตำมทอ้งตลำดทัว่ไป ตั้งจ่ำยจำกเงิน
รำยได ้(กองช่ำง) 

      

   ค่ำทีด่ินและส่ิงก่อสร้ำง รวม 2,395,000 บำท 
   ค่ำก่อสร้ำงส่ิงสำธำรณูปโภค       

    
ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยทำงซอยบุญชูร่วมสุข บำ้นนำสมบูรณ์ 
ม. 8 

จ ำนวน 298,000 บำท 

      

  เพื่อเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำยทำงซอยบุญชูร่วมสุข บำ้น
นำสมบูรณ์ ม.8  ขนำดกวำ้ง 3.50 ม. ยำว 128 ม. หนำ 0.15 ม. หรือมีพื้นท่ีไม่
นอ้ยกวำ่ 448 ตร.ม. ไหล่ทำงเฉล่ียขำ้งละ 0.00 ม. พร้อมป้ำย
โครงกำร 1 ป้ำย ตำมแบบ ทถ.2-201(1),ทถ.2-204 เป็นไปตำมอ ำนำจหนำ้ท่ี
ขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล ตำมมำตรำ 67,68 แห่งพระรำชบญัญติัสภำ
ต ำบลและองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และท่ีแกไ้ข
เพิ่มเติม  ปรำกฎตำมแผนพฒันำทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมคร้ัง
ท่ี 3 หนำ้ท่ี 9 ล ำดบัท่ี 14 ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป (กองช่ำง)  

      

    ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยทำงซอยร่วมพฒันำ บำ้นขำม ม. 3 จ ำนวน 60,000 บำท 

      

  เพื่อเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำยสำยทำงซอยร่วม
พฒันำ บำ้นขำม ม.3 ขนำดกวำ้ง 2.00 ม. ยำว 44.00 ม. หนำ 0.15 ม. หรือมี
พื้นท่ีไม่นอ้ยกวำ่ 88 ตร.ม. ไหล่ทำงเฉล่ียขำ้งละ 0.00 ม. ตำมแบบ ทถ.2-
201(1),ทถ.2-204 เป็นไปตำมอ ำนำจหนำ้ท่ีขององคก์ำรบริหำรส่วน
ต ำบล ตำมมำตรำ 67,68 แห่งพระรำชบญัญติัสภำต ำบลและองคก์ำรบริหำร
ส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม  ปรำกฎตำมแผนพฒันำ
ทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) คร้ังท่ี 3 หนำ้ท่ี 8    ล ำดบัท่ี 9 ตั้งจ่ำยจำกเงิน
อุดหนุนทัว่ไป (กองช่ำง)  

      

    ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยทำงซอยรุ่งเรือง บำ้นขำม ม. 3 จ ำนวน 97,000 บำท 

      

  เพื่อเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำยสำยทำงซอยรุ่งเรือง บำ้น
ขำม ม.3 ขนำดกวำ้ง 2.00 ม. ยำว 74.00 ม. หนำ 0.15 ม. หรือมีพื้นท่ีไม่นอ้ย
กวำ่ 148  ตร.ม. ไหล่ทำงเฉล่ียขำ้งละ 0.00 ม. ตำมแบบ ทถ.2-201(1),ทถ.2-
204 เป็นไปตำมอ ำนำจหนำ้ท่ีขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล ตำม
มำตรำ 67,68 แห่งพระรำชบญัญติัสภำต ำบลและองคก์ำรบริหำรส่วน
ต ำบล พ.ศ. 2537 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม  ปรำกฎตำมแผนพฒันำทอ้งถ่ิน (พ.ศ.
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2561-2565) คร้ังท่ี 3 หนำ้ท่ี 8    ล ำดบัท่ี 8 ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุน
ทัว่ไป (กองช่ำง)  

    
ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยทำงซอยเรียบหนองบองใหญ่ บำ้นขำม 
ม.3 

จ ำนวน 100,000 บำท 

      

  เพื่อเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำยสำยทำงซอยเรียบหนอง
บองใหญ่ บำ้นขำม ม.3 ขนำดกวำ้ง 4.00 ม. ยำว 37 ม. หนำ 0.15 ม. หรือมี
พื้นท่ีไม่นอ้ยกวำ่ 148 ตร.ม. ไหล่ทำงเฉล่ียขำ้งละ 0.50 ม. ตำมแบบ ทถ.2-
201(1),ทถ.2-202 เป็นไปตำมอ ำนำจหนำ้ท่ีขององคก์ำรบริหำรส่วน
ต ำบล ตำมมำตรำ 67,68 แห่งพระรำชบญัญติัสภำต ำบลและองคก์ำรบริหำร
ส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม  ปรำกฎตำมแผนพฒันำ
ทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) คร้ังท่ี 3 หนำ้ท่ี 7 ล ำดบัท่ี 6 ตั้งจ่ำยจำกเงิน
อุดหนุนทัว่ไป (กองช่ำง)  

      

    ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยทำงซอยศิริวฒันำ บำ้นขำม ม. 3 จ ำนวน 56,000 บำท 

      

  เพื่อเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำยสำยทำงซอยศิริวฒันำ บำ้น
ขำม ม.3 ขนำดกวำ้ง 2.50 ม. ยำว 33 ม. หนำ 0.15 ม. หรือมีพื้นท่ีไม่นอ้ย
กวำ่ 82.50 ตร.ม. ไหล่ทำงเฉล่ียขำ้งละ 0.00 ม. ตำมแบบ ทถ.2-201(1),ทถ.2-
204 เป็นไปตำมอ ำนำจหนำ้ท่ีขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล ตำม
มำตรำ 67,68 แห่งพระรำชบญัญติัสภำต ำบลและองคก์ำรบริหำรส่วน
ต ำบล พ.ศ. 2537 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม  ปรำกฎตำมแผนพฒันำทอ้งถ่ิน (พ.ศ.
2561-2565) คร้ังท่ี 3 หนำ้ท่ี 7   ล ำดบัท่ี 7 ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป (กอง
ช่ำง)  

      

    ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยทำงซอยสุขสัน บำ้นขำม ม.3 จ ำนวน 75,000 บำท 

      

  เพื่อเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำยสำยทำงซอยสุขสัน บำ้น
ขำม ม.3 ขนำดกวำ้ง 2.00 ม. ยำว 56 ม. หนำ 0.15 ม. หรือมีพื้นท่ีไม่นอ้ย
กวำ่ 112 ตร.ม. ไหล่ทำงเฉล่ียขำ้งละ 0.00 ม. ตำมแบบ ทถ.2-201(1),ทถ.2-
204 เป็นไปตำมอ ำนำจหนำ้ท่ีขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล ตำม
มำตรำ 67,68 แห่งพระรำชบญัญติัสภำต ำบลและองคก์ำรบริหำรส่วน
ต ำบล พ.ศ. 2537 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม  ปรำกฎตำมแผนพฒันำทอ้งถ่ิน (พ.ศ.
2561-2565) คร้ังท่ี 3 หนำ้ท่ี 7   ล ำดบัท่ี 5 ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป (กอง
ช่ำง)  

      

    
ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยทำงดอนปู่ตำ - ห้วยกุดนำงอ ่ำ บำ้น
หนองแค ม.2 

จ ำนวน 384,000 บำท 

      
  เพื่อเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำยสำยทำงดอนปู่ตำ - หว้ยกุด

นำงอ ่ำ บำ้นหนองแค ม.2 ขนำด
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กวำ้ง 4.00 ม. ยำว 140 ม.  หนำ 0.15 ม. หรือมีพื้นท่ีไม่นอ้ยกวำ่ 560 ตร.
ม. ไหล่ทำงเฉล่ียขำ้งละ 0.00 ม. พร้อมป้ำยโครงกำร 1 ป้ำย ตำมแบบ ทถ.2-
201(1),ทถ.2-204 เป็นไปตำมอ ำนำจหนำ้ท่ีขององคก์ำรบริหำรส่วน
ต ำบล ตำมมำตรำ 67,68 แห่งพระรำชบญัญติัสภำต ำบลและองคก์ำรบริหำร
ส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม  ปรำกฎตำมแผนพฒันำ
ทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) คร้ังท่ี 3 หนำ้ท่ี 6  ล ำดบัท่ี 4 ตั้งจ่ำยจำกเงิน
อุดหนุนทัว่ไป (กองช่ำง)  

    
ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยทำงบำ้นท่ำวดั-บำ้นชุมพล บำ้นท่ำวดั ม.
7 

จ ำนวน 363,000 บำท 

      

  เพื่อเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำยทำงท่ำวดั-ชุมพล บำ้นท่ำ
วดั ม.7 ขนำดกวำ้ง 4.00 ม. ยำว 131 ม. หนำ 0.15 ม. หรือมีพื้นท่ีไม่นอ้ย
กวำ่ 524  ตร.ม .ไหล่ทำงเฉล่ียขำ้งละ 0.50 ม. พร้อมป้ำย
โครงกำร 1 ป้ำย ตำมแบบ ทถ.2-201(1),ทถ.2-202 เป็นไปตำมอ ำนำจหนำ้ท่ี
ขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล ตำมมำตรำ 67,68 แห่งพระรำชบญัญติัสภำ
ต ำบลและองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และท่ีแกไ้ข
เพิ่มเติม  ปรำกฎตำมแผนพฒันำทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมคร้ัง
ท่ี 3 หนำ้ท่ี 9 ล ำดบัท่ี 13 ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป (กองช่ำง) 

      

    ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยทำงประสิทธ์ิร่วมใจ บำ้นขำม ม.3 จ ำนวน 60,000 บำท 

      

  เพื่อเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำยทำงประสิทธ์ิร่วมใจ บำ้น
ขำม ม.3 ขนำดกวำ้ง 2.00 ม. ยำว 46.00 ม. หนำ 0.15 ม. หรือมีพื้นท่ีไม่นอ้ย
กวำ่ 92 ตร.ม. ไหล่ทำงเฉล่ียขำ้งละ 0.00 ม. ตำมแบบ ทถ.2-201(1),ทถ.2-
204 เป็นไปตำมอ ำนำจหนำ้ท่ีขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล ตำม
มำตรำ 67,68 แห่งพระรำชบญัญติัสภำต ำบลและองคก์ำรบริหำรส่วน
ต ำบล พ.ศ. 2537 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม  ปรำกฎตำมแผนพฒันำทอ้งถ่ิน (พ.ศ.
2561-2565) คร้ังท่ี 3 หนำ้ท่ี 8   ล ำดบัท่ี 10 ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุน
ทัว่ไป (กองช่ำง)  

      

    
ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยทำงรอบหมู่บำ้นหนองโข่ย บำ้นหนอง
โข่ย ม. 6 

จ ำนวน 338,000 บำท 

      

  เพื่อเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำยสำยทำงรอบหมู่บำ้นหนอง
โข่ย บำ้นหนองโข่ย ม.6 ขนำดกวำ้ง 4.00 ม. ยำว 122  ม. หนำ 0.15 ม. หรือ
มีพื้นท่ีไม่นอ้ยกวำ่ 488 ตร.ม. ไหล่ทำงเฉล่ียขำ้งละ 0.50 ม. พร้อมป้ำย
โครงกำร 1 ป้ำย ตำมแบบ ทถ.2-201(1),ทถ.2-202 เป็นไปตำมอ ำนำจหนำ้ท่ี
ขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล ตำมมำตรำ 67,68 แห่งพระรำชบญัญติัสภำ
ต ำบลและองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และท่ีแกไ้ข
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เพิ่มเติม  ปรำกฎตำมแผนพฒันำทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หนำ้ท่ี 9 ล ำดบั
ท่ี 12 ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป (กองช่ำง) 

    
ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยทำงสระแดง - วดัใหม่บำ้นหนองกุง 
บำ้นชุมพล ม. 4 

จ ำนวน 499,000 บำท 

      

  เพื่อเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำยสำยทำงสระแดง - วดัใหม่
บำ้นหนองกุง บำ้นชุมพล ม.4 ขนำด
กวำ้ง 4.00 ม. ยำว 183  ม. หนำ 0.15 ม. หรือมีพื้นท่ีไม่นอ้ยกวำ่ 732 ตร.
ม. ไหล่ทำงเฉล่ียขำ้งละ 0.50 ม. พร้อมป้ำยโครงกำร 1 ป้ำย ตำมแบบ ทถ.2-
201(1),ทถ.2-202 เป็นไปตำมอ ำนำจหนำ้ท่ีขององคก์ำรบริหำรส่วน
ต ำบล ตำมมำตรำ 67,68 แห่งพระรำชบญัญติัสภำต ำบลและองคก์ำรบริหำร
ส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม  ปรำกฎตำมแผนพฒันำ
ทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หนำ้ท่ี 12 ล ำดบัท่ี 27 ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุน
ทัว่ไป (กองช่ำง) 

      

   ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง       

    
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สำยทำงหลงัศูนยพ์ฒันำเด็กเล็กบำ้นคอ้ใต ้บำ้น
หนองแค ม. 2 

จ ำนวน 65,000 บำท 

      

  เพื่อเป็นค่ำปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสำยทำงหลงัศูนยพ์ฒันำเด็กเล็กบำ้น
คอ้ใต ้บำ้นหนองแคหมู่ท่ี 2 ขนำดผวิจรำจรกวำ้ง 6ม. ยำว 90 ม. หนำ
เฉล่ีย 0.20 ม. พร้อมวำงท่อระบำยน ้ำ 0.40 x 1.0 เมตร จ ำนวน 21 ท่อน ตำม
แบบ อบต.คอ้ใตก้ ำหนด เป็นไปตำมอ ำนำจหนำ้ท่ีขององคก์ำรบริหำรส่วน
ต ำบล ตำมมำตรำ 67,68 แห่งพระรำชบญัญติัสภำต ำบลและองคก์ำรบริหำร
ส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม  ปรำกฎตำมแผนพฒันำ
ทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมคร้ังท่ี 3 หนำ้ท่ี ๖ ล ำดบัท่ี ๒ ตั้งจ่ำยจำก
เงินอุดหนุนทัว่ไป (กองช่ำง)      

      

  งบเงินอุดหนุน รวม 1,455,000 บำท 
   เงินอุดหนุน รวม 1,455,000 บำท 
   เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร       
    ขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต ่ำ ถนนเรียบหว้ยวงัเดือนหำ้ จ ำนวน 60,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคสำขำสวำ่งแดน
ดิน ด ำเนินงำนขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต ่ำสำยถนนเรียบหว้ยวงัเดือนหำ้ หมู่
ท่ี 6 บำ้นหนองโข่ย โดยกำรปักเสำไฟฟ้ำแรงต ่ำ จ ำนวน 5 ตน้ พร้อมสำย
พำด เป็นไปตำมอ ำนำจหนำ้ท่ีขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล ตำม
มำตรำ 67,68 แห่งพระรำชบญัญติัสภำต ำบลและองคก์ำรบริหำรส่วน
ต ำบล พ.ศ. 2537 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม  ปรำกฎตำมแผนพฒันำทอ้งถ่ินพ.ศ.
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2561-2565 เพิ่มเติมคร้ังท่ี 3หนำ้ท่ี 10 ล ำดบัท่ี 18 ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้(กอง
ช่ำง)      

    ขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต ่ำถนนสำยดงส ำรำญ จ ำนวน 192,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคสำขำสวำ่งแดน
ดิน ด ำเนินงำนขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต ่ำถนนสำยดงส ำรำญ 
หมู่ท่ี 10 บำ้นหนองแคสอง โดยกำรปักเสำไฟฟ้ำแรง
ต ่ำ จ ำนวน 16 ตน้ พร้อมสำยพำด เป็นไปตำมอ ำนำจหนำ้ท่ีขององคก์ำร
บริหำรส่วนต ำบล ตำมมำตรำ 67,68 แห่งพระรำชบญัญติัสภำต ำบลและ
องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม  ปรำกฎตำม
แผนพฒันำทอ้งถ่ินพ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมคร้ังท่ี 3 หนำ้ท่ี 10 ล ำดบัท่ี 20 ตั้ง
จ่ำยจำกเงินรำยได ้(กองช่ำง)      

      

    ขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต ่ำสำยบำ้นขำมพฒันำ-บำ้นนำสมบูรณ์-ดอนป่ำกำ้ว จ ำนวน 450,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคสำขำสวำ่งแดน
ดิน ด ำเนินงำนขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต ่ำบำ้นขำมพฒันำ-บำ้นนำสมบูรณ์-ดอน
ป่ำกำ้ว หมู่ท่ี 9 บำ้นขำมพฒันำ โดยกำรปักเสำไฟฟ้ำแรง
ต ่ำ จ ำนวน 21 ตน้ พร้อมสำยพำด หมอ้แปลง 30 KVA จ ำนวน 1 ชุด พร้อม
อุปกรณ์  เป็นไปตำมอ ำนำจหนำ้ท่ีขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล ตำม
มำตรำ 67,68 แห่งพระรำชบญัญติัสภำต ำบลและองคก์ำรบริหำรส่วน
ต ำบล พ.ศ. 2537 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม  ปรำกฎตำมแผนพฒันำทอ้งถ่ินพ.ศ.
2561-2565 เพิ่มเติมคร้ังท่ี 3 หนำ้ท่ี 11 ล ำดบัท่ี 21 ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้(กอง
ช่ำง)  

      

    ขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต ่ำสำยบำ้นค ำเจริญ-ชุมพล จ ำนวน 321,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคสำขำสวำ่งแดน
ดิน ด ำเนินงำนขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต ่ำบำ้นค ำเจริญ-ชุมพล หมู่ท่ี 5 บำ้นค ำ
เจริญ โดยกำรปักเสำไฟฟ้ำแรงต ่ำ จ ำนวน 12 ตน้ พร้อมสำยพำด หมอ้
แปลง 30 KVA จ ำนวน 1 ชุด พร้อมอุปกรณ์  เป็นไปตำมอ ำนำจหนำ้ท่ีของ
องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล ตำมมำตรำ 67,68 แห่งพระรำชบญัญติัสภำต ำบล
และองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม  ปรำกฎตำม
แผนพฒันำทอ้งถ่ินพ.ศ.2561-2565 หนำ้ท่ี 10  ล ำดบัท่ี 16 ตั้งจ่ำยจำกเงิน
รำยได ้(กองช่ำง) 

      

    ขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต ่ำสำยบำ้นค ำเจริญ-บำ้นขำม จ ำนวน 120,000 บำท 

      
  เพื่อจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคสำขำสวำ่งแดน

ดิน ด ำเนินงำนขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต ่ำบำ้นค ำเจริญ-ขำม บำ้นค ำเจริญ หมู่
ท่ี 5 โดยกำรปักเสำไฟฟ้ำแรงต ่ำ จ ำนวน 10 ตน้ พร้อมสำยพำด เป็นไปตำม
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อ ำนำจหนำ้ท่ีขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล ตำมมำตรำ 67,68 แห่ง
พระรำชบญัญติัสภำต ำบลและองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และท่ี
แกไ้ขเพิ่มเติม  ปรำกฎตำมแผนพฒันำทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติมคร้ัง
ท่ี 3 หนำ้ท่ี 10 ล ำดบัท่ี 17 ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้(กองช่ำง)  

    ขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต ่ำสำยรอบหมู่บำ้นค ำเจริญ ซอยชำติสยำม จ ำนวน 24,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคสำขำสวำ่งแดน
ดิน ด ำเนินงำนขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต ่ำสำยรอบบำ้นค ำเจริญ ซอยชำติ
สยำม หมู่ท่ี 5 บำ้นค ำเจริญ โดยกำรปักเสำไฟฟ้ำแรงต ่ำ จ ำนวน 2 ตน้ พร้อม
สำยพำด เป็นไปตำมอ ำนำจหนำ้ท่ีขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล ตำม
มำตรำ 67,68 แห่งพระรำชบญัญติัสภำต ำบลและองคก์ำรบริหำรส่วน
ต ำบล พ.ศ. 2537 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม  ปรำกฎตำมแผนพฒันำทอ้งถ่ินพ.ศ.
2561-2565 เพิ่มเติมคร้ังท่ี 3 หนำ้ท่ี 9 ล ำดบัท่ี 15 ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้(กอง
ช่ำง)  

      

    ขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต ่ำสำยวดัดงเงินทอง-วดัป่ำแกว้ จ ำนวน 252,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคสำขำสวำ่งแดน
ดิน ด ำเนินงำนขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต ่ำ ถนนสำยวดัดงเงินทอง-วดัป่ำแกว้ หมู่
ท่ี 10 บำ้นหนองแค โดยกำรปักเสำไฟฟ้ำแรงต ่ำ จ ำนวน 21 ตน้ พร้อมสำย
พำด เป็นไปตำมอ ำนำจหนำ้ท่ีขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล ตำม
มำตรำ 67,68 แห่งพระรำชบญัญติัสภำต ำบลและองคก์ำรบริหำรส่วน
ต ำบล พ.ศ. 2537 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม  ปรำกฎตำมแผนพฒันำทอ้งถ่ินพ.ศ.
2561-2565 หนำ้ท่ี 9 ล ำดบัท่ี 15 ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้(กองช่ำง)   

      

    ขยำยเขตไฟฟ้ำแสงสวำ่ง ถนนสำยท่ำวดั-ชุมพล จ ำนวน 36,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคสำขำสวำ่งแดน
ดิน ด ำเนินงำนขยำยเขตไฟฟ้ำแสงสวำ่งบำ้นท่ำวดั-ชุมพล หมู่ท่ี 7 บำ้นท่ำ
วดั ชุดโคมไฟจ ำนวน 8 จุด พร้อมสำยดบั เป็นไปตำมอ ำนำจหนำ้ท่ีของ
องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล ตำมมำตรำ 67,68 แห่งพระรำชบญัญติัสภำต ำบล
และองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม  ปรำกฎตำม
แผนพฒันำทอ้งถ่ินพ.ศ.2561-2565 หนำ้ท่ี 9 ล ำดบัท่ี 13 ตั้งจ่ำยจำกเงิน
รำยได ้(กองช่ำง)   

      

 งำนก ำจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล รวม 117,000 บำท 
  งบด ำเนินงำน รวม 117,000 บำท 
   ค่ำใช้สอย รวม 117,000 บำท 
   รำยจ่ำยเพื่อใหไ้ดม้ำซ่ึงบริกำร       
    รำยจ่ำยเพื่อใหไ้ดม้ำซ่ึงบริกำร จ ำนวน 72,000 บำท 
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  - ค่ำจำ้งเหมำบุคคล  ตั้งไว ้ 72,000 บำท 
   เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจำ้งเหมำบุคคล จ ำนวน 4 คนๆละ 5 วนั/เดือน ท ำหนำ้ท่ีคดั
แยกขยะรีไซเคิล จดัเก็บ บรรจุ ยกและขนยำ้ยขยะรีไซเคิลภำยในต ำบลคอ้
ใต ้ใหเ้ป็นไปดว้ยควำมเรียบร้อย ซ่ึงกำรนั้นอยูใ่นควำมรับผดิชอบของ
องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลคอ้ใต ้เป็นไปตำมพระรำชบญัญติัรักษำควำม
สะอำดและควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยของบำ้นเมือง(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2560,
ประกำศกระทรวงมหำดไทย เร่ืองกำรจดักำรมูลฝอย พ.ศ.2560 ลง
วนัท่ี 18 ตุลำคม 2560,หนงัสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/
ว 0263 ลงวนัท่ี 16 มกรำคม 2561,หนงัสือกรมส่งเสริมกำรปกครอง
ทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว 627 ลงวนัท่ี 7 มีนำคม 2561 ปรำกฏตำม
แผนพฒันำต ำบลส่ีปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมฉบบัท่ี 2 หนำ้ท่ี  22  ล ำดบั
ท่ี 1 ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้(ส ำนกัปลดั อบต.)      

      

   รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกบักำรปฏิบติัรำชกำรท่ีไม่เขำ้ลกัษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ       
    โครงกำรด ำเนินงำนก ำจดัขยะอนัตรำย จ ำนวน 20,000 บำท 

      
  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนินโครงกำรด ำเนินงำนก ำจดัขยะ

อนัตรำย ปรำกฎในแผนพฒันำทอ้งถิ่ิน พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติมคร้ัง
ท่ี 3 หนำ้ท่ี 17 ล ำดบัท่ี  2 

      

    โครงกำรรณรงคก์ ำจดัขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล จ ำนวน 25,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยตำมโครงกำรรณรงคก์ ำจดัขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกลู
กำรรณรงคล์ดขยะตน้ทำง กำรใหค้วำมรู้เก่ียวกบักำรคดัแยกขยะรี
ไซเคิล ขยะอนัตรำย ขยะอินทรียร์วมถึงกำรก ำจดัมูลฝอยและส่ิงปฏิกลูท่ีถูก
วธีิ ป้องกนักำรติดเช้ือโรค ซ่ึงกำรนั้นอยูใ่นควำมรับผิดชอบขององคก์ำร
บริหำรส่วนต ำบลคอ้ใต ้เป็นไปตำมพระรำชบญัญติัรักษำควำมสะอำดและ
ควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยของบำ้นเมือง(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2560,ประกำศ
กระทรวงมหำดไทย เร่ืองกำรจดักำรมูลฝอย พ.ศ.2560 ลง
วนัท่ี 18 ตุลำคม 2560,หนงัสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/
ว 0263 ลงวนัท่ี 16 มกรำคม 2561,หนงัสือกรมส่งเสริมกำรปกครอง
ทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว 627 ลงวนัท่ี 7 มีนำคม 2561 ปรำกฏตำม
แผนพฒันำต ำบลส่ีปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมฉบบัท่ี 2 หนำ้ท่ี  23  ล ำดบั
ท่ี 3 ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้(ส ำนกัปลดั อบต.)      

      

 งำนบ ำบัดน ำ้เสีย รวม 366,000 บำท 
  งบลงทุน รวม 366,000 บำท 
   ค่ำทีด่ินและส่ิงก่อสร้ำง รวม 366,000 บำท 
   ค่ำก่อสร้ำงส่ิงสำธำรณูปโภค       
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    วำงท่อระบำย ซอยก ำนันั บำ้นคอ้ใต ้ม.๑ จ ำนวน 259,000 บำท 

      

  เพื่อเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรวำงท่อระบำยน ้ำ สำยทำงซอยก ำนนั บำ้นคอ้ใต ้ม.
1 ขนำด ? 0.60 x 1.00 ม. ยำว 160 เมตร พร้อม บ่อพกั จ ำนวน 8 บ่อ ตำม
แบบท่ี อบต.คอ้ใตก้ ำหนด เป็นไปตำมอ ำนำจหนำ้ท่ีขององคก์ำรบริหำร
ส่วนต ำบล ตำมมำตรำ 67,68 แห่งพระรำชบญัญติัสภำต ำบลและองคก์ำร
บริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม  ปรำกฎตำมแผนพฒันำ
ทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม คร้ังท่ี 3 หนำ้ท่ี 14 ล ำดบัท่ี 31 ตั้งจ่ำยจำก
เงินอุดหนุนทัว่ไป (กองช่ำง)    

      

    วำงท่อระบำยน ้ำ สำยซอยทำนตะวนั บำ้นนำสมบูรณ์ ม. 8 จ ำนวน 107,000 บำท 

      

  เพื่อเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรวำงท่อระบำยน ้ำ สำยทำงซอยทำนตะวนั บำ้นนำ
สมบูรณ์ ม.8 ขนำด 0.30 x 1.00 ม. ยำว 97 เมตร พร้อม บ่อ
พกั จ ำนวน 6 บ่อ ตำมแบบท่ี อบต.คอ้ใตก้ ำหนด เป็นไปตำมอ ำนำจหนำ้ท่ี
ขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล ตำมมำตรำ 67,68 แห่งพระรำชบญัญติัสภำ
ต ำบลและองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และท่ีแกไ้ข
เพิ่มเติม  ปรำกฎตำมแผนพฒันำทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมคร้ัง
ท่ี 3 หนำ้ท่ี 14 ล ำดบัท่ี 32 ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป (กองช่ำง) 

      

แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 
 งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งชุมชน รวม 210,000 บำท 
  งบด ำเนินงำน รวม 210,000 บำท 
   ค่ำใช้สอย รวม 210,000 บำท 
   รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกบักำรปฏิบติัรำชกำรท่ีไม่เขำ้ลกัษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ       
    ค่ำใชจ่้ำยในกำรฝึกอบรมอำชีพ จ ำนวน 80,000 บำท 

      

  เพื่อเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรฝึกอบรมอำชีพต่ำงๆ ใหแ้ก่ประชำชน กลุ่ม
อำชีพ กลุ่มองคก์ร เช่น กำรเพำะเห็ด กำรเยบ็ผำ้ กำรนวดแผนโบรำณ กำร
ท ำน ้ำยำอเนกประสงค ์กำรท ำขนมไทย กำรประดิษฐ์ดอกไมจ้นัทน์และพวง
หรีด กำรเล้ียงไส้เดือน เป็นตน้ เพื่อส่งเสริมกำรสร้ำงอำชีพเสริม สร้ำง
รำยไดห้ลงัฤดูเก็บเก่ียว หรือกำรเพิ่มทกัษะวชิำชีพในกำรประกอบอำชีพให้
มีกำรพฒันำท่ีดีข้ึน เป็นไปตำมอ ำนำจหนำ้ท่ีขององคก์ำรบริหำรส่วน
ต ำบล ตำมมำตรำ 67,68 แห่งพระรำชบญัญติัสภำต ำบลและองคก์ำรบริหำร
ส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม เป็นไปตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยค่ำใชจ่้ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเขำ้รับกำร
ฝึกอบรมของเจำ้หนำ้ท่ีทอ้งถ่ิน พ.ศ.2557 ปรำกฏตำมแผนพฒันำต ำบลส่ี
ปี พ.ศ.2561-2564 หนำ้ท่ี  59  ล ำดบัท่ี 1 ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้(กอง
สวสัดิกำรสังคม)      
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    โครงกำร อบต.สัญจร/สนบัสนุนกำรจดัท ำแผนชุมชน จ ำนวน 30,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยตำมโครงกำรสนบัสนุนกำรจดัท ำแผนชุมชน กำร
พฒันำควำมรู้ในกำรจดัท ำแผนพฒันำทอ้งถ่ิน กิจกรรม อบต.สัญจรพบ
ประชำชน กำรรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชน กำรออกจดัเก็บภำษีนอก
สถำนท่ี กำรประชุมต่ำงๆ ในทอ้งท่ีหมู่บำ้นเป็นตน้ เป็นไปตำมอ ำนำจ
หนำ้ท่ีขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล ตำมมำตรำ67,68 แห่งพระรำชบญัญติั
สภำต ำบลและองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และท่ีแกไ้ข
เพิ่มเติม ปรำกฎตำมแผนพฒันำทอ้งถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หนำ้ 71 ล ำดบั
ท่ี 2 ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้(ส ำนกัปลดั อบต.) 

      

    โครงกำรป้องกนัและแกไ้ขปัญหำยำเสพติด จ ำนวน 30,000 บำท 

      

  เพื่อเป็นค่ำใชจ่้ำยตำมโครงกำรป้องกนัและแกไ้ขปัญหำยำเสพติด ซ่ึงเป็น
วำระแห่งชำติ กำรป้องกนัและแกไ้ขปัญหำยำเสพติดในเด็กและเยำวชน กำร
ป้องกนัและแกไ้ขยำเสพติดในสถำนศึกษำ รวมถึงกิจกรรมบ ำบดั ฟ้ืนฟูผู ้
ติด/ผูเ้สพยำเสพติด เป็นไปตำมหนงัสือกรมส่งเสริมกำรปกครอง
ทอ้งถ่ิน ด่วนมำก ท่ี มท 0816.5/ว 2726 ลงวนัท่ี 4 ธนัวำคม 2560,ระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยค่ำใชจ่้ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเขำ้รับกำร
ฝึกอบรมของเจำ้หนำ้ท่ีทอ้งถ่ิน พ.ศ.2557 ปรำกฏตำมแผนพฒันำต ำบลส่ี
ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมฉบบัท่ี 2 หนำ้ท่ี 19 ล ำดบัท่ี 2 ตั้งจ่ำยจำกเงิน
รำยได ้(ส ำนกัปลดั อบต.)      

      

    โครงกำรพฒันำศกัยภำพผูสู้งอำยุ จ ำนวน 50,000 บำท 

      

  เพื่อเป็นค่ำใชจ่้ำยตำมโครงกำรพฒันำศกัยภำพผูสู้งอำยุ เป็นกำรหนุนเสริม
ใหผู้สู้งอำยมีุควำมรู้ มีกำรเขำ้สังคมลดควำมเหงำ มีกำรดูแลสุขภำพท่ี
ดี เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยค่ำใชจ่้ำยเพื่อช่วยเหลือ
ประชำชนตำมอ ำนำจหนำ้ท่ีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2560,
ระเบียบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยค่ำใชจ่้ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเขำ้รับ
กำรฝึกอบรมของเจำ้หนำ้ท่ีทอ้งถ่ิน พ.ศ.2557 เป็นไปตำมแผนพฒันำส่ี
ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมฉบบัท่ี 2 หนำ้ท่ี 6 ล ำดบัท่ี  2 ตั้งจ่ำยจำกเงิน
รำยได ้(กองสวสัดิกำรสังคม)      

      

    โครงกำรส่งเสริมสนบัสนุนกิจกำรสภำเด็กและเยำวชน จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  เพื่อเป็นค่ำใชจ่้ำยตำมโครงกำรส่งเสริมสนุบสนุนกิจกกำรสภำเด็กและ
เยำวชน เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรเบิกจ่ำยค่ำใชจ่้ำย
ในกำรจดังำน กำรจดักำรแข่งขนักีฬำและกำรส่งนกักีฬำเขำ้ร่วมกำรแข่งขนั
กีฬำขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2559 เป็นไปตำมแผนพฒันำ
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ทอ้งถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หนำ้ท่ี 36 ล ำดบั 4 ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้(กอง
สวสัดิกำรสังคม)      

    รณรงคย์ุติควำมรุนแรงต่อเด็กและสตรี จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  เพื่อเป็นค่ำใชจ่้ำยตำมโครงกำรรณรงคย์ติุควำมรุนแรงต่อเด็กและ
สตรี วนัท่ี 25 พฤศจิกำยนของทุกปี เป็นวนัยติุควำมรุนแรงต่อสตรีและ
เด็ก และรัฐบำลไทยไดก้ ำหนดให ้เดือนพฤศจิกำยน เป็นเดือนแห่งกำร
รณรงคย์ุติควำมรุนแรงต่อสตรีและเด็ก โดยมีกำรร่วมมือจำกหลำยภำค
ส่วน เช่น กระทรวงสำธำรณสุข กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมัน่คง
ของมนุษย ์กระทรวงมหำดไทย เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยวำ่
ดว้ยกำรเบิกจ่ำยค่ำใชจ่้ำยในกำรจดังำน กำรจดักำรแข่งขนักีฬำและกำรส่ง
นกักีฬำเขำ้ร่วมกำรแข่งขนักีฬำขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.
2559 เป็นไปตำมแผนพฒันำทอ้งถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หนำ้ท่ี 38 ล ำดบั 2 ตั้ง
จ่ำยจำกเงินรำยได ้(กองสวสัดิกำรสังคม)      

      

แผนงำนกำรศำสนำวฒันธรรมและนันทนำกำร 
 งำนกฬีำและนันทนำกำร รวม 240,000 บำท 
  งบด ำเนินงำน รวม 240,000 บำท 
   ค่ำใช้สอย รวม 150,000 บำท 
   รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกบักำรปฏิบติัรำชกำรท่ีไม่เขำ้ลกัษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ       
    ค่ำใชจ่้ำยในกำรจดักำรแข่งขนักีฬำ จ ำนวน 150,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจดักำรแข่งขนักีฬำตำ้นยำเสพติด  กำรแข่งขนักีฬำทอ้งถ่ิน
สัมพนัธ์ กำรแข่งขนักีฬำพื้นบำ้น กีฬำสำกลต่ำงๆ  เพื่อกำรส่งเสริมกำรออก
ก ำลงักำย กำรส่งเสริมสุขภำพของเด็ก เยำวชน ประชำชน พนกังำนส่วน
ทอ้งถ่ิน  พนกังำนจำ้ง คณะผูบ้ริหำร สมำชิกสภำองคก์ำรบริหำรส่วน
ต ำบล เป็นตน้ เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรเบิกจ่ำย
ค่ำใชจ่้ำยในกำรจดังำน กำรจดักำรแข่งขนักีฬำและกำรส่งนกักีฬำเขำ้ร่วม
กำรแข่งขนักีฬำขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2559 ตำมแผนพฒันำ
ต ำบลส่ีปี พ.ศ.2561-2564 หนำ้ท่ี  36  ล ำดบัท่ี 5 ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้(กอง
กำรศึกษำ ศำสนำและวฒันธรรม)      

      

   ค่ำวสัดุ รวม 90,000 บำท 
   วสัดุกีฬำ จ ำนวน 90,000 บำท 

      

  เพื่อเป็นค่ำใชจ่้ำยใหไ้ดม้ำซ่ึงวสัดุกีฬำ เป็นกำรส่งเสริมกำรออกก ำลงั
กำย กำรเล่นกีฬำใหแ้ก่เยำวชนและประชำชนทัว่ไป ตำมแผนพฒันำต ำบลส่ี
ปี พ.ศ.2561-2564 หนำ้ท่ี  35  ล ำดบัท่ี 1 ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้(กอง
กำรศึกษำ ศำสนำและวฒันธรรม)      
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 งำนศำสนำวฒันธรรมท้องถิ่น รวม 175,000 บำท 
  งบด ำเนินงำน รวม 115,000 บำท 
   ค่ำใช้สอย รวม 115,000 บำท 
   รำยจ่ำยเก่ียวกบักำรรับรองและพิธีกำร จ ำนวน 80,000 บำท 

      

  "- ค่ำใชจ่้ำยในทำงพิธีทำงศำสนำ  ตั้งไว ้ 80,000  บำท      
  เพื่อเป็นค่ำใชจ่้ำยในพิธีกำรทำงศำสนำ กำรส่งเสริมงำนในวนัส ำคญัทำง
ศำสนำ เช่น วนัเขำ้พรรษำ  วนัออกพรรษำ  วนัมำฆบูชำ ฯลฯ  เป็นไปตำม
อ ำนำจหนำ้ท่ีขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล ตำมมำตรำ 67,68 แห่ง
พระรำชบญัญติัสภำต ำบลและองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และท่ี
แกไ้ขเพิ่มเติม  (กองกำรศึกษำ ศำสนำและวฒันธรรม) ตั้งจ่ำยจำกเงิน
รำยได"้      

      

   รำยจ่ำยเก่ียวเน่ืองกบักำรปฏิบติัรำชกำรท่ีไม่เขำ้ลกัษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ       
    ค่ำใชจ่้ำยในกำรจดังำนประเพณีทอ้งถ่ิน จ ำนวน 35,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรจดังำนประเพณีต่ำงๆ  ท่ีเป็นกำรส่งเสริม
ประเพณีหรือวฒันธรรมทอ้งถ่ิน  เช่น ประเพณีสงกรำนต ์ประเพณีลอย
กระทง  ประเพณีบุญบั้งไฟ  ฯลฯ เป็นไปตำมอ ำนำจหนำ้ท่ีขององคก์ำร
บริหำรส่วนต ำบล ตำมมำตรำ 67,68 แห่งพระรำชบญัญติัสภำต ำบลและ
องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม  เป็นไปตำม
แผนพฒันำทอ้งถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หนำ้ท่ี 77 ล ำดบั 4 ตั้งจ่ำยจำกเงิน
รำยได ้(กองกำรศึกษำ ศำสนำและวฒันธรรม)      

      

  งบเงินอุดหนุน รวม 60,000 บำท 
   เงินอุดหนุน รวม 60,000 บำท 
   เงินอุดหนุนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน       
    กิจกรรมงำนเทศกำลสัปดำห์วนัวสิำขบูชำ จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลตำลเน้ิง เป็นค่ำใชจ่้ำยใน
กำรด ำเนินงำนกิจกรรมงำนเทศกำลสัปดำห์วนัวสิำขบูชำ ตำมโครงกำร
ขอรับกำรสนบัสนุนงบประมำณจดักิจกรรมประกวดโคมบวับูชำประเภท
ตกแต่งรถยนต ์ขบวนแห่และกิจกรรมประกวดโตะ๊หมู่บูชำพระ เน่ืองใน
เทศกำลสัปดำห์วนัวสิำขบูชำประจ ำปี 2564 เพื่อถวำยเป็นพุทธบูชำใน
โอกำสวนัส ำคญัทำงพระพุทธศำสนำ ตำมควำมเห็นชอบจำกองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตพื้นท่ีอ ำเภอสวำ่งแดนดิน  ตำมหนงัสือองคก์ำร
บริหำรส่วนต ำบลตำลเน้ิง ท่ี สน 77604/ว 470  ลง
วนัท่ี  23 กรกฎำคม 2563  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้(กองกำรศึกษำ ศำสนำและ
วฒันธรรม)      
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   เงินอุดหนุนกิจกำรท่ีเป็นสำธำรณประโยชน์       
    สักกำระหลวงพอ่องคด์ ำ  งำมล ้ำประเพณี ชมของดีเมืองสวำ่งแดนดิน" จ ำนวน 50,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนสภำวฒันธรรมอ ำเภอสวำ่งแดนดิน เป็นค่ำใชจ่้ำยใน
กำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรสักกำรระหลวงพอ่องคด์ ำ งำมล ้ำประเพณี ชม
ของดีเมืองสวำ่งแดนดิน ประจ ำปี 2564 เพื่อส่งเสริมใหเ้ยำวชนรุ่นใหม่ ได้
เรียนรู้ถึงวถีิชีวติประเพณีฮีตสิบสอง คองสิบส่ี อนัเป็นฮีตเป็นคอง ในกำร
ด ำเนินชีวติแบบดั้งเดิมของชำวอีสำน ตำมหนงัสือสภำวฒันธรรมอ ำเภอ
สวำ่งแดนดิน ท่ี 1/2563  ลงวนัท่ี  23 กรกฎำคม 2563 ปรำกฎตำม
แผนพฒันำทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติมคร้ังท่ี 3 หนำ้ท่ี 21 ล ำดบัท่ี 1 ตั้ง
จ่ำยจำกเงินรำยได ้(กองกำรศึกษำ ศำสนำและวฒันธรรม)      

      

แผนงำนกำรเกษตร 
 งำนส่งเสริมกำรเกษตร รวม 195,760 บำท 
  งบบุคลำกร รวม 185,760 บำท 
   เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) รวม 185,760 บำท 
   เงินเดือนพนกังำน จ ำนวน 185,760 บำท 

      
  เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนใหแ้ก่พนกังำนส่วนต ำบล ต ำแหน่ง นกัวชิำกำรเกษตร

ปฏิบติักำร สังกดั ส ำนกัปลดั อบต. องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลคอ้ใต ้ตั้งจ่ำย
จำกเงินรำยได ้

      

  งบด ำเนินงำน รวม 10,000 บำท 
   ค่ำวสัดุ รวม 10,000 บำท 
   วสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 10,000 บำท 

      

  เพื่อเป็นค่ำจดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร  เช่น  บวัรดน ้ำ ปุ๋ย สำรเคมีป้องกนัและ
ก ำจดัศตัรูพืชและสัตว ์ พนัธ์ุพืช  วสัดุเพำะช ำ เป็นตน้ ท่ีใชภ้ำยในกิจกำร
องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลคอ้ใต ้เป็นไปตำมอ ำนำจหนำ้ท่ีขององคก์ำร
บริหำรส่วนต ำบล ตำมมำตรำ 67,68 แห่งพระรำชบญัญติัสภำต ำบลและ
องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม  ตั้งจ่ำยจำกเงิน
รำยได ้(ส ำนกัปลดั อบต.)      

      

แผนงำนงบกลำง 
 งบกลำง รวม 11,611,400 บำท 
  งบกลำง รวม 11,611,400 บำท 
   งบกลำง รวม 11,611,400 บำท 
   เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม จ ำนวน 100,000 บำท 

      
  เพื่อจ่ำยส ำนกังำนประกนัสังคม  เป็นเงินประกนัสังคมพนกังำนจำ้ง  โดย

ค ำนวณร้อยละ 5 ของค่ำจำ้ง และเงินเพิ่มต่ำงๆ เป็นไปตำมหนงัสือ
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กระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 3886 ลง
วนัท่ี 28 มิถุนำยน 2562 ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้

   เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จ ำนวน 5,000 บำท 

      
  เพื่อจ่ำยสมทบกองทุนเงินทดแทน  ค ำนวณตั้งจ่ำยจำกค่ำจำ้งทั้งปีของ

พนกังำนจำ้ง โดยคิดร้อยละ 0.2  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้
      

   เบ้ียยงัชีพผูสู้งอำย ุ จ ำนวน 8,827,200 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นเบ้ียยงัชีพผูสู้งอำยใุนพื้นท่ีต ำบลคอ้ใตท่ี้มีสิทธิพึงไดรั้บตำม
ระเบียบกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง จ ำนวน 1,127 คน เป็นไปตำมหนงัสือ
กระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ท่ี มท 0808.2/ว 3028 ลง
วนัท่ี 6 มิถุนำยน 2561 หนงัสือกรมส่งเสริมกำรปกครอง
ทอ้งถ่ิน ท่ี มท 0810.6/ว2076 ลงวนัวนัท่ี 5 กรกฎำคม 2561 ตั้งจ่ำยจำกเงิน
อุดหนุนทัว่ไป 

      

   เบ้ียยงัชีพคนพิกำร จ ำนวน 1,987,200 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นเบ้ียยงัชีพผูพ้ิกำรในพื้นท่ีต ำบลคอ้ใตท่ี้มีสิทธิพึงไดรั้บตำม
ระเบียบกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง จ ำนวน 207 คน เป็นไปตำมหนงัสือ
กระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ท่ี มท 0808.2/ว 3028 ลง
วนัท่ี 6 มิถุนำยน 2561 หนงัสือกรมส่งเสริมกำรปกครอง
ทอ้งถ่ิน ท่ี มท 0810.6/ว2076 ลงวนัวนัท่ี 5 กรกฎำคม 2561 ตั้งจ่ำยจำกเงิน
อุดหนุนทัว่ไป 

      

   เบ้ียยงัชีพผูป่้วยเอดส์ จ ำนวน 72,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นเบ้ียยงัชีพผูป่้วยเอดส์ในพื้นท่ีต ำบลคอ้ใตผู้มี้สิทธิท่ีพึงไดรั้บตำม
ระเบียบกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง จ ำนวน 12 คน เป็นไปตำมหนงัสือ
กระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ท่ี มท 0808.2/ว 3028 ลง
วนัท่ี 6 มิถุนำยน 2561 หนงัสือกรมส่งเสริมกำรปกครอง
ทอ้งถ่ิน ท่ี มท 0810.6/ว2076 ลงวนัวนัท่ี 5 กรกฎำคม 2561 ตั้งจ่ำยจำกเงิน
อุดหนุนทัว่ไป 

      

   ส ำรองจ่ำย จ ำนวน 300,000 บำท 

      

  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำย ในกำรบรรเทำสำธำรณภยั  หรือกิจกำร  เหตุกำรณ์ท่ี
ไม่ไดค้ำดกำรไวล่้วงหนำ้  เป็นไปตำมหนงัสือกระทรวงมหำดไทย ด่วน
มำก ท่ี มท 0808.2/ว 3886 ลงวนัท่ี 28 มิถุนำยน 2562 ตั้งจ่ำยจำกเงิน
รำยได ้จ ำนวน 169,390 บำท ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุน
ทัว่ไป จ ำนวน 130,610 บำท 

      

   รำยจ่ำยตำมขอ้ผกูพนั       
    สมทบโครงกำรสร้ำงเสริมสุขภำพเชิงรุกระดบัต ำบล จ ำนวน 130,000 บำท 
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  เพื่อเป็นเงินสมทบโครงกำรสร้ำงเสริมสุขภำพเชิงรุกระดบัต ำบล เป็นเงินไม่

นอ้ยกวำ่ร้อยละ 40 คิดจำกยอดเงินจดัสรรจำก สปสช. ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้
      

   เงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถ่ิน (กบท.) จ ำนวน 190,000 บำท 

      
  เพื่อจ่ำยสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญ  ค ำนวณตั้งจ่ำยจำกประมำณกำร

รำยได ้ โดยคิดร้อยละ 1  เป็นไปตำมหนงัสือกระทรวงมหำดไทย ด่วน
มำก ท่ี มท 0808.2/ว 3028 ลงวนัท่ี 6 มิถุนำยน 2561 ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้ 

      

 

ประชุม    มีมติรับร่ำงขอ้บญัญติังบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ดว้ยคะแนนเสียง 19 เสียง 

(ประธำนฯ งดออกเสียง) 

ประธำน แจง้ท่ีประชุมแต่งตั้งคณะกรรมกำรแปรญตัติ เพื่อด ำเนินกำรในวำระท่ี 2 กำรแปรญตัติ  

ท่ีประชุม มติใหค้ณะกรรมกำรชุดเดิม ปฏิบติัหนำ้ท่ีต่อไป ซ่ึงประกอบไปดว้ย 

1. นำงกรรณิกำ ธิมะสำร ส.อบต. หมู่ 5 ประธำนกรรมกำรแปรญตัติ 
2. นำงวไิล ธิมะสำร ส.อบต. หม่ 5  กรรมกำรแปรญตัติ 
3. นำยชูขยั มูลเพญ็ ส.อบต. หมู่ 3   กรรมกำรแปรญตัติ 
4. นำยสุรัส มูลเพญ็ ส.อบต. หมู่8   กรรมกำรแปรญตัติ 
5. นำงอำระพร อิทรวเิศษ ส.อบต.หมู่6 กรรมกำรแปรญตัติ 

คณะกรรมกำรรับทรำบปฏิบติัหนำ้ท่ีต่อไป 

ปลดัแจง้นดัประชุมคณะกรรมกำรแปรญตัติในวนัท่ี 17 สิงหำคม 2563 เวลำ 09.30 น. ณ หอ้งประชุมสภำองคก์ำร

บริหำรส่วนต ำบลคอ้ใต ้และสมำชิกสภำฯ ท่ำนใดประสงคจ์ะยืน่ขอแปรญตัติเรียนเชิญยืน่ค  ำแปรญตัติไดใ้นท่ี 17-18  

สิงหำคม 2563 

ประธำนฯ สั่งพกักำรประชุมดว้ยเวลำไดล่้วงมำตอนน้ี 17.10 น. ขอนดัประชุมต่อวนัท่ี 20 สิงหำคม 2563 เวลำ 

09.00 น. ณ หอ้งประชุม 

 

   ลงช่ือ     ผูบ้นัทึกกำรประชุม 

        (นำงสุพตัรำ ใบภกัดี) 

   เลขำนุกำรสภำองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลคอ้ใต ้ 

 

   ลงช่ือ    ผูต้รวจบนัทึก 

    (นำยเอกสิทธ์ิ จินดำ) 

ประธำนสภำองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลคอ้ใต ้


