
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลคอใต

อําเภอ สวางแดนดิน   จังหวัดสกลนคร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 40,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 6,514,870 บาท

งบบุคลากร รวม 5,164,270 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,587,980 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนนายกองคการบริหารสวนตําบลและรอง
นายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 2 คน ตั้งจายจากเงินราย
ได (สํานักงานปลัด อบต.)

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 50,550 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกองคการบริหาร
สวนตําบลและรองนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 2
 คน ตั้งจายจากเงินรายได
(สํานักงานปลัด อบต.)

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 50,550 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษนายกองคการบริหารสวนตําบล
และรองนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 2 คน ตั้งจายจาก
เงินรายได
(สํานักงานปลัด อบต.)

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการ
บริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนเลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักงานปลัด อบต.)
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เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 1,800,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนประธานสภาฯ รองประธาน
สภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 20
 คน ตั้งจายจากเงินรายได 
(สํานักงานปลัด อบต.)

เงินคาตอบแทนอื่น จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนเลขานุการสภาองคการบริหารสวน
ตําบล ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักงานปลัด อบต.)

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,576,290 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,763,640 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบลตําแหนง ปลัด อบต.,รอง
ปลัด อบต.,หัวหนาสํานักงานปลัด อบต.,นักทรัพยากรบุคคล
ชํานาญการ,เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (สํานักงานปลัด อบต
.) ตั้งจายจากเงินรายได

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 105,300 บาท

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

เงินประจําตําแหนง จํานวน 168,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงปลัด อบต.,รองปลัด อบต.และหัว
หนาสํานักงานปลัด อบต. (สํานักงานปลัด อบต.) ตั้งจายจากเงิน
รายได

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 467,350 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางไดแก คนตกแตง
สวน พนักงานขับรถยนต และนักการภารโรง (สํานักงานปลัด อบ
ต.) ตั้งจายจากเงินรายได

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 72,000 บาท
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งบดําเนินงาน รวม 1,330,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 480,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 400,000 บาท

1.เพื่อจายเปนคาประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษแก
พนักงานสวนตําบล พนักงานจางตามภารกิจ พนักงานจางทั่วไป
ในสังกัดสํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลคอ
ใต จํานวน 250,000 บาท
2. เพื่อจายเปนคาตอบแทนเจาหนาที่ที่ปฏิบัติหนาที่ในการเลือก
ตั้ง เชน คณะกรรมการการเลือกตั้ง ผูอํานวยการเลือกตั้ง คณะ
กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง เจาหนาที่รักษาความ
ปลอดภัย นายทะเบียนอําเภอ เปนตน  จํานวน 150,000 บาท

คาเชาบาน จํานวน 60,000 บาท

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

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแกพนักงานสวน
ตําบล และผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลคอใต (สํานัก
ปลัด อบต.) ตั้งจายจากเงินรายได

ค่าใช้สอย รวม 800,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 360,000 บาท

- คาใชจายในการฝึกอบรม ตั้งไว 350,000  บาท  
    เพื่อเปนคาใชจายในการฝึกอบรมและสัมมนาตางๆ เชน คาลง
ทะเบียน คาธรรมเนียม ฯลฯ สําหรับพนักงานสวนตําบล คณะผู
บริหาร เลขานุการ ประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล
 - คาโฆษณาและเผยแพร   ตั้งไว  10,000 บาท
     เพื่อจายเปนคาจางเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุ
กระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพตางๆ ฯลฯ 
(สํานักงานปลัด อบต.) ตั้งจายจากเงินรายได)
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาอาหาร เครื่องดื่มตางๆ เครื่องใชในการเลี้ยงรับรอง
และคาบริการอื่นๆ ซึ่งจําเปนตองจายในการประชุม ทั้งนี้ใหรวม
ถึงผูเขารวมประชุมอื่นๆ และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับการประ
ชุมฯ ในการประชุมสภาทองถิ่นหรือคณะกรรมการ หรือคณะ
อนุกรรมการฝ่ายตางๆ ที่ไดรับการแตงตั้งตามระเบียบหรือหนังสือ
สั่งการกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหวางองคการ
บริหารสวนตําบลกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น ๆ หรือองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ทั้งนี้ ใหคํานึงถึง
ความประหยัดและใหมีความเหมาะสมตามหนังสือสั่งการ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวัน
ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 (สํานักงานปลัด อบต.) ตั้งจายจาก
เงินรายได

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท

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

คาใชจายในการเลือกตั้ง จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการเลือกตั้งกรณีครบวาระ
หรือเลือกตั้งซอม นายกองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล เปนไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675 ลงวัน
ที่ 6 กรกฎาคม 2561 ตามแผนพัฒนาตําบลสี่ปี(พ.ศ
.2561-2564) หนาที่ 54 ลําดับที่ 7 ตั้งจายจากเงินรายได (สํานัก
งานปลัด อบต.)
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ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ
ตางๆ เชน กระดาษเขียนโปสเตอร พูกันและสี ผาเขียนป้าย ป้าย
ไวนิล สื่อประชาสัมพันธ ตั้งจายจากเงินรายได

วัสดุอื่น จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวารสารทองถิ่น หนังสือ วารสารอื่นหรือสิ่งพิมพ
ตางๆ (สํานักงานปลัด อบต.) ตั้งจายจากเงินรายได

งบลงทุน รวม 20,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 20,600 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เกาอี้สํานักงาน จํานวน 3,600 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน ขนาดไมนอย
กวา กวาง 57 ซม. ลึก 63 ซม. สูง 87ซม.จํานวน 3 ตัว ไมมีระบุ
ไวในราคามาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ ตั้งราคาตามทอง
ตลาดทั่วไป ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักงานปลัด อบต.)     
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน จํานวน 17,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงาน
สํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง  คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ไมนอย
กวา 3.1 GHz หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย  
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
นอยกวา 4 MB 
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
นอยกวา 4 GB  
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
นอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
นอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย 
- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน ไมนอยกวา 1
 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย
กวา 3 ชอง 
- มีแป้นพิมพและเมาส 
- มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
- ราคาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร  ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 กระ
ทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 235,840 บาท
งบบุคลากร รวม 210,840 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 210,840 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 210,840 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล ตําแหนงนัก
วิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ สํานักงานปลัดองคการ
บริหารสวนตําบลคอใต ตั้งจายจากเงินรายได
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งบรายจ่ายอื่น รวม 25,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 25,000 บาท
รายจายอื่น

ประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานขององคการบริหาร
สวนตําบล

จํานวน 25,000 บาท

เพื่อเปนคาจางบุคคลภายนอกประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
การปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบล ตั้งจายจากเงินราย
ได (สํานักปลัด อบต.)     

งานบริหารงานคลัง รวม 3,053,925 บาท
งบบุคลากร รวม 1,766,925 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,766,925 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,225,835 บาท

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

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงผูอํานวยการกองคลัง (กอง
คลัง) ตั้งจายจากเงินรายได

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 471,010 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางไดแก ผูชวยเจาพนักงาน
ธุรการ ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บราย
ได  (กองคลัง) ตั้งจายจากเงินรายได

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 28,080 บาท

เพื่อเปนคาครองชีพแกพนักงานจางตามภารกิจ พนักงานจางทั่ว
ไปทุกตําแหนงที่พึงไดตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
สวนตําบล เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการให
พนักงานสวนตําบล ลูกจาง พนักงานจางขององคการบริหารสวน
ตําบลไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2558 (กองคลัง) ตั้งจายจากเงินรายได
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งบดําเนินงาน รวม 1,271,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 365,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเปนคาประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษแกพนักงาน
สวนตําบล พนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจางทั่วไปใน
สังกัดกองคลัง องคการบริหารสวนตําบลคอใต จํานวน 100,000
 บาท
      เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนคณะกรรมการตางๆ ตาม พรบ
.จัดซื้อจัดจางฯ เชน คณะกรรมการเปิดซอง-ตรวจรับงานจางสอบ
ราคา/ประกวดราคา ชางควบคุมงาน เปนตน ที่ปฏิบัติหนาที่ตาม
คําสั่งองคการบริหารสวนตําบลคอใต จํานวน 200,000 บาท ตั้ง
จายจากเงินรายได (กองคลัง)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  สําหรับ
พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง อบต.คอใต ตั้งจายจากเงินราย
ได

คาเชาบาน จํานวน 35,000 บาท

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

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแกพนักงานสวน
ตําบล ตั้งจายจากเงินรายได (กองคลัง) 
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ค่าใช้สอย รวม 257,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 132,000 บาท

- คาใชจายในการฝึกอบรม  ตั้งไว 40,000  บาท  
 เพื่อเปนคาใชจายในการฝึกอบรมและสัมมนาตางๆเชนคาลง
ทะเบียน คาธรรมเนียม ฯลฯ สําหรับพนักงานสวนทองถิ่น และ
พนักงานจาง สังกัดกองคลังองคการบริหารสวนตําบลคอใต ตั้ง
จายจากเงินรายได 
- คาจางเหมาบริการ  ตั้งไว  50,000 บาท
   เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการตางๆ ในกิจการภายในตําบลคอ
ใต ซึ่งการนั้นอยูในความรับผิดชอบของผูรับจาง เชน คาจางเหมา
อัดรูป จางเหมาทําสวน คาจางเหมาพาหนะ ฯลฯ ตั้งจายจากเงิน
รายได (กองคลัง)
- คาเชาเครื่องถายเอกสาร  ตั้งไว  42,000  บาท
   เพื่อจายเปนคาเชาเครื่องถายเอกสารใชในกิจการขององคการ
บริหารสวนตําบลคอใต จํานวน 12 เดือนๆ ละ 3,500 บาท และ
คาบริการถายเอกสารสวนเกินสัญญาเชา (ถามี) ตั้งจายจากเงิน
รายได (กองคลัง)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 25,000 บาท

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

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือครุภัณฑ  เชน เครื่อง
คอมพิวเตอร เครื่องพิมพ เครื่องปรับอากาศ เครื่องโทรสาร  รถ
ยนต รถบรรทุกน้ํา รถจักรยานยนต  เครื่องตัดหญา เครื่องสูบ
น้ํา  เปนตน ตั้งจายเงินรายได (กองคลัง)
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ค่าวัสดุ รวม 360,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท

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

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเปนคาวัสดุที่เกี่ยวเนื่องกับงานครัว เชนแกวน้ํา แกว
กาแฟ ถวยชาม ไมกวาด เปนตน  ที่ใชภายในกิจการองคการ
บริหารสวนตําบลคอใต ตั้งจายจากเงินรายได 

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะ เชน แบตเตอรี่  ยางนอก ยาง
ใน  หัวเทียน อะไหลตางๆ เปนตน ตั้งจายจากเงินรายได (กอง
คลัง)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่นสําหรับรถยนต
สวนกลาง รถยนตเอนกประสงค รถบริการหนวยการแพทยฉุก
เฉิน รถกระเชาไฟฟ้า รถจักรยานยนต เครื่องสูบน้ํา เครื่องตัด
หญา เปนตน ที่ใชในการปฏิบัติราชการ (สํานักงานปลัด อบต
.) ตั้งจายจากเงินรายได

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

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

ค่าสาธารณูปโภค รวม 289,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายการไฟฟ้าสวนภูมิภาค สาขาสวางแดนดิน เปนคาไฟฟ้า
สําหรับองคการบริหารสวนตําบลคอใต  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องคการบริหารสวนตําบลคอใต และกิจการที่อยูในความรับผิด
ชอบขององคการบริหารสวนตําบลคอใต ตั้งจายจากเงินราย
ได (กองคลัง)
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คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาน้ําประปาสําหรับองคการบริหารสวนตําบลคอ
ใต  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบลคอใต และ
กิจการที่อยูในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลคอ
ใต ตั้งจายจากเงินรายได (กองคลัง)

คาบริการโทรศัพท จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาหมายเลขโทรศัพท  คาโทรศัพท รวมถึงคาโทร
สาร ขององคการบริหารสวนตําบลคอใต ตั้งจายจากเงินราย
ได (กองคลัง)

คาบริการไปรษณีย จํานวน 3,000 บาท

เพื่อเปนคาจัดซื้อดวงตราไปรษณีย  อากรตางๆ  คาบริการสง
ไปรษณีย คาสงธนาณัติ เปนตน ตั้งจายจากเงินรายได (กองคลัง)

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 116,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบอินเทอรเน็ต (Internet) คา
บริการเว็บไซตและคาสื่อสารอื่นๆ รวมถึงคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่ง
บริการดังกลาว  และคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการของ
องคการบริหารสวนตําบลคอใต ตั้งจายจากเงินรายได (กองคลัง)
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งบลงทุน รวม 16,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 16,000 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 16,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก
 สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกน
หลัก (2 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอย
กวา 1.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่
ตองใชความสามารถในการประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม
นอยกวา 4 MB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไม
นอยกวา 4 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
นอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
นอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมนอยกวา 1,366 x 768 Pixel 
และมีขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย
กวา 3 ชอง
- มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมนอยกวา 1ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง
- สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth   - ราคาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร
ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ตั้งจายจากเงินรายได (กองคลัง)
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 502,270 บาท

งบบุคลากร รวม 331,270 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 331,270 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 165,120 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานสวนทองถิ่น สังกัด สํานักปลัด
องคการบริหารสวนตําบลคอใต ตําแหนงเจาพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน ตั้งจายจากเงินรายได

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 660 บาท

เพื่อเปนคาครองชีพแกพนักงานสวนตําบลที่พึงไดตามประกาศ
คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่ว
ไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการใหพนักงานสวนตําบล ลูกจาง พนักงาน
จางขององคการบริหารสวนตําบลไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่ว
คราว (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 (สํานักงานปลัด อบต.) ตั้งจายจากเงิน
รายได

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 157,750 บาท

เพื่อจายเปนคาจางพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนงผูชวยเจา
หนาที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สังกัดสํานักปลัดองคการ
บริหารสวนตําบลคอใต ตั้งจายจากเงินรายได     

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 7,740 บาท

เพื่อเปนคาครองชีพแกพนักงานจางตามภารกิจที่พึงไดตาม
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง กําหนด
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการใหพนักงานสวน
ตําบล ลูกจาง พนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลไดรับ
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 (สํานักงาน
ปลัด อบต.) ตั้งจายจากเงินรายได
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งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

กิจกรรมเนื่องในวัน อปพร. จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวัน อป
พร. เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 3 หนาที่ 16 ลําดับที่ 1 ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักงาน
ปลัด อบต.)

โครงการป้องกันและแกไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน จํานวน 20,000 บาท

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

งบลงทุน รวม 128,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 128,000 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอร

กลองโทรทัศนวงจรปิดชนิดเครือขาย จํานวน 128,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการจัดซื้อกลองโทรทัศนวงจรปิดชนิดเครือ
ขาย  แบบมุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สําหรับใชใน
งานรักษาความปลอดภัยทั่วไป จํานวน 4 ตัว ติดตั้งภายในหมูบาน
คอใต ม.1 มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ 
- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไมนอยกวา 1,920x1,080 pixel 
หรือไมนอยกวา 2,073,600 pixel
- มี frame rateไมนอยกวา 25 ภาพตอ
วินาที (frame per second)
- ใชเทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-
off Removable (ICR) สําหรับการบันทึกภาพไดทั้งกลางวันและ
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กลางคืนโดยอัตโนมัติ
- มีความไวแสงนอยสุด ไมมากกวา 0.12 LUX สําหรับการแสดง
ภาพสี (Color) และไมมากกวา 0.05 LUX สําหรับการแสดงภาพ
ขาวดํา (Black/White)
- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไมนอยกวา 1/3
- มีผลตางคาความยาวโฟกัสต่ําสุดกับคาความยาวโฟกัสสูงสุดไม
นอยกวา 4.5 มิลลิเมตร
- สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหว
อัตโนมัติ (Motion Detection) ได
- สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกตางของแสง
มาก (Wide Dynamic Range หรือ Super
Dynamic Range) ได
- สามารถสงสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงไดอยางนอย 2
 แหลง
- ไดรับ
มาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)
- สามารถสงสัญญาณภาพไดตามมาตรฐาน H.264 เปนอยางนอย
- สามารถใชงานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา และ สามารถทํางานไดตาม
มาตรฐาน IEEE 802.3af 
หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในชองเดียวกันได
- ตัวกลองไดมาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณเพิ่มเติมสําหรับหุม
กลอง (Housing) ที่ไดมาตรฐาน IP66
หรือดีกวา
- สามารถทํางานไดที่อุณหภูมิ -10 องศา ถึง 50 องศา เปนอยาง
นอย
- สามารถใชงานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS,  “NTP 
หรือ SNTP”, SNMP , RTSP , IEEE802.1X ไดเปนอยางนอย
- มีชองสําหรับบันทึกขอมูลลงหนวยความจําแบบ SD Card 
หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card
- ตองมี Software Development Kit (SDK) 
หรือ Application Programming Interface (API) ในรูปแบบ
แผน CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตอง หรือสามารถ Download 
จากเว็บไซตผูผลิต
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- ไดรับมาตรฐานดานความปลอดภัยตอผูใชงาน
- ผูผลิตตองไดรับมาตรฐานดานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม
- ผูผลิตตองไดรับมาตรฐานดานการบริหารจัดการหรือบริหารงาน
ที่มีคุณภาพ                
   - ราคาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบ
กลองโทรทัศนวงจรปิด ฉบับเดือนกันยายน 2562 ของกระทรวงดิ
จิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนาที่ 63
 ลําดับที่ 4

งบเงินอุดหนุน รวม 3,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 3,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

ศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น

จํานวน 3,000 บาท

เพื่ออุดหนุนองคการบริหารสวนตําบลสวางแดนดิน ตามโครงการ
ศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น อําเภอสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร ตามหนังสือ
องคการบริหารสวนตําบลสวางแดนดิน ที่ สน 74801/ว 245 ลง
วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เปนไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6
 มิถุนายน 2561 ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด อบต.)     

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 342,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 240,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 60,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 60,000 บาท
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เพื่อจายเปนคาป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไปของผู
ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคการบริหารสวนตําบลคอ
ใต ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือรักษาความสงบ
เรียบรอยของประชาชนตามกฎหมายอันดําเนินการตามภารกิจ
อํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว7271 ลงวัน
ที่ 26 ธันวาคม 2560 

ค่าใช้สอย รวม 180,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการฝึกอบรมซอมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย การแกไข
ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายโครงการฝึกอบรมซอมแผนป้องกันและระงับ
อัคคีภัย การแกไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน เปนไปตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว
 2360 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 ,หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 453 ลงวัน
ที่ 3 มีนาคม 2558 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
.2561-2565 หนาที่ 66 ลําดับที่ 7 ตั้งจายจากเงินรายได (สํานัก
งานปลัด อบต.)

ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคการบริหารสวน
ตําบลคอใต

จํานวน 140,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการฝึกอบรมจัดตั้งหรือฝึกอบรมทบทวน
ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0229/ว 492 ลงวัน
ที่ 24 มกราคม 2563 เรื่อง การฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่น และหนังสือที่ทําการ
อําเภอสวางแดนดิน ดวนที่สุด ที่ สน 0518/0619 ลงวัน
ที่ 31 มกราคม 2563 เรื่อง การดําเนินการฝึกอบรมชุดปฏิบัติ
การจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนไป
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 2 หนาที่ 8 ลําดับที่ 1 ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักงาน
ปลัด อบต.)
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งบลงทุน รวม 102,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 102,000 บาท
ครุภัณฑการเกษตร

เครื่องสูบน้ําเครื่องยนตดีเซล จํานวน 102,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการจัดซื้อเครื่องสูบน้ําเครื่องยนต
ดีเซล จํานวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะดังนี้  
(1) เปนเครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง ใชเครื่องยนตดีเซล
(2) ขนาดทอสงไมนอยกว่ํา 6 นิ้ว (150 มิลลิเมตร)
(3) สูบน้ําได ไมนอยกวาตามปริมาณที่กําหนด    
(4) สงน้ําไดสูงไมนอยกว่ํา 13.50 เมตร หรือประมาณ 45
 ฟุต             
(5) อุปกรณประกอบของเครื่องสูบน้ําและของเครื่องยนตตองมี
ครบชุดพรอมที่จะใชงานได ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบ
ประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2562  ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
.2561-2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 3 หนาที่ 21 ลําดับ 3 ตั้งจายจากเงิน
รายได (สํานักงานปลัด อบต.)     

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 3,230,430 บาท

งบบุคลากร รวม 2,787,830 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,787,830 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,975,330 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล ตําแหนงผูอํานวย
การกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นักวิชาการการศึกษา
ปฏิบัติการ  เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน พนักงานครูสวน
ตําบล ตําแหนงครูผูชวย ครู คศ.1,ครู คศ.2 สังกัดกองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตั้งจายจากเงินราย
ได  จํานวน  764,640 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป จํานวน 1,210,690 บาท
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 21,300 บาท

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

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาประจําตําแหนง ผูอํานวยการกองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ตั้งจายจากเงินรายได  (กองการ
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ) 

เงินวิทยฐานะ จํานวน 84,000 บาท

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

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 658,960 บาท

เพื่อจายเปนคาจางพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนงผูชวยครูดูแล
เด็ก จํานวน 4 คน  ตั้งจายจากเงินราย
ได จํานวน  166,990 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป จํานวน  491,970  บาท

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 6,240 บาท

เพื่อเปนคาครองชีพแกพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนงผูชวยครู
ผูดูแลเด็กที่พึงไดตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการให
พนักงานสวนตําบล ลูกจาง พนักงานจางขององคการบริหารสวน
ตําบลไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 ตั้ง
จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม) 
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งบดําเนินงาน รวม 365,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 200,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 200,000 บาท

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

ค่าใช้สอย รวม 165,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 40,000 บาท

คาใชจายในการฝึกอบรม    ตั้งไว 40,000 บาท
  เพื่อเปนคาใชจายในการฝึกอบรมและสัมมนาตางๆ เชน คาลง
ทะเบียน คาธรรมเนียม ฯลฯ สําหรับพนักงานสวนตําบล พนักงาน
ครู บุคลากรทางการศึกษาและพนักงานจาง ตั้งจายจากเงินราย
ได (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)     

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 80,000 บาท

- คาใชจายในการเตรียมรับเสร็จ  ตั้งไว   30,000 บาท
  เพื่อเปนคาใชจายในการเตรียมรับเสด็จของพระบรมวงศานุ
วงศ เชน จัดตั้งซุมรับเสด็จ  ประดับตกแตงสถานที่เฉลิมพระ
เกียรติ  และ อื่นๆ
- คาใชจายในการจัดงานรัฐพิธีตางๆ  ตั้งไว  50,000 บาท
  เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดนิทรรศการ  ประกวดการแขง
ขัน พิธีการเปิดการอาคารตางๆ และจัดงานวันสําคัญ
ตางๆ เชน วันปิยะมาหาราช  วันเฉลิมพระชนพรรษา วันแมแหง
ชาติ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได (กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม)     
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

กิจกรรมการประชาสัมพันธ เชิญชวน อํานวยความสะดวกรวมงานรัฐ
พิธี

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายการจัดกิจกรรมในการประชาสัมพันธ เชิญ
ชวน หรืออํานวยความสะดวกใหกับประชาชนเพื่อรวมงานรัฐพิธี
และพระราชพิธีตางๆ เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา
และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2559 ประกอบกับหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6
 มิถุนายน 2561 ตามแผนพัฒนาตําบลสี่ปี (พ.ศ.2561-2564
) หนาที่ 61 ลําดับที่ 1 ตั้งจายจากเงินรายได (กองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)     

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 25,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ เชนคาเบี้ยเลี้ยงเดิน
ทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ คาผานทางดวน
พิเศษ สําหรับพนักงานสวนทองถิ่น บุคลากรทางการ
ศึกษา พนักงานจางตามภารกิจ เปนไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจา
หนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4
) พ.ศ. 2561 ตามแผนพัฒนาตําบลสี่ปี (พ.ศ.2561-2564
) หนาที่ 55 ลําดับที่ 2 ตั้งจายจากเงินรายได ( กองการศึกษา ฯ )  
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งบลงทุน รวม 42,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 42,600 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เกาอี้สํานักงาน จํานวน 1,200 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน ขนาดไมนอย
กวา กวาง 57 ซม. ลึก 63 ซม. สูง 87ซม.จํานวน 1 ตัว ไมมีระบุ
ไวในราคามาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ ตั้งราคาตามทอง
ตลาดทั่วไป ตั้งจายจากเงินรายได (กองการศึกษาศาสนา และ
วัฒนธรรม)     

โตะทํางาน จํานวน 6,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการจัดซื้อโตะทํางาน ขนาด กวาง 80
*ยาว150*สูง75 ซม. มี 1 ลิ้นชัก, 1ตูเก็บเอกสารดานขวา และ1 ตู
เก็บเอกสารดานซาย จํานวน 1 ตัว ไมมีระบุไวในราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ สํานักงบประมาณ ตั้งราคาตามทองตลาดทั่วไป ตั้งจาย
จากเงินรายได (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)
     

พัดลมติดผนัง จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาด 16
 นิ้ว จํานวน 10 ตัว ไมมีระบุไวในราคามาตรฐานครุภัณฑ สํานัก
งบประมาณ ตั้งราคาตามทองตลาดทั่วไป เปนไปตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 3 หนาที่ 21 ลําดับที่ 5
 ตั้งจายจากเงินรายได (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)
     

พัดลมติดเพดาน จํานวน 3,400 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อพัดลมติดเพดาน ขนาด 16
 นิ้ว จํานวน 2 ตัว ไมมีระบุไวในราคามาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบ
ประมาณ ตั้งราคาตามทองตลาดทั่วไป เปนไปตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 3 หนาที่ 21 ลําดับที่ 6 ตั้ง
จายจากเงินรายได (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน จํานวน 17,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงาน
สํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง  คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ไมนอย
กวา 3.1 GHz หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย  
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
นอยกวา 4 MB 
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
นอยกวา 4 GB  
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
นอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
นอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย 
- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน ไมนอยกวา 1
 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย
กวา 3 ชอง 
- มีแป้นพิมพและเมาส 
- มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
- ราคาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร  ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 กระ
ทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
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งบเงินอุดหนุน รวม 35,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 35,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

การจัดงานรัฐพิธี จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนเทศบาลตําบลสวางแดนดิน ตามโครงการ
ขอรับการสนับสนุนการจัดงานรัฐพิธี ตามมติที่ประชุมผูบริหาร
องคกรปกครองสวนทองถิ่นอําเภอสวางแดนดิน
ตามหนังสือเทศบาลตําบลสวางแดนดิน ที่ สน 52101/ว 634 ลง
วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ตั้งจายจากเงินรายได (กองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)     

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 4,092,035 บาท
งบดําเนินงาน รวม 2,152,035 บาท

ค่าใช้สอย รวม 985,750 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 107,350 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก ในการจัดซื้อหนังสือ,อุปกรณ,เครื่องแบบ,และพัฒนาผู
เรียน(รายหัว) สําหรับเด็กอายุ 3-5 ปี ภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ทั้ง 3 แหง  จากขอมูลเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563 อัตราคน
ละ 1,130 บาท  ดังนี้
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานคอใต (จํานวน 22 คน) ตั้งไว 24,860
 บาท
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานขามพัฒนา (จํานวน 33 คน ) ตั้ง
ไว 37,290 บาท
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานชุมพล (จํานวน 40 คน ) ตั้งไว 45,200
 บาท
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 2598 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ตามแผนพัฒนาตําบลสี่ปี (พ.ศ
.2561-2564) หนาที่  34 ลําดับที่ 4 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)      
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คาใชจายในการจัดกิจกรรมวิชาการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมทางวิชาการ ในดานการ
ศึกษา พัฒนาความรูประสบการณในการเรียนการสอนในขอบ
ขายอํานาจหนาที่ เปนไปตามเปนไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงานการจัดการ
แขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หนาที่ 32 ลําดับที่ 6 ตั้งจายจากเงินรายได (กอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)     
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โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 818,400 บาท

1. คาอาหารอาหารกลางวันสําหรับเด็ก   ตั้งไว  607,600  บาท
 เพื่อเปนคาจางเหมาประกอบอาหารกลางวันสําหรับเด็กภายใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 แหง  จากขอมูลเด็ก ณ วันที่ 10
 มิถุนายน 2563 อัตราคนละ 20 บาท จํานวน 245 วัน ดังนี้
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานคอใต (จํานวน 28 คน) ตั้งไว  137,200
 บาท
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานขามพัฒนา (จํานวน 48 คน ) ตั้ง
ไว 235,200 บาท
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานชุมพล (จํานวน 48 คน ) ตั้งไว 235,200
 บาท
2. คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ตั้งไว 210,800 บาท
เพื่อเปนคาจัดการเรียนการสอน(รายหัว) สําหรับเด็กภายในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 แหง  จากขอมูลเด็ก ณ วันที่ 10
 มิถุนายน 2563 อัตราคนละ 1,700 บาท  ดังนี้
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานคอใต (จํานวน 28 คน) ตั้งไว  47,600
 บาท
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานขามพัฒนา (จํานวน 48 คน ) ตั้ง
ไว 81,600 บาท
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานชุมพล (จํานวน 48 คน ) ตั้งไว 81,600
 บาท
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 2598 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ประกอบกับ หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19
 มิถุนายน 2561 ตามแผนพัฒนาตําบลสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่ม
เติมฉบับที่ 2 หนาที่ 4 ลําดับที่ 1 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)     
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งานวันเด็กแหงชาติ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการจัดงานวันเด็กแหงชาติของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กในการสรางเสริมทักษะพัฒนาการเด็กปฐมวัยใหเหมาะสมกับ
วัย ทั้งทางดานสติปัญญา อารมณ สังคม จิตใจ เปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 ตามแผน
พัฒนาตําบลสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หนาที่  61 ลําดับที่ 1 ตั้งจาย
จากเงินรายได (กองการศึกษาฯ)     
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ค่าวัสดุ รวม 1,166,285 บาท
คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,166,285 บาท

เพื่อเปนคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สําหรับโรงเรียนในตําบลคอ
ใต  โดยจัดสรรใหเด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1-ป.6 จาก
ขอมูลเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563 อัตรา คนละ 7.37
 บาท จํานวน 260 วัน จํานวน 52 สัปดาห ละ 5 วัน ดังนี้
- โรงเรียนบานคอใต (จํานวน 7 คน) จํานวน 13,413 บาท
- โรงเรียนบานหนองแคหนองโขยอํานวยศิลป 
   (จํานวน 131 คน) จํานวน 251,022 บาท
- โรงเรียนบานขาม(ขามเขตวิทยาคาร) 
   (จํานวน122 คน) จํานวน 233,776 บาท
- โรงเรียนชุมพลศึกษา (จํานวน 67 คน) จํานวน 128,385 บาท
- โรงเรียนคําเจริญวิทยา (จํานวน 67 คน) จํานวน 128,385 บาท
- โรงเรียนกุดจิกนาสมบูรณ (จํานวน 91 คน) จํานวน 174,374
 บาท
จัดสรรใหเด็กเล็กภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็กภายในตําบลคอ
ใต  จากขอมูลเด็ก ณ วันที่  10  มิถุนายน 2563 อัตราคน
ละ 7.37 บาท จํานวน 260 วัน ดังนี้
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานคอใต (จํานวน 28 คน) ตั้งไว  53,654
 บาท
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานชุมพล (จํานวน 48 คน ) ตั้งไว 91,978
 บาท
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานขามพัฒนา (จํานวน 48 คน ) ตั้ง
ไว 91,978 บาท
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 2598 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562  หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19
 มิถุนายน 2561 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)     
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งบเงินอุดหนุน รวม 1,940,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,940,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนภายในตําบลคอใต จํานวน 1,940,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน ใหเด็กนักเรียนภายใน
โรงเรียน  ประจําภาคเรียนที่  2/2563  และภาคเรียนที่ 1/2564
 จัดสรรใหเด็กอนุบาล และเด็ก ป.1-ป.6 ขอมูลจากจํานวนเด็ก ณ
 วันที่ 10 มิถุนายน 2563  ทุกโรงเรียนจัดสรรใหครบ 100%
 อัตราคนละ 20 บาท จํานวน 200 วัน  รายละเอียดดังนี้
 - โรงเรียนบานคอใต (จํานวน 7 คน) จํานวน 28,000 บาท
- โรงเรียนบานหนองแคหนองโขยอํานวยศิลป 
   (จํานวน 131 คน) จํานวน 524,000 บาท
- โรงเรียนบานขาม(ขามเขตวิทยาคาร) 
   (จํานวน122 คน) จํานวน 488,000 บาท
- โรงเรียนชุมพลศึกษา (จํานวน 67 คน) จํานวน 268,000 บาท
- โรงเรียนคําเจริญวิทยา (จํานวน 67 คน) จํานวน 268,000 บาท
- โรงเรียนกุดจิกนาสมบูรณ (จํานวน 91 คน) จํานวน 364,000
 บาท
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 2598 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ประกอบกับหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19
 มิถุนายน 2561 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)     

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 894,820 บาท

งบบุคลากร รวม 164,820 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 164,820 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 143,520 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล ตําแหนงเจา
พนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน สํานักงานปลัดองคการบริหาร
สวนตําบลคอใต ตั้งจายจากเงินรายได
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 21,300 บาท

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

งบดําเนินงาน รวม 730,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 700,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 430,000 บาท

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

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

การดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข จํานวน 200,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราช
ดําริดานสาธารณสุข ตามบริบทพื้นที่เปนตัวตั้ง เปนไปตามหนังสือ
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.5/ว 2072
 ลงวันที่  5  กรกฎาคม  2561 ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หนาที่ 37 ลําดับที่ 3 ตั้งจายจากเงินรายได(กอง
สวัสดิการสังคม)     
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โครงการขับเคลื่อนสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการขับเคลื่อนสัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัย เปนไปตามเปนไปตามหนังสือหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่  5
  กรกฎาคม  2561 เปนไปตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหาร
สวนตําบล ตามมาตรา 67,68 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่ม
เติม  ปรากฏตามแผนพัฒนาตําบลสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม
ฉบับที่ 2 หนาที่  7  ลําดับที่ 2 ตั้งจายจากเงินรายได(กอง
สวัสดิการสังคม)     

โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดตอ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการป้องกันและควบคุมโรค
ติดตอ ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม
ครั้งที่ 3 หนาที่ 5 ลําดับที่ 1

โครงการสํารวจขอมูลสัตวและขึ้นทะเบียนสัตว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการสํารวจขอมูลสัตวและขึ้นทะเบียน
สัตว เปนไปตามหนังสือหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ที่ มท 0810.5/ว 2127 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 เปนไป
ตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล ตาม
มาตรา 67,68 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม  ปรากฏตามแผน
พัฒนาตําบลสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 2 หนาที่  8
  ลําดับที่ 3 ตั้งจายจากเงินรายได(กองสวัสดิการสังคม)     

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการป้องกันและรักษาโรคไขเลือด
ออก  โรคพิษสุนัขบา เชน น้ํายาพนหมอกควัน ทรายเทมีฟอส
 1% ww (ทรายกําจัดลูกน้ํายุงลาย) วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข
บา  ภายในตําบลคอใต เปนไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6
 มิถุนายน 2561 ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักงานปลัด อบต.)     
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 59,000 บาท
งบลงทุน รวม 59,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 59,000 บาท
ครุภัณฑการเกษตร

เครื่องพนหมอกควัน จํานวน 59,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อเครื่องพนหมอกควัน จํานวน 1
 เครื่อง มีคุณลักษณะดังนี้
 1) ปริมาณการฉีดพนน้ํายาไมนอยกว่ํา  40 ลิตรตอ
ชั่วโมง                    
2) ถังบรรจุน้ํายาไมนอยกวา  6  ลิตร          
3) กําลังเครื่องยนตไมนอยกวา 25 แรงมา
ราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ ฉบับ
เดือน ธันวาคม 2562 ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-
2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 หนา 21 ลําดับที่ 4 ตั้งจายจากเงินราย
ได (สํานักงานปลัด อบต.)

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 911,870 บาท

งบบุคลากร รวม 796,870 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 796,870 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 587,880 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล ตําแหนง ผูอํานวย
การกองสวัสดิการสังคม นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สังกัด กอง
สวัสดิการสังคม องคการบริหารสวนตําบลคอใต ตั้งจายจากเงิน
รายได

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงผูอํานวยการกองสวัสดิการ
สังคม องคการบริหารสวนตําบลคอใต ตั้งจายจากเงินรายได

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 166,990 บาท

เพื่อจายเปนคาจางพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนงผูชวยเจา
หนาที่พัฒนาชุมชน ตั้งจายจากเงินรายได (กองสวัสดิการสังคม)
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งบดําเนินงาน รวม 115,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษแกพนักงาน
สวนตําบล พนักงานจางตามภารกิจ ในสังกัด กองสวัสดิการ
สังคม องคการบริหารสวนตําบลคอใต ตั้งจายจากเงินรายได     

ค่าใช้สอย รวม 65,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 40,000 บาท

- คาใชจายในการฝึกอบรม ตั้งไว 40,000  บาท 
   เพื่อเปนคาใชจายในการฝึกอบรมและสัมมนาตางๆ เชน คาลง
ทะเบียน คาธรรมเนียม ฯลฯ สําหรับพนักงานสวนตําบล พนักงาน
จางในสังกัด กองสวัสดิการสังคม  ตั้งจายจากเงินรายได    

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 25,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดิน
ทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ คาผานทางดวน
พิเศษ สําหรับพนักงานสวนทองถิ่น พนักงานจางในสังกัด กอง
สวัสดิการสังคม เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคา
ใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 2
) พ.ศ. 2558 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ตามแผน
พัฒนาตําบลสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หนาที่ 55 ลําดับที่ 2 ตั้งจาย
จากเงินรายได     
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 55,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการเยี่ยมบานเพื่อสงเสริมสวัสดิการสังคม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการเยี่ยมบานเพื่อสงเสริมสวัสดิการ
สังคม เปนการสรางความสัมพันธอันดี เขาไปรับฟังและแกไข
ปัญหาของผูดอยโอกาสหรือผูพิการ หนุนเสริมใหมีความรู มีการ
ดูแลสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี เปนไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจ
หนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2560,ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขา
รับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 เปนไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่  36  ลําดับที่  5  ตั้งจาย
จากเงินรายได (กองสวัสดิการสังคม)     

สงเสริมความเขมแข็งและพัฒนาศักยภาพผูพิการและผูดูแล จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการสงเสริมความเขมแข็งและพัฒนา
ศักยภาพผูพิการและผูดูแล เปนการหนุนเสริมใหผูดูแลและผู
พิการ มีความรู มีการดูแลสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี เปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2560,ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่  36
   ลําดับที่  6  ตั้งจายจากเงินรายได (กองสวัสดิการสังคม)     
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งบเงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน

เงินอุดหนุนองคกรการกุศล จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนกิ่งกาชาดอําเภอสวางแดนดิน เปนคาใช
จายในการดําเนินงานตามโครงการรวมน้ําใจตานภัยยาม
ยาก ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อสนับสนุนกิจการชวย
เหลือผูประสบภัยยามยากของกิ่งกาชาดอําเภอสวางแดนดิน ให
ประชาชนในพื้นที่อําเภอสวางแดนดินไดรับความชวยเหลือทันทวง
ที  ตามหนังสือกิ่งกาชาดอําเภอสวางแดน
ดิน ที่ กอ.สน.0232/2563  ลงวันที่  21 กรกฎาคม 2563  ตั้งจาย
จากเงินรายได (สํานักงานปลัด)     

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 3,208,280 บาท

งบบุคลากร รวม 1,463,980 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,463,980 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 922,140 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานสวนทองถิ่น ตําแหนงผู
อํานวยการกองชาง นายชางโยธาปฏิบัติงาน เจาพนักงานงาน
ธุรการปฏิบัติงาน สังกัด กองชาง องคการบริหารสวนตําบลคอ
ใต  ตั้งจายจากเงินรายได

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 27,780 บาท

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

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงผูอํานวยการกองชาง  ตั้งจายจาก
เงินรายได (กองชาง)
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 426,460 บาท

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

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 45,600 บาท

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

งบดําเนินงาน รวม 645,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 100,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษแกพนักงาน
สวนตําบล พนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจางทั่วไปใน
สังกัดกองชาง องคการบริหารสวนตําบลคอใต ตั้งจายจากเงินราย
ได (กองชาง)     

ค่าใช้สอย รวม 515,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 40,000 บาท

- คาใชจายในการฝึกอบรม  ตั้งไว 40,000  บาท  
   เพื่อเปนคาใชจายในการฝึกอบรมและสัมมนาตางๆเชนคาลง
ทะเบียน คาธรรมเนียม ฯลฯ สําหรับพนักงานสวนทองถิ่น และ
พนักงานจาง สังกัดกองชางองคการบริหารสวนตําบลคอใต ตั้ง
จายจากเงินรายได     
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 25,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดิน
ทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ คาผานทางดวน
พิเศษ สําหรับขาราชการสวนทองถิ่น  และพนักงานจางสังกัดกอง
ชาง เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายใน
การเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2558 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ตามแผนพัฒนา
ตําบลสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หนาที่ 55 ลําดับที่ 2ตั้งจายจากเงิน
รายได     
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 450,000 บาท

(1) คาซอมแซมระบบประปาภูเขา ตั้งไว  70,000  บาท
      เพื่อเปนคาใชจายในการซอมแซมระบบน้ําประปาภูเขาที่ใช
ในเขตตําบลคอใต เปนไปตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหาร
สวนตําบล ตามมาตรา 67,68 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม  ตั้ง
จายจากเงินรายได  (กองชาง)
(2) คาซอมแซมศูนยพัฒนาเด็กเล็ก   ตั้งไว   60,000  บาท 
      เพื่อจายเปนคาซอมแซมศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการ
บริหารสวนตําบลคอใต  ทั้ง 3 แหง เปนไปตามอํานาจหนาที่ของ
องคการบริหารสวนตําบล ตามมาตรา 67,68 แหงพระราชบัญญัติ
สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไข
เพิ่มเติม  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(กองชาง)
(3) คาซอมแซมหอกระจายขาว  ตั้งไว  70,000  บาท
      เพื่อเปนคาใชจายในการซอมแซมหอกระจายขาวหมูบานที่
ใชในเขตตําบลคอใต เปนไปตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหาร
สวนตําบล ตามมาตรา 67,68 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม  ตั้ง
จายจากเงินรายได (กองชาง)
(4) คาซอมแซมถนนภายในหมูบาน  ตั้งไว 250,000 บาท
    เพื่อจายเปนคาใชจายในการซอมแซมถนนภายในหมูบานใน
เขตพื้นที่ตําบลคอใต เปนไปตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหาร
สวนตําบล ตามมาตรา 67,68 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม ตั้งจาย
จากเงินรายได (กองชาง)     

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุกอสราง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสราง เชนน้ํามันทาไม ปูน
ซีเมนต กระเบื้อง ตะปู คอน จอบ เสียม ทอน้ําและอุปกรณ
ประปา  เปนตน ตั้งจายจากเงินรายได (กองชาง)     
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งบลงทุน รวม 1,099,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 38,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง จํานวน 28,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติด
ผนัง จํานวน 1 เครื่อง คุณลักษณะดังนี้
1) ขนาดไมต่ํากวา 24,000 บีทียู         
2) ราคาที่กําหนดเปนราคาที่รวมคาติดตั้ง
3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็น ขนาด
ไมเกิน 40,000 บีทียู  ตองไดรับการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร 5          
4) ตองเปนเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนวย
สงความเย็นและหนวยระบายความรอนจากโรงงานเดียว
กัน          
5) มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร          
6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากขอ 3) นอก
เหนือจากการพิจารณาดานราคาแลว เพื่อเปนการประหยัด
พลังงาน ควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีคา
ประสิทธิภาพ พลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกวา          
- ราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ ฉบับเดือน
ธันวาคม 2562 ตั้งจายจากเงินรายได(กองชาง)

ตูเอกสารบานโลง จํานวน 7,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อตูเอกสารบานโลง ขนาดไมนอย
กวา 60x40x80 (กวางxลึกxสูง)เซนติเมตร จํานวน 2 หลัง ไมมี
ระบุไวในราคามาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ ตั้งราคาตาม
ทองตลาดทั่วไป ตั้งจายจากเงินรายได (กองชาง)

พัดลมติดผนัง จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาด 16
 นิ้ว จํานวน 2 ตัว ไมมีระบุไวในราคามาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบ
ประมาณ ตั้งราคาตามทองตลาดทั่วไป ตั้งจายจากเงินรายได (กอง
ชาง)
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,061,300 บาท
อาคารตาง ๆ

กอสรางลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานคอใต จํานวน 11,400 บาท

เพื่อเปนคากอสรางลานคอนกรีตเหล็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานคอ
ใต ขนาดกวาง  2.30 เมตร ยาว 10  เมตร หนา 0.12 เมตร  ตาม
แบบ อบต.คอใต  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 3 หนาที่ 4 ลําดับที่ 1 ตั้งจายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป (กองชาง)     

กอสรางหองเก็บเอกสารทางราชการ จํานวน 454,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการกอสรางหองเก็บเอกสารทางราชการ
ขององคการบริหารสวนตําบลคอใต ขนาด
กวาง 7 เมตร ยาว 12 เมตร สูง 3 เมตร ตามแบบ อบต.คอ
ใต เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 3 หนาที่ 17 ลําดับที่ 2 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองชาง)

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

ตอเติมอาคารที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลคอใต จํานวน 238,000 บาท

เพื่อเปนคาตอเติมอาคารที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลคอ
ใต ขนาดกวาง 4.50 เมตร ยาว 10.00 เมตร สูง 2.50 เมตร ตาม
แบบ อบต.คอใต พรอมป้ายโครงการ เปนไปตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 3 หนาที่ 18 ลําดับที่ 3 ตั้ง
จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองชาง)     

ปรับปรุงระบบประปาศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานคอใต จํานวน 16,900 บาท

เพื่อเปนคาปรับปรุงระบบประปาศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานคอ
ใต ตามแบบ อบต.คอใต  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
.2561-2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 3 หนาที่ 4 ลําดับที่ 2 ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป (กองชาง)     
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ปรับปรุงอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 291,000 บาท

เพื่อเปนคาปรับปรุงอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขนาด
กวาง 4.50 เมตร ยาว 10.00 เมตร สูง 3.50 เมตร ตามแบบ อบต
.คอใต พรอมป้ายโครงการ เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ
.2561-2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 3 หนาที่ 17 ลําดับที่ 1 ตั้งจายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป (กองชาง)     

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายใหแกเอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภาย
นอกเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งกอสราง

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายใหแกเอกชน นิติบุคคลหรือบุคคล
ภายนอกเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งกอสราง

จํานวน 50,000 บาท

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

งานไฟฟ้าถนน รวม 3,934,500 บาท
งบดําเนินงาน รวม 70,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุที่เกี่ยวเนื่องกับไฟฟ้าแสงสวางและวิทยุ
สื่อสาร  ซึ่งรวมถึงวัสดุไฟฟ้าสาธารณะ ภายในหมูบาน
ตางๆ เชน ฟิวส  สายไฟ เทปพันสายไฟ ปลั๊กไฟฟ้า  หลอด
ไฟฟ้า สวิตช   เบรกเกอร เปนตน ตั้งจายจากเงินรายได (กองชาง) 
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งบลงทุน รวม 2,409,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 14,500 บาท
ครุภัณฑกอสราง

กรรไกรตัดเหล็ก จํานวน 1,500 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อกรรไกรตัดเหล็ก ขนาด 24
 นิ้ว จํานวน 1 อัน ไมมีระบุไวในราคามาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบ
ประมาณ ตั้งราคาตามทองตลาดทั่วไป ตั้งจายจากเงินรายได (กอง
ชาง)

บันไดอลูมิเนียม จํานวน 13,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อบันไดอลูมิเนียม ขนาด 16
 ฟุต จํานวน 1 อัน และบันไดอลูมิเนียม ขนาด 10 ฟุต จํานวน 2
 อัน ไมมีระบุไวในราคามาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ ตั้ง
ราคาตามทองตลาดทั่วไป ตั้งจายจากเงินรายได (กองชาง)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,395,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยบุญชูรวมสุข บานนา
สมบูรณ ม. 8

จํานวน 298,000 บาท

เพื่อเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางซอยบุญชูรวม
สุข บานนาสมบูรณ ม.8  ขนาดกวาง 3.50 ม. ยาว 128 ม
. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 448 ตร.ม. ไหลทางเฉลี่ย
ขางละ 0.00 ม. พรอมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบ ทถ
.2-201(1),ทถ.2-204 เปนไปตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหาร
สวนตําบล ตามมาตรา 67,68 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม  ปราก
ฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 3 หนาที่ 9 ลําดับที่ 14 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองชาง) 
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กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยรวมพัฒนา บานขาม ม
. 3

จํานวน 60,000 บาท

เพื่อเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสายทางซอยรวม
พัฒนา บานขาม ม.3 ขนาดกวาง 2.00 ม. ยาว 44.00 ม
. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 88 ตร.ม. ไหลทางเฉลี่ย
ขางละ 0.00 ม. ตามแบบ ทถ.2-201(1),ทถ.2-204 เปนไปตาม
อํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล ตาม
มาตรา 67,68 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม  ปรากฎตามแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 3 หนาที่ 8    ลําดับ
ที่ 9 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองชาง) 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยรุงเรือง บานขาม ม. 3 จํานวน 97,000 บาท

เพื่อเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสายทางซอย
รุงเรือง บานขาม ม.3 ขนาดกวาง 2.00 ม. ยาว 74.00 ม
. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 148  ตร.ม. ไหลทางเฉลี่ย
ขางละ 0.00 ม. ตามแบบ ทถ.2-201(1),ทถ.2-204 เปนไปตาม
อํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล ตาม
มาตรา 67,68 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม  ปรากฎตามแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 3 หนาที่ 8    ลําดับ
ที่ 8 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองชาง) 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยเรียบหนองบองใหญ 
บานขาม ม.3

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสายทางซอยเรียบ
หนองบองใหญ บานขาม ม.3 ขนาดกวาง 4.00 ม. ยาว 37 ม
. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 148 ตร.ม. ไหลทางเฉลี่ย
ขางละ 0.50 ม. ตามแบบ ทถ.2-201(1),ทถ.2-202 เปนไปตาม
อํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล ตาม
มาตรา 67,68 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม  ปรากฎตามแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 3 หนาที่ 7 ลําดับที่ 6 ตั้ง
จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองชาง) 
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กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยศิริวัฒนา บานขาม ม. 
3

จํานวน 56,000 บาท

เพื่อเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสายทางซอยศิริ
วัฒนา บานขาม ม.3 ขนาดกวาง 2.50 ม. ยาว 33 ม. หนา 0.15 ม
. หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 82.50 ตร.ม. ไหลทางเฉลี่ยขาง
ละ 0.00 ม. ตามแบบ ทถ.2-201(1),ทถ.2-204 เปนไปตามอํานาจ
หนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล ตามมาตรา 67,68 แหงพระ
ราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม  ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) ครั้งที่ 3 หนาที่ 7   ลําดับที่ 7 ตั้งจายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป (กองชาง) 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยสุขสัน บานขาม ม.3 จํานวน 75,000 บาท

เพื่อเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสายทางซอยสุข
สัน บานขาม ม.3 ขนาดกวาง 2.00 ม. ยาว 56 ม. หนา 0.15 ม
. หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 112 ตร.ม. ไหลทางเฉลี่ยขางละ 0.00 ม
. ตามแบบ ทถ.2-201(1),ทถ.2-204 เปนไปตามอํานาจหนาที่ของ
องคการบริหารสวนตําบล ตามมาตรา 67,68 แหงพระราชบัญญัติ
สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไข
เพิ่มเติม  ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ครั้ง
ที่ 3 หนาที่ 7   ลําดับที่ 5 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองชาง) 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางดอนปู่ตา - หวยกุดนางอ่ํา 
บานหนองแค ม.2

จํานวน 384,000 บาท

เพื่อเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสายทางดอนปู่
ตา - หวยกุดนางอ่ํา บานหนองแค ม.2 ขนาดกวาง 4.00 ม
. ยาว 140 ม.  หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 560 ตร.ม
. ไหลทางเฉลี่ยขางละ 0.00 ม. พรอมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตาม
แบบ ทถ.2-201(1),ทถ.2-204 เปนไปตามอํานาจหนาที่ของ
องคการบริหารสวนตําบล ตามมาตรา 67,68 แหงพระราชบัญญัติ
สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไข
เพิ่มเติม  ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ครั้ง
ที่ 3 หนาที่ 6  ลําดับที่ 4 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองชาง) 
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กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบานทาวัด-บานชุมพล บาน
ทาวัด ม.7

จํานวน 363,000 บาท

เพื่อเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางทาวัด-ชุม
พล บานทาวัด ม.7 ขนาดกวาง 4.00 ม. ยาว 131 ม. หนา 0.15 ม
. หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 524  ตร.ม .ไหลทางเฉลี่ยขางละ 0.50 ม
. พรอมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบ ทถ.2-201(1),ทถ
.2-202 เปนไปตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวน
ตําบล ตามมาตรา 67,68 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม  ปราก
ฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 3 หนาที่ 9 ลําดับที่ 13 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองชาง)

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางประสิทธิ์รวมใจ บานขาม 
ม.3

จํานวน 60,000 บาท

เพื่อเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางประสิทธิ์รวม
ใจ บานขาม ม.3 ขนาดกวาง 2.00 ม. ยาว 46.00 ม. หนา 0.15 ม
. หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 92 ตร.ม. ไหลทางเฉลี่ยขางละ 0.00 ม
. ตามแบบ ทถ.2-201(1),ทถ.2-204 เปนไปตามอํานาจหนาที่ของ
องคการบริหารสวนตําบล ตามมาตรา 67,68 แหงพระราชบัญญัติ
สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไข
เพิ่มเติม  ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ครั้ง
ที่ 3 หนาที่ 8   ลําดับที่ 10 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กอง
ชาง) 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางรอบหมูบานหนองโขย 
บานหนองโขย ม. 6

จํานวน 338,000 บาท

เพื่อเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสายทางรอบหมู
บานหนองโขย บานหนองโขย ม.6 ขนาดกวาง 4.00 ม
. ยาว 122  ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 488 ตร.ม
. ไหลทางเฉลี่ยขางละ 0.50 ม. พรอมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตาม
แบบ ทถ.2-201(1),ทถ.2-202 เปนไปตามอํานาจหนาที่ของ
องคการบริหารสวนตําบล ตามมาตรา 67,68 แหงพระราชบัญญัติ
สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไข
เพิ่มเติม  ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หนาที่ 9 ลําดับที่ 12 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป (กองชาง)
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กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางสระแดง - วัดใหมบาน
หนองกุง บานชุมพล ม. 4

จํานวน 499,000 บาท

เพื่อเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสายทางสระ
แดง - วัดใหมบานหนองกุง บานชุมพล ม.4 ขนาดกวาง 4.00 ม
. ยาว 183  ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 732 ตร.ม
. ไหลทางเฉลี่ยขางละ 0.50 ม. พรอมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตาม
แบบ ทถ.2-201(1),ทถ.2-202 เปนไปตามอํานาจหนาที่ของ
องคการบริหารสวนตําบล ตามมาตรา 67,68 แหงพระราชบัญญัติ
สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไข
เพิ่มเติม  ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หนาที่ 12 ลําดับที่ 27 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป (กองชาง)

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง สายทางหลังศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานคอ
ใต บานหนองแค ม. 2

จํานวน 65,000 บาท

เพื่อเปนคาปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังสายทางหลังศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานคอใต บานหนองแคหมูที่ 2 ขนาดผิวจราจรกวาง 6ม
. ยาว 90 ม. หนาเฉลี่ย 0.20 ม. พรอมวางทอระบาย
น้ํา 0.40 x 1.0 เมตร จํานวน 21 ทอน ตามแบบ อบต.คอใต
กําหนด เปนไปตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวน
ตําบล ตามมาตรา 67,68 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม  ปราก
ฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 3
 หนาที่ ๖ ลําดับที่ ๒ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองชาง)     
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งบเงินอุดหนุน รวม 1,455,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,455,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา ถนนเรียบหวยวังเดือนหา จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคสาขาสวางแดน
ดิน ดําเนินงานขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ําสายถนนเรียบหวยวังเดือน
หา หมูที่ 6 บานหนองโขย โดยการปักเสาไฟฟ้าแรงต่ํา จํานวน 5
 ตน พรอมสายพาด เปนไปตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหาร
สวนตําบล ตามมาตรา 67,68 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม  ปราก
ฎตามแผนพัฒนาทองถิ่นพ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 3
หนาที่ 10 ลําดับที่ 18 ตั้งจายจากเงินรายได (กองชาง)     

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ําถนนสายดงสําราญ จํานวน 192,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคสาขาสวางแดน
ดิน ดําเนินงานขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ําถนนสายดงสําราญ
หมูที่ 10 บานหนองแคสอง โดยการปักเสาไฟฟ้าแรง
ต่ํา จํานวน 16 ตน พรอมสายพาด เปนไปตามอํานาจหนาที่ของ
องคการบริหารสวนตําบล ตามมาตรา 67,68 แหงพระราชบัญญัติ
สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไข
เพิ่มเติม  ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่นพ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม
ครั้งที่ 3 หนาที่ 10 ลําดับที่ 20 ตั้งจายจากเงินรายได (กองชาง)    
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ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ําสายบานขามพัฒนา-บานนาสมบูรณ-ดอนป่า
กาว

จํานวน 450,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคสาขาสวางแดน
ดิน ดําเนินงานขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ําบานขามพัฒนา-บานนา
สมบูรณ-ดอนป่ากาว หมูที่ 9 บานขามพัฒนา โดยการปักเสา
ไฟฟ้าแรงต่ํา จํานวน 21 ตน พรอมสายพาด หมอแปลง 30 KVA 
จํานวน 1 ชุด พรอมอุปกรณ  เปนไปตามอํานาจหนาที่ของ
องคการบริหารสวนตําบล ตามมาตรา 67,68 แหงพระราชบัญญัติ
สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไข
เพิ่มเติม  ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่นพ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม
ครั้งที่ 3 หนาที่ 11 ลําดับที่ 21 ตั้งจายจากเงินรายได (กองชาง) 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ําสายบานคําเจริญ-ชุมพล จํานวน 321,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคสาขาสวางแดน
ดิน ดําเนินงานขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ําบานคําเจริญ-ชุมพล หมู
ที่ 5 บานคําเจริญ โดยการปักเสาไฟฟ้าแรง
ต่ํา จํานวน 12 ตน พรอมสายพาด หมอแปลง 30 KVA 
จํานวน 1 ชุด พรอมอุปกรณ  เปนไปตามอํานาจหนาที่ของ
องคการบริหารสวนตําบล ตามมาตรา 67,68 แหงพระราชบัญญัติ
สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไข
เพิ่มเติม  ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่นพ.ศ
.2561-2565 หนาที่ 10  ลําดับที่ 16 ตั้งจายจากเงินรายได (กอง
ชาง)

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ําสายบานคําเจริญ-บานขาม จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคสาขาสวางแดน
ดิน ดําเนินงานขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ําบานคําเจริญ-ขาม บานคํา
เจริญ หมูที่ 5 โดยการปักเสาไฟฟ้าแรงต่ํา จํานวน 10 ตน พรอม
สายพาด เปนไปตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวน
ตําบล ตามมาตรา 67,68 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม  ปราก
ฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 3 หนาที่ 10 ลําดับที่ 17 ตั้งจายจากเงินรายได (กองชาง) 
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ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ําสายรอบหมูบานคําเจริญ ซอยชาติสยาม จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคสาขาสวางแดน
ดิน ดําเนินงานขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ําสายรอบบานคําเจริญ ซอย
ชาติสยาม หมูที่ 5 บานคําเจริญ โดยการปักเสาไฟฟ้าแรง
ต่ํา จํานวน 2 ตน พรอมสายพาด เปนไปตามอํานาจหนาที่ของ
องคการบริหารสวนตําบล ตามมาตรา 67,68 แหงพระราชบัญญัติ
สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไข
เพิ่มเติม  ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่นพ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม
ครั้งที่ 3 หนาที่ 9 ลําดับที่ 15 ตั้งจายจากเงินรายได (กองชาง) 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ําสายวัดดงเงินทอง-วัดป่าแกว จํานวน 252,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคสาขาสวางแดน
ดิน ดําเนินงานขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา ถนนสายวัดดงเงินทอง-วัด
ป่าแกว หมูที่ 10 บานหนองแค โดยการปักเสาไฟฟ้าแรง
ต่ํา จํานวน 21 ตน พรอมสายพาด เปนไปตามอํานาจหนาที่ของ
องคการบริหารสวนตําบล ตามมาตรา 67,68 แหงพระราชบัญญัติ
สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไข
เพิ่มเติม  ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่นพ.ศ
.2561-2565 หนาที่ 9 ลําดับที่ 15 ตั้งจายจากเงินรายได (กอง
ชาง)  

ขยายเขตไฟฟ้าแสงสวาง ถนนสายทาวัด-ชุมพล จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคสาขาสวางแดน
ดิน ดําเนินงานขยายเขตไฟฟ้าแสงสวางบานทาวัด-ชุมพล หมู
ที่ 7 บานทาวัด ชุดโคมไฟจํานวน 8 จุด พรอมสายดับ เปนไปตาม
อํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล ตาม
มาตรา 67,68 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม  ปรากฎตามแผน
พัฒนาทองถิ่นพ.ศ.2561-2565 หนาที่ 9 ลําดับที่ 13 ตั้งจายจาก
เงินรายได (กองชาง)  
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 117,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 117,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 117,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 72,000 บาท

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

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการดําเนินงานกําจัดขยะอันตราย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการดําเนินงานกําจัดขยะ
อันตราย ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม
ครั้งที่ 3 หนาที่ 17 ลําดับที่  2
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โครงการรณรงคกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จํานวน 25,000 บาท

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

งานบําบัดน้ําเสีย รวม 366,000 บาท
งบลงทุน รวม 366,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 366,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

วางทอระบายน้ํา ซอยกํานัน บานคอใต ม. 1 จํานวน 259,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการวางทอระบายน้ํา สายทางซอย
กํานัน บานคอใต ม.1 ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.60 x 1.00 ม
. ยาว 160 เมตร พรอม บอพัก จํานวน 8 บอ ตามแบบที่ อบต.คอ
ใตกําหนด เปนไปตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวน
ตําบล ตามมาตรา 67,68 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม  ปราก
ฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 3 หนาที่ 14 ลําดับที่ 31 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กอง
ชาง) 
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วางทอระบายน้ํา สายซอยทานตะวัน บานนาสมบูรณ ม. 8 จํานวน 107,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการวางทอระบายน้ํา สายทางซอย
ทานตะวัน บานนาสมบูรณ ม.8 ขนาดเสนผาศูนย
กลาง 0.30 x 1.00 ม. ยาว 97 เมตร พรอม บอ
พัก จํานวน 6 บอ ตามแบบที่ อบต.คอใตกําหนด เปนไปตาม
อํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล ตาม
มาตรา 67,68 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม  ปรากฎตามแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 3 หนาที่ 14 ลําดับที่ 32 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กอง
ชาง)

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 210,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 210,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 210,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการฝึกอบรมอาชีพ จํานวน 80,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการฝึกอบรมอาชีพตางๆ ใหแก
ประชาชน กลุมอาชีพ กลุมองคกร เชน การเพาะเห็ด การเย็บ
ผา การนวดแผนโบราณ การทําน้ํายาอเนกประสงค การทําขนม
ไทย การประดิษฐดอกไมจันทนและพวงหรีด การเลี้ยง
ไสเดือน เปนตน เพื่อสงเสริมการสรางอาชีพเสริม สรางรายไดหลัง
ฤดูเก็บเกี่ยว หรือการเพิ่มทักษะวิชาชีพในการประกอบอาชีพใหมี
การพัฒนาที่ดีขึ้น เปนไปตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหาร
สวนตําบล ตามมาตรา 67,68 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม เปนไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
 ปรากฏตามแผนพัฒนาตําบลสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หนาที่  59
  ลําดับที่ 1 ตั้งจายจากเงินรายได (กองสวัสดิการสังคม)     
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โครงการ อบต.สัญจร/สนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน จํานวน 30,000 บาท

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

โครงการป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติด จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการป้องกันและแกไขปัญหายาเสพ
ติด ซึ่งเปนวาระแหงชาติ การป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติดใน
เด็กและเยาวชน การป้องกันและแกไขยาเสพติดในสถาน
ศึกษา รวมถึงกิจกรรมบําบัด ฟนฟูผูติด/ผูเสพยาเสพติด เปนไป
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0816.5/ว 2726 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560,ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึก
อบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 ปรากฏตามแผนพัฒนา
ตําบลสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 2 หนาที่ 19 ลําดับที่ 2
 ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด อบต.)     

โครงการพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ เปนการ
หนุนเสริมใหผูสูงอายุมีความรู มีการเขาสังคมลดความเหงา มีการ
ดูแลสุขภาพที่ดี เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคา
ใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2560,ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจา
หนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 เปนไปตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-
2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 2 หนาที่ 6 ลําดับที่  2 ตั้งจายจากเงินราย
ได (กองสวัสดิการสังคม)     

วันที่พิมพ : 14/10/2563  16:33:52 หนา : 53/60



โครงการสงเสริมสนับสนุนกิจการสภาเด็กและเยาวชน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการสงเสริมสนุบสนุนกิจกการสภาเด็ก
และเยาวชน เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสง
นักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ.2559 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565
 หนาที่ 36 ลําดับ 4 ตั้งจายจากเงินรายได (กองสวัสดิการสังคม)   
  

รณรงคยุติความรุนแรงตอเด็กและสตรี จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการรณรงคยุติความรุนแรงตอเด็กและ
สตรี วันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี เปนวันยุติความรุนแรงตอสตรี
และเด็ก และรัฐบาลไทยไดกําหนดให เดือนพฤศจิกายน เปน
เดือนแหงการรณรงคยุติความรุนแรงตอสตรีและเด็ก โดยมีการ
รวมมือจากหลายภาคสวน เชน กระทรวงสาธารณสุข กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย กระทรวง
มหาดไทย เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิก
จายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนัก
กีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2559 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนาที่ 38
 ลําดับ 2 ตั้งจายจากเงินรายได (กองสวัสดิการสังคม)     
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 240,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 240,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการจัดการแขงขันกีฬา จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดการแขงขันกีฬาตานยาเสพติด  การแขงขันกีฬา
ทองถิ่นสัมพันธ การแขงขันกีฬาพื้นบาน กีฬาสากลตางๆ  เพื่อการ
สงเสริมการออกกําลังกาย การสงเสริมสุขภาพของ
เด็ก เยาวชน ประชาชน พนักงานสวนทองถิ่น  พนักงานจาง คณะ
ผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล เปนตน เปนไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 ตามแผน
พัฒนาตําบลสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หนาที่  36  ลําดับที่ 5 ตั้งจาย
จากเงินรายได (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)     

ค่าวัสดุ รวม 90,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 90,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายใหไดมาซึ่งวัสดุกีฬา เปนการสงเสริมการออก
กําลังกาย การเลนกีฬาใหแกเยาวชนและประชาชนทั่วไป ตาม
แผนพัฒนาตําบลสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หนาที่  35  ลําดับที่ 1 ตั้ง
จายจากเงินรายได (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)     
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 175,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 115,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 115,000 บาท
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 80,000 บาท

- คาใชจายในทางพิธีทางศาสนา  ตั้งไว  80,000  บาท     
เพื่อเปนคาใชจายในพิธีการทางศาสนา การสงเสริมงานในวัน
สําคัญทางศาสนา เชน วันเขาพรรษา  วันออกพรรษา  วัน
มาฆบูชา ฯลฯ  เปนไปตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวน
ตําบล ตามมาตรา 67,68 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม  (กอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) ตั้งจายจากเงินรายได     

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการจัดงานประเพณีทองถิ่น จํานวน 35,000 บาท

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

กิจกรรมงานเทศกาลสัปดาหวันวิสาขบูชา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนองคการบริหารสวนตําบลตาลเนิ้ง เปนคา
ใชจายในการดําเนินงานกิจกรรมงานเทศกาลสัปดาหวันวิสาข
บูชา ตามโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจัดกิจกรรม
ประกวดโคมบัวบูชาประเภทตกแตงรถยนต ขบวนแหและ
กิจกรรมประกวดโตะหมูบูชาพระ เนื่องในเทศกาลสัปดาหวัน
วิสาขบูชาประจําปี 2564 เพื่อถวายเปนพุทธบูชาในโอกาสวัน
สําคัญทางพระพุทธศาสนา ตามความเห็นชอบจากองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในเขตพื้นที่อําเภอสวางแดนดิน  ตามหนังสือองคการ
บริหารสวนตําบลตาลเนิ้ง ที่ สน 77604/ว 470  ลงวันที่  23
 กรกฎาคม 2563  ตั้งจายจากเงินรายได (กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม)     

เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน

สักการะหลวงพอองคดํา  งามล้ําประเพณี ชมของดีเมืองสวางแดน
ดิน"

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอสวางแดนดิน เปนคา
ใชจายในการดําเนินงานตามโครงการสักการระหลวงพอองค
ดํา งามล้ําประเพณี ชมของดีเมืองสวางแดนดิน ประจําปี 2564
 เพื่อสงเสริมใหเยาวชนรุนใหม ไดเรียนรูถึงวิถีชีวิตประเพณีฮีตสิบ
สอง คองสิบสี่ อันเปนฮีตเปนคอง ในการดําเนินชีวิตแบบดั้งเดิม
ของชาวอีสาน ตามหนังสือสภาวัฒนธรรมอําเภอสวางแดน
ดิน ที่ 1/2563  ลงวันที่  23 กรกฎาคม 2563 ปรากฎตามแผน
พัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 3 หนาที่ 21
 ลําดับที่ 1 ตั้งจายจากเงินรายได (กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม)     
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 50,000 บาท

งบลงทุน รวม 50,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 50,000 บาท
ครุภัณฑกอสราง

เครื่องเจาะคอนกรีต จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อเครื่องเจาะคอนกรีต หรือ
เครื่องคอริ่งเบนซิล ขนาด 62x135x117 จํานวน 1 เครื่อง ไมมี
ระบุไวในราคามาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ ตั้งราคาตาม
ทองตลาดทั่วไป ตั้งจายจากเงินรายได (กองชาง)

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 195,760 บาท

งบบุคลากร รวม 185,760 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 185,760 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 185,760 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล ตําแหนง นัก
วิชาการเกษตรปฏิบัติการ สังกัด สํานักปลัด อบต. องคการบริหาร
สวนตําบลคอใต ตั้งจายจากเงินรายได

งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเปนคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร  เชน  บัวรดน้ํา ปุย สารเคมี
ป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว  พันธุพืช  วัสดุเพาะชํา เปน
ตน ที่ใชภายในกิจการองคการบริหารสวนตําบลคอใต เปนไปตาม
อํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล ตามมาตรา 67,68
 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม  ตั้งจายจากเงินรายได (สํานัก
ปลัด อบต.)     
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 11,611,400 บาท

งบกลาง รวม 11,611,400 บาท
งบกลาง รวม 11,611,400 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายสํานักงานประกันสังคม  เปนเงินประกันสังคมพนักงาน
จาง  โดยคํานวณรอยละ 5 ของคาจาง และเงินเพิ่มตางๆ เปนไป
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ตั้งจายจากเงินรายได

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายสมทบกองทุนเงินทดแทน  คํานวณตั้งจายจากคาจางทั้งปี
ของพนักงานจาง โดยคิดรอยละ 0.2  ตั้งจายจากเงินรายได

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 8,827,200 บาท

เพื่อจายเปนเบี้ยยังชีพผูสูงอายุในพื้นที่ตําบลคอใตที่มีสิทธิพึงไดรับ
ตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ จํานวน 1,127 คน เปนไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลง
วันที่ 6 มิถุนายน 2561 หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ที่ มท 0810.6/ว2076 ลงวันวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 1,987,200 บาท

เพื่อจายเปนเบี้ยยังชีพผูพิการในพื้นที่ตําบลคอใตที่มีสิทธิพึงไดรับ
ตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ จํานวน 207 คน เปนไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลง
วันที่ 6 มิถุนายน 2561 หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ที่ มท 0810.6/ว2076 ลงวันวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจายเปนเบี้ยยังชีพผูป่วยเอดสในพื้นที่ตําบลคอใตผูมีสิทธิที่พึง
ไดรับตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ จํานวน 12 คน เปนไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลง
วันที่ 6 มิถุนายน 2561 หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ที่ มท 0810.6/ว2076 ลงวันวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป
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สํารองจาย จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจาย ในการบรรเทาสาธารณภัย  หรือ
กิจการ  เหตุการณที่ไมไดคาดการไวลวงหนา  เปนไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562 ตั้งจายจากเงินราย
ได จํานวน 169,390 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป จํานวน 130,610 บาท

รายจายตามขอผูกพัน

สมทบโครงการสรางเสริมสุขภาพเชิงรุกระดับตําบล จํานวน 130,000 บาท

เพื่อเปนเงินสมทบโครงการสรางเสริมสุขภาพเชิงรุกระดับ
ตําบล เปนเงินไมนอยกวารอยละ 40 คิดจากยอดเงินจัดสรร
จาก สปสช. ตั้งจายจากเงินรายได

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) จํานวน 190,000 บาท

เพื่อจายสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ  คํานวณตั้งจายจาก
ประมาณการรายได  โดยคิดรอยละ 1  เปนไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวัน
ที่ 6 มิถุนายน 2561 ตั้งจายจากเงินรายได 
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